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RESUMO 

 

Naves, José Paulo Micheletto. Assessoriedade Administrativa e Erro no Direito Penal. 2018. 

180 fls. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

A presente dissertação analisa como o instituto do erro no Direito Penal deve ser abordado 

quando incidente sobre a assessoriedade administrativa presente no tipo penal. Tendo em 

vista as mudanças que o Direito Penal vem sofrendo para se adequar à nova sociedade de 

risco em que se vive, os tipos penais passam a ser construídos de forma mais aberta, valendo-

se com maior frequência de remissões normativas, dentre elas a assessoriedade 

administrativa. Isso posto, diferenciar-se-á esta das demais formas de remissão normativa 

para, assim, enfrentar como o erro sobre essa forma de remissão normativa deve ser tratado. 

 

Palavras chave: Sociedade de risco. Princípio da legalidade. Tipicidade penal. Remissão 

normativa. Assessoriedade administrativa. Dolo. Erro.  



 

ABSTRACT 

 

Naves, José Paulo Micheletto. Subsidiarity and error in criminal law. 2018. 180p. Master – 

Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This dissertation analyzes error within criminal vagueness theory defined through 

subsidiarity. In view of the changes that Criminal Law has endured in order to adapt to the 

new society of risk, criminal vagueness theory is now built to be more open, using regulatory 

references more frequently, including subsidiarity. The dissertation will also distinguish 

subsidiarity from other forms of normative remission, in order to examine the particularities 

of error within this form of normative remission. 

 

Keywords: Principle of legality. Criminal vagueness theory. Normative remission. 

Subsidiarity malice. Error 
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INTRODUÇÃO 

A intensa evolução enfrentada pela sociedade contemporânea desde o final do século 

XX, em virtude do acentuado desenvolvimento tecnológico e industrial inerente ao mundo 

globalizado, afetou profundamente o Direito Penal. Tais transformações sociais ocasionaram 

o surgimento de novos interesses dignos de tutela, o que importou uma alteração de 

paradigma, passando-se dos delitos tradicionais, essencialmente crimes de dano, geralmente 

comissivos e caracterizados pela tutela de bens jurídicos individuais, a novas hipóteses de 

incidência da lei penal, marcadas pelos crimes de perigo e, em regra, omissivos, tutelando 

bens jurídicos coletivos e supraindividuais. Evidencia-se, portanto, um crescente movimento 

de expansão do Direito Penal, que passa a alcançar espaços antes disciplinados, 

exclusivamente, por outros ramos do Direito, sobretudo o Direito Administrativo. 

Essas áreas até então alheias à lógica penal são marcadamente disciplinadas por 

numerosas e complexas regulamentações, de notável fluidez, as quais passam a ser abarcadas 

por essa nova criminalidade, aproximando os Direitos Penal e Administrativo ou mesmo, 

por vezes, sobrepondo-os. Fato este impôs uma abertura dos tipos penais a fim de, 

justamente, incluir, em alguma medida, esse regramento outrora estranho ao Direito Penal. 

Para tanto, o legislador adotou variadas técnicas de remissão normativa, dentre as quais a 

assessoriedade administrativa é a principal delas, em especial ao que interessa ao presente 

trabalho. 

Verifica-se, nesse panorama, o surgimento de inúmeros desafios na aplicação do 

Direito Penal, porquanto a sua configuração clássica não foi delineada para lidar com os 

aspectos complexos da nova realidade que passou a disciplinar. Tais desafios podem ser 

vistos na aplicação de diversos institutos do Direito Penal, com destaque à doutrina do erro, 

tendo em vista que as fronteiras do princípio da legalidade se encontram sobremaneira 

flexibilizadas, em razão, justamente, da necessidade de se alcançarem novos horizontes, 

importando evidente prejuízo à garantia da taxatividade. 

Isso se explica porque, com a construção de tipos penais abertos, imbuídos de 

assessoriedade administrativa, a descrição da conduta proibida passa a ser menos precisa, 

tornando-se menos claro quais as ações que não devem ser praticadas pelos cidadãos. Assim, 

há um aumento na incidência do erro, principalmente se considerado que o reenvio 

normativo, poucas vezes, faz menção a leis ordinárias, concentrando-se em regulamentos ou 
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portarias editadas por órgãos da Administração Pública, ou até a permissões, autorizações 

ou licenças. Cabe frisar que esses dispositivos administrativos são tão complexos quanto 

voláteis, estando em constante estado de alteração, a fim de atender aos interesses da 

Administração Pública, o que torna o alcance do conteúdo da proibição pelo intérprete da 

norma penal ainda mais difícil. 

De tal sorte, imperativa uma análise da doutrina do erro estritamente voltada para as 

hipóteses em que incide sobre a assessoriedade administrativa, afinal não há equivalência 

entre o modo pelo qual os tipos penais abertos e os tipos penais fechados delimitam a 

proibição penal. É esse o objeto da presente pesquisa. 

Para além disso, um estudo de como a doutrina do erro deve se comportar na 

assessoriedade administrativa mostra-se ainda mais necessário tendo em vista o vasto campo 

de consequências penais pertinentes a tal instituto, variando desde a exclusão do dolo até a 

mera atenuação da pena. Assim, sem a precisa delimitação de como abordar o erro nessas 

ocasiões, situações equânimes poderão receber tratamentos extremamente dispares, 

causando insegurança jurídica na forma de condenações ou penas muito além do real 

desvalor que a conduta concreta merece.  

Toma-se como exemplo um sujeito que comete uma conduta sem saber que se exige 

para sua prática lícita a obtenção de licença da autoridade competente. A ausência da 

definição de como se tratar o erro sobre esse elemento do tipo pode ser lido como um erro 

de tipo, como um erro de proibição ou até mesmo como um erro sobre uma causa justificante 

ou erro de subsunção, cada qual com a sua consequência jurídica própria. Assim, a depender 

do entendimento que se adote, os reflexos penais para o caso descrito são extremos. 

Uma importante ressalva deve ser feita. A maior ocorrência dessas formas de 

remissão normativa suscita importantes questionamentos no tocante à ofensa ao princípio da 

legalidade e às garantias dele decorrentes. Isso não é desconhecido e tampouco diminuído, 

afinal a distinta análise que o erro sobre a assessoriedade administrativa merece se justifica, 

justamente, por haver, nos dias de hoje, uma flexibilização do princípio da legalidade e da 

garantia da taxatividade. Sendo assim, sem rejeitar a profunda e cara discussão a respeito da 

legitimidade e até da constitucionalidade nessa seara, é devido esclarecer que esse debate 

foge ao objeto desta dissertação. 

Em primeiro lugar, por ser, como o tema elegido, a discussão digna de uma 

abordagem vertical e pormenorizada, em razão, justamente, da sua imprescindibilidade e 

importância. Assim, a tentativa de conciliar a análise da constitucionalidade e legitimidade 

da assessoriedade administrativa, ou remissões normativas de maneira geral, com a 
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específica questão do erro neste universo poderia implicar uma abordagem mais rasa do que 

ambos os assuntos merecem. Em segundo lugar, o estudo pela doutrina do erro sobre a 

assessoriedade administrativa é mais rarefeito se comparado à outra ótica. Ambas as 

ponderações, todavia, não impedirão que, quando necessário, de maneira instrumental ao 

propósito do presente estudo, fatores relacionados ao debate sejam abordados.  

Assim sendo, este trabalho será dividido em quatro capítulos, distribuídos da seguinte 

forma: 

Ao primeiro capítulo compete a tarefa de contextualizar a referida desconstrução do 

Direito Penal clássico imposta pelas transformações da sociedade contemporânea, sob o 

alicerce do conceito de “sociedade de risco” desenvolvido por Ulrich Beck e à luz das 

principais análises críticas realizadas a seu respeito. Ao depois, serão tratados os principais 

aspectos do princípio da legalidade e sua relação com a tipicidade penal para, sob este 

prisma, colocar-se os problemas decorrentes das remissões normativas, sem se olvidar de 

realizar um contraponto a respeito das possíveis vantagens que as acompanham. 

O segundo capítulo, por sua vez, é dedicado a se expor quais são as formas possíveis 

de remissão normativa ínsitas ao tipo penal aberto. Para tanto, desenvolve-se, 

separadamente, os conceitos e diferenças entre lei penal em branco, elemento normativo, 

elemento de valoração global e assessoriedade administrativa, com maior enfoque na 

necessidade de se estabelecer este último conceito e na distinção entre as suas modalidades.  

Já o terceiro capítulo destina-se à abordagem da doutrina do erro. A sua colocação 

após a definição de assessoriedade administrativa é feita de forma proposital, de modo a 

delimitar sobre qual objeto especificamente se pretende trabalha-lo. Por se tratar de um 

conceito não pacificado pela doutrina, faz-se necessária tal demarcação. Inicialmente, 

realiza-se um apanhado histórico de como o instituto do erro evoluiu dogmaticamente em 

conjunto com a teoria do delito. Em seguida, trata-se, de forma individual, o erro de tipo, o 

erro de proibição e o erro sobre causa justificante, dedicando, também, em menor escala em 

razão da sua menor incidência, espaço para o erro de subsunção, de vigência e de validade. 

Alguns pormenores, sempre tratados pela doutrina no âmago do erro de proibição, merecem 

também atenção, como o erro e a dúvida e o erro decorrente de consulta técnica e fonte 

jurisprudencial. Por mais que não digam respeito diretamente ao objeto desta pesquisa, a sua 

compreensão mostrou-se necessária para a plena compreensão dos limites erro de proibição, 

o que foi essencial para alcançar um posicionamento consistente a respeito do erro na 

assessoriedade administrativa.  
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Por fim, no quarto e último capítulo, pretende-se uma reflexão conclusiva a respeito 

do erro na assessoriedade administrativa. Para isso, viu-se necessidade de aprofundar duas 

questões preambulares: a relação entre a tipicidade e a antijuridicidade e o conceito de dolo. 

Adiante, sistematizou-se as correntes que abordam o erro sobre as diversas formas de 

remissão normativa em função das soluções em comum trazidas pela doutrina. Como, na 

maioria delas, o objeto do dolo é o elemento balizador, aprofundou-se menos o item 

destinado ao erro de tipo do capítulo anterior para evitar qualquer sorte de conflito ou 

repetição com este capítulo. Conclusivamente, elaborou-se um item nomeado “tomada de 

posição”, que explana o entendimento que se consolidou no que tange o erro sobre a 

assessoriedade administrativa com base nas diversas correntes doutrinárias preteritamente 

referidas.  

Pretende-se que, ao final, o presente estudo possa contribuir, seja por seu conteúdo 

descritivo, seja pelas sugestões aventadas, ao debate jurídico sobre o erro e a assessoriedade 

administrativa, tendo em vista a realidade do Direito Penal que se vive. Almeja-se, ainda, 

que este trabalho possa servir para evidenciar a crucial importância do conceito de 

assessoriedade administrativa de forma autônoma, desvinculado da clássica definição de 

norma penal em branco ou outras formas de remissão normativa. Essa identificação pode 

ser, realmente, tão relevante quanto o próprio exame crítico realizado, porquanto 

determinante à idoneidade das conclusões alcançadas. 
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1 A TIPICIDADE PENAL E SEUS DÉFICITS NA SOCIEDADE DE 

RISCO 

1.1 Direito penal do risco: constatação de uma realidade 

A evolução industrial e cultural que a sociedade vem experimentando, fortemente 

acentuada desde a Revolução Industrial, exigiu uma reestruturação da sua organização. 

Reestruturação esta que funcionou como catalisador do desenvolvimento científico e 

tecnológico e alterou completamente as formas de produção. Esse processo, entretanto, a 

despeito de todos os seus incontáveis pontos positivos, trouxe uma consequência 

indesejável: a presença do risco, de maneira indissociável, nessas novas formas de relações 

sociais, o qual não se limitara à esfera técnica da qual surgem, transmutando-se em riscos 

econômicos, políticos, sanitários, dentre vários outros1.  

Essa nova realidade foi exposta por Ulrich Beck como “sociedade do risco”, não de 

forma meramente descritiva ou contemplativa, mas de maneira inquietante, constituindo o 

risco uma ameaça constante de destruição. Nas palavras do autor, a vida cotidiana se 

converte involuntariamente em uma “loteria de desgraça”2. Nesse sentido, Renato de Mello 

Jorge Silveira pontua que o ser humano sempre conviveu com o risco ao longo de sua 

                                                             
1 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo Veintiuno de España, 2002, p. 214-215, 220, 

229-230; SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do Direito Penal e globalização. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 107. A esse respeito, Pierpaolo Cruz Bottini diz que “ a sedimentação do modelo de produção 

econômica sobre a dinâmica do novo transforma a noção de risco, antes periférica e acessória, em um elemento 

central na organização estatal. O novo papel do risco e, consequentemente, do perigo, é o norte em relação ao 

qual se orientam os principais instrumentos de interação social, caracterizando os tempos atuais”. Cf. 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco. 2a ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 32. 
2 BECK, op. cit., p. 214-215 e 223. As modificações trazidas pelas aceleradas alterações nas relações sociais 

não são sentidas apenas na esfera penal. Júlio César Moreira Barboza, ao analisar as mudanças recentes que 

sofreu o Direito Administrativo, narra que o Estado Pós-Moderno, figura trazida por Jacques Chevallier, 
encontra-se em crise da racionalidade jurídica, a qual expressa a perda dos atributos classicamente conferidos 

ao Direito, como a sistematicidade, generalidade e estabilidade. Em suas palavras: “fruto da necessidade de 

novas regras para dar respostas às constantes novas perguntas que surgem em um ambiente de incerteza, cria-

se um ambiente de ‘inflação normativa’, com regras parciais, fragmentadas, específicas e confusas. A coesão 

do sistema deixa de ter fundamento na lei, que passa a apresentar contradições com outras espécies normativas 

de mesma ou diferente hierarquia, gerando a necessidade de princípios gerais, de conteúdo incerto e subjetivo, 

aptos a dar uniformidade ao sistema”. BARBOZA, Júlio César Moreira. Discricionariedade e processo 

administrativo. In: SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Estudos atuais sobre ato e processo administrativo. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 46. 
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história, entretanto, ele nunca se fez tão presente em tão curto espaço de tempo e nunca teve 

tamanho enfoque3. 

Como não poderia deixar de ser, esse cenário de insegurança, reforçado diariamente 

pelos meios de comunicação, que inflacionam o sentimento de medo e de vitimização, 

desestabiliza e deslegitima as instituições estatais, sobre as quais recai a responsabilidade de 

oferecer mecanismos de controle dos possíveis resultados provenientes desses riscos4.  

Diante da situação de instabilidade e de insegurança narrada, a comunidade passa a 

pleitear intervenções ao Poder Público a fim de amainar tamanha sensação de temor, sendo 

o Direito Penal a ferramenta usualmente apresentada. Isso faz com que os critérios para 

implementação de novos tipos penais se voltem a atender as expectativas da sociedade. 

Adotam-se, nos termos de Alessandro Baratta, políticas que visam, não ao alterar da 

realidade, mas a acalentar o imaginário que as pessoas têm dela, em detrimento de medidas 

realmente eficazes ou de projetos políticos de longo prazo que pudessem trazer qualquer 

sorte de reorganização política, econômica ou social efetiva a prevenir o problema 

identificado5. Segundo Felix Herzog, a atividade legislativa passa a ser “temperamental”, 

alicerçada em uma política criminal “emotiva”6. Com isso, muitas vezes, o Direito Penal 

assume uma função simbólica, preterindo-se a sua real missão, que é a proteção de bens 

                                                             
3 SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como Direito Penal de perigo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 36-37. Como ensina Alexis Couto de Brito, “Não é a ignorância, mas o saber 

científico que causa a maioria dos riscos. Igualmente, não é a omissão, mas sim a ação positiva do homem 

sobre a natureza, suas decisões e restrições que superam o domínio sobre ela e promovem o domínio do 

humano, que criam a ameaça, mas também são a esperança de libertação desta ameaça que ele criou. Ciência 

não é só a solução dos problemas, mas também a causa”. Cf. BRITO, Alexis Couto de. Imputação objetiva. 

Crime de perigo e direito penal brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 36. 
4 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo Veintiuno de España, 2002, p. 239. Jesús –Maria 
Silva Sánchez leciona que a diminuição dos níveis de risco permitido é produto direto da sobrevalorização 

essencial da segurança. Atualmente, encontra-se presente um modelo de sociedade orientado a uma restrição 

das esferas de atuação arriscada, se somando à sensação de insegurança, em nosso modelo social, a existência 

de um protótipo de vítima que não assume a possibilidade de que o fato que sofreu deriva de uma ‘culpa sua’ 

ou que, simplesmente, corresponda ao azar. Parte-se do axioma de que sempre já de existir um terceiro 

responsável a quem imputar o fato e suas consequências, patrimoniais e/ou penais. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-

Maria. A expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução 

Luiz Otavio de Oliveira Rocha. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.56-59. Ainda sobre essa 

questão, Luciano Anderson de Souza observa que “[a]ssoma-se a esta sensação a dificuldade para se estabelecer 

a responsabilidade pelos riscos quer a pessoas individuais, que a pessoas coletivas. Os riscos estão difundidos 

e diluídos nas linhas de produção industrial e no encadeamento de atividades intelectivas que sucedem na 
realização de uma nova ideologia produtiva caracterizada pela especialização cada vez mais profunda a respeito 

de um determinado elo destas cadeias por onde o risco se espraia, visto que, ocorrido um dano efetivo a certo 

bem jurídico, resta dificultoso, quando não impossível, individuar as condutas dos envolvidos, para além de 

ser muito penosa a demonstração da culpabilidade de cada qual.” SOUZA. Luciano Anderson de. Expansão 

do Direito Penal e globalização. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 108-109. 
5 BARATTA, Alessandro. Funções instrumentais e simbólicas do direito penal: lineamentos de uma teoria do 

bem jurídico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 2, n. 5, jan./mar. 1994, p. 141. 
6 HERZOG, Felix. Algunos riesgos del derecho penal del riesgo. Revista Penal, Valencia, n. 4, p. 54-57, jul. 

1999, p. 54. 
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jurídicos7. Nas palavras de André Luis Callegari, essa mudança de paradigma representa, na 

realidade, a ineficiência do próprio Estado em resolver os problemas decorrentes do risco, 

optando por superar um modelo penal garantista e substituí-lo pelo modelo penal da 

“segurança cidadã”8. 

Por outro lado, a apontada evolução da sociedade também fez com que novos 

interesses passassem a surgir, sendo necessária, assim, a tutela de novos bens jurídicos. 

Jesús-Maria Silva Sánchez aponta como causa a conformação de novas realidades que antes 

não existiam (ou estavam presentes em menor incidência), bem como a degradação de 

realidades antes abundantes que se apresentam como escassas atualmente, como o meio 

ambiente, e o incremento de valor essencial a outras realidades, como o patrimônio histórico 

e cultural9.  

Assim sendo, o surgimento da necessidade de tutela de novos bens jurídicos, aliado 

ao anseio por medidas que contenham os eventuais efeitos deletérios dos riscos com os quais 

se convive atualmente, propulsou o fenômeno da expansão do Direito Penal.  

Ocorre que essa nova criminalidade que vem se apresentando possui características 

muito distintas da tradicional. Abandona-se um marco referencial de crimes de dano, 

comissivos, de bens jurídicos individuais, para se alcançar uma criminalidade de perigo, que 

resguarda bens jurídicos supraindividuais10, praticada, normalmente, por condutas 

omissivas. Isso é explicado pelo impacto que os potenciais efeitos nocivos das recentes 

atividades sobre as quais a sociedade se organiza podem alcançar se materializados os riscos 

a elas inerentes. Em uma criminalidade tradicional, em que se pensa em um homicídio ou 

um roubo, a vida ou o patrimônio de uma pessoa é afetado. Na nova criminalidade, um sem-

número de vidas pode ser ceifado e incalculáveis perdas patrimoniais podem ser vistas 

                                                             
7 Para Jesús-Maria Silva Sánchez: “la promulgación de un nuevo precepto penal, por meramente simbólico 

que este sea, puede despertar en la ciudadanía la consciência acerca de la importancia del bien jurídico 

protegido, produciendo una suerte de ‘asunción’ del mismo, esto es, una integración. Ahora bien, es lo cierto 

que, por mucha que se la trascendencia de lo simbólico en nuestro entorno social, a la larga lo simbólico no 

es suficiente. Así, una nueva norma o un incremento de penalidad que, en principio, han tenido importantes 

efectos en cuanto al estabelecimento o restablecimiento de la confianza de la población en el Ordenamiento 

jurídico, a medio o largo plazo pierden toda fabilidad con su inaplicación o ineficácia. En definitiva, pues, la 

legislación simbólica es rechazable pues, a corto plazo, cumple funciones educativas/ promocionales/ de 

integración, que ya hemos valorado negativamente; y, a largo plazo, redunda incluso en una perdida de 
fiabilidad del Ordenamiento en su conjunto, bloqueando las funciones del mismo. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-

Maria. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: José Maria Bosch, 1992, p. 306-307. 
8 CALLEGARI, André Luís. Legitimidad constitucional del derecho penal económico: una crítica a los tipos 

penales abiertos. Revista peruana de doctrina y jurisprudencia penales, v. 7, p. 11-28, 2006, p. 12 e 27. 
9 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Tradução Luiz Otavio de Oliveira Rocha. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 

33-34. 
10 A respeito do tema: SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual. Interesses difusos. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
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quando ocorre, por exemplo, a explosão de uma usina nuclear que destrói uma cidade e 

contamina com radiação toda uma região por décadas ou quando ocorre o rompimento de 

uma barragem que encobre com resíduos tóxicos toda uma cidade e “mata” um rio essencial 

para a subsistência da população local.  

Passa-se, assim, a antecipar a tutela penal, justamente para evitar a eclosão desses 

riscos. São diversos os mecanismos pelos quais isso é possível: 1) a equiparação do crime 

tentado ao consumado11, nos casos em quem o legislador prevê expressamente a modalidade 

tentada no tipo penal, em detrimento da causa de diminuição prevista no art. 1412, do Código 

Penal; 2) a punição de atos preparatórios13 para outros delitos, por meio da tipificação 

específica; 3) a tutela de bens jurídicos supraindividuais ou coletivos14, como a ordem 

econômica, o meio ambiente e as relações de consumo e 4) a criação de crimes de perigo 

                                                             
11 Isso pode ser encontrado na legislação pátria, no art. 309, cujo conteúdo criminaliza a conduta de “votar 

ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem” e no art. 317, prevendo como conduta criminosa 

“violar ou tentar violar o sigilo de uma urna ou dos invólucros”, todos do Código Eleitoral, Lei nº 4.737/1965. 

SOUZA, Luciano Anderson de. A reforma da legislação penal eleitoral: um necessário caminho para o 
aperfeiçoamento da democracia brasileira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 25, n. 127, 

p. 295-320, jan. 2017, p. 310. 
12 Art., 14, II, do Código Penal brasileiro: tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 
13 Apresenta-se como exemplo o artigo 288, do Código Penal brasileiro: “Associarem-se mais de três pessoas, 

em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes”. Cumpre ressaltar que a criminalização de atos 

preparatórios de é, conforme o artigo 31, do Código Penal brasileiro, a exceção: “O ajuste, a determinação 

ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, 

pelo menos, a ser tentado”. 
14 Traz-se como exemplo, os crimes contra as relações de consumo dispostos no art. 7º, da Lei nº 8.137/1990: 

Constitui crime contra as relações de consumo: I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou 
freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores; II 

- vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em 

desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; III - misturar 

gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros; misturar 

gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido 

para os demais mais alto custo; IV - fraudar preços por meio de: a) alteração, sem modificação essencial ou 

de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, 

descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; b) divisão em partes de bem ou serviço, 

habitualmente oferecido à venda em conjunto; c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda 

em separado; d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos 

serviços; V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão 
ou de taxa de juros ilegais; VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-

los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação; VII - induzir o consumidor 

ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem 

ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; VIII - destruir, 

inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio 

ou de terceiros; IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 

matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos, ou multa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, 

reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte. 
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abstrato15. Nesse sentido, Blanca Mendonza Buergo explica que a figura do perigo abstrato 

é utilizada para garantir a proteção total diante as novas situações de ameaça, uma vez que 

não seria suficiente evitar a produção imprudente do resultado lesivo, tendo em vista os 

impactos expressivos dele decorrente16. 

Observa-se, no entanto, que a expansão do Direito Penal e a antecipação da sua tutela 

trouxeram consigo efeitos problemáticos, os quais também já podem ser vistos como uma 

realidade. O primeiro deles configura um distanciamento e uma flexibilização dos princípios 

e garantias clássicos. 

Winfried Hassemer identifica que a teoria do bem jurídico é, atualmente, utilizada 

para justificar novas criminalizações, abandonando a sua tradicional função limitadora e 

restritiva. Em outras palavras, o bem jurídico “transformou–se de uma proibição limitada de 

punição em uma ordem de punição”. No mesmo sentido, aponta-se um esvaziamento do 

princípio da lesividade, haja vista que, em muitas situações, não se exige mais a descrição 

típica da exposição do bem jurídico a um perigo concreto ou de sua lesão. Incrimina-se a 

mera desobediência e a presunção de perigo que é imposta pelo legislador, o que também 

ofende frontalmente os princípios da intervenção mínima e da ultima ratio17. 

Outro malefício, imanente ao primeiro, é o fenômeno chamado de 

administrativização do Direito Penal, caracterizado pela aproximação, ou até justaposição, 

do Direito Penal e do Direito Administrativo em geral, especialmente do Direito 

                                                             
15 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la antecipación de la tutela 

penal. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999, p. 20. Para maiores estudos sobre os crimes de perigo 

abstrato: BRITO, Alexis Couto de. Imputação objetiva. Crime de perigo e direito penal brasileiro. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 99-141. FERREIRA, José Eduardo de Almeida Leonel. Crimes de perigo abstrato: a última 

fronteira das ações criminalizáveis. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. 
Livro em homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 261-262. SILVA, 

Ângelo Roberto Ilha da. Os crimes de perigo abstrato e a constituição. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Livro em homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ 

Mundo Jurídico, 2014, p. 57-62. Ilustram-se os crimes de perigo abstrato com o art. 273, do Código Penal 

brasileiro: Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. § 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, 

vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. § 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere 

este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os 

de uso em diagnóstico. § 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em 

relação a produtos em qualquer das seguintes condições: I - sem registro, quando exigível, no órgão de 
vigilância sanitária competente; II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior; III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV - com 

redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; V - de procedência ignorada; VI - adquiridos de 

estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. § 2º - Se o crime é culposo: Pena - detenção, 

de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
16 MENDOZA BUERGO, Blanca. El derecho penal en la sociedade del riesgo. Madrid: Civilitas, 2001, p. 

79. 
17 HASSEMER, Winfried. Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. Pena y Estado: Revista 

hispanolatinoamericana, Buenos Aires, n. 1, p. 23-36, set./dez. 1991, p. 58.  
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Administrativo Sancionador. O Direito Penal, assim, pretendendo resolver problemas 

estruturais da sociedade de risco, passa, por meio da criação de novos tipos penais, a invadir 

espaços antes reservados ao Direito Administrativo, perdendo suas características e, 

consequentemente, desnaturalizando-se18. Sobre esse contexto, Jesús-Maria Silva Sánchez 

entende que o legislador penal optou por não adotar uma regulação penal autônoma no que 

tange à matéria penal-econômica, optando por um modelo em que o Direito Penal é 

acessório, contemplando condutas já previamente reguladas pelo direito público ou 

privado19. 

Para Bernardo Feijóo Sánchez, ao Direito Penal não está reservada a função de 

manutenção da vigência formal das normas, as quais se demonstram, estaticamente, úteis à 

prevenção de ofensas aos bens jurídicos, ou seja, a mera desobediência administrativa; 

afinal, o Direito Administrativo, diferentemente do Penal, possui finalidades estritamente 

preventivo-instrumentais, sob uma ótica social ou global, não sendo necessária a 

demonstração da lesividade social da conduta, do injusto material20. 

Na mesma esteira, Marta Rodriguez de Assis Machado salienta que as normas 

incriminadoras contribuem de maneira acessória às normas administrativas, deixando os 

tipos penais de descrever um fato bruto, não institucionalizado, para mencionar violações de 

regras técnicas e burocráticas da administração pública, incorporando em si normas 

extrapenais que estabelecem um padrão de segurança21. Esse fenômeno, conforme Luciano 

Anderson de Souza, faz com que o legislador encontre grandes dificuldades quando do 

                                                             
18 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador e direito penal: a necessidade de 
desenvolvimento de uma política sancionadora integrada. In: BLAZECK, Luiz Maurício Souza; MARZAGÃO 

JÚNIOR, Laerte I. (coords). Direito Administrativo sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 109. 
19 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Mária. Fundamentos del derecho penal de la empresa. 2a ed., Madrid: Edisofer, 

2016, p. 56.  
20 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo José. Sobre a "administrativização" do direito penal na "sociedade do risco". 

Notas sobre a política criminal no início do século XXI. Revista Liberdades, São Paulo, n. 7, p.23-61, maio/ago. 

2011, p. 39-41. 
21 MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Sociedade do risco e direito penal. Uma avaliação de novas 

tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005, p. 113-114. 
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preenchimento dos elementos típicos com expressões unívocas e precisas, o que faz com que 

se valha de um instrumento mais cômodo, qual seja, a formulação de tipos penais abertos22. 

Esse panorama importou em expressivas alterações na maneira como a conduta 

proibida é prevista no tipo penal, de modo a afrontar as garantias que acompanham o 

princípio da legalidade, bem como as funções que o tipo penal carrega e promove. 

 

1.2 Legalidade, a tipicidade penal e o impacto das remissões normativas 

1.2.1 O princípio da legalidade e a tipicidade penal 

O princípio da legalidade, expresso também pela fórmula “nullum crimen nulla 

poena sine lege”, surge, historicamente, com a revolução burguesa, representando, além de 

uma ruptura com as brutais práticas penais aplicadas na Idade Média, uma imposição ao 

Estado para limitar o seu poder punitivo23. Nos dizeres de Nilo Batista, “o princípio da 

                                                             
22 SOUZA. Luciano Anderson de. Expansão do Direito Penal e globalização. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 114. Para além das críticas realizadas pelos autores suprareferidos, com a intenção de mitigar os 

malefícios expostos, Winfred Hassemer sugere a criação de um “Direito de Intervenção”, que estaria 

localizado entre o Direito Penal e o Direito dos ilícitos administrativos, valendo-se de garantias menos 

exigentes que as próprias daquela seara do Direito. Na mesma esteira, Jesús-Maria Silva Sánchez se opõe 

àqueles que, como Hassemer, defendem o retorno do Direito Penal clássico já que este não seria mais 

compatível com a realidade. O ponto crítico do cenário expansivo atual, a seu ver, realmente é a ampliação 

de hipóteses em que se lança mão da pena privativa de liberdade, o que o leva a suscitar que existam Direitos 

Penais distintos, com estruturas típicas, regras de imputação, princípios processuais e sanções 

substancialmente diversas, ou seja, o seu Direito Penal de duas velocidades. Seria essa uma forma de 

combinar o Direito Penal com a realidade atual da expansão da tutela penal de uma forma funcional e, ao 

mesmo tempo, preservar as garantias relativas aos tipos penais “clássicos”. Esse modelo diferencia-se do 
“Direito da Intervenção” de Hassemer, principalmente, por propor que a nova criminalidade seja tratada no 

ainda Direito Penal – e não em outro ramo do Direito –, aceitando a flexibilização das garantias nesses casos, 

sem submeter, entretanto, os indivíduos à pena privativa de liberdade. HASSEMER, Winfried. Características 

e crises do moderno direito penal. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 2, n. 8, p. 54-66, 2003, p. 

64-66. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximação ao Direito Penal Contemporâneo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 186-187. 
23 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12a ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 

63; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do 

princípio da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 5. 

https://www.facebook.com/
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legalidade constitui chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e 

justo”24. 

Nesse contexto, pode-se falar que o princípio em questão fomenta o respeito à 

dignidade das pessoas e sua capacidade de decidir como atuar, viabilizando que possam 

organizar suas vidas com liberdade, prevendo as consequências jurídicas de suas ações. 

Assim sendo, a previsibilidade ex ante que essa garantia fornece é uma concretização, que 

tem sua especialidade baseada em um fato óbvio: as penas são as consequências mais graves 

que um cidadão pode sofrer, razão pela qual as exigências do princípio da legalidade devem 

ser extremas no campo do Direito Penal25. Isso posto, apresentam-se algumas garantias 

decorrentes do princípio da legalidade: a reserva legal, a irretroatividade e a taxatividade26. 

A primeira delas assegura que normas penais apenas podem ser editadas pelo Poder 

Legislativo. Essa garantia é a expressão da soberania popular, atribuindo ao seu órgão 

representativo tal tarefa e impedindo que o surgimento das normas penais encontre lastro em 

decretos, portarias e até mesmo pelos costumes. Essa garantia, conforme Mariângela Gama 

de Magalhães Gomes, “não diz respeito ao conteúdo da norma, mas é apenas de caráter 

procedimental”, permitindo o controle por parte da opinião pública no processo de discussão 

e de elaboração da lei penal, bem como viabilizando que as minorias tenham a chance de ser 

ouvidas nesse tocante. Ademais, permite um exame do Poder Judiciário por meio do controle 

constitucional difuso ou por ações diretas de inconstitucionalidade27. É de se notar, 

entretanto, que tal garantia passa a ser relativizada, em alguma medida, quando admite que 

certos tipos penais tenham a sua matéria de proibição parcialmente delimitada por outras 

fontes normativas, cenário este que constitui uma realidade no Direito Penal contemporâneo, 

                                                             
24 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12a ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 

63. Conforme elucida Cláudio Brandão, Bettiol propõe que toda história penal pode ser dividida em apenas 

duas fases: o período do terror e o período liberal. Por período liberal não se entende um conjunto homogêneo 

de doutrinas, mas muito ao contrário, um período que possui doutrinas contrastantes em si, mas que são 

unidas por um elemento em comum: a limitação do poder de punir. Essa afirmação simplifica a questão, 

sobretudo se nós considerarmos que desde os primeiros rudimentos de sociedade há a presença do poder 

penal, que acompanha o homem desde os tempos das sociedades simples – chamadas pelos penalistas de 

sociedades primitivas – e que o período liberal somente foi iniciado a pouco mais de duzentos anos, com a 

construção do princípio da legalidade. BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal dos elementos da dogmática 

ao giro conceitual do método entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 183-184. 
25 ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo. ¿leyes taxativas interpretadas liberrimamente? Principio de 

legalidad e interpretación del derecho penal. In: MONTIEL, Juan Pablo; ORTIZ DE URBINA GIMENO, 

Íñigo; RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La crisis del principio de legalidad en el nuevo derecho penal: 

decadencia o evolución? Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 174. 
26 Garantias essas expressas por Nilo Batista como: a função de proibir a retroatividade da lei penal, de proibir 

a criação de crimes e penas pelo costume, de proibir o emprego analógico para criar crimes e de proibir 

incriminações vagas e indeterminadas. BATISTA, op. cit., p. 66-80 
27 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do 

princípio da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 10-11. 



 21 

e que, concomitantemente, a depender da intensidade do reenvio normativo, pode ofender o 

princípio da legalidade, como se verá adiante28. 

Por seu turno, a garantia da irretroatividade da lei penal contra o réu é um princípio 

que reflete a racionalidade do poder punitivo. Disposto no art. 5º, XXXIX, da Constituição 

Federal29, impede o exercício arbitrário por parte do Estado como detentor do poder punitivo 

e garante aos cidadãos que não serão punidos pela prática de condutas que, quando 

cometidas, eram consideradas lícitas pelo ordenamento jurídico ou irrelevantes ao Direito 

Penal. Além do mais, sem uma vedação à irretroatividade a norma penal não cumpriria a sua 

função diretiva. Deve-se apenas pontuar que, nos casos em que a lei é mais benigna ao réu, 

deverá retroagir a seu favor – com exceção das leis temporárias –, haja vista que não seria 

justificável impor a punição contra alguém, ou impô-la mais severamente, quando o próprio 

ordenamento não mais considera a conduta desvalorada, ou considera-a menos30. 

Enfim, a última garantia é chamada de taxatividade31, a qual determina que a norma 

penal descreva a conduta típica de uma forma clara, certa e precisa, possibilitando ao cidadão 

o conhecimento sobre qual é a obrigação ou a proibição penal nela expressa que, se 

desobedecida, importará na aplicação de uma pena. Em alguma medida, encontra relação 

com o princípio da reserva legal, uma vez que, sendo a norma taxativa, não necessita de 

eventuais complementações de outras esferas normativas. Além disso, promove a igualdade 

entre os indivíduos, na medida em que favorece a uniformidade da interpretação por parte 

do Poder Judiciário, restringindo o campo para opiniões contrárias32. 

                                                             
28 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 71. 
29 Art. 5, da Constituição Federal brasileira: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIX- não há crime sem 

lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.  
30 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do 

princípio da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 21-25. 
31 Conforme Francesco Pallazzo, um dos corolários da legalidade é constituído pelo princípio da taxatividade. 

Pode-se dizer, de pronto, que a mais aprofundada elaboração científica desse princípio se deve à doutrina 

tedesca com uma copiosa produção em seu favor, enquanto, do outro lado, se coloca a ciência penal 

espanhola. Cf. PALAZZO, Francesco Carlo. Valores constitucionais e direito penal. Tradução Gérson 
Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989, p. 49. De forma complementar, Ortiz de 

Urbina Gimeno aponta que a noção de taxatividade foi introduzida por Feuerbach e impulsionada nos tempos 

modernos por Bernd Schünemann e Claus Roxin, os quais entendem que apenas se o mandato jurídico é claro 

poderá a norma desempenhar sua eficácia preventiva. Cf. ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo. ¿leyes 

taxativas interpretadas liberrimamente? Principio de legalidad e interpretación del derecho penal. In: 

MONTIEL, Juan Pablo; ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo; RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La crisis del 

principio de legalidad en el nuevo derecho penal: decadencia o evolución? Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 

175. 
32 GOMES, op. cit., p. 13. 
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Sob a ótica da teoria do delito, a tipicidade33 é a forma pela qual o princípio da 

taxatividade se traduz tecnicamente, tendo, portanto, como sua função precípua a garantia 

da efetividade do princípio da legalidade34. Emprestando lições de Cláudio Brandão, a 

tipicidade expressa o cumprimento do princípio da legalidade pela taxatividade penal. Assim 

sendo, somente haverá um juízo de subsunção válido, que enquadre a conduta ao modelo 

abstrato previsto na lei, se este “for suscetível de ser conhecido e compreendido como um 

comportamento proibido”35. 

Marina Pinhão Coelho Araújo define que a função da tipicidade penal objetiva será, 

pois, esta ponderação entre a liberdade de agir do cidadão e o interesse punitivo do Estado na porta 

de entrada do sistema penal, agregando o elemento risco como vértice do procedimento e ponto de 

intersecção entre a finalidade do direito penal e a subsidiariedade da intervenção jurídica36.  

 

Juarez Tavares, por sua vez, identifica duas funções do tipo penal. A primeira delas 

é a função sistemática que permite, em conjunto com a antijuridicidade e a culpabilidade, o 

perfeito enquadramento na categoria de crime de categorias controvertidas. Por sua vez, a 

função dogmática tange a descrição da conduta que o indivíduo deve abranger para agir 

dolosamente, a qual estaria disposta, justamente no art. 20, do Código Penal, cujo conteúdo 

dispõe a respeito do erro de tipo37. 

1.2.2 A problemática das remissões normativas 

Em vista da descrita sociedade de risco e da consequente expansão do Direito Penal 

que, por meio de remissões normativas, invade fronteiras antes pertencentes unicamente ao 

Direito Administrativo, vem se constatando uma crise do princípio da legalidade, 

                                                             
33 Traz-se uma importante distinção entre tipo e tipicidade apresentada por Marina Pinhão Coelho Araújo: 

“Assim, tipo e tipicidade deverão ser tratados de modo diferente. O primeiro representa a figura legal e o 

modelo proposto pelo legislador. A segunda significa a concretização dos elementos descritos no tipo em 

relação à conduta produzida pelo agente. Esta tipicidade será dividida em tipicidade objetiva e tipicidade 

subjetiva”. Cf. ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Tipicidade penal. Uma análise funcionalista. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012, p. 65. 
34 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do 

princípio da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 18; SALVADOR NETTO, Alamiro 

Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos normativos e a taxatividade. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235., jul./ago. 2010, p. 235. 
35 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 152. 
36 ARAÚJO, op. cit., p. 150. 
37 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 169-170. 
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relacionada umbilicalmente com essa forma que o tipo penal passou a descrever as condutas 

que compõem a nova criminalidade38.  

Esse fenômeno é compreendido constantemente como um modo de mácula às 

garantias espraiadas do referido princípio, fazendo com que se suscite a 

inconstitucionalidade dos tipos que portam tal característica.  

Nesse sentido, o princípio mais claramente violado seria o da taxatividade. O 

legislador, ao realizar descrições muito abertas, torna difícil a compreensão e a interpretação 

da conduta descrita, conduzindo o destinatário da norma penal, frequentemente, a situações 

de erro e fazendo com que a interpretação “correta” do tipo penal seja realizada pelo juiz ao 

enfrentar o caso concreto, como faz nos tipos culposos, tendo uma grande e perigosa margem 

de valoração que possibilita arbitrariedades e um amplo espaço para divergência de 

entendimento em relação a casos similares.  

Sobre a questão, protesta André Luis Callegari, afirmando serem os tipos penais 

abertos uma técnica legislativa extraordinariamente perigosa, que vem sendo utilizada pelo 

legislador como forma de abraçar o maior número de condutas possíveis, sem precisar qual 

é a conduta que não pode ser realizada, tudo com o objetivo de tutelar um bem jurídico que 

não se sabe qual é. Abandonam-se, assim, os alicerces do princípio da legalidade, apostando, 

sem aferir qualquer efetividade, na criminalização de condutas como forma de coibir os 

problemas que assolam a sociedade39. 

Encontrariam também as remissões normativas problemas no que tange à garantia da 

reserva legal. Não estaria presente o pluralismo político que deve constituir e acompanhar a 

elaboração legal. Explica Tarcísio Maciel Chaves Mendonça que existe competência 

privativa do Congresso Nacional, prima facie, para a criação de normas penais e, dentro da 

lógica federalista, essa matéria seria de competência privativa da União. Ocorre que, a partir 

do momento em que autarquias ou agências federais passam a complementar a norma com 

o conteúdo da proibição ou quando leis estaduais ou municipais o fazem, a reserva legal é 

contrariada40. Pablo Rodrigo Alflen da Silva parte do mesmo ponto de partida ao aduzir que 

a remissão da definição do núcleo do fato punível a um regulamento habilita a Administração 

                                                             
38 SARRABAYROUSE, Eugenio Carlos. La crisis de la legalidad, la teoria de la legislación y el principio in 

dubio pro reo: una propuesta de integración. In: MONTIEL, Juan Pablo; ORTIZ DE URBINA GIMENO, 

Íñigo; RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. La crisis del principio de legalidad en el nuevo derecho penal: 

decadencia o evolución? Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 31. 
39 CALLEGARI, André Luís. Legitimidad constitucional del derecho penal económico: una crítica a los tipos 

penales abiertos. Revista peruana de doctrina y jurisprudencia penales, v. 7, p. 11-28, 2006, p 20-25. 
40 MENDONÇA, Tarcísio Maciel Chaves de. Lei penal em branco. Um confronto com o princípio da 

legalidade e análise dos crimes ambientais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 51-52. 
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Pública a legislar em matéria penal, ofendendo, necessariamente, o conteúdo do art. 22, I, 

da Constituição Federal41, bem como o princípio da legalidade42. 

A esse respeito, Tereza Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto 

identificam uma diferença entre dois cenários possíveis. Nas normas penais que fazem 

remissão a instrumentos legislativos criados pelo mesmo órgão legislativo, imbuído da 

competência para criar normais penais, haveria uma imperfeição, porém não estaria ofendida 

a Constituição. Por outro lado, se a remissão normativa tivesse como objeto instrumentos 

legislativos hierarquicamente inferiores à lei penal, provenientes de outro órgão sem 

competência legislativa em matéria penal ou, inclusivamente, para regras de origem não 

estatal, como regras profissionais, poder-se-ia verificar uma “potencial inconstitucionalidade 

orgânica e material”43. 

No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, Esteban Mestre Delgado 

ensina que as remissões normativas violam o princípio da proporcionalidade, na medida em 

que, ao impor sanções penais a ilícitos administrativos aos quais a norma penal aberta faz 

remissão, estar-se-ia revertendo a mesma reprovabilidade e o mesmo desvalor a condutas 

absolutamente distintas, as quais não merecem tal tratamento44. Sendo assim, o princípio da 

proporcionalidade encontrar-se-ia ofendido dado que se imporia uma limitação à sua 

liberdade sem lastros verdadeiros de necessidade, idoneidade e proporcionalidade à proteção 

de bens jurídicos constitucionais relevantes, mas a objetos de proteção que residem não na 

norma penal, mas no universo do Direito Administrativo45.  

Em termos gerais, Pablo Rodrigo Alflen da Silva vê problemas, com os quais se 

concorda integralmente, no que diz respeito à segunda remissão – ou à remissão da remissão 

–, ou seja, quando uma norma penal faz menção a uma norma ou ato extrapenal, o qual, por 

sua vez, realiza outra remissão a norma ou ato extrapenal. Identifica o autor uma grande 

dificuldade de se conhecer a lei, aumentando exponencialmente as chances de erro por parte 

do destinatário da norma. Ademais, essa possibilidade fomentaria ainda mais as delegações 

em maior distanciamento das noções de legalidade que se tem. Em terceiro lugar, tamanho 

                                                             
41 Art. 22, Constituição Federal: Compete privativamente à União legislar sobre: I – Direito civil, comercial, 
penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 
42 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal do risco: aspectos críticos e 

fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 140-141. 
43 BELEZA, Teresa Pizarro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O regime do erro e as normas penais 

em branco (ubi lex distinguit...). Coimbra: Almedina, 2001, p. 43-45. 
44 MESTRE DELGADO, Esteban. Límites constitucionales de las remisiones normativas en matéria penal. 

Anuário de derecho penal y ciencias penal, n. 2, 1988, p. 522. 
45 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 232. 
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distanciamento da norma penal originária enseja a desnaturalização do escopo 

primordialmente por ela defendido46. 

1.2.3 Um contraponto necessário 

Apesar das concretas críticas elucidadas, que devem recair especialmente sobre a 

legislação brasileira, não se pode ignorar que as remissões normativas são uma realidade e 

apresentam-se para não mais sair da estruturação das normas penais. E, sobretudo, possuem 

alguma finalidade, caso pretenda-se tutelar os novos interesses presentes atualmente na 

organização da sociedade, principalmente no que diz respeito ao Direito Penal econômico. 

Sendo assim, já não seria o caso de se questionar a existência das remissões normativas, mas 

de se definir seus limites e hipóteses de cabimento dentro da lógica penal e, também, a forma 

de tratamento de institutos clássicos, como o erro, em vista dessa nova realidade. Assim, 

concorda-se com Pablo Rodrigo Alflen da Silva quando afirma que as remissões normativas 

são um “mal necessário”47 

 Primeiramente, é de se pontuar que, nas matérias ora atingidas pelo Direito Penal, 

como o meio ambiente ou o sistema financeiro nacional, altamente regulamentadas pelo 

Direito Administrativo, a remissão normativa dificulta contradições entre ambas as áreas do 

Direito, tornando o ordenamento jurídico mais coerente e, consequentemente, evitando 

injustiças decorrentes de tratamentos opostos em casos semelhantes. Outrossim, permite que 

o Direito Penal esteja sempre atualizado, podendo atender efetivamente à tutela dos novos 

interesses, via de regra difusos e coletivos, protegidos pela norma penal. Interesses estes, é 

de se lembrar, que, justamente pelo vertiginoso dinamismo da nova sociedade, possuem 

intensa volatilidade, transformando suas necessidades e características constantemente. Essa 

atualização necessária da norma penal seria inviável caso a absoluta integralidade da 

proibição estivesse alocada na norma penal e, ainda mais, se assim estivesse no Código 

Penal, em razão do burocrático e politizado processo legislativo48. A esse respeito, Agústin 

Ruiz Robledo sustenta que a realização de uma descrição exaustiva de todos os elementos 

                                                             
46 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal do risco: aspectos críticos e 

fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 155-157. 
47 Ibid., p. 80. 
48 MUNÕZ CONDE, Francisco; LÓPEZ PEREGRIN, Carmen; GARCIA ÁLVAREZ, Pastora. Manual de 

Derecho Penal Medio ambiental. 2a edição. Valencia: Tirant lo blanch, 2015, p. 55; SANTANA VEGA, 

Dulce Maria. El concepto de ley penal en blanco. Buenos Aires: Ad Hoc, 2000, p. 18-22. 
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que compõem cada tipo penal produziria uma hiperinflação no Código Penal, que apenas 

atrapalharia a sua compreensão49.  

Sobre o princípio da legalidade especificamente, Enrique Cury acredita que é 

possível conciliá-lo com as remissões normativas, quando, “para editá-las e aplicá-las, forem 

cumpridas certas exigências que garantam suficientemente o cumprimento das funções 

políticas atribuídas a tal princípio, tanto formal quanto materialmente”. Nesse sentido, ao 

optar por tal técnica legislativa, o legislador “deverá submeter-se a limites que não só o 

afetam, mas, no caso das leis penais em branco próprias, que afetam também à instância 

inferior encarregada de formular a disposição de complemento [norma complementadora], 

bem como a todos os tribunais responsáveis pela interpretações e aplicação da norma em seu 

conjunto”50  

Na mesma linha, Pablo Rodrigo Alflen da Silva sustenta que o Direito Penal não 

perde sua certeza com sua flexibilização e abrangência51, e Tarcísio Maciel Chaves 

Mendonça, por sua vez, ilustra que, a bem da verdade, é melhor que o Congresso Nacional 

não defina as normas de segurança e proteção sobre alguns ramos extremamente específicos 

e técnicos, como a energia nuclear52. 

 

 

  

                                                             
49 RUIZ ROBLEDO, Agustín. El derecho fundamental a la legalidad punitiva. Valencia: Tirant lo blanch, 

2003, p. 220-222. Importante ressalva deve ser realizada. Esse pensamento não é pacificado. Muito pelo 

contrário. Autores de destaque, como Mariângela Gama de Magalhães Gomes, entendem que o locus 

adequado para a disposição de toda a matéria penal seja o Código Penal. Conforme a referida autora: 

“apresenta-se como verdadeira a afirmação de que é somente por meio da codificação que são criadas as 
possibilidades de evitar eventuais conflitos entre as normas incriminadoras; possibilita-se, também, a 

organização de um quadro de penas proporcionado e, portanto, livre de distorções, e se permite a aplicação 

uniforme das regras contidas na parte geral do código penal. No específico caso do direito penal, quando a 

matéria é delimitada somente por aquilo que consta no respectivo código, importantes derivações do princípio 

da legalidade são alcançadas, tais como o mandado de taxatividade das figuras penais e o mandado de 

acessibilidade e compreensão dos preceitos punitivos. É que a sistematização, ao propiciar uma legislação 

mais clara e, portanto, mais acessível e inteligente, também permite uma interpretação mais segura e uniforme 

dos conteúdos das normas penais, o que confere maior efetividade também ao princípio da culpabilidade. 

Pode-se dizer, portanto, que o código não só pressupõe como facilita a construção científica do direito, 

oferecendo um quadro sistemático indispensável para reunir os princípios do ordenamento e os valores 

fundamentais da sociedade”. Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial 
do direito penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 157. 
50 CURY, Enrique. La ley penal em blanco. Bogota: Temis, 1988, p. 58. Mariângela Gama de Magalhães 

Gomes afirma ser imprescindível que a norma penal que se vale de reenvio normativo contenha a descrição 

do núcleo essencial da ação proibida ou ordenada. O interprete deve ser remetido à norma de categoria 

inferior apenas para individualizar a aludida matéria. GOMES, op. cit., p. 112 e 140. 
51 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal do risco: aspectos críticos e 

fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 54. 
52 MENDONÇA, Tarcísio Maciel Chaves de. Lei penal em branco. Um confronto com o princípio da 

legalidade e análise dos crimes ambientais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 119. 
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2 OS TIPOS PENAIS ABERTOS E A IMPORTANTE 

DIFERENCIAÇÃO DOS INSTITUTOS QUE OS COMPÕEM: A 

ASSESSORIEDADE ADMINISTRATIVA, A NORMA PENAL EM 

BRANCO, OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO E OS 

ELEMENTOS DA VALORAÇÃO GLOBAL DO INJUSTO  

2.1 Considerações iniciais 

Com base no conteúdo já tratado, antes de abordar os tipos penais abertos, é 

importante analisar o conceito de tipo penal fechado. A doutrina o define como aquele 

“capaz de, sem qualquer questionamento maior, demonstrar qual o comportamento visado 

pelo legislador”53. Tais tipos, por serem compostos preponderantemente por elementos 

descritivos, dispensam maiores juízos de valoração, o que faz com que, ao menos em tese, 

haja maior respeito ao princípio da legalidade. 

Em oposição ao tipo penal fechado, é que se criou o conceito de tipo penal aberto. É 

aquele em que não há a total descrição dos elementos do tipo penal, sendo necessário que se 

recorra a outras fontes normativas para complementar o seu conteúdo. Para tanto, vale-se o 

legislador de remissões normativas, técnica que pressupõe o reenvio a outras normas – 

penais, extrapenais ou alheias ao Direito –, buscando o aperfeiçoamento típico necessário 

para a plena compreensão da prescrição criminal54.  

O conceito de tipo penal aberto55 pode ser, muitas vezes, encontrado com outras 

nomenclaturas, como “tipos penais imperfeitos” ou “incompletos”, os quais possuem 

significado similar ao ora tratado. Não se desconhece o fato de tal equiparação não ser 

                                                             
53 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade do risco. São Paulo: Quartier Latin, 

2006, p. 35. 
54 Id. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos normativos e a taxatividade. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, jul./ago. 2010, p. 226. SILVEIRA, 

Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance fiscal e 

regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e 
crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 88. 
55 Mariângela Gama de Magalhães Gomes elucida a questão: “Costuma-se dizer que na criação dos tipos 

penais o legislador pode adotar dois critérios. De um lado, pode optar pela descrição completa do modelo de 

conduta proibida, sem deixar ao intérprete outra tarefa além da constatação da correspondência entre a 

conduta concreta e a descrição típica, bem como a inexistência de causas e justificação – o que caracteriza os 

chamados ‘tipos fechados’. De outro lado, pode haver a opção legislativa pela descrição incompleta do 

modelo de conduta proibida, transferindo-se para o intérprete o encargo de completar o tipo, dentro dos 

limites e das indicações nele próprio contidas – são os ‘tipos abertos’ (...)”. Cf. GOMES, Mariângela Gama 

de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 103.  
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consensual na doutrina56, entretanto, por se acreditar que empregar mais de uma das 

nomenclaturas pode induzir o leitor a alguma sorte de confusão ou equívoco, para os fins do 

presente trabalho, realizar-se-á a referida equivalência57. Dessa forma, elege-se a expressão 

“tipo penal aberto”, por se entender ser a forma mais autoexplicativa para o conceito.  

É de se observar que a necessária remissão normativa ínsita aos tipos penais abertos 

pode se verificar de diversas formas, como os elementos normativos, os elementos de dever 

jurídicos – os quais passam a ser chamados por Claus Roxin de elementos de valoração 

global do fato, como se verá –, a norma penal em branco e a assessoriedade administrativa. 

Todos os referidos conceitos, apesar de, muitas vezes, parecerem ocupar um espaço comum, 

possuem significados distintos, cuja diferenciação se mostra cada vez mais cara para se 

compreender a evolução do Direito Penal contemporâneo, em especial do Direito Penal 

econômico, frente à exponencial aproximação entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo. Isso se verifica, particularmente, quando há menção à norma penal em 

branco e à assessoriedade administrativa, conceitos usualmente utilizados como sinônimos 

que encontram, justamente na sua diferenciação, a resposta para muitos dos atuais problemas 

gerados pela expansão do Direito Penal e, especificamente para o presente estudo, dos tipos 

penais abertos58. 

Importante, neste momento, explorar o conceito de cada uma das formas de remissão 

normativa, a fim de delimitar com clareza os diferentes institutos, bem como no que se 

diferenciam, para, finalmente, tendo essa delimitação posta, conseguir avançar no estudo do 

erro sobre a assessoriedade administrativa. Começar-se-á pelo conceito de assessoriedade 

administrativa. Explicar-se-á a necessidade da sua independência conceitual, bem como da 

                                                             
56 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de derecho penal. 5a ed. Buenos Aires: Losada, 1992. Tomo II, p. 345 

e 353. TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico. Introducción y parte general. San José: Grijley, 

2009, p. 129.  
57 Renato de Mello Jorge Silveira sustenta que "Em certa medida, uma remissão a outras órbitas 

complementares à penal já se mostrava presente no Direito Penal tradicional, aliás, com remissões desde 

Goldschmidt. O que ocorre presentemente, no entanto, é um agudizar de tal situação. Como já se disse, existe 

um antes e um depois do momento conjuntural de crise, principalmente passado o vivificado a partir de 2008. 

Se essa construção for correta – e parece o ser – seria de se imaginar que, mesmo não conhecendo 

necessariamente novidades evolutivas (o que não parece ser o caso), um momento de crise (como o atual) 

incrementa algumas outras peculiaridades nem sempre favoráveis de um dado espectro normativo. Tais 

situações podem, sim, ser vistas em relação à utilização – cada vez mais evidente – de tipos penais imperfeitos 
ou incompletos. Frise-se, desde logo, que essa expressão também pode levar a alguns erros e equívocos. Ao 

se mencionar sobre um tipo penal incompleto, no mais das vezes, está a se referir a uma previsão típica 

desprovida de um mandamento sancionatório. Aqui, no entanto, está a se referir à noção de que existem 

alguns tipos que não permitem, desde logo, a sua completa dedução, como seria o caso clássico das chamadas 

leis penais em branco”. Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais 

em branco, compliance fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-

DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: 

D’Plácido, 2017, p. 83-85. 
58 Ibid., p. 97-98 e 107.  
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clara delimitação entre as diversas formas de remissão normativa. Em seguida, enfrentar-se-

ão as conceituações e formas de classificação apresentadas pela doutrina. Nesse sentido, uma 

ressalva deve ser realizada de antemão. Justamente por se tratar de um conceito 

relativamente novo e pouco explorado, a assessoriedade administrativa não é tão vasta e 

diversamente discutida pela literatura penal como costuma ocorrer com as outras formas de 

remissão normativa, de modo que as diferenças entre as formas de assessoriedade 

administrativa, como se verá, não são tão patentes, divergindo, algumas vezes, sobre 

pormenores, o que, entretanto, em nada diminui a sua importância. Findado o item destinado 

à assessoriedade administrativa, passar-se-á à análise das leis penais em branco, fazendo, 

inicialmente, uma retomada histórica. Em seguida, chega a vez dos elementos normativos e, 

por fim, dos elementos de dever jurídico e dos elementos de valoração global do fato, 

também se remetendo à origem da sua conceituação. 

2.2 Assessoriedade administrativa 

2.2.1 Da necessidade da construção de um conceito de assessoriedade 

administrativa 

Como visto no primeiro capítulo, com a chegada da sociedade pós-moderna, novos 

interesses penais demonstraram-se dignos de tutela. O enfoque do Direito Penal deixa de ser 

exclusivamente a proteção dos bens jurídicos individuais e volta sua atenção para um novo 

estilo de tutela: a dos bens jurídicos supra individuais ou coletivos. Isso se justifica, como 

exposto anteriormente, pelas novas maneiras de relação e de interação dos indivíduos em 

sociedade, características de um mundo globalizado, no qual o risco assume importância 

inédita, muito em decorrência da sua acentuada frequente presença nos novos meios de 

produção59. 

Assim, o Direito Penal é convocado a atuar em áreas por ele ainda não ocupadas, 

como a economia ou o meio ambiente, searas reguladas até então de forma exclusiva pelo 

Direito Administrativo. Busca-se reforçar a proteção de novos bens jurídicos, inserindo-os 

na esfera de atuação mais severa do ordenamento jurídico. Isso faz com que haja um maior 

diálogo entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, passando o primeiro, muitas vezes, 

                                                             
59 SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como Direito Penal de perigo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 33. SOUZA. Luciano Anderson de. Expansão do Direito Penal e 

globalização. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 153-155. 
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a assessorar o segundo, criminalizando o que antes eram apenas ilícitos administrativos, 

cooperando, portanto, com a gestão estatal dos novos riscos60. 

Nesse contexto, não é à toa que Günter Heine identificou três possíveis formas de 

relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo.  

A primeira delas seria aquela em que o Direito Penal é absolutamente dependente do 

Direito Administrativo, chamado pelo autor de “absolutamente acessório”. Haveria, nessa 

visão, portanto, absoluta dependência entre a previsão penal e as normas ou atos 

administrativos. Aqui, o conteúdo do injusto penal reside não no dispositivo penal, mas na 

norma administrativa que o complementa61. 

É o caso, por exemplo, do delito de gestão temerária, disposto no art. 4º, parágrafo 

único, da Lei nº 7.492/198662, cuja descrição típica possui uma total dependência conceitual 

em relação às normas administrativas do Banco Central, as quais balizam as maneiras de se 

administrar uma instituição financeira. Nesse caso, ao deparar com tal construção típica, 

conclui-se pela completa incapacidade de se falar em garantias mínimas do Direito Penal 

relacionadas à legalidade, em especial quanto à possibilidade de o indivíduo conhecer 

previamente a conduta típica, uma vez que o conteúdo do injusto está absolutamente alocado 

em normas extrapenais, por meio de uma assessoriedade conceitual, conceito ao qual será 

dispensada maior atenção ainda neste item63. 

Nessas situações, o Direito Penal acaba sendo instrumentalizado para garantir o 

cumprimento das decisões jurídico-administrativas, ou seja, há a sua completa subordinação 

às finalidades específicas do Direito Administrativo. A bem da verdade, o bem jurídico 

tutelado pela norma penal deixa de ser, no caso em tela, o sistema financeiro nacional e passa 

                                                             
60 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 215. 
61 HEINE, Günter. Accesoriedad administrativa en el derecho penal del medio ambiente. Anuario de derecho 

penal y ciencias penales, Madrid, v. 46, n. 1, p. 289-315, jan./abr. 1993, p. 295. MATA BARRANCO, 

Norberto J. de la. Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de 

comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita. 

Barcelona: CEDES, 1996, p. 62. 
62 Art. 4º, Lei nº 7.492/1986: Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 

(doze) anos, e multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 

multa. 
63 FELDENS, Luciano; CARRION, Thiago Zucchetti. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta 

e temerária de instituição financeira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 86, p. 

170-200., set./out. 2010, p. 172. GRECO, Luís. Dolo e gestão temerária (art. 4º, parágrafo único, Lei 

7.492/86). Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 19, n. 229, p. 7-8, dez. 2011. SALVADOR NETTO, Alamiro 

Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos normativos e a taxatividade. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, jul./ago. 2010, p. 230. O art. 

68, da Lei nº 9.605/1998 também ilustra essa forma de relação: Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal 

ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três 

anos, e multa. 
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a ser a mera vigência da norma administrativa e a capacidade da Administração Pública em 

controlar a eficácia de seus atos normativos. O Direito Penal, então, resume-se a promover 

a execução administrativa, assegurando o controle e a supervisão das autoridades 

administrativas64.  

Norberto Javier de la Mata Barranco, discorrendo sobre a questão, afirma que, a partir 

do momento em que a ilicitude penal de uma conduta repousa apenas sobre a atividade de 

uma autoridade administrativa, há a incriminação de um ilícito puramente formal, sobre o 

qual o Direito Penal não deveria intervir65. Também nesse sentido, bem aponta Helena 

Regina Lobo da Costa que esse modelo transforma, automaticamente, o Direito Penal em 

ilícito administrativo66, ao arrepio de princípios basilares como a subsidiariedade, a ultima 

ratio e a lesividade.  

O segundo modelo vislumbrado por Günter Heine seria o absolutamente 

independente, no qual os dispositivos penais descrevem de forma exaustiva a conduta típica, 

valendo-se muito pouco de remissões normativas, configurando, na esmagadora maioria das 

vezes, tipos penais fechados. Há, portanto, quase que total independência entre a esfera penal 

e a administrativa, sendo a conduta lesiva delimitada pelo próprio tipo legal67. O delito 

previsto no art. 41, da Lei nº 9.605/199868, é um bom exemplo, pois seu conteúdo criminaliza 

a conduta de “provocar incêndio em mata ou floresta”. A leitura do tipo penal, realmente, 

viabiliza a compreensão da conduta proibida, com perfeição, sendo autossuficiente a 

utilização das palavras “mata” ou “floresta”; o que não ocorreria no cenário em que o 

legislador utiliza a expressão “floresta de preservação”, conceito puramente técnico, 

dependente das normativas referentes ao Direito Ambiental.  

Por fim, o terceiro modelo seria aquele em que há relativa dependência das 

normativas penais quanto às administrativas. As ações tidas como potencialmente lesivas ao 

bem jurídico tutelado são o objeto da norma penal, não possuindo o caráter de apenas garantir 

a eficácia de norma administrativa. Todavia, o Direito Administrativo pode ser utilizado, 

                                                             
64 CUESTA AGUADO, Paz M. de la. Respuesta penal al peligro nuclear. Barcelona: PPU, 1994, p. 62. 

HEINE, Günter. Accesoriedad administrativa en el derecho penal del medio ambiente. Anuario de derecho 

penal y ciencias penales, Madrid, v. 46, n. 1, p. 289-315, jan./abr. 1993, p. 295. MATA BARRANCO, 
Norberto J. de la. Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de 

comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita. 

Barcelona: CEDES, 1996, p. 62. 
65 MATA BARRANCO, loc. cit. 
66 COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental. Viabilidade. Efetividade. Tutela por outros 

ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 70. 
67 HEINE, op. cit., p. 299. MATA BARRANCO, loc. cit. 
68 Art. 41, da Lei nº 9.605/1998: Provocar incêndio em mata ou floresta: pena - reclusão, de dois a quatro 

anos, e multa. 
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justamente, para se constatar essa lesividade ao bem jurídico que se pretende tutelar. Como 

esclarece Norberto de la Mata Barranco, a ilicitude administrativa será condição necessária, 

mas não suficiente para a sanção penal, que exigirá o desvalor da ação ou do resultado69. 

Exemplifica-se tal hipótese com o crime contra o sistema financeiro nacional, 

estabelecido no art. 6º, da Lei nº 7.492/198670. Está prevista a conduta de “induzir ou manter 

em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou 

situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente”. Nota-se que a 

proibição está contida no tipo penal — principalmente quando comparada com outros delitos 

dessa mesma lei, a qual se vale, excessivamente, da técnica da remissão normativa —, com 

exceção do termo “repartição pública competente”, que remete à órbita extrapenal, parte 

secundária da descrição típica, cujo conteúdo em nada abala a ciência do desvalor da 

conduta. 

Esse novo panorama, característico da atual sociedade de risco em que se vive, impõe 

uma simbiose entre o Direito Penal e Administrativo não antes presenciada, criando novas 

situações, marcadas, especialmente, pelas inéditas formas de remissão normativa vistas, 

principalmente, nos tipos penais mais jovens, relacionadas, em grande medida, ao Direito 

Penal econômico. Interação essa, aliás, que não consegue se amoldar à tradicional ideia de 

tipos penais em branco, justamente por materializar uma nova maneira de diálogo entre elas. 

É em razão disso que passa a ser necessária a criação de um novo conceito, que 

concretamente expresse essa recente forma de remissão normativa, desta vez, calcada 

mormente em permissões, autorizações ou licenças provenientes de algum órgão 

administrativo. É nesse horizonte que a doutrina acaba por desenvolver o conceito de 

assessoriedade administrativa.  

Descrevendo esse fenômeno, Renato de Mello Jorge Silveira afirma que “a inflação 

legislativa” sofre uma “metamorfose significativa”, a qual configura uma verdadeira 

administrativização do Direito Penal. Entende o autor que, diante essa realidade, parece fazer 

sentido um tratamento distintivo da questão “com o escopo de melhor esclarecer a própria 

                                                             
69 HEINE, Günter. Accesoriedad administrativa en el derecho penal del medio ambiente. Anuario de derecho 

penal y ciencias penales, Madrid, v. 46, n. 1, p. 289-315, jan./abr. 1993, p. 296. MATA BARRANCO, 

Norberto J. de la. Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de 

comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita. 

Barcelona: CEDES, 1996, p. 76. 
70 Art. 6º, Lei nº 7.492/1986: Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, 

relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente: pena 

- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
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construção e transmutação penal conforme seja o teor dessa ligação, algo um tanto distante 

da leitura tradicional das leis penais em branco”71.  

Muitas podem ser as consequências jurídicas da conceituação insistida neste 

momento, podendo-se evitar resultados indesejáveis ou injustos para situações diversas que 

até então são tratadas de forma semelhante. Promove-se também melhor trato com a 

dogmática penal, de modo a garantir a sua aplicação coerente, sistemática e segura, afastando 

possíveis confusões conceituais e perigosos casuísmos. 

A maneira como o princípio da insignificância é aplicado sobre o crime de 

descaminho, disposto no art. 334, do Código Penal brasileiro, pelos Tribunais Superiores (e, 

consequentemente, pelos hierarquicamente inferiores) é um patente equívoco decorrente tão 

somente do desconhecimento do conceito de assessoriedade administrativa. 

A Lei nº 10.522/2002, cujo conteúdo estabelece sobre o cadastro informativo dos 

créditos não quitados de órgãos e entidades federais, dispõe, em seu art. 20, que os autos de 

execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa igual ou abaixo do valor de R$ 

10.000,00 serão arquivados72. Posteriormente, as portarias nº 75/201273 e nº 130/201274, 

ambas do Ministério da Fazenda, determinam que não deve haver o ajuizamento de 

execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor não supere a quantidade de 

R$ 20.000,00. 

                                                             
71 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 99-100. 
72 Lei nº 10.522/2002, art. 20 - Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da 

União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou 
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
73 Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, art. 1º: Determinar: I - a não inscrição na Dívida Ativa da 
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74 Portaria 130/2012 do Ministério da Fazenda, art. 2º: O Procurador da Fazenda Nacional requererá o 

arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo 

valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos 

garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. 
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Com isso, a jurisprudência75 traduz uma ostensiva assessoriedade administrativa 

como se princípio da insignificância fosse, considerando, então, a elisão de valor até R$ 

20.000,00 como ínfimo para afetar materialmente o bem jurídico tutelado pela norma penal, 

tendo como consequência legal obrigatória o reconhecimento da atipicidade da conduta. 

Entretanto, não cabe falar em insignificância na hipótese tratada. Não parece correto falar-

se em lesão imperceptível ao bem jurídico, de modo a configurar um indiferente penal76, 

quando se refere a tamanho montante, principalmente se analisarmos a questão à luz da 

aplicabilidade do mesmo princípio nos crimes patrimoniais, não admitida na jurisprudência 

                                                             
75 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 

FURTO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 
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102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INAPLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE 
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123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, 
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Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 
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Turma, julgado em 18/10/2016, PUBLIC 15-03-2017; HC 120139, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
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2ª Turma, DJE 17/09/2013. 
76 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada. A racionalidade do sistema 

penal na tutela do patrimônio. São Paulo: Atlas, 2014, p. 210-212. 
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nacional em casos que ultrapassem quantias maiores que R$ 100,00 ou R$ 200,0077. Corre-

se o risco, inclusive, de transmitir a mensagem de maior leniência por parte do Poder 

Judiciário com a criminalidade econômica, cujos atores são, via de regra, pessoas com poder 

aquisitivo mais elevado, afirmação respaldada por diversas correntes criminológicas, nas 

quais não é possível, em razão do escopo deste trabalho, se aprofundar. 

O que se tem, então, no caso discutido, é uma clara imprecisão técnica. Trata-se, na 

verdade, de uma determinação do órgão administrativo competente de quais condutas seriam 

toleradas à luz do Direito Tributário78, o que não necessariamente refletiria na atipicidade da 

conduta, mas, talvez, em outras consequências jurídicas mais adequadas e justas com a 

realidade fática. 

Outro ponto fulcral da autonomia conceitual da assessoriedade administrativa é a 

factibilidade de se avaliar qual é a fronteira da legitimidade ou, melhor, o limite entre a 

constitucionalidade e a inconstitucionalidade das diferentes formas de remissão normativa 

sem macular toda essa técnica legislativa que, como visto, em muitos momentos, possui 

efeitos favoráveis ao Direito Penal. 

As consequências que se têm sobre o erro também são alteradas com o 

reconhecimento do conceito de assessoriedade administrativa. Como se verá, não 

necessariamente terá e merecerá o mesmo tratamento o sujeito que, em sede do delito 

previsto no art. 38, da Lei nº 9.605/199879, erra quanto ao conceito de “floresta de 

preservação permanente” ou quanto ao agir dentro das “normas de proteção”. Entretanto, 

partindo-se de uma visão tradicional sobre remissão normativa, na qual ambos os elementos 

seriam chamados genericamente de lei penal em branco, o resultado tenderia a ser diverso, 

                                                             
77 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO 

RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. TEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. BOLSA (R$ 79,80 – SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) E PAR DE BRINCOS (R$ 1,50 - UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS). APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA EXPRESSIVIDADE DO VALOR DOS BENS 

SUBTRAÍDOS. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. MAUS ANTECEDENTES.DECURSO DE TEMPO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE.Agravo regimental improvido. Ordem de habeas corpus 

concedida, de ofício, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância, absolver a agravante pela 

atipicidade material da conduta. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1003914- SP, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, 
09/05/2017, Sexta Turma); STJ, AgRg no AREsp 1015551, MG, Rel. Jorge Mussi, 18/047/2017, Quinta 

Turma; STJ, RHC 70733, MG, Rel. Min. Joel Ilan Panciornik, 04/04/2017, Quinta Turma; STJ, no REsp 

1355458/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 

15/02/2016. 
78 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 104. 
79 Art. 38, da Lei nº 9.605/1998: Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo 

que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. 
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o que — sem querer antecipar neste momento qualquer consideração conclusiva —, não é 

fatalmente favorável. 

 

2.2.2 Terminologia a ser empregada: assessoriedade ou acessoriedade 

administrativa? 

Antes de adentrarmos na análise de como a doutrina opera o conceito de 

assessoriedade administrativa, uma breve ressalva terminológica deve ser feita. Adotar-se-á 

o termo com a grafia que já veem sendo empregada durante a redação deste trabalho: 

“assessoriedade administrativa”.  

Tal opção se justifica pelo fato de carregar consigo uma ideia de amparo ou 

assessoria, sentido que parece ser o mais adequado. Foi Helena Regina Lobo da Costa quem 

propôs a utilização dessa nova grafia, sustentando que a expressão construída dessa forma 

abarca, para além de certa ideia de dependência, um senso de auxílio normativo, de modo a 

tornar o conceito mais fidedigno à realidade, tendo em vista que existem tipos penais 

absolutamente dependentes de decisões administrativas, ao passo que há aqueles que apenas 

necessitam de, por exemplo, complementação conceitual80. 

Esse também é o posicionamento de Luciano Anderson de Souza, ao afirmar que o 

sentido empregado pela expressão parece, realmente, antes de transmitir uma noção dessa 

remissão normativa como algo secundário, atrelar-se mais a uma ideia de formulação 

jurídica que é auxiliada por normas administrativas, ensejando contínua remissão a estas 

para fins de complementação81. 

Todavia, sabe-se que essa é a grafia adotada por uma parcela minoritária da literatura 

penal. O usual é a adoção da redação “acessoriedade administrativa”, a qual transmite uma 

ideia de pura dependência do Direito Penal ao Direito Administrativo. Muitas vezes, lança-

se mão dessa noção de dependência a fim de se realizar uma crítica subjacente, que espelha 

                                                             
80 COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental. Viabilidade. Efetividade. Tutela por outros 

ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 66-68. SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-

individual. Interesses difusos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 138-139. 
81 SOUZA, Luciano Anderson de. Direito Penal Econômico. Fundamentos, limites e alternativas. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, p.73. 
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a total utilização do Direito Penal para se alcançar fins de interesse do Direito 

Administrativo, em detrimento dos princípios da legalidade e da ultima ratio82. 

É bem verdade que tal reprimenda velada por detrás do termo é procedente. Contudo, 

ao que se entende, não seria ela suficiente para justificar o emprego da aludida grafia, 

podendo transmitir uma relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo na 

assessoriedade administrativa com a qual não se concorda. 

Em relação às críticas às quais se fez menção, Alamiro Velludo Salvador Netto relata 

que o termo tradicional “acessoriedade” conduz, normalmente, a uma crítica velada, 

colocando em xeque a legitimidade penal de agir como reforço da imperatividade das 

determinações executivo-estatais. Apesar disso, afirma que “essa carga crítica do conceito 

também não parece impedir a possibilidade da ideia da assessoriedade ser usada na análise 

dos elementos normativos em geral, pois sua capacidade explicativa é bastante 

promissora”83. 

2.2.3 Os diferentes conceitos de assessoriedade administrativa 

Relevante tarefa a ser feita agora, consiste na definição do conceito de assessoriedade 

administrativa, para que se faça, posteriormente, a devida distinção entre o conceito de lei 

penal em branco e as outras espécies de remissões normativas. A título organizativo, a 

exposição se dará em função da variação dos conceitos, agrupando-se os autores que 

possuem maior afinidade conceitual quando da classificação das formas de assessoriedade 

administrativa. 

Norberto J. de la Mata Barranco, ao estudar os crimes ambientais, apresenta uma 

classificação de assessoriedade administrativa adotada predominantemente na doutrina. 

Seriam três as formas de assessoriedade. A primeira delas seria a assessoriedade conceitual, 

na qual há a incorporação de conceitos próprios do Direito Administrativo à norma penal. 

                                                             
82 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos 

normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, 

jul./ago. 2010, p. 229. Adeptos dessa terminologia na doutrina penal nacional: GRECO, Luís. A relação entre 

o direito penal e o direito administrativo no direito penal ambiental: uma introdução aos problemas de 
acessoriedade administrativa. Revista brasileira de ciências criminais. n. 58, v. 14, 2006, p. 159-161. 

HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do erro 

sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016. LOBATO, José Danilo Tavares. 

Acessoriedade administrativa, princípio da legalidade e suas (in)compatibilidades no direito penal ambiental. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 83, p. 120-162, mar./abr. 2010, p. 128-133. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 97. 
83 SALVADOR NETTO, loc. cit.  
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No seu entendimento, essa forma de assessoriedade possui importância a partir do momento 

em que pode viabilizar a uniformização dos conceitos dentro do ordenamento jurídico, 

produzindo segurança jurídica, o que não impede que cada seara do Direito crie conteúdos 

diversos para o mesmo conceito, desde que cada conceito esteja bem definido84. 

Já a segunda seria a assessoriedade de direito, também chamada pelo autor de norma 

penal em branco. Aqui, o conteúdo típico é complementado por fontes clássicas do Direito 

Administrativo, como leis, portarias ou regulamentos, sendo que a infração da norma 

administrativa constitui matéria de proibição penal. Essa complementação pode ser 

decorrente de diplomas com o mesmo nível hierárquico ou de categorias inferiores da norma 

penal a ser preenchida85. 

A terceira categoria seria a chamada assessoriedade de atos administrativos, na qual 

o tipo penal faz menção a atos administrativos proibitivos ou a permissões, licenças ou 

autorizações concedidas licitamente pela Administração Pública. Em outras palavras, a plena 

realização do tipo de injusto apenas se produz quando o comportamento anunciado lesiona 

um ato proibitivo da autoridade administrativa ou não está coberto por uma permissão ou 

autorização. Importante destacar que, para o autor, esse ato administrativo refere-se, 

inequivocamente, a apenas um agente, não possuindo caráter geral, além de determinar o 

âmbito do risco permitido, definindo os limites sociais aceitos86. Por fim, o autor ressalta 

que é frequente que exista uma confusão entre a assessoriedade de direito e de atos 

administrativos, dado que naquela a norma administrativa objeto da primeira remissão irá 

conduzir, muitas vezes, a uma nova remissão, agora, a um ato administrativo, ou seja, uma 

“remissão da remissão”, havendo uma indissociabilidade entre ambas87.  

Paz M. de la Cuesta Aguado, apesar de adotar as concepções de assessoriedade 

conceitual, de direito e de ato administrativo, suscita, sem afirmar categoricamente, que não 

seria tão certo que as leis penais em branco se restringiriam à assessoriedade de direito, como 

afirma a corrente majoritária explorada até o momento. A assessoriedade sobre os atos, 

porventura, também poderia ser assim considerada88. 

José Manuel Paredes Castañón, por sua vez, proporciona uma categorização um 

pouco mais restrita, dividindo em: a assessoriedade relacionada às normas administrativas, 

                                                             
84 MATA BARRANCO, Norberto de la. Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. 

Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización 

administrativa ilícita. Barcelona: CEDES, 1996, p. 78. 
85 Ibid., p. 78-79. 
86 Ibid., p. 88-92. 
87 Ibid., p. 92. 
88 CUESTA AGUADO, Paz M. de la. Respuesta penal al peligro nuclear. Barcelona: PPU, 1994, p. 231-232. 
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abarcando situações nas quais o indivíduo agirá tipicamente se sua conduta também se 

subsumir à norma extrapenal; e a assessoriedade referente aos atos administrativos, quando 

o teor do tipo acessório condiciona explicitamente a tipicidade do fato à autorização expressa 

do órgão competente para isso89. 

Também no Brasil, prevalece a classificação de Norberto J. de la Mata Barranco. 

Helena Regina Lobo da Costa entende que a complementariedade do tipo penal por meio do 

Direito Administrativo se dá de três maneiras: a conceitual, a normativa e a de ato90. A 

assessoriedade conceitual ocorreria quando um elemento do tipo penal remete a conceitos 

do Direito Administrativo; a normativa, sinônimo de lei penal em branco, quando há 

remissão a normas administrativas e a assessoriedade de ato nos casos em que “o tipo penal 

remete a autorização, licença ou outro ato administrativo autorizador ou, ainda, a proibição 

ou interdição especificamente determinados”91.  

Alamiro Velludo Salvador Netto, que adota a classificação acima exposta, faz uma 

leve diferenciação no tocante à assessoriedade administrativa de atos da administração, 

nomeando-as também de assessoriedade administrativa em sentido estrito. Todavia, não há 

alteração do conceito atribuído, ou seja, para o autor, nesses casos, os elementos normativos 

por meio dos quais a remissão normativa é realizada condicionam a ocorrência do delito a 

concretas decisões específicas da Administração Pública92. 

                                                             
89 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. La acessoriedad administrativa de la tipicidade penal como técnica 

legislativa: efectos políticos y efectos materiales. In: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo; MORALES PRATS, 

Fermín. Estudios de derecho penal ambiental. Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut. Valencia: 

Tirant lo blanch, 2008, p. 626-631. 
90 Em relação à assessoriedade de ato administrativo, encontram-se na legislação penal brasileira menção à 
autorizações, permissões, licenças e pareceres. Segundo Maria Sylvia Zanella, autorização é “o ato 

administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem 

público (autorização de uso), ou a prestação de serviço público (autorização de serviço púbico), ou o 

desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente 

proibidos (autorização como ato de polícia)”; permissão é o ato administrativo unilateral, discricionário e 

precário, gratuito ou oneroso “pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço 

público ou a utilização privativa de bem público”; licença é o “ato unilateral e vinculado pelo qual a 

Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade” e, por fim, parecer 

é o ato pelo qual os órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos 

de sua competência”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23a ed. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 227-230. 
91 COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental. Viabilidade. Efetividade. Tutela por outros 

ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 71-75. Da mesma maneira se posicionam: SOUZA, Luciano 

Anderson. Direito Penal Econômico. Fundamentos, limites e alternativas. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 

73. SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos 

normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, 

jul./ago. 2010, p. 229-231. LOBATO, José Danilo Tavares. Acessoriedade administrativa, princípio da 

legalidade e suas (in)compatibilidades no direito penal ambiental. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, v. 18, n. 83, p. 120-162, mar./abr. 2010, p. 128-133. 
92 SALVADOR NETTO, op. cit., p. 231. 
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Ainda entre os autores brasileiros, Luís Greco adota uma classificação com uma 

terminologia um pouco distinta. A sua análise ainda é composta por três formas de 

assessoriedade, mas com natureza levemente alterada. A primeira delas, também chamada 

de assessoriedade conceitual, verificar-se-ia quando a lei penal “toma emprestado conceitos 

do direito administrativo, empregando-os no sentido que lhe atribui este”. Entretanto, o autor 

nega os conceitos de assessoriedade de direito e de fato, propondo o conceito de 

assessoriedade de ato geral e de assessoriedade de ato individual. Isso porque o Direito 

Administrativo brasileiro possui, além de atos administrativos individuais, atos 

administrativos gerais. Sendo assim, haveria uma imprecisão no conceito de “assessoriedade 

de direito”, uma vez que não estaria preciso se decretos ou portarias, por exemplo, seriam 

alocadas na classe das “assessoriedade de direito”, pelos seus efeitos gerais, ou na 

assessoriedade de ato, de acordo com sua natureza jurídica93. 

José Danilo Tavares Lobato, por sua vez, refuta a proposta de Luís Greco, no que 

tange à denominação da acessoriedade de direito como “acessoriedade de ato administrativo 

geral”, uma vez que este fenômeno jurídico constitui uma norma penal em branco, ainda que 

de cunho exclusivamente administrativo e, enquanto tal, deveria ser complementada, 

sempre, por outra lei, a fim de obedecer aos princípios do Direito Penal democrático94.  

Retornando à doutrina espanhola, Jesús-Maria Silva Sánchez apresenta uma 

conceituação um pouco mais abrangente para a assessoriedade administrativa, que foge da 

intepretação até agora vista, limitada à assessoriedade de conceitual, de direito e de ato, 

apesar de também as abraçar. Ao analisar o Direito Penal econômico, afirma que, 

nitidamente, o legislador vem optando por leis que tipificam condutas previamente reguladas 

e sancionadas pelos Direito Público ou Privado, razão pela qual, na maioria das vezes, são 

realizadas remissões normativas a regulações preexistentes. As referidas remissões podem 

ser verificadas de algumas formas. A primeira delas por meio da adoção de termos 

(elementos normativos de conteúdo jurídico) que fazem menção a definições de outros 

ramos do Direito. A segunda forma apontada pelo autor tem como objeto normas de algum 

ramo do Direito que não o Direito Penal, o que pode se manifestar por meio de duas técnicas 

legislativas: as leis penais em branco, quando a remissão é feita diretamente a um dispositivo 

                                                             
93 GRECO, Luís. A relação entre o direito penal e o direito administrativo no direito penal ambiental: uma 

introdução aos problemas de acessoriedade administrativa. Revista brasileira de ciências criminais. n. 58, v. 

14, 2006, p. 159-161. 
94 LOBATO, José Danilo Tavares. Acessoriedade administrativa, princípio da legalidade e suas 

(in)compatibilidades no direito penal ambiental. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, 

n. 83, p. 120-162, mar./abr. 2010, p. 130. 
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normativo; e os elementos de valoração global do fato, também conhecidos como elementos 

de dever jurídico, casos nos quais o legislador usa expressões implícitas para indicar a 

assessoriedade, como “indevidamente”, “ilegalmente”, etc. Por fim, a assessoriedade pode 

também se referir a atos administrativos, de forma direta, fazendo menção de pronto ao ato 

administrativo complementador do tipo penal, ou indireta, quando a remissão leva a uma lei 

que, em seguida, conduzirá a um ato da Administração Pública95. 

Finalmente, Renato de Mello Jorge Silveira desenvolve uma proposta conceitual sob 

outro olhar, aparentemente não conflitante com a concepção mais comumente aceita e 

recém-referida. Em vez de examinar a questão à luz da espécie de remissão, se a um conceito, 

uma norma geral ou um ato individual, o faz à luz da evolução das formas de remissão 

normativa ao longo da evolução do Direito Penal, adotando uma noção geracional do 

conceito de lei penal em branco. Desse modo, haveria leis penais em branco de primeira, de 

segunda e de terceira geração. As leis penais em branco de primeira geração são remissões 

a disposições legais ou administrativas baseadas na hierarquia e dependência próprias da 

Administração Pública. As de segunda geração, por sua vez, referem-se a remissões 

indiretas, em que agências ou autoridades administrativas agem de modo independente e 

norteiam-se por critérios técnicos absolutamente apartados de considerações hierárquicas. 

Leciona o autor que existiria, aqui, grande aproximação entre as leis penais em branco de 

segunda geração e o conceito de assessoriedade administrativa, assumindo a norma preceitos 

vinculados ao interesse público96. Por fim, o autor inova indo além da usual análise da 

assessoriedade administrativa, ao se referir às leis penais em branco de terceira geração. Elas 

seriam marcadas pela atuação administrativa “necessária para o perfazimento do injusto”, 

mas, desta vez, não pela autoridade administrativa, “senão um ente que diga respeito a uma 

verdadeira colaboração público-privada ao estabelecer mecanismos de autorregulação 

setorial ou, mesmo de associação profissional”97. Nesses casos, as próprias estipulações de 

compliance acabariam perfazendo o conteúdo do injusto. 

O referido autor refuta a distinção à luz das concepções de assessoriedade conceitual, 

de direito e de ato, sob a fundamentação de que se criariam graus distintos de assessoriedade 

administrativa. Além disso, a conceituação majoritária não seria capaz de acompanhar a 

                                                             
95 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Aula ministrada em setembro de 2016, no curso internacional de extensão 

“Direito Penal Econômico. Conceitos e atualidades”, organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. 

Id. Fundamentos del derecho penal de la empresa. 2a ed. Madrid: Edisofer, 2016, p. 55-57. 
96 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 100 e 107. 
97 Ibid., p. 101. 
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evolução legislativa e responder satisfatoriamente às atuais preocupações provenientes do 

veloz desenvolvimento legislativo. Isso porque haveria uma limitação, já que a 

assessoriedade administrativa poderia se mostrar, concomitantemente, como uma causa de 

justificação, ou um elemento complementar da tipicidade objetiva para o aperfeiçoamento 

típico ou uma obrigação de se observar determinadas decisões da autoridade 

administrativas98.  

Postas as principais correntes doutrinárias de conceituação do fenômeno da 

assessoriedade administrativa, deve-se adotar aquela que será o ponto de partida para a 

análise do erro. Elegeu-se para tanto a divisão de assessoriedade administrativa em três 

modalidades: as assessoriedades conceituais (compostas, via de regra, por elementos 

normativos jurídicos), as assessoriedades de direito (que podem ser chamadas também de lei 

penal em branco) e as assessoriedades de ato administrativo, que também poderão ser 

chamadas doravante de assessoriedade administrativa em sentido estrito. 

Quanto às correções ao conceito majoritário denunciadas por Luís Greco, a despeito 

de se reconhecer a lógica de seu raciocínio, compreende-se que a manutenção da 

classificação majoritária não agrega qualquer sorte de prejuízos dogmáticos, sendo, contudo, 

as modificações propostas pelo autor sob estudo um complicador, que torna os conceitos 

ainda mais complexos. É mais fácil perceber ao que os termos “assessoriedade de direito” e 

“assessoriedade de ato” fazem menção do que a compreensão de uma “assessoriedade de 

atos gerais” e uma “assessoriedade de atos individuais”.  

Apesar de se entender que a teoria geracional proposta por Renato de Mello Jorge 

Silveira é, sem dúvida, completa e apta a bem retratar o panorama geral acerca da 

assessoriedade administrativa, tendo especial relevância por antever uma nova e ainda 

embrionária forma de assessoriedade, a qual chama de terceira geração, envolvendo entes 

públicos e privados, entende-se que a classificação majoritária que tem por critério não as 

gerações, mas a qualidade da assessoriedade, viabiliza um melhor e mais didático estudo 

dogmático a respeito do erro. Acredita-se, ainda, que a concepção geracional não é colidente, 

necessariamente, com a concepção majoritária, tratando-se de uma análise de um mesmo 

instituto sob prismas diferentes.  

No que tange ao pensamento de Jesús-Maria Silva Sánchez, em que pese a facilidade 

com que o autor consegue interligar os complexos institutos relacionados à remissão 

                                                             
98 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 108-109. 
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normativa, sob o mesmo “guarda-chuva” da assessoriedade administrativa, de maneira muito 

objetiva, esquematizada e de fácil compreensão, acredita-se que seu conceito parece falhar 

ao reduzir demais alguns conceitos, como o faz com os elementos de valoração global do 

fato. Segundo seu pensamento, eles estariam relacionados apenas a “remissões de direito”, 

ou seja, a regulamentos ou portarias, por exemplo, de maneira implícita, por meio de palavras 

como “indevidamente”, desconsiderando uma vasta gama de outras formas que a ilicitude 

como elemento do tipo pode ser aferida, para além da assessoriedade de direito, como 

normas culturais ou sociais.  

Superadas as divergências quanto às diversas concepções, passa-se a exemplificar 

cada uma delas para elucidar o posicionamento ora adotado. Considera-se o seguinte 

exemplo de uma assessoriedade conceitual: o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 

10.826/2003) em seu art. 1499, menciona no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido a expressão “arma de uso permitido”. Nesse caso, o significado está 

consideravelmente mais distante do tipo penal e, desta vez, não em lei, mas em decreto. O 

art. 10, do Decreto nº 5.123/2004100, define armas de uso permitido como aquela cuja 

utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as 

normas do Comando do Exército e nas condições previstas na Lei no 10.826, de 2003”. Sem 

embargo, é apenas o art. 17 do Decreto nº 3.665/2000 que enumera e torna palpável o seu 

conceito101. 

                                                             
99Art. 14, da Lei nº 10.826/2003: Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 

ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório 

ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena 

– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
100 Art. 10, Decreto nº 5.123/2004: Arma de fogo de uso permitido é aquela cuja utilização é autorizada a 

pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e nas 

condições previstas na Lei no 10.826, de 2003. 
101 Art. 17, Decreto nº 3.665/2000: São de uso permitido: I - armas de fogo curtas, de repetição ou semi-

automáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos 

e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .32 S&W, .38 SPL 

e .380 Auto; II - armas de fogo longas raiadas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição comum tenha, 

na saída do cano, energia de até mil libras-pé ou mil trezentos e cinqüenta e cinco Joules e suas munições, 

como por exemplo, os calibres .22 LR, .32-20, .38-40 e .44-40; III - armas de fogo de alma lisa, de repetição 

ou semi-automáticas, calibre doze ou inferior, com comprimento de cano igual ou maior do que vinte e quatro 

polegadas ou seiscentos e dez milímetros; as de menor calibre, com qualquer comprimento de cano, e suas 
munições de uso permitido; IV - armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com 

calibre igual ou inferior a seis milímetros e suas munições de uso permitido; V - armas que tenham por 

finalidade dar partida em competições desportivas, que utilizem cartuchos contendo exclusivamente pólvora; 

VI - armas para uso industrial ou que utilizem projéteis anestésicos para uso veterinário; VII - dispositivos 

óticos de pontaria com aumento menor que seis vezes e diâmetro da objetiva menor que trinta e seis milímetros; 

VIII - cartuchos vazios, semi-carregados ou carregados a chumbo granulado, conhecidos como "cartuchos de 

caça", destinados a armas de fogo de alma lisa de calibre permitido; IX - blindagens balísticas para munições 

de uso permitido; X - equipamentos de proteção balística contra armas de fogo de porte de uso permitido, tais 

como coletes, escudos, capacetes, etc; e XI - veículo de passeio blindado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
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É diferente do que se vê no caso da expressão “Unidades de Conservação”, localizada 

no art. 40, da Lei nº 9.605/1998102, que se trata de um diploma penal. Apesar do tipo ser 

vago em relação ao significado do termo, o papel de explicar o seu significado é cumprido 

pelo § 1º do mesmo artigo103, e não por um dispositivo normativo localizado na seara 

administrativa. De tal sorte, deve-se entender o termo em debate como um elemento 

normativo jurídico, em vez de um exemplo de assessoriedade administrativa. 

Outra situação pode ser apresentada. O art. 149, do Código Penal104, estabelece em 

sua redação que a redução a condição análoga à de escravo consiste na submissão de alguém 

a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída 

com o empregador ou preposto. A definição dos elementos típicos “trabalho forçado”, 

“jornada exaustiva”, “condição degradante”, “restrição, por qualquer meio, da locomoção 

do trabalhador em razão de dívida”, “cerceamento do uso de qualquer meio de transporte” 

“vigilância ostensiva no local de trabalho” e “apoderamento de documentos ou objetos 

pessoais" é dada pelo art. 2º, da Portaria nº1.293/2017105, do Ministério do Trabalho, fazendo 

                                                             
102 Art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998: Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas 

de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. Pena 

- reclusão, de um a cinco anos. 
103 Art. 40, § 1º, da Lei nº 9.605/1998: Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as 

Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de 

Vida Silvestre. 
104 Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 

jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito 

anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: I – cerceia o 

uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – 
mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é 

cometido: I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

origem. 
105 Art. 2º, da Portaria nº 1.293/2017 do Ministério do Trabalho: Para os fins previstos na presente Portaria: I - 

Trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não 

tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente. II - Jornada exaustiva é toda forma de 

trabalho, de natureza física ou mental, que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito 

fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados a segurança, saúde, descanso e convívio familiar e 

social. III - Condição degradante de trabalho é qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação 

de direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de 
segurança, higiene e saúde no trabalho. IV - Restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em 

razão de dívida é a limitação ao direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação do trabalho, em razão 

de débito imputado pelo empregador ou preposto ou da indução ao endividamento com terceiros. V - 

Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte é toda forma de limitação ao uso de meio de transporte 

existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar local de trabalho ou de 

alojamento. VI - Vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou fiscalização, direta 

ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa do trabalhador que o impeça de deixar local 

de trabalho ou alojamento. VII - Apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de posse 

ilícita do empregador ou preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm#art27
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com que sejam considerados, cada um deles, uma assessoriedade administrativa 

conceitual106.  

Trazem-se, neste momento, situações em que há assessoriedade de direito, as quais 

podem ser chamadas também, como mencionado, de normas penais em branco. A Lei nº 

6.453/1977, cujo teor abarca a responsabilidade civil e a criminal por danos e atos 

relacionados a atividades nucleares, possui alguns tipos penais que contêm assessoriedade 

administrativas dessa natureza. O art. 26 da lei em questão107 tipifica a inobservância das 

normas de segurança ou de proteção relativas à instalação nuclear, as quais são editadas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)108, autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  

O delito de evasão de divisas, modalidade de manutenção de depósito no exterior, 

também é uma forma de ilustrar a assessoriedade de direito, com a peculiaridade de não 

mencionar expressamente uma lei ou um regulamento. O art. 22, parágrafo único, segunda 

parte, da Lei nº 7.492/1986109, define como evasão de divisas a manutenção de depósito de 

moeda ou divisa no exterior sem a devida declaração à repartição federal competente110. 

Sucede-se que a obrigatoriedade da declaração por meio da “Declaração de Capital 

Brasileiro no Exterior” não é irrestrita, encontrando limitações nas Circulares emitidas pelo 

Banco Central, cujo conteúdo estipula um valor até o qual não é necessária a realização da 

                                                             
106 Não se desconhece a grande repercussão negativa, em âmbito nacional e internacional, que trouxeram as 

alterações impostas pela Portaria nº 1.153/2017 do Ministério do Trabalho, revogada pela aludida Portaria 

nº1.293/2017, do mesmo órgão. No caso, a primeira limitou o conceito de “condição análogo à de escravo” às 

hipóteses do seu art. 1º, inciso IV, entre as alíneas “a” a “d”, excluindo, disfarçadamente, as concepções de 

“trabalho forçado”, a “jornada exaustiva” e a “condição degradante” do conceito de trabalho análogo à 

escravidão. Cumpre esclarecer que o grande problema de toda questão não é a limitação do tipo penal por uma 

norma administrativa extrapenal. Isso faz parte da nova realidade do Direito Penal já tratada, tendo, em alguns 
momentos, pontos favoráveis. O verdadeiro problema é a inaceitável definição de trabalho escravo proposta, 

que foi reduzida para atender a interesses particulares de um específico segmento da sociedade, colidindo com 

todas as recomendações nacionais e internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 
107 Art. 26, da Lei nº 6.453/1977: Deixar de observar as normas de segurança ou de proteção relativas à 

instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo a vida, a 

integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de dois a oito anos. 
108 As aludidas normas técnicas estão disponíveis no sítio eletrônico da CNEN: 

<http://www.cnen.gov.br/normas-tecnicas>. Acesso em: 11 abri. 2018. 
109 Art. 22, da Lei nº 7.492/1986: Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão 

de divisas do País: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma 

pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou 
nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. 
110 Ao falar do crime de evasão de divisas, propício apresentar a crítica de Luciano Anderson de Souza à 

criminalização do delito: “Dessarte, o crime de evasão de divisas não mais se justifica em nosso ordenamento, 

eis que não revela conduta capaz de vulnerar um caro valor social imprescindível para a convivência pacífica 

intersubjetiva de viés econômico, que não pode ser tutelado de modo menos gravoso. Sua própria configuração 

na forma de norma penal em branco heterogênea está a indicar que o Direito Administrativo é o meio idôneo 

para a tutela de tais interesses. Situações pontualmente indesejadas podem ser equacionadas satisfatoriamente 

nessa seara. Cf. SOUZA, Luciano Anderson de. Evasão de divisas no projeto de código penal. Boletim 

IBCCRIM, São Paulo, v. 21, n. 243, p. 5-6, fev. 2013, p. 5. 
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dita declaração. Originariamente, o valor máximo permitido sem qualquer sorte de 

comunicação era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 4.º da Circular nº 3.071111. 

Com advento da Circular n.º 3.110/2002112, o valor saltou para R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Em 2002, o valor sobe ainda mais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos 

do art. 3º, da Circular n.º 3.181/2003113, e, finalmente, estabilizou-se em US$ 100.000,00 

(cem mil dólares americanos), valor que prevalece até hoje desde 2003, conforme as 

Circulares nºs. 3.225/2004114, 3.278/2005115, 3.345/2007116, 3.384/2008117, 3.442/2009118 e 

a Resolução nº 3.854/2010119 e a Circular nº 3.523/11120. 

Enfim, no que concerne à assessoriedade de atos administrativos, um sem-número de 

exemplos próprios da Lei nº 9.605/1998 pode ser dado. O art. 31 da lei sob estudo dispõe 

que a introdução de espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença 

expedida pela autoridade competente configura crime apenado com detenção de três meses 

a um ano e multa. Entende-se que a introdução de espécimes animais no território nacional 

está em função de atos individuais oriundos da administração pública, quais sejam, parecer 

favorável e licença expedida pela autoridade competente. Similar é a situação de quem 

explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 

                                                             
111 Art. 4º Os detentores de ativos cujo total, em 31 de dezembro de 2001, seja inferior ao equivalente a 

R$10.000,00 (dez mil reais) ficam dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular. 
112 Art. 4º Os detentores de ativos no exterior cujo total, em 31 de dezembro de 2001, seja inferior ao 

equivalente a R$200.000,00 (duzentos mil reais) ficam dispensados de prestar a declaração de que trata esta 

Circular 
113 Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro de 2002, cujos valores somados totalizem 

montante inferior ao equivalente a R$300.000,00 (trezentos mil reais) estão dispensados de prestar a declaração 

de que trata esta Circular. 
114 Art. 3º Os detentores de ativos, cujos valores somados, em 31 de dezembro de 2003, totalizem montante 

inferior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras moedas, estão 
dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular. 
115 Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro de 2004, cujos valores somados totalizem 

montante inferior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras 

moedas, estão dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular. 
116 Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro de 2006, cujos valores somados totalizem 

montante inferior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras 

moedas, estão dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular. 
117 Art. 3º Os possuidores de ativos, em 31 de dezembro de 2007, cujos valores somados totalizem montante 

inferior a US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), ou seu equivalente em outras 

moedas, estão dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular. 
118 Art. 3º Os possuidores de ativos cujos valores somados totalizem montante inferior a US$100.000,00 (cem 
mil dólares dos Estados Unidos da América) em 31 de dezembro de 2008, ou o seu equivalente em outras 

moedas, estão dispensados de fornecer a declaração de que trata esta Circular. 
119 Art. 2º A declaração de que trata o art. 1º, inclusive suas retificações, deve ser prestada anualmente, por 

meio eletrônico, na data-base de 31 de dezembro de cada ano, quando os bens e valores do declarante no 

exterior totalizarem, nessa data, quantia igual ou superior a US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados 

Unidos da América), ou seu equivalente em outras moedas. 
120 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crise econômica e reflexos penais: leis penais em branco, compliance 

fiscal e regularização de ativos. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação 

e crime. Aspectos do binômio crise econômica e direito penal. São Paulo: D’Plácido, 2017, p. 105-107. 
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autorização da autoridade competente. Incorrerá o indivíduo no delito disposto no art. 33, 

parágrafo único, II, do mesmo diploma legal121. Evidentemente que a assessoriedade de ato 

administrativo não se restringe à lei aludida. Muito pelo contrário, ela está presente 

intensamente em diversas legislações nacionais122 e no próprio Código Penal brasileiro123. 

Por outro lado, não podem ser consideradas casos de assessoriedade administrativa 

situações como a do art. 70, da Lei nº 8.078/1991 (Código de Defesa do Consumidor)124, 

que tipifica a conduta de empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de 

reposição usados, sem a autorização do consumidor, e a do art. 187, da Lei nº 9.279/1996125, 

o qual, por sua vez, tipifica a conduta de fabricar, sem autorização do titular, produto que 

incorpore desenho industrial registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro 

ou confusão. Nesses casos, faz-se menção a uma autorização de um particular e não da 

Administração Pública, não havendo qualquer natureza assessória nesses dispositivos. 

Trazidos os respectivos exemplos de cada uma das formas de assessoriedade 

administrativa, pode-se, então, afirmar que esse é o recorte do presente estudo: analisar como 

opera o instituto do erro, não no clássico conceito de lei penal em branco ou em diversas 

formas de remissão normativa, mas na assessoriedade conceitual, na assessoriedade de 

direito e na assessoriedade de ato administrativo. Tendo isso em vista, é necessário, mesmo 

assim, que sejam compreendidas as demais formas de remissão normativa, por mais que, em 

                                                             
121 Art. 33, da Lei nº 9.605/1998: Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 

jurisdicionais brasileiras: Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo 

único. Incorre nas mesmas penas: I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura 

de domínio público; II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, 

permissão ou autorização da autoridade competente; III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de 
qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.  
122 Art. 16, da Lei nº 7.492/1986: Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante 

declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: Pena - 

Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa; art. 34, da Lei nº 11.434/2006: Fabricar, adquirir, utilizar, 

transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que 

gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, 

produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 

mil) dias-multa. 
123 Art. 313-B, do Código Penal brasileiro: Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou 

programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção, de 3 
(três) meses a 2 (dois) anos, e multa; art. 334-A, do Código Penal brasileiro: Importar ou exportar mercadoria 

proibida. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 1o Incorre na mesma pena quem: (...) II - importa ou 

exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público 

competente. 
124 Art. 70, da Lei nº 8.078/1991: Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição 

usados, sem autorização do consumidor: Pena: Detenção de três meses a um ano e multa. 
125 Art. 187, da Lei nº 9.279/1996: Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 

industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano, ou multa. 
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várias situações, existam espaços comuns com algum dos tipos de assessoriedade 

administrativa, vez que, como se viu, este conceito é recente, justificado por todas as 

mudanças que o Direito Penal vem sofrendo na contemporaneidade, e parte do que ele hoje 

representa era acolhido por outros conceitos mais tradicionais, como as normas penais em 

branco e, em alguma medida, os elementos normativos. Com isso, pretende-se delinear 

claramente onde se encontram as diferenças e as semelhanças entre elas, evitando qualquer 

sorte de confusão conceitual ou dogmática.  

2.3 Lei penal em branco 

2.3.1 Considerações iniciais 

Inicia-se a análise das demais formas de remissão normativa pela lei penal em branco, 

em razão de ser o conceito que primeiro representou os tipos penais abertos ou incompletos, 

abrangendo todas as espécies que, hoje, se enxerga de remissões normativas. Apesar da 

constatação da sua insuficiência para enfrentar os diversos tipos penais e os problemas 

decorrentes das diversas espécies de remissão normativa, como se passa a demonstrar, o 

conceito ainda possui importância e utilidade dogmática de destaque, das quais se valerá no 

presente estudo. 

2.3.2 Origem e histórico  

O conceito de lei penal em branco foi utilizado pela primeira vez por Karl Binding 

em seu conhecido estudo sobre as normas e leis penais126. Sendo assim, antes de mais nada, 

para fins de contextualização, importante realizar uma breve análise sobre a teoria das 

normas do referido autor.  

Inicialmente, cumpre esclarecer que havia uma clara distinção entre a norma e a lei 

penal, ao seu ver. As normas jurídicas eram tidas como proibições ou ordens, estando 

presentes em todo o ordenamento jurídico. Eram consideradas imperativos pertencentes ao 

Direito não codificado. A lei penal, por sua vez, continha regras gerais relacionadas à 

responsabilidade criminal ou prescrições de condutas puníveis, chamadas de preceitos, e as 

respectivas penas, chamadas de sanções127. 

                                                             
126 PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 48. 
127 BINDING, Karl. Die normen und ihre Übertretung. Bd. I, p. 164 e 185; BINDING, Karl. Grundiß des 

deutschen Strafrechts, p. 64. Apud SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal 

do risco: aspectos críticos e fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 25-28. 
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De tal sorte, a norma não estaria inserida na lei penal como um de seus elementos, 

mas seria absolutamente independente, tendo o seu conteúdo incorporado pela lei penal na 

forma de uma proibição ou de um comando, determinando que o sujeito aja ou deixe de agir 

de determinada maneira. Nessa esteira, a lei penal seria vista como uma disposição jurídica 

que autoriza a punição, estabelecendo a pena para a conduta nela descrita128. Conclui-se, 

então, que, para Karl Binding, aquele que comete uma conduta criminosa viola a norma 

penal e não a lei, já que sua conduta se adequaria ao preceito que, como já dito, expressaria 

o conteúdo da norma129. 

Dando continuidade ao seu estudo, atento à estrutura da lei penal, o autor constatou 

que, apesar de grande parte delas serem plenas ou completas, vez que tanto preceito quanto 

sanção estavam integralmente descritos, existiam ocasiões em que o preceito estava apenas 

parcialmente estabelecido, fazendo remissão a outro texto legal preexistente ou futuro130. 

Como exemplo de leis penais em branco de sua época, o autor alude ao § 145, da 

legislação penal do Império alemão (RStGB, doravante), o qual apena com multa de até 

1.500 marcos aquele que infringe as disposições do imperador para prevenção da colisão de 

embarcações no mar. Também classifica dessa maneira o § 327 RStGB que pune com prisão 

de até dois anos quem conscientemente infringe as medidas determinadas pela autoridade 

competente para prevenção da introdução ou propagação de doenças contagiosas131.  

Diferentemente do que se verifica nos dias atuais, a questão da lei penal em branco 

não foi tratada como um grande problema à luz do princípio da legalidade, o que poderia 

causar alguma estranheza pela vertente liberal adotada por Karl Binding. Algumas 

explicações podem ser buscadas nesse tocante. Em primeiro lugar, isso pode ser explicado 

pelo fato de a Constituição do Império Alemão, de 16 de abril de 1871, prever a existência 

de uma competência geral da Federação, não se tratando mais de competências autônomas 

dos Estados como anteriormente. Ocorre que era permitida a transferência de algumas 

competências às unidades da Federação, desde que não alterasse matéria expressamente 

determinada pela legislação imperial. Nesse sentido, uma lei imperial não poderia ser 

alterada por lei estadual, todavia, poderia ser atribuída a uma lei estadual a complementação 

de leis imperiais, inclusive de competência penal. Tendo isso em vista, os problemas de 

                                                             
128 BINDING, Karl. Die normen und ihre Übertretung. Bd. I, p. 164 e 185; BINDING, Karl. Grundiß des 

deutschen Strafrechts, p. 64. Apud SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal 

do risco: aspectos críticos e fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 28-29. 
129 Ibid., p. 25-31. 
130 Ibid., p. 46-47. 
131 SILVA, op. cit., p. 40. 
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legalidade enfrentados à época parecem ser de menor monta, haja vista que a 

complementação se daria por leis editadas por representantes do Poder Legislativo. Mesmo 

porque o que se entendia por legalidade, ou nulla poena sine lege praevia, estava em absoluta 

dissonância com relação aos parâmetros e conceitos que se têm hoje, adquirindo evolução 

expressiva apenas com a posterior consolidação do conceito de princípio da tipicidade132. 

De outro lado, ainda é de se pensar que a grande maioria dos preceitos das leis penais 

eram completos, contendo toda a descrição da conduta criminosa, em razão das relações 

sociais não serem tão complexas como atualmente. Ademais, as poucas remissões 

normativas que havia até então estavam relacionadas, via de regra, a crimes pouco 

relevantes, com penas pouco expressivas no ordenamento jurídico133. 

Posteriormente, em um contexto em que a teoria da tipicidade alcançara expressivo 

desenvolvimento, marcado pela superação das correntes que pregavam a sua neutralidade 

valorativa, Edmund Mezger reviveu as análises acadêmicas relativas às leis penais em 

branco. Em primeiro lugar, o aludido autor passou a chamá-las de tipo penal em branco, que 

seriam os tipos penais que necessitariam de complementação, em oposição aos tipos 

fechados134.  

Ademais, ao desenvolver seus estudos, o autor sugere uma classificação em duas 

categorias de lei penal em branco. A primeira delas seria a das “leis penais em branco 

impróprias”, ou “sentido amplo”, nas quais a sanção aparece ligada a um tipo penal que 

precisa ser complementado, o que pode se dar de três formas. Na primeira, a 

complementação está na mesma lei, sendo mera técnica legislativa. A segunda, por sua vez, 

possui o complemento em outra lei emanada da mesma instância legislativa. Por fim, na 

terceira forma, que configura, concomitantemente, a segunda categoria de lei penal em 

branco proposta por Edmund Mezger, a complementação aloca-se em outra lei, desta vez 

emanada por outra instância legislativa. As leis penais que possuem esta última forma de 

remissão são chamadas pelo autor de “lei penal em branco em sentido estrito”, ou 

“própria”135. Nota-se que o autor sequer cogita qualquer sorte de complementação por meio 

de elemento não editado por algum órgão do Poder Legislativo, o que, atualmente, como se 

viu, é extremamente frequente. 

                                                             
132 SANTANA VEGA, Dulce Maria. El concepto de ley penal en blanco. Buenos Aires: Ad Hoc, 2000, p. 15. 

SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal do risco: aspectos críticos e 

fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 38-39. 
133 CURY, Enrique. La ley penal em blanco. Bogota: Temis. 1988, p. 25 
134 SILVA, op. cit., p. 49-51. 
135 MEZGER, Edmund. Tratado de derecho penal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. Tomo 

I, p. 396-397. 
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Edmund Mezger demonstrou tímida preocupação com a questão do princípio da 

legalidade, contudo apenas sob a ótica da complementação do tipo, de modo a resguardar a 

segurança jurídica. Assim, se fosse preenchida essa lacuna, os problemas estariam 

superados, cumprindo as mesmas funções das leis normais136.  

2.3.3 As diversas concepções de norma penal em branco 

Foi a partir do século XX que o conceito de lei penal em branco passou a ser mais 

explorado pela doutrina, demonstrando um inicial interesse em técnicas de remissão para 

adequação do Direito Penal às novas evoluções sociais que começavam a se apresentar. 

Todavia, o desenvolvimento do referido conceito na literatura jurídico-penal ocorreu de 

forma extremamente dessincronizada. Pode-se encontrar, portanto, uma vasta gama de 

definições dadas à lei penal em branco, muitas delas contraditórias ou, ao menos, não 

harmônicas entre si.  

Diversas podem ser as possíveis causas para esse fenômeno. Talvez a doutrina tenha 

focado seus esforços em enfrentar os diversos problemas de legitimidade que as leis penais 

em branco carregam consigo, não se atentando a uma rigorosa conceituação. Talvez, por 

outro lado, tenha-se desprezado qualquer importância dogmática em uma definição estanque 

do conceito sob análise. Fato é que se pode extrair como elemento básico da maioria das 

definições de lei penal em branco apenas a alusão à necessidade de complemento da lei 

penal137.  

Isso se mostra problemático por alguns fatores. Um deles é a comum confusão que 

se realiza entre conceitos próximos, porém diferentes: a lei penal em branco, os elementos 

normativos, os elementos de valoração global do fato e, mais recentemente, o conceito de 

assessoriedade administrativa. Isso pode ser notado ao se comparar a definição de autores 

mais tradicionais àqueles que pautam os debates dogmáticos atualmente. Como já 

sustentado, os efeitos jurídicos nem sempre são os mesmos, em especial, de interesse para o 

presente trabalho, podendo-se afirmar, mais uma vez, que os efeitos do erro não serão, 

necessariamente, homogêneos em todas as situações de remissão muitas vezes confundidas.  

Apresentam-se, exordialmente, a visão do clássico Luis Jiménez de Asúa, que 

marcou o estudo do Direito Penal tanto na Espanha quanto na Argentina. Ao seu ver, mesmo 

                                                             
136 MEZGER, Edmund. Tratado de derecho penal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. Tomo 

I, p. 397-398. 
137 PAIS, Antonio Doval. Posibilidades y limites para la formulación de las normas penales. El caso de las 

leyes penales en blanco. Valencia: Tirant lo blanch, 1999, p. 98-99.  
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os preceitos em branco compõem a tipicidade, fazendo crer que é equivocado afirmar que 

os tipos em branco seriam incompletos. A natureza desses preceitos seria rigorosamente a 

mesma natureza de qualquer outro elemento do tipo que alude à antijuridicidade da conduta, 

integrando, portanto, o tipo penal. Na realidade, para o autor, esses elementos não seriam 

nada mais que “elementos normativos incrustrados no tipo”138.  

Na visão de um autor mais contemporâneo, Santiago Mir Puig entende estar diante 

de uma lei penal em branco quando alguns preceitos penais que, excepcionalmente, não 

expressam completamente os elementos específicos da suposta conduta prevista, mas fazem 

remissão a outros preceitos ou autoridades para que complementem a determinação daqueles 

elementos139. 

Na Alemanha, Ingeborg Puppe depreende que a norma penal em branco é um tipo 

incompleto, sendo impossível, a partir dele mesmo, estimar uma norma de determinação. 

Apenas há disposta a ameaça da pena, enquanto os mandatos e proibições localizam-se em 

outro tipo normativo. Melhor dizendo, o elemento em branco do tipo penal em branco 

remeteria a uma norma positiva na qual estaria determinado o conteúdo da obrigação140. 

Por fim, demonstrando como se dá a conceituação em obra conjunta de autores da 

América Latina, Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli conceituam as leis 

penais em branco como aquelas que “estabelecem uma pena para uma conduta que se 

encontra individualizada em outra lei (formal ou material)”141. 

A doutrina nacional, por sua vez, demonstra a mesma pluralidade de conceitos. 

Inicia-se, novamente, trazendo os conceitos da doutrina mais antiga. Nélson Hungria define 

lei penal em branco como “leis penais que dependem, para sua exigibilidade, do 

complemento de outras normas jurídicas in fieri ou da futura expedição de certos atos 

administrativos (regulamentos, portarias, editais). É o que se chama ‘leis penais em branco’, 

‘cegas’ ou ‘abertas’. Contêm a sanctio (cominação de pena), mas o proeceptum (ou, pelo 

menos, a precisa fixação deste) é remetido à lex ferenda ou futuro ato administrativo. A pena 

é cominada à transgressão (desobediência, inobservância) de uma norma (legal ou 

administrativa) a emitir-se in futuro”142. 

                                                             
138 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de derecho penal. 5a ed. Buenos Aires: Losada, 1992. Tomo II, p. 345 

e 353. 
139 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. 9a ed. Barcelona: Reppertor, 2011, p. 66. 
140 PUPPE, Ingeborg. Error de hecho, error de derecho, error de subsunción. In: FRISCH, Wolfgang et al. El 

error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 111-112 e 116. 
141 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. Parte geral. 

3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 449. 
142 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955. V. 1, p. 93. 
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Já para Aníbal Bruno, as normas penais em branco “são normas de tipo incompleto, 

normas em que a descrição das circunstâncias elementares do fato tem de ser completada 

por outra disposição legal, já existente ou futura. Nelas, a enunciação do tipo mantém 

deliberadamente uma lacuna, que outro dispositivo legal virá integrar”. Suplementarmente, 

sustenta o autor que a complementação pode provir da mesma lei penal ou provir do mesmo 

órgão legislativo ou, ainda, de ato de autoridade diferente143. 

Hodiernamente, Miguel Reale Júnior, por sua vez, sustenta ser a lei penal em branco 

uma norma incompleta, cuja tipificação vem a ser preenchida por legislação editada 

posteriormente pelo poder Executivo ou Legislativo. À lei penal fica reservada a definição 

dos dados essenciais do tipo penal, ao passo que a especificação sobre quais objetos recai a 

ação é destinada à norma complementadora, na maioria das vezes de plano inferior144. 

Entre os autores mais recentes, Frederico Horta apresenta uma proposta diferente, na 

qual a lei recorre a obrigações ou proibições residentes em atos normativos diversos, sem as 

quais não é possível extrair da lei penal o sentido do preceito sobre o qual incide uma 

punição. Esses elementos alheios à lei penal são denominados pelo autor de “elementos em 

branco de uma lei penal” e não compõem o tipo penal, mas apenas a lei penal, uma vez que 

o tipo penal inserido na sistemática da teoria do delito não admite o vazio, diferentemente 

da lei que é apenas forma e não conteúdo145. 

É de se destacar que todas as definições apresentadas, as quais abrangem um amplo 

espectro temporal, tanto estrangeiro quanto nacional, fazem, como não poderia deixar de ser, 

menção a alguma forma de reenvio normativo. Contudo, esse parece ser o único ponto de 

convergência. Autores clássicos, como Luis Jiménez de Asúa, entendem que os elementos 

aos quais a lei penal em branco faz remissão compõem normalmente o tipo penal, 

equiparando-os a elementos normativos do tipo. Por outro lado, Frederico Horta posiciona-

se de forma diametralmente oposta, e o fato de estarem muito distantes temporalmente não 

explica essa discrepância conceitual. Observa-se também que não é consensual na doutrina 

sequer a terminologia dos tipos penais incompletos como sinônimos do conceito de lei penal 

em branco, como fazem Miguel Reale Júnior e Aníbal Bruno. Afinal, para autores como 

Luis Jiménez de Asúa, o tipo é completo quando há uma lei penal em branco. Salta aos olhos 

tampouco ser possível identificar se, nas leis penais em branco, a remissão se dá 

                                                             
143 BRUNO, Aníbal. Direito Penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1959. Tomo I, p. 190-191. 
144 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Parte geral. 4e ed. Rio Janeiro: Forense, 2013, p. 

101. 
145 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 92-94. 
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exclusivamente a outras leis, como expõem Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique 

Pierangeli, ou se também se aplica a atos de autoridades administrativas, como sustentam 

Nélson Hungria e Santiago Mir Puig.  

Essa dissonância entre as diferentes definições sobre o mesmo instituto das leis 

penais em branco reflete não apenas uma ausência de uniformidade conceitual, que pode 

gerar distorções na aplicação do referido instituto, mas, principalmente, demonstram a sua 

insuficiência para enfrentar o cenário contemporâneo em que está inserido o Direito Penal. 

Dado o exponencial surgimento de tipos penais que impõe alguma forma de remissão 

normativa, essa imprecisão sobre o que realmente seriam as leis penais em branco reforça a 

necessidade de extravasar o conceito em questão, de modo a adaptar a dogmática penal à 

realidade fática do novo mundo globalizado, cujas novas leis penais cada vez mais 

expressam uma maior interatividade entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, quase 

sempre expresso por meio de remissões normativas de todas as naturezas.  

2.3.4 Elementos normativos 

A descrição do tipo exige obrigatoriamente a presença de elementos objetivos e 

subjetivos. Os elementos objetivos podem ser destrinchados em elementos descritivos e 

elementos normativos146. Em poucas palavras, os elementos descritivos são aqueles em que 

a identificação ressai por meio apenas de uma verificação sensorial. Dá-se como exemplo as 

palavras “alguém” (art. 121, do Código Penal brasileiro147) e “cadáver” (art. 211, do Código 

Penal brasileiro148). 

A noção de elementos normativos referida, por seu turno, está relacionada a uma 

ideia de identificação por meio de um processo valorativo ou compreensão intelectual, a qual 

                                                             
146 “A expressão ‘elemento normativo’ foi introduzida na dogmática penal por Max Ernst Mayer em 1915. 
Entretanto, Herberger aponta como origem um trabalho de Eduard Kohlrausch publicado em 1904, em um 

livro coletivo em memória do centenário da morte de Kant. Nesse trabalho, a de inspiração neokantiana 

Kohlrausch expõe a diferença entre descrições e valorações, diferença que se corresponde com um dualismo 

metodológico referido às ciências da natureza e às ciências do espírito, próprio da filosofia neokantiana”. Cf. 

SUAY HERNÁNDEZ, Celia. Los elementos normativos y el error. Anuario de Derecho Penal y Ciências 

Penales, n. 1, v. 44, 1991, p. 102. 
147 Art. 121, do Código Penal brasileiro: Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
148 Art. 211, do Código Penal brasileiro - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele: Pena - reclusão, 

de um a três anos, e multa. 
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extravasou os escritos dos referidos autores neokantianos149, alcançando a literatura atual150. 

Não se desconhece, porém, que autores outros buscam defini-los em função da sua 

vinculação com outra norma151. Não obstante, acredita-se não haver grandes distinções entre 

ambas as formas conceituais, na medida em que, sempre, depara-se com alguma sorte de 

integração valorativa pelo operador do Direito152. 

Alamiro Velludo Salvador Netto, entretanto, possui um entendimento que se 

distancia do tradicionalmente apresentado. Leciona que a distinção entre elementos 

descritivos e normativos não está na dualidade de reconhecimento e intepretação. Ambos 

exigem alguma interpretação, o que varia é a intensidade que o elemento demanda. Quer 

dizer, os elementos descritivos apenas demandam menor grau de intepretação se comparados 

aos elementos normativos, tratando-se, assim, de uma questão quantitativa e não qualitativa. 

Nesse sentido, chega a afirmar que, na realidade, os elementos descritivos são elementos “de 

menor normatividade”, os quais ganharam denominação autônoma na classificação 

doutrinária153. 

Importa observar, ainda, conforme esclarece Mariângela Gama de Magalhães 

Gomes, que a diferenciação entre elementos descritivos e normativos vem sendo 

                                                             
149 Antes de maiores aprofundamentos, é de se esclarecer que o conceito de elementos normativos fortalece-se 

sob uma perspectiva neokantiana, especialmente, com o abandono da noção de tipo neutro, composto por 

elementos perfeitos e autoexplicativos inerente ao sistema Liszt-Beling, possibilitando o reconhecimento de 

elementos típicos de outra natureza, marcados pela indefinição e imprecisão. Nesse contexto, Max Ernst Mayer 

os interpreta como aqueles que não estão acessíveis à percepção sensorial. Seu lugar seria o mundo do Direito 

e não o mundo exterior, tendo, portanto, uma significação valorativa. Edmund Mezger, por sua parte, enxerga-
os como aqueles que apenas podem ser determinados por uma especial valoração da situação fática, 

reconhecendo, ainda, a sua grande incidência. Cf. MEZGER, Edmund. Derecho penal. Parte general. Tradução 

Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial bibliográfica Argentina, 1955, p. 320. 
150 Nos dizeres de Luiz Regis Prado, elementos normativos são aqueles que “exigem um juízo de valor para o 

seu conhecimento, dizem respeito a certo dado ou realidade e ordem jurídica ou não”. Cf. PRADO, Luiz Regis. 

Curso de direito penal brasileiro. Parte geral e parte especial. 14a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 294. Ainda nesse sentido: BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal dos elementos da dogmática ao 

giro conceitual do método entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 106. LOPES, Luciano Santos. Os 

elementos normativos do tipo penal e o principio constitucional da legalidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 2006, p. 52-53. 
151 No entendimento de Miguel Reale Júnior, os elementos normativos situam-se no âmbito da tipicidade 
“malgrado não serem dados descritivos nem subjetivos, mas dependerem, para a sua compreensão, do recurso 

às normas jurídicas de outros ramos ou às normas morais e sociais”. Cf. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições 

de direito penal. Parte geral. 4a ed. Rio Janeiro: Forense, 2013, p. 140-141. 
152 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 161. 
153 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos 

normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, 

jul./ago. 2010, p. 232. 
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relativizada, haja vista que se tem identificado que diversos elementos do tipo penal podem 

ser caracterizados como parcialmente normativos e parcialmente descritivos154.  

Isso posto, é de se mencionar que os elementos normativos possuem algumas 

classificações. Podem se dividir em elementos normativos explícitos (específicos) ou 

implícitos (gerais)155 ou em elementos normativos do tipo de caráter valorativo de outros 

elementos ou de referências típicas que condicionam a antijuridicidade156, confundindo-se 

neste caso com os elementos de valoração global do fato, que serão abordados no presente 

trabalho a seguir. 

A classificação na qual se tem interesse (por comporem a assessoriedade conceitual), 

todavia, é a que os distribui entre elementos normativos jurídicos – pertencentes, portanto, à 

esfera do Direito, podendo ser penais ou extrapenais – e extrajurídicos ou sociais, calcados 

nas normas culturais ou sociais.  

Traz-se como exemplo dos primeiros as palavras “cheque” (art. 171, §2º, VI, do 

Código Penal brasileiro157); “documento” (art. 299, do Código Penal brasileiro158), 

funcionário público (art. 331, do Código Penal brasileiro159), “espécimes da fauna silvestre” 

(art. 29, da Lei nº 9.605/1998160) e “instituição financeira” (art. 3º, da Lei nº 7.492/1986161). 

Ilustram-se os elementos normativos extrajurídicos com o termo “dignidade ou decoro” (art. 

                                                             
154 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 105. 
155 Define Miguel Díaz y García Conlledo que os elementos normativos explícitos são aqueles que aparecem 

como elemento particular de um tipo da parte especial, servindo com os demais elementos típicos para 

distinguir esse tipo de outros, delimitando a matéria de proibição a qual o tipo se refere. No que tange aos 

elementos normativos implícitos, o autor afirma serem os comuns a todos os tipos ou a grupos de tipos, não 

estando previstos, normalmente, em todos da parte especial. Eles derivam de construções dogmáticas ou 
preceitos da parte geral. Cf. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos 

del tipo. Madrid: La Ley, 2008, p. 82-83. 
156 Quando se utilizam expressões como “indevidamente”, “sem justa causa”, “ilegalmente”, dentre outros. 
157 Art. 171, do Código Penal brasileiro: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. § 2º - Nas mesmas penas 

incorre quem: VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o 

pagamento. 
158 Art. 299, do Código Penal brasileiro: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 

particular. 
159 Art. 331, do Código Penal brasileiro: Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 

dela: Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 
160 Art. 29, da Lei nº 9.605/1998: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 

ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 

desacordo com a obtida. Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
161 Art. 3º, da Lei nº 7.492/1986: Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição 

financeira: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
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140, do Código Penal brasileiro162); ato obsceno (art. 233, do Código Penal brasileiro163) e 

“doença contagiosa” (art. 268, do Código Penal brasileiro164). 

Por fim, cumpre advertir que o problema dos elementos do tipo objetivo referentes 

ao princípio da legalidade surge, sobretudo, a partir da utilização de elementos normativos 

no processo de tipificação, uma vez que abrem maior espaço para possíveis divergências de 

intepretação. Entretanto, o tipo puramente descritivo pressupõe uma sociedade muito 

previsível e pouco complexa, esperando situações já estabelecidas e conhecidas, cenário que 

vai na contramão daquele descrito anteriormente conhecido por sociedade do risco165. Sendo 

assim, faz-se imperativa a adaptação dos tipos aos novos contextos e situações inerentes à 

sociedade pós-moderna, sob pena de a lei penal restar obsoleta e ineficaz para atender seus 

próprios fins preventivos. Nesse sentido, os elementos normativos do tipo assumem um 

papel de imprescindibilidade, balizando a tipicidade para a normativização, o que, não 

obstante, deve observar limites definidos para que a descrição penal não possua 

possibilidades infindáveis, sem qualquer limitação ao poder de punir, em afronta aos 

princípios constitucionais inerentes ao Estado Democrático de Direito, tornando-se, nas 

palavras de Alamiro Velludo Salvador Netto, ao invés de um tipo aberto, em um verdadeiro 

“não tipo”166. 

2.4 Os elementos de dever jurídico e os elementos de valoração global do fato 

2.4.1 Considerações iniciais 

 Por fim, para esgotar a análise das formas de remissão normativa, parte-se 

para o exame dos elementos de dever jurídico. Para a melhor compreensão desse intrincado 

conceito, far-se-á um resgate das lições de Hans Welzel, quem primeiro se debruçou sobre 

a questão. Ato contínuo, perpassar-se-á sobre as relevantes críticas efetuadas por Armin 

                                                             
162 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, 

ou multa. 
163 Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de 

três meses a um ano, ou multa. 
164 Art. 268, do Código Penal brasileiro - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
165 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 

elementos normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 

219-235, jul./ago. 2010, p. 225. 
166 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade do risco. São Paulo: Quartier Latin, 

2006, p. 40. 
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Kaufmann para, finalmente, desaguar na reformulação proposta por Claus Roxin, que 

começa pela nova denominação para elementos de valoração global do fato. 

2.4.2 A proposta de Hans Welzel: os elementos de dever jurídico 

Conforme a teoria de Hans Welzel, o tipo penal é a descrição concreta da conduta 

proibida, estabelecendo o conteúdo da proibição. “É a figura conceitual, que descreve formas 

possíveis de conduta humana”167. Já a norma “proíbe a realização dessas formas de 

condutas”168. Sendo assim, quem atua em conformidade com o tipo penal sempre está agindo 

de forma contrária à norma. Isso não quer dizer, todavia, que o autor agiu de forma 

antijurídica, em razão das chamadas “proposições permissivas”169. De tal sorte, a adequação 

típica apenas é, nas palavras do autor, indiciária sobre a antijuridicidade, ou seja, a 

antijuridicidade é apurada por um procedimento puramente negativo, por meio da 

constatação de que não concorre nenhuma causa de justificação170. 

Para Hans Welzel, idealmente, o tipo penal deve descrever de modo exaustivo a 

conduta delitiva e a matéria de proibição, o que seria denominado por ele de “tipo fechado”. 

Isso para que saiba o cidadão quais as formas de conduta que estão proibidas, respeitando, 

assim, as exigências do princípio da nulla poena sine lege. 

Contudo, na prática, isso não se verificaria sempre. Em muitos casos, o tipo penal 

descreveria apenas uma parte das condutas, confiando ao juiz a missão de complementá-lo, 

por meio de critério que se deduz da lei. Esses seriam os tipos abertos, na época, muito 

frequentes nos delitos culposos ou omissivos impróprios. Ilustrativamente, no caso dos 

crimes culposos, aponta o autor que a lei descreveria apenas o resultado, a lesão ou a 

exposição de perigo ao bem jurídico, delegando ao juiz a análise a respeito da inobservância 

do cuidado necessário. Nos casos dos crimes omissivos impróprios, caberia ao juiz 

identificar o autor, não expressamente previsto, por meio do critério da “posição do garante”. 

Ocorre que o autor realiza uma distinção no tratamento da ilicitude em relação aos 

tipos fechados e aos tipos abertos. Nos primeiros, existiria a aludida relação indiciária entre 

tipicidade e antijuridicidade, ao passo que, nos tipos abertos, a antijuridicidade deveria ser 

constatada, não de forma indiciária, mas independente171. Isso porque os elementos que 

                                                             
167 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Tradução Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 51. 
168 Ibid., loc.cit. 
169 Ibid., p. 47-48. 
170 Ibid., p. 64-65. 
171 Ibid., p. 61. 
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tornam o tipo penal aberto remeteriam à esfera da antijuridicidade, fazendo com que a mera 

análise típica não fosse suficiente para aferir, sequer, um caráter indiciário de ilicitude. 

Necessário seria se debruçar diretamente sobre esta de modo a aferir se a conduta seria ilícita 

ou não. 

Hans Welzel se vale do tipo penal de “coação”, disposto no § 240 do Código Penal 

alemão. No § 240 Abs. 2 StGB, há previsão de que a coação é antijurídica quando o emprego 

do meio coator para alcançar a finalidade visada for reprovável. Conclui o autor que a palavra 

“reprovável” é vista como um juízo de valor, compondo, apesar de estar localizada na 

tipicidade, a antijuridicidade. O termo “reprovável” designa, então, um puro elemento da 

antijuridicidade, não possuindo relação com a descrição do tipo172.  

O mesmo raciocínio se encontraria nos elementos que demonstram a “competência” 

ou “o exercício de autoridade adequado ao direito”. Aplicando o raciocínio sob análise ao 

crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal brasileiro173, o juiz apenas 

poderá considerar a conduta ilícita após realização de uma comprovação positiva de que a 

ordem desobedecida era legal. Na lógica de Hans Welzel, a palavra “legal” não pertenceria 

ao tipo, uma vez que não descreve a conduta proibida, mas expressa um dever jurídico de 

não desobedecer à ordem legal emanada de funcionário público. 

Nesse sentido, o juiz deveria investigar se a conduta seria ilícita por meio da 

comprovação da presença dos chamados elementos de dever jurídico, constituídos por 

“regras gerais da antijuridicidade” e “características especiais da antijuridicidade”174, ou 

seja, por elementos que remeteriam expressamente à antijuridicidade da conduta. Agora, em 

vez de realizar a constatação de antijuridicidade por um processo negativo, averiguando a 

inexistência de causas de justificação, como ocorre, ao ver do autor, nos tipos fechados, 

realiza-se um processo positivo, buscando a existência de elementos de dever jurídico175. 

Nesse momento, cumpre expor quais seriam esses elementos, o que será feito de 

maneira exemplificativa. Expressões referentes à validade de uma lei ou de um regulamento, 

                                                             
172 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. Tradução Juan Busto Ramírez e Sérgop Yáñez Pérez. 11a ed. 4a 

ed. Castellana. Santiago: Editorial jurídica del Chile, 1993, p. 98. Id. O novo sistema jurídico-penal. Tradução 

Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 65. 
173 Art. 330, do Código Penal brasileiro: Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. 
174 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 204. ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos 

abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos Aires: Depalma, 1979, p. 6. WELZEL, op. cit., 2001, p. 65. 
175 DÍAZ Y GÁRCIA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos del tipo. Madrid: La ley, 

2008, p. 107. ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos 

Aires: Depalma, 1979, p. 6. WELZEL, op. cit., 1993, p. 98. 



 60 

como “juridicamente válido”; à competência, como “a autoridade competente”; à falta de 

autorização ou permissão, como “sem a devida autorização”, dentre muitos outros176. 

Novamente transplantando a teoria de Hans Welzel para um tipo penal brasileiro, no 

caso o estabelecido no art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998, cujo conteúdo estabelece: “ desmatar, 

explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio 

público ou devolutas, sem autorização do órgão competente”. Nesse caso, ao ver de Hans 

Welzel, o elemento “sem autorização” não comporia o tipo, estando absolutamente 

relacionadas à antijuridicidade.  

2.4.3 A ótica de Armin Kaufmann sobre o conceito dos elementos de dever 

Armin Kaufmann também dedicou parte de seus estudos acadêmicos a respeito do 

tema dos elementos de dever, contudo com abordagem distinta daquela feita por Hans 

Welzel. Para compreender o seu pensamento, mostra-se necessária breve passagem sobre a 

sua concepção de normas.  

Segundo o autor, as normas, como forma abstrata da ideia da obrigatoriedade do 

Direito, são dirigidas a todos, tendo como objeto um juízo de valor. Contudo, no caso 

concreto, não são todos que estão vinculados a todas as normas. O que as torna válidas, 

fazendo com que se imponham os deveres nelas expressos, é a capacidade do indivíduo em 

obedecê-las e a sua adequação aos “elementos especiais de dever” exigíveis, presentes em 

sua descrição. O autor trabalha os conceitos de antijuridicidade e contrariedade do dever 

como sinônimos177. 

Para exemplificação, aplica-se a teoria ora abordada ao art. 121, do Código Penal 

brasileiro. A norma nele contida “matar alguém” apenas seria aplicável quando, no caso 

concreto, realmente houvesse a possibilidade da ação de matar ser efetuada, como a presença 

de uma vítima ou a existência de uma arma adequada. Sem esse cenário não se poderia dizer 

que a norma é eficaz178.  

A respeito dos referidos elementos especiais de dever, sustenta o autor que não 

podem ser separados de um substrato material, uma vez que preexistem à proibição e à 

                                                             
176 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000. Tomo I, p. 298. ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico. 

Buenos Aires: Depalma, 1979, p. 8-14. 
177 KAUFMANN, Armin. Teoria de las normas. Fundamentos de la dogmática penal moderna. Buenos Aires: 

Depalma, 1977, p. 375-376. 
178 ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos Aires: Depalma, 

1979, p. 104. 



 61 

matéria de proibição, afetando a validade e a existência jurídica da norma, razão pela qual 

não compõem o tipo penal. Integram o objeto da norma ou a ação proibida ou ordenada179. 

Em outras palavras, os elementos de dever, na realidade, são formas de ponderações 

de interesses, adequando os casos particulares aos objetivos buscados pela lei. Configuram 

uma contraposição à norma jurídica de forma independente, fazendo com que, apenas por 

meio de uma ponderação valorativa, se impeça que surja o dever jurídico. Torna-se, então, 

uma exceção à proibição, limitando-a. É de se deixar claro que ao ver do autor esses 

elementos não poderiam ser tidos como causas de justificação180. 

Armin Kaufmann trabalha com duas formas de elementos especiais de dever: as 

ordens oficiais e os elementos de autoria. Quanto às primeiras, existem casos em que a lei 

penal expressamente possui imperativos jurídicos, cuja existência está em função da ordem 

ou da determinação de uma autoridade ou de um ato de um órgão estatal. Assim, a 

autorização administrativa contém o momento da validade jurídica, não sendo, pela lógica 

apresentada, um elemento do tipo penal181. Elas podem ser exemplificadas por meio das 

expressões “competente”, “juridicamente válido”, “legítimo exercício do cargo”. 

Passa-se às considerações a respeito dos elementos de autoria, os quais estão 

relacionados à capacidade do indivíduo de, no caso concreto, realizar a ação cuja norma 

dispõe ou proíbe. O autor pontua que não existem elementos de autoria “puros”, mas apenas 

interpretáveis, ou seja, a partir da relação especial entre o sujeito e a sua conduta por meio 

do exercício do cargo ou outra qualidade especial. Para as normas gerais, a mera capacidade 

de ação é suficiente. Para as normas especiais, isso é insuficiente para a determinação do 

dever. Requer-se um elemento a mais182.  

E como, no entendimento de Armin Kaufmann, os elementos de autoria não 

pertencem ao tipo, não precisam ser alcançados pelo dolo. Sendo assim, quando a norma 

exige um elemento de autoria que não é alcançado pelo agente, não existe lesão ao dever 

jurídico, portanto, nem crime183. 

2.4.4 Claus Roxin e os elementos da valoração global do injusto 

                                                             
179 KAUFMANN, Armin. Estudios de derecho penal. Buenos Aires: BdeF, 2013, p. 92-93. 
180 Ibid., p. 81 e 83. 
181 Ibid., p. 94-96. 
182 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 205. KAUFMANN, op. cit., p. 78. 

 183 Ibid., loc. cit. 
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Claus Roxin realiza uma série de críticas às proposituras de Hans Welzel, opondo-se 

à essência da sua definição de tipos penais abertos e à conceituação dos elementos de dever 

jurídico como elementos alheios ao tipo. 

Primeiramente, refuta que os tipos penais abertos não possuiriam um caráter 

indiciário. No seu entendimento, a sugerida neutralidade valorativa dos tipos abertos faz com 

que se aceite um duplo conceito de tipo penal, um no tocante aos tipos fechados, no qual 

haveria a tipificação de uma ação ilícita, ao passo que, nos tipos abertos, haveria uma 

estrutura completamente neutra valorativamente. Na realidade, existe um juízo legislativo 

de desvalor de determinada conduta abstrata ao se criar a lei penal184. 

Ademais, no plano sistemático, aponta-se uma incoerência nessa construção 

dogmática, uma vez que adotar a neutralidade valorativa representa aceitar que condutas 

absolutamente irrelevantes podem ser objeto do tipo penal, sendo os tipos penais abertos 

categorias puramente formais. Com isso, aceitar-se-ia a criminalização de condutas 

juridicamente irrelevantes, o que representaria um retrocesso às posições firmadas desde 

Beling185.  

Sob uma perspectiva denominada pelo autor de intrasistemática, outra crítica é 

realizada: no seu entendimento, Hans Welzel acerta ao afirmar que os tipos descritivos não 

suportam corretamente a essência das coisas e das exigências que deve cumprir a imputação 

jurídico-penal a título de dolo, revelando a conexão entre o tipo de conteúdo valorativo e a 

antijuridicidade. Nesse sentido, se os elementos normativos trazem ao agente consciência do 

significado social da sua conduta, presume-se que ele conhece todas as circunstâncias que a 

compõem, tendo ciência, assim, da antijuridicidade material da sua conduta (danosidade 

social). Porém, isso não seria compatível com a sua concepção a respeito dos tipos abertos, 

os quais, para Hans Welzel, descreveriam, como visto, condutas valorativamente neutras. 

Claus Roxin identifica, portanto, uma contradição no que tange à teoria do conteúdo 

valorativo dos tipos de Hans Welzel, haja vista que não haveria sentido em atribuir tanto 

valor, em certos elementos típicos, à compreensão total do conteúdo significativo-social se, 

no caso dos elementos de dever jurídico, isso não seria necessário.186  

                                                             
184 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 206; ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos 

abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos Aires: Depalma, 1979, p. 69-81 e 270. 
185 Ibid., loc. cit.. 
186 Ibid., p. 149-152. 
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Por fim, o autor realiza uma crítica conceitual, a qual denuncia que os elementos de 

dever jurídico estariam casualmente agrupados e que não se diferenciariam de forma clara 

dos demais elementos do tipo. Quase todos poderiam ser classificados como elementos 

normativos de caráter jurídico do tipo penal, já que nenhum se realiza em um mundo exterior, 

requerendo, todos, uma comprovação mediante um juízo de valor. Sendo assim, eles 

comporiam o tipo penal e não a ilicitude, como defende Hans Welzel187. 

No que se refere aos pensamentos de Armin Kaufmann, Claus Roxin também teceu 

algumas considerações. Inicialmente, Claus Roxin critica a construção na qual as chamadas 

“ordens oficiais” não compõem a tipicidade, por serem consideradas um pressuposto de 

validez que precede a norma. Complementarmente, aduz que todas as circunstâncias de fato 

são pressupostos de validade de uma norma, sempre compondo o tipo penal, o que faz com 

que a distinção realizada em relação às “ordens oficiais” careça de sentido188. 

Outro ponto sobre o qual o autor se atém diz respeito à maneira que Armin Kaufmann 

define a norma penal. Claus Roxin rebate suas colocações ao afirmar que todas as normas, 

por essência, expressam um conteúdo geral, não se enviesando a casos particulares. Assim, 

a partir do momento em que Armin Kaufmann sustenta que, em alguns casos, a norma penal 

apenas existe em função do ato administrativo, essencialmente balizado a casos particulares, 

haveria uma clara distorção do seu conceito de norma. Além disso, se a norma se concretiza 

com a ordem oficial, ou seja, se não há a devida determinação legal antes do cometimento 

da conduta, torna-se complicado trazer a previsibilidade e a segurança necessárias para 

aqueles a quem a norma se direciona189. 

Com base nas críticas apontadas, Claus Roxin formulou o conceito de “elementos de 

valoração global do fato” em substituição ao conceito de Hans Welzel quanto aos “elementos 

de dever jurídico”. Eles são identificados por serem expressões presentes no tipo penal que 

representam, de maneira genérica, os pressupostos objetivos da conduta incriminada e, 

concomitantemente, fazem referência à valoração de uma prática individual de uma conduta 

como antijurídica190. Pode-se concluir que os elementos de valoração global do fato 

configuram um ponto de interseção entre os juízos de tipicidade e antijuridicidade. Nas 

                                                             
187 ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos Aires: Depalma, 

1979, p. 121. 
188 Ibid., p. 100-101. 
189 Ibid., p. 101-103. 
190 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 
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Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 202. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. 
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 64 

palavras de Carlos Martínez-Buján Pérez, esses elementos “condicionam a antijuridicidade 

e o próprio significado social da conduta”191. 

Aliás, é de se notar que o enfoque não está mais reduzido à adequação ou não da 

relação meio-fim emanada pelo agente. Assim, elementos de valoração global do fato, como 

a expressão “reprovável” utilizada no crime de coação alemão (§ 240 Abs. 2 StGB) já 

explorado, expressa mais do que a mera descrição típica, refletindo uma oportunidade de se 

identificar se a conduta é materialmente antijurídica ou, de fato, é socialmente nociva192. 

Para isso, o legislador renuncia a parte importante de sua atribuição, ao descrever o tipo 

penal em abstrato, permitindo que o julgador, no caso concreto, afira a antijuridicidade 

material da intolerável nocividade social193. 

Portanto, em termos comparativos, enquanto em outros delitos as circunstâncias 

materiais fundamentadoras do injusto integram o tipo, restando a comprovação da ilicitude 

e a verificação da presença de causas excludentes de ilicitude para a seara da antijuridicidade, 

quando estão presentes os elementos de valoração global, todas as situações relevantes para 

se identificar a ilicitude da conduta compõem o tipo e apenas a valoração definitiva é 

reservada à antijuridicidade. É por essa razão que Claus Roxin acaba por atingir conclusão 

diametralmente oposta àquela que gerou tamanha indagação: afirma o autor que, na verdade, 

“os preceitos com elementos de valoração global do fato não são tipos abertos, mas os mais 

fechados que é possível conceber”194. 

Em face disso, é de se concluir que o conceito de Claus Roxin abrange maior gama 

de elementos, não se limitando à antijuridicidade formal, um evento proibido e não 

excepcionalmente permitido por alguma causa de justificação, abraçando também a 

antijuridicidade material, ou seja, a reprovabilidade social daquela conduta. Os elementos 

de dever jurídico, por sua vez, limitam-se à antijuridicidade formal. Sendo assim, via de 

regra, a ciência dos elementos de dever jurídico demonstra a consciência da ilicitude da 

conduta por parte do agente. Isso não se confirma nos casos dos elementos de valoração 

global do fato, nos quais não há coincidência com a consciência da antijuridicidade. Além 

disso, é de se destacar que os elementos de valoração global do fato são totalmente 

incompatíveis com qualquer causa de justificação, uma vez que a sua incidência eliminaria 

                                                             
191 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte general. 5a ed. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 426.  
192 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 300- 301. 
193 Ibid., loc. cit. 
194 Ibid., p. 299-301. 



 65 

não só a antijuridicidade da conduta, mas também a tipicidade, em razão do caráter híbrido 

do instituto ora analisado195. 

Traz-se como exemplo de elemento de valoração global do fato no ordenamento 

jurídico brasileiro a expressão “indevidamente” do crime de prevaricação, disposto no art. 

319 do Código Penal brasileiro196, bem como a expressão “sem justa causa”, inserida no 

delito contra as relações do consumo previsto no art. 7º, I, da Lei nº 8.137/1990197. 

 

2.5 Tomada de posição 

Explorados os principais aspectos dessas formas de remissão normativa, cumpre, 

agora, delimitar as fronteiras de cada conceito de uma forma estanque, de modo a impedir 

qualquer sorte de confusão entre os institutos que torne turva, posteriormente, a análise sobre 

o erro na assessoriedade administrativa, que se pretende realizar neste trabalho. 

Como já visto no item 2.2.1, a assessoriedade administrativa é um conceito amplo, 

que se mostrou necessário em razão da aproximação entre Direito Penal e Direito 

Administrativo, a qual gerou uma realidade inédita, marcada por novas formas de interação 

entre as aludidas esferas, refletidas nos tipos penais por meio de novas formas de remissão 

normativa, o que impõe, portanto, classificações próprias. 

De tal sorte, a assessoriedade administrativa pode ser dividida em três categorias. A 

primeira delas é a assessoriedade conceitual, composta exclusivamente por elementos 

normativos jurídicos, situações estas já exemplificadas acima. A segunda categoria, chamada 

de assessoriedade de direito, também podendo ser reconhecida por lei penal em branco, é 

definida pela remissão a normas penais ou extrapenais, sempre de aplicação geral. Por 

último, há a assessoriedade de ato administrativo, que também pode ser tratada como 

assessoriedade administrativa em sentido estrito, a qual, por sua vez, é aplicada a casos 

                                                             
195 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 208. HORTA, Frederico. Elementos normativos 

das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do erro sobre o dever extrapenal em branco. São 

Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 79-81. 
196 Art. 319, do Código Penal brasileiro: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-

lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três 

meses a um ano, e multa. 
197 Art. 7°, da Lei nº 8.137/1990: Constitui crime contra as relações de consumo: I - favorecer ou preferir, sem 

justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de 

distribuidores ou revendedores (...). 
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individuais, concretos, como quando há previsto a necessidade de autorizações, licenças e 

permissões.  

Isso posto, dedica-se este item, agora mais detidamente, a apresentar a diferenciação 

doutrinária entre as diferentes remissões normativas, visando, ainda, ao mesmo objetivo 

proposto neste item. É de se destacar que a terminologia aqui empregada, relativa à 

assessoriedade administrativa, é incomumente aproveitada pela literatura penal, razão pela 

qual se amoldarão esses conceitos às definições ora trazidas.  

Passa-se, então, para a diferenciação feita entre os conceitos de elemento normativo 

e de lei penal em branco, que se prestarão a esclarecer as concepções de assessoriedade 

conceitual e assessoriedade de direito. Como costuma ser, mais de um critério diferenciador 

é apresentado. O primeiro deles baliza-se por um parâmetro formal, relacionado à 

explicitude da remissão normativa. Dessa forma, a norma penal que explicitamente alude a 

normas extrapenais para conceituar a conduta típica seria uma norma penal em branco, ao 

passo que, quando isso se verifica de forma implícita, tratar-se-iam de elementos 

normativos198. Certamente, não se acredita ser esse o critério que melhor atende à finalidade 

pretendida, de justificar a diferenciação entre essas duas categorias de assessoriedade.  

Outro critério formal, adotado por Klaus Tiedemann, relaciona-se ao nível 

hierárquico da norma que completa a lei penal. Quando a remissão é feita no mesmo nível 

hierárquico, ou seja, de uma lei penal a uma norma jurídica, tratar-se-ia de um elemento 

normativo, ao passo que, se a delegação é feita a um ato de uma instância de hierarquia 

inferior à de lei, seria considerada uma lei penal em branco199. Esse critério, apesar de parecer 

mais sólido, também não responde satisfatoriamente ao que se busca. 

Cramer, por sua vez, adotando um critério material, recorre, para sua classificação, à 

função que a norma extrapenal desempenha na estrutura na norma penal. Quando a lei penal 

tem que invocar outras normas na valoração das características típicas, tratar-se-ia de 

elementos normativos, enquanto as leis penais em branco exigiriam que houvesse a 

incorporação da norma extrapenal à norma penal, restando a definição do elemento típico, 

não na norma penal, mas delegada à norma extrapenal, de nível inferior ou não. Percebe-se, 

portanto, que o critério utilizado pelo referido autor se relaciona exclusivamente com o papel 

                                                             
198 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal. 

Estudios penales y criminológicos Santiago de Compostela, n. 16, p. 63-103, 1993, p. 68. 
199 TIEDEMANN, Klaus. La ley penal en blanco: concepto y cuestiones conexas. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo, v. 10, n. 37, p. 73-97, jan./mar. 2002, p. 74. 
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que a norma, à qual a lei penal faz menção exerce, se de auxílio para a interpretação das 

características típicas ou se de definição do elemento típico200.  

Mercedes García Arán distingue elementos normativos da lei penal em branco de 

maneira muito semelhante, também em razão da função que cumpre a norma 

complementadora para o conteúdo do injusto, servindo-se, todavia, de nomenclaturas 

próprias. Inicialmente, a autora formula uma distinção entre duas classes de remissões: as 

remissões “em bloco” e as remissões “interpretativas”. As primeiras, equiparadas às leis 

penais em branco, seriam aquelas em que a infração administrativa se converteria, 

indiretamente, em elemento típico201. Nas palavras de Ana Elisa Liberatore Silva Bechara, 

também adepta dessa corrente, os elementos objeto da remissão das normas penais em 

branco “dizem respeito apenas indiretamente a um tipo penal, cuja descrição da proibição já 

está previamente definida e dotada de sentido, mas que resta condicionada, para o 

perfazimento do injusto penal, a deveres jurídicos decorrentes de prescrições extrapenais”202. 

As remissões interpretativas, equiparadas aos elementos normativos, possuem 

significado diverso. Nesses casos, segundo Mercedes García Arán, a norma penal é 

necessária apenas para interpretar o tipo penal, todavia a conduta criminosa pode se verificar 

sem a infração da norma extrapenal. Não há confusão entre o interesse tutelado penalmente 

e o interesse tutelado pela norma extrapenal à qual se faz remissão. Muitas vezes, as 

condições ou circunstâncias de configuração do delito estão alocadas na lei extrapenal203. 

Assim, entende-se, nesta dissertação, ser o critério material válido que diferencia os 

clássicos conceitos de lei penal em branco e elementos normativo, podendo ser transladados 

também para a diferenciação entre assessoriedade conceitual e a assessoriedade de direito. 

Algumas breves ressalvas, entretanto, devem ser realizadas. Não se pode afirmar que, nas 

remissões interpretativas e, portanto, nos casos de assessoriedade conceitual, a norma penal 

é autossuficiente, no sentido de garantir ao indivíduo a interpretação do tipo penal, 

identificando qual é a conduta criminosa sem a identificação da norma penal, principalmente 

caso se considere a realidade legislativa brasileira, que se vale de maneira extremamente 

desmedida do esvaziamento dos tipos penais para socorrer as preocupações administrativas. 

Por essa razão, a proposta de Cramer, que se organiza em função da dicotomia valoração do 

                                                             
200 GARCÍA ARÁN, Mercedes. Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma 

penal. Estudios penales y criminológicos, Santiago de Compostela, n. 16, p. 63-103, 1993, p. 70-71. 
201 Ibid., p. 73-75. 
202 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 218. 
203 GARCÍA ARÁN, op. cit., p. 73-75. 
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elemento típico e incorporação de normas extrapenais (de nível hierarquicamente 

equivalente ou inferior), parece ser a mais segura e condizente com a conceituação das 

categorias de assessoriedade conceitual e assessoriedade de direito, bem como com a 

realidade brasileira. 

Finalmente, no que tange aos elementos de valoração global do fato, deve-se elucidar 

que, por mais que sejam uma forma de remissão normativa, não serão considerados, a 

despeito da respeitável delimitação de Jesús-Maria Silva-Sánchez, como integrantes do 

conceito de assessoriedade administrativa. Isso se justifica pelo fato de, apesar de 

importarem em uma forma de remissão, representarem, em si mesmos, uma contrariedade a 

todo o ordenamento jurídico da conduta realizada no caso concreto. Em outras palavras, “os 

elementos de valoração global do fato não descrevem a conduta incriminada em função da 

infração de um ou outro dever extrapenal, mas em função do caráter injusto ou materialmente 

ilícito do fato por ela determinada”204. Por essa questão que não pode incidir sobre qualquer 

elemento de valoração global do fato causas excludentes de antijuridicidade, por não estar 

presente uma situação genérica ou abstrata, mas concreta e específica. Por outro lado, na 

assessoriedade de direito ou na assessoriedade de ato administrativo, podem estar presentes 

situações justificantes sobre a norma extrapenal objeto da remissão205.  

 

 

  

                                                             
204 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 111. 
205 Ibid., loc. cit.. 
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3 O ERRO NO DIREITO PENAL 

3.1 Considerações iniciais 

Dedica-se o presente capítulo à análise do instituto do erro no Direito Penal. 

Inicialmente, apresentar-se-á uma evolução das principais correntes que acompanharam o 

desenvolvimento do Direito Penal, com grande enfoque na transição das teorias do dolo para 

as da culpabilidade. Logo após, atentar-se-á ao estudo do erro de tipo, de proibição e sobre 

causas justificantes, bem como desdobramentos deles decorrentes. Isso se explica pois, a 

partir desses elementos, poder-se-á analisar qual a melhor forma de tratar o erro na 

assessoriedade administrativa.  

3.2 A evolução dogmática do instituto do erro 

A ideia do erro sempre esteve presente de alguma forma nas normas que balizam a 

organização da sociedade. Até o desenvolvimento do Direito Penal Moderno, sua 

classificação se pautava na divisão entre o erro de fato e erro de direito. Apenas com o 

advento da teoria finalista de Hans Welzel é que o erro assume as feições que se conhece 

atualmente, como erro de tipo e erro de proibição206. Cabe, nessa seção, uma brevíssima 

exposição sobre como o instituto era observado nos principais períodos históricos e, 

posteriormente, uma análise da sua evolução simultaneamente à evolução da teoria do crime, 

que será explanada com base no desenvolvimento das teorias da culpabilidade. Essa 

retomada histórica se justifica para melhor compreender os contornos que o instituto do erro 

adquiriu na contemporaneidade, bem como para compreender algumas correntes 

doutrinárias sobre o erro nas remissões normativas, as quais propõe o resgate dos institutos 

clássicos ora apresentados. 

Vale apenas conceituar, desde já, que o erro sobre o fato é aquele que recai sobre as 

características fáticas da conduta criminosa, inclusive de uma causa de justificação, e o erro 

de direito recai sobre o conhecimento da obrigação de obedecer a norma, por ignorância da 

antijuridicidade da sua conduta207. 

Em linhas gerais, durante o período Clássico, admitia-se a ignorantia iuris apenas 

em casos restritos, ao passo que, no Direito Romano, os erros de fato eram permitidos, 

                                                             
206 GOMES, Luiz Flávio. Erro de tipo e erro de proibição. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 

17-25.  
207 Ibid., loc. cit. 
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enquanto o erro de direito não constituía qualquer escusa, sendo admitido somente quando 

referente ao direito extrapenal208. Já o Direito Canônico trouxe um cenário mais tolerante, 

tanto no erro de fato quanto no erro de direito. Todavia, com a retomada do Direito Romano 

pelos glosadores, as antigas hipóteses de erro voltam a ser difundidas pela Europa. Nesse 

processo, o erro de direito acaba sendo novamente suprimido, o que restaria consagrado nas 

futuras codificações, do Iluminismo em diante209.  

Com o desenvolvimento do sistema clássico da teoria do delito, o denominado 

sistema Liszt-Beling, o conceito de delito passa a ser definido como ação típica, antijurídica 

e culpável. Nele, um vínculo de causalidade compunha a tipicidade e a antijuridicidade, 

sendo realizada uma análise meramente objetiva para fins de imputação. Enquanto isso, a 

culpabilidade era composta por aspectos psicológicos, baseados apenas em elementos 

naturalísticos, que ligavam o autor e a conduta, em uma relação de causalidade psíquica, a 

qual podia se dividir em dolo e culpa210. Por esse motivo é que se conhece essa forma de 

análise da culpabilidade como teoria psicológica da culpabilidade, calcada na já mencionada 

teoria das normas de Karl Binding, cuja norma representa, resumidamente, a mera proibição 

jurídica, desvinculada de qualquer advertência referente às consequências. Estabelece-se que 

toda conduta que ofender uma norma será tida como ilícita e, consequentemente, culpável. 

Ao mesmo tempo em que Karl Binding ressaltava a necessidade de se conhecer a norma 

como pré-requisito da capacidade de agir contra o direito e, portanto, de praticar crime, 

sustentava que a norma está amplamente difundida na sociedade, o que impõe que os seus 

membros a conheçam211. 

Portanto, é de se concluir que, nessa fase, os erros eram capazes de afetar tão somente 

a esfera da culpabilidade, deixando intacto o injusto. Dessa forma, não são imputadas ao 

autor as situações de fato que desconhecia ao realizar uma ação punível. Haveria a exclusão 

                                                             
208 Entretanto, Jorge de Figueiredo Dias vai além e traz uma análise realizada sob outra ótica: “não é a dicotomia 

‘erro de facto-erro de direito’ que fundamenta a delimitação ou a solução do problema da falta de consciência 

da ilicitude, antes aquela dicotomia é fundamentada pelo mesmo princípio que fundamenta este problema: o 

princípio da culpa jurídico-penal. Não é a natureza intrínseca do erro que decide a sua relevância ou 

irrelevância, mas o seu significado concreto para a culpa do agente: a distinção entre error facti e error iuris 

traduz só a distinção entre erro relevante e erro irrelevante na medida em que se adequa ao caráter incensurável 
ou censurável da conduta do agente; ou, nas palavras de há pouco: em princípio o erro de facto revela porque 

é em regra desculpável e o erro de direito não revela porque é em regra indesculpável”. Cf. DIAS, Jorge de 

Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 5a ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, 

p. 35. 
209 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 32-33. 
210 BRANDÃO, Cláudio. A culpabilidade na dogmática penal. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugênio. Direito Penal Contemporâneo: Questões controvertidas. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 205. 
211 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 66. 
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da culpabilidade dolosa. Como parte do mesmo raciocínio, também estavam isentos de 

imputação aqueles que agiam em erro sobre uma situação de justificação, bem como agiam 

em erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de exculpação. No entanto, o erro quanto 

ao Direito, em especial quanto à antijuridicidade, eram, via de regra, desprezados212. Isso se 

justificava pelo fato da antijuridicidade possuir caráter meramente objetivo e desvinculado 

da culpabilidade213. 

Ocorre que a concepção psicológica da culpabilidade se revelou insuficiente por 

diversos aspectos, dentre eles, a necessidade de se abdicar de um conceito único de 

culpabilidade e a inviabilidade de estabelecer relação psicológica entre o agente e o fato nos 

casos de culpa inconsciente214. Com isso, desenvolveu-se a teoria normativa da 

culpabilidade, também conhecida como teoria psicológica-normativa da culpabilidade. Ela 

surge junto com o Neokantismo, o qual impactou expressivamente o sistema causal-

naturalista, por trazer uma série de mudanças estruturais à teoria do delito. A principal delas, 

mais uma vez, é a admissão de elementos normativos no tipo penal. Naturalmente, isso 

trouxe uma maior incidência do erro de direito215. Além disso, a culpabilidade passa a ser 

vista por meio de um componente normativo, qual seja, o juízo jurídico de reprovabilidade, 

e não mais um mero elemento psicológico-naturalístico. Nas palavras de Cláudio Brandão, 

a culpabilidade deixa de estar na mente dos indivíduos e se desloca para o Estado, 

representando uma censura que o ordenamento jurídico faz sobre a pessoa216. Nesse 

contexto, o dolo e a culpa deixam de ser espécies da culpabilidade para se tornarem 

elementos componentes do juízo de reprovabilidade217. Por fim, surgem as concepções 

normativas do dolo, as quais exigem para a configuração do dolo não só o elemento volitivo, 

mas também o elemento intelectual, e, ainda, a consciência do caráter ilícito da conduta, que 

era considerado um elemento normativo do dolo218. Consequentemente, com o 

                                                             
212 Na Alemanha, o Tribunal Superior Imperial (Reichsgericht) sustentava essa posição, sobre o argumento 

estritamente positivista: a lei apenas reconheceu como causa de exclusão da pena o erro sobre as circunstâncias 

de fato, não tendo sido acolhidos os erros de direito pelo Código Penal da Prússia. Cf. FRISCH, Wolfgang. El 

error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la culpabilidade. In: FRISCH, 

Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 17-18. 
213 Ibid., p. 15-19. 
214 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 7. 
215 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 68-69. 
216 BRANDÃO, Cláudio. A culpabilidade na dogmática penal. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugênio. Direito Penal Contemporâneo: Questões controvertidas. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 206. 
217 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidade. Buenos Aires: B de F. 2002, p. 37-

39. 
218 GOMES, Luiz Flávio. Erro de tipo e erro de proibição. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 

44-47. TOLEDO, op. cit., p. 5. 
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desenvolvimento dos conceitos de culpabilidade e dolo, o erro sobre a consciência da 

ilicitude adquiriu relevância penal, levando a doutrina a desenvolver correntes que 

propunham diferentes consequências legais a ele, as quais se passa a analisar.  

3.2.1 Teorias do dolo 

3.2.1.1 Considerações iniciais 

Dentro da concepção de dolo explorada até então, encontram-se teorias que abordam 

a questão do erro de maneira divergente, em especial no que tange ao erro quanto à ilicitude 

da conduta, propondo cada qual consequências jurídicas diferentes calcadas em justificativas 

próprias. São divididas basicamente em três vertentes: a teoria estrita ou extrema do dolo, a 

teoria limitada do dolo e a teoria modificada. 

3.2.1.2 Teoria estrita do dolo 

A teoria estrita do dolo219 parte da premissa de que o conhecimento da ilicitude é um 

elemento que compõe o dolo, sendo o seu conhecimento necessário para imputar um delito 

a título doloso. Desse modo, o conhecimento da antijuridicidade possui a mesma intensidade 

que o conhecimento de qualquer outro elemento, como os descritivos ou normativos, 

devendo, portanto, ser, sempre, atual e presente, sem o qual, ressalta-se, não poderá 

configurar um delito doloso220. Isso se justifica pelo fato da essência do crime repousar na 

desobediência da norma pelo sujeito ativo221. 

Desse modo, caso o autor aja em erro inevitável222 de qualquer espécie, não restará 

configurado o dolo, ainda que atue com pleno conhecimento dos elementos típicos, e, caso 

se considere esse erro evitável, será responsabilizado pela modalidade culposa, caso haja 

expressa previsão legal.  

                                                             
219 Também conhecidas por teoria extrema ou extremada do dolo. 
220 O principal defensor dessa corrente foi Karl Binding. No seu entendimento, a desobediência consciente da 

norma trazia forte relevância para o erro de proibição. Cf. ARIAS EIBE, Manuel José. El error en el derecho 

penal en el código de 1995. Madrid: Dykinson, 2007, p. 44. 
221 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tradução Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia 

Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 2000. Tomo I, p. 863. 
222 Optou-se por adotar o termo “evitabilidade” neste trabalho, deixando de lado o termo “vencibilidade”, mais 

comumente utilizado pela doutrina, ou outros raramente encontrados, como “escusabilidade”, “não 

culpabilidade” ou “descupabilidade”, por se entender ser de mais fácil compreensão e por melhor expressar a 

ideia desse instituto. 
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No entendimento de Francisco Muñoz Conde, essa teoria é coerente em relação às 

premissas de que parte, quais sejam, a concepção do dolo em seu aspecto intelectivo como 

o conhecimento dos fatos fundamentadores da pena e do significado ilícitos da ação. Além 

disso, reconhece que essa teoria é a primeira a destacar a necessidade de exigir o 

conhecimento da ilicitude como requisito essencial para a verificação do crime, decorrente 

de considerações intrassistêmicas e político-criminais223. 

Apesar de possuir uma série de vantagens e alterações paradigmáticas, a teoria estrita 

do dolo sofreu fortes críticas. O fato de haver a equiparação de todas as formas de 

conhecimento que compõe o dolo é um foco de crítica, haja vista que o conhecimento sobre 

os elementos do tipo estaria vinculado a um dolo natural, muito distinto do conhecimento 

sobre a antijuridicidade, que se localiza em uma esfera sistemática distinta e com outra 

função político-criminal. Nesse sentido, não seria admissível que distintas situações 

possuíssem consequências jurídicas idênticas224.  

Outra crítica comumente suscitada à teoria estrita do dolo é referente à adoção de 

critérios psicológicos para diferenciar os tipos de conhecimentos. Os conhecimentos dos 

elementos do tipo, via de regra, são perceptíveis por meio de um ato visual de um objeto, 

nos elementos descritivos, ou por meio de uma percepção do significado jurídico-social do 

objeto, nos elementos normativos, ao passo que o conhecimento sobre a ilicitude exige uma 

reflexão psicológica mais intensa, reflexo de um processo de internalização e aprendizagem 

dos valores do entorno do agente225. 

Críticas predominantemente relacionadas à esfera político-criminal também foram 

realizadas. Com a exigência de um conhecimento atual da antijuridicidade da conduta, torna-

se extremamente improvável a sua comprovação em relação a todos os elementos 

constitutivos do tipo. Assim, passa-se a exigir uma demonstração empírica não alcançável. 

Nessa esteira, grande parte das punições seriam culposas ou não se verificariam, o que 

geraria grandes “lacunas de punibilidade”. Seriam as situações dos crimes passionais, nos 

quais normalmente os agentes possuem reações espontâneas sem consciência atual da sua 

ilicitude; ou com os crimes habituais, nos quais os autores já não veem mais a conduta 

criminosa como uma anormalidade da vida cotidiana, não representando mais o seu caráter 

ilícito; ou até mesmo com os delitos instantâneos226. 
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Nessa esteira, foi proposto um tipo auxiliar de “culpa jurídica”, no qual, em todos os 

casos de desconhecimento culposo da proibição, em que não houvesse a previsão expressa 

da modalidade culposa, o agente deveria responder por essa modalidade geral de culpa, com 

previsão de pena de prisão de até dois anos. Na realidade, trata-se de uma pena uniforme da 

falta de informação jurídica do autor. Tal entendimento também restou expresso no Projeto 

de Código Penal alemão de 1936227.  

3.2.1.3 Teoria limitada do dolo 

Na tentativa de suprir as falhas apontadas sobre a teoria estrita do dolo, Edmund 

Mezger desenvolve, especificamente em 1944, a teoria limitada do dolo, a qual possuía um 

viés mais utilitarista e prático e, em alguma medida, se inspirava no Projeto de Código Penal 

alemão de 1936, o Projeto Gürtner228. Visando a limitar a teoria extremada, propõe uma 

consciência atualizável e aproximada da ilicitude, e não atual e exata, bem como 

recomendava que o autor que atuasse sem a consciência da ilicitude em virtude de uma 

“cegueira do Direito” ou demonstrasse “desprezo ou indiferença pelos valores fundamentais 

do ordenamento jurídico” respondesse a título de dolo, desprezando o erro do autor.229 Em 

outras palavras, o dolo depende da consciência da antijuridicidade, mas não se apoia na 

antijuridicidade formal, e sim na material, que o autor tenha consciência da danosidade social 

de sua ação230. 

 Ocorre que a teoria limitada não supre os vícios da primeira teoria descrita, uma vez 

que ainda dá tratamento semelhante do conhecimento da ilicitude e dos demais elementos 

que compõem o tipo, e ainda introduz conceitos indeterminados e imprecisos que violam 

frontalmente o princípio da culpabilidade e o Estado de Direito. É por essa razão que Manuel 

José Arias Eibe a concebe como uma teoria autoritária da sociedade e do Direito, que 

desrespeita a essência da dignidade da pessoa231. É o caso das condutas que “demonstram 

desprezo ao Direito”, as quais não se configurariam, necessariamente, por meio de condutas 
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 75 

dolosas, contudo, sugere-se uma ficção para que a imputação dolosa aconteça, sempre, nessa 

modalidade, o que violaria o princípio da legalidade232.  

3.2.1.4 Teoria modificada do dolo 

Essa terceira teoria do dolo, também chamada de nova teoria limitada do dolo, 

alcançou menor repercussão que as supramencionadas e, consequentemente, um menor 

número de adeptos. 

A teoria modificada do dolo também parte do pressuposto que a consciência da 

ilicitude compõe o dolo, o qual estaria ainda localizado no plano da culpabilidade. Assim 

sendo, o erro de proibição inevitável excluiria o dolo e, logicamente, a culpabilidade, não 

havendo, portanto, responsabilidade penal. Já o erro de proibição evitável, divergindo neste 

ponto da teoria limitada, acarretaria na diminuição da pena, e não na punição pela 

modalidade culposa do delito, caso haja previsão233. 

Esse parece ser o posicionamento de Paulo José da Costa Junior ao defender, 

enquanto analisa as teorias do dolo, que em sua sistemática “o erro sobre a ilicitude, desde 

que inevitável, isenta o agente de pena. Se evitável, a pena será reduzida de um sexto a um 

terço”234. 

3.2.1.5 Críticas às teorias do dolo 

Independentemente de qual das teorias do dolo apresentadas, ao ver de Hans Welzel, 

todas erram por enxergarem o dolo como uma parte integrante da culpabilidade e não como 

seu objeto de reprovação, sendo a consciência da antijuridicidade apenas um elemento dessa 

reprovação. Quer dizer, a consciência da antijuridicidade não é algo que se reprove ao autor, 

mas a razão pela qual lhe é reprovável o dolo. Ao autor é censurável sua resolução de vontade 

antijurídica porque podia conhecer a antijuridicidade e, com isso, omiti-la235.  

No mesmo sentido, Claus Roxin também apresenta críticas à teoria do dolo aduzindo 

que é incompatível com a função do direito como ordenamento objetivo que a vigência das 

normas jurídicas fique em função dos seus destinatários, viabilizando que um sujeito 
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propositadamente não se cientifique de um tipo penal para que não possa ser imputada pena 

contra ele. Dessa forma, na prática, realizando um raciocínio extremado, seria o particular 

que determinaria quais condutas são criminosas, e não o legislador236.  

Em contrapartida, Manuel José Arias Eibe não permite que se esqueça que, em que 

pesem todos os seus pontos negativos, as teorias do dolo possuem um grande mérito de ter 

dado enfoque à necessidade do conhecimento da antijuridicidade como um pressuposto da 

punibilidade, o que não era considerado em momentos pretéritos237 

3.2.2 Teorias da culpabilidade 

3.2.2.1 Considerações iniciais 

Em que pesem as importantes evoluções já constatadas no tocante à teoria do erro, 

desenvolvidas no âmago das teorias do dolo, as de maior relevância sem dúvida são aquelas 

corporificadas pelo finalismo de Hans Welzel. Mostra-se necessário, para compreender o 

raciocínio do autor, abordar panoramicamente as suas principais linhas de raciocínio, ainda 

não vistas no capítulo anterior. Assim sendo, o autor não acredita ser o Direito mero 

instrumento de coerção. Há um vínculo decorrente da identificação entre o sujeito e o valor 

contido no ordenamento, o qual faz com que o indivíduo passe a ser dotado de 

responsabilidade proveniente de sua autodeterminação ou de seu livre arbítrio238. 

Dessa forma, impõe-se a substituição do conceito de ação caracterizado pela 

causalidade, pelo conceito de ação final, cuja essência estabelece que os indivíduos 

direcionam sua conduta a partir da intencionalidade ou na finalidade, baseando-se em uma 

estrutura lógico-objetiva que justifica a possibilidade de culpabilidade. Não se trata mais, 

portanto, de uma relação de não adequação fática entre o comportamento e o ordenamento 

jurídico239. 

A partir dessa concepção, consolida-se um Direito Penal calcado no princípio da 

culpabilidade, que se fundamenta na liberdade de vontade do agente, pressupondo um “poder 
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agir de outro modo”. No estudo do erro, essa premissa se torna indispensável, dado que só 

sob essa ótica é possível compreender a sua extensão e o porquê da sua escusabilidade240.  

Nesse sentido, o dolo e a culpa tornam-se imprescindíveis na composição da 

tipicidade, na medida em que passam a constituir a essência do conceito de ação. O dolo 

abandona o sentido de dolus malus e começa a ser visto como dolo natural241, um conceito 

jurídico-penal, definido como vontade e conhecimento de realizar os elementos objetivos do 

tipo penal, deixando de lado sua antiga concepção de conceito valorativo242.  

Consequentemente, a culpabilidade passa a possuir um caráter exclusivamente 

normativo, livre de quaisquer elementos psicológicos, motivo pelo qual se nomeia a teoria 

da culpabilidade vinculada ao finalismo de “teoria normativa pura da culpabilidade”. Assim, 

a culpabilidade consiste em puro juízo de valor, cujo objeto é a reprovabilidade que recai 

sobre a conduta delituosa cometida243. 

Importante pontuar que a consciência da ilicitude se mantém na culpabilidade, mas 

como dado normativo e não como elemento psicológico, podendo ser demandado grau de 

exigência diversa do dolo, ou seja, em sua potencialidade e não em sua atualidade244.  

Nesse contexto, desenvolvem-se as chamadas teorias da culpabilidade, em oposição 

às teorias do dolo. Todavia, antes de explorá-las com maior precisão, deve-se realçar outra 

alteração que se verificou com o advento do finalismo, qual seja, a renúncia, por parte 

expressiva da doutrina, da bipartição entre erro de fato e erro de direito, alterando-se o eixo 

para erro de tipo e erro de proibição245.  

No entendimento de Francisco de Assis Toledo, isso se justifica por não incidir, 

necessariamente, o erro de fato sobre as circunstâncias fáticas e pelo o erro de direito não 

incidir sempre sobre a existência ou sobre a compreensão de normas ou relações jurídicas. 

Com isso, ficaria escancarada a incoerência dessa situação. Sustenta o autor também que o 

erro de direito não pode ser dissociado de uma situação fática, uma vez que o direito se refere 
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impreterivelmente a fatos e, com isso, faz com que questões de fato se tornem questões de 

direito. Quer dizer, o fático e o jurídico são indissociáveis e tratá-los como conceitos opostos 

distancia o conceito do erro da prática do Direito246.  

No entanto, essa leitura negativa da classificação entre erro de fato e erro de direito 

não exclusiva da contemporaneidade. Em 1953, Hellmuth von Weber denunciava a 

problemática, sob o argumento de que a separação entre as circunstâncias do tipo penal e a 

valoração jurídica não é sempre delimitada com precisão nos tipos penais. Os elementos 

normativos seriam um exemplo disso, haja vista que são circunstâncias do tipo de fato que 

não dispensam uma valoração jurídica conjunta247. 

Para exemplificar o exposto, utiliza-se do conceito de “coisa alheia”. Percebe-se que 

não é possível delimitar em que esfera ele está presente, sendo assim, resta inviável aferir se 

estar-se-ia diante de um erro de direito Penal ou de um erro de direito extrapenal, o que 

exclui a responsabilidade criminal, ou pior, se não é o caso de um conceito híbrido que pode 

repousar tanto sobre Direito Penal quanto sobre o direito extrapenal. Essa situação apenas 

conduz a uma conclusão: a relevância do erro de direito depende de fato acidental, qual seja, 

estar ou não incluído pelo legislador no Direito Penal e não fora dele, sendo, portanto, 

insuficiente a bipartição entre erro de fato e erro de direito para abordar a questão do erro no 

Direito Penal248.  

Com isso, as teorias da culpabilidade – que passam a ser analisadas – valem-se dos 

conceitos de erro de tipo e erro de proibição, os quais serão melhor estudados ainda neste 

capítulo. Nessa esteira, há duas teorias, as quais divergem, basicamente, sobre o tratamento 

que se dá ao erro sobre uma causa de justificação. 

3.2.2.2 Teoria estrita da culpabilidade 

Também chamada de teoria rigorosa ou extremada da culpabilidade, a teoria estrita 

da culpabilidade, desenvolvida por Hans Welzel, sustenta que todo o erro sobre a 

antijuridicidade da conduta deve ser tratado como erro de proibição, inclusive nos casos em 

que o agente crê, equivocadamente, existir uma causa de justificação que não existe em lei 

quanto nos casos em que o sujeito ativo vai além dos limites jurídicos permitidos ou em que 

erra sobre os pressupostos objetivos da causa existente. Quer dizer, toda a vez que o 
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indivíduo agir equivocadamente acreditando estar resguardado por uma causa de 

justificação, configura-se erro de proibição, independentemente de qual o objeto do erro 

(pressupostos fáticos, existência ou limites da causa de justificação)249. Com efeito, acarreta 

a exclusão da culpabilidade da conduta, se o erro foi visto como inevitável, e a atenuação do 

juízo de reprovação, se foi visto como evitável, não atingindo o dolo em nenhuma hipótese 

nem se admitindo a imputação na modalidade culposa, caso exista tal previsão legal. 

Dessa forma, haveria tratamento jurídico equivalente ao proprietário de terras que 

dispara contra crianças roubando frutas, entendendo estar agindo em legítima defesa da sua 

propriedade, e à pessoa que, após receber ameaças de morte, atira contra um vulto 

desconhecido que o aborda na rua perguntando as horas250, justamente por ambos serem 

tratados como erro de proibição.  

Não se pode negar que a teoria estrita da culpabilidade, de certa forma, responde à 

crítica referente às lacunas de punibilidade presente na já comentada teoria extremada do 

dolo, nos crimes que não previam a modalidade culposa e que o erro era tido como evitável. 

Ainda reconhecendo os pontos positivos dessa teoria, Jorge de Figueiredo Dias, apesar de 

ser partidário da teoria limitada da culpabilidade – que se passa a expor a seguir –, admite 

que a teoria da culpa extremada tem razão de ser, se analisada sob a ótica dogmática e 

sistêmica251. 

Em contraposição, Claus Roxin alega que a teoria sob análise, além de atentar contra 

a justiça, ofende a segurança jurídica. Isso dado que transladaria os limites entre o tipo e a 

antijuridicidade em um grau que carece de sentido uma diferenciação de valorativa 

considerável. Além disso, por não trazer uma diferenciação clara e teleológica que 

fundamente o erro de tipo e de proibição252. 

3.2.2.3 Teoria limitada da culpabilidade 

Já a teoria limitada da culpabilidade aborda a questão de uma maneira diferente, 

tendo como ponto de partida a lógica inerente da teoria dos elementos negativos do tipo253, 
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sobre a qual se aterá em breve. Nela, o erro sobre existência ou limites de uma causa 

excludente deve ser tratado como erro de proibição, da mesma forma como ocorre na teoria 

estrita da culpabilidade. Já o erro sobre os pressupostos objetivos da causa de justificação 

deve ser tratado como erro de tipo, o que resultaria na exclusão do dolo e, consequentemente, 

na atipicidade, em casos de erro inevitável; ou na condenação pelo crime culposo, caso haja 

previsão legal, em casos de erro evitável. Segundo Francisco Muñoz Conde, isso se justifica 

porque há uma fidelidade maior ao direito por parte do sujeito que erra apenas sobre os 

pressupostos objetivos da causa excludente da ilicitude, se comparado àquele que 

erroneamente acredita que existe uma causa de justificação. Ademais, verifica-se que, no 

erro sobre os pressupostos e no erro de tipo, há uma imprudência na conduta e faz-se justiça 

material, corrigindo as distorções da rígida concepção da teoria estrita da culpabilidade254. 

Portanto, na teoria limitada da culpabilidade, o agente que agride terceiro por crer 

erroneamente que este visa a agredi-lo tem o dolo de sua conduta excluído, se, no caso 

concreto, for constatada a inevitabilidade do erro; ao passo que aquele que agride fisicamente 

seu agressor, acreditando sinceramente que o pode fazer para defender sua honra, comete 

conduta culpável com reprovabilidade atenuada ou conduta típica, antijurídica e não 

culpável, a depender da inevitabilidade do erro. 

Independentemente de qual teoria da culpabilidade se adote, as suas transformações 

no conceito de erro, em relação àquele existente no âmbito da teoria do dolo, são muito 

expressivas. Francisco de Assis Toledo entende que as teorias da culpabilidade são mais 

adequadas à “natureza das coisas”, relegando esquemas de difícil utilização prática para 

abarcar situações incontornáveis e insolúveis da vida jurídica. A culpabilidade sem os 

elementos anímicos transforma-se em eficiente mecanismo de concreção jurídica, 

oferecendo soluções mais adequadas às situações individuais, afastando o conceito de 

homem médio255.  

Inés Olaizola Nogales tece críticas às teorias do dolo. Isso porque, ao se adotar o 

conceito de erro de proibição evitável, esquiva-se da criação de grande impunidade, uma vez 

que são limitados os crimes que preveem modalidade culposa. Além disso, afirma que o 

conhecimento da ilicitude não altera a desvalorização objetiva-geral da conduta, mas afeta a 

capacidade individual de o indivíduo determinar-se na mesma direção da norma penal, ou, 
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em outras palavras, a culpabilidade, razão pela qual deve estar alocado em outro patamar, 

que não afete o dolo256.  

Ocorre que, como não poderia ser diferente, apesar de a teoria da culpabilidade se 

mostrar completamente hegemônica, sendo amplamente aceita e a única capaz de difundir o 

erro à prática forense e de incorporá-lo à jurisprudência – principalmente em razão da 

superação das lacunas punitivas e pelo fato de a teoria do dolo tornar a comprovação da 

atualidade da consciência da ilicitude inviável –, ela também enfrenta uma série de críticas. 

A primeira delas está relacionada ao possível aumento extremado da punibilidade, 

mesmo considerando a redução da reprovabilidade, ainda mais se ela for facultativa. Além 

disso, o fato de a teoria da culpabilidade constituir um modelo misto entre a total irrelevância 

do erro de proibição e as teorias do dolo, pode resultar em um isolamento do instituto na 

legislação, como se verificou na jurisprudência alemã logo da sua implementação, dado que 

se colocam tamanhas exigências que inviabilizam a sua prática, ainda mais se for facultada 

ao magistrado a aplicação de eventual redução de pena257. 

Outra crítica bastante levantada pela doutrina é a considerável chance de confusão 

entre o dolo e o conhecimento da ilicitude em alguns delitos por serem, do ponto de vista 

psicológico, dificilmente diferenciáveis, principalmente quando se verificam elementos 

normativos do tipo, os quais requerem a extração do seu significado jurídico. O mesmo 

poderia ser dito sobre as ocasiões em que estão presentes os elementos de valoração global 

do fato. Ainda mais complicados são os casos em que o tipo é aberto, de delitos imprudentes 

ou de delitos comissivos por omissão, em especial na determinação da posição de garante. 

Em todos esses casos, é possível que consequências jurídicas completamente distintas sejam 

atribuídas a casos semelhantes, demonstrando, eventualmente, uma grande inconsistência na 

teoria em questão258.  

3.3 Erro de tipo 

Pode-se afirmar que o erro de tipo se caracteriza pelo erro do agente sobre os 

elementos objetivos que constituem determinado tipo penal, sem o qual o crime não se 

verifica259. Segundo Miguel Reale Júnior, citando Fiore, o erro e o dolo condicionam-se e 
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259 GOMES, Luiz Flávio. Erro de tipo e erro de proibição. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 

96-98. TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 50 e 96. 



 82 

vice-versa, vez que o errôneo conhecimento impede que a vontade esteja direcionada à 

prática do delito. Não se pode falar, assim, em dolo260.  

Cezar Roberto Bitencourt posiciona-se de maneira semelhante, definindo o erro de 

tipo como  

a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância 

ou falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo 

penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, 
dos conceitos ou das normas jurídica. Importa, isto sim, que faça parte da 

estrutura do tipo penal261. 

 Ilustra-se a presente explicação com um exemplo clássico da doutrina penal: A vai 

jantar com um grupo de amigas. No momento de despedir-se, pega, equivocadamente, a 

bolsa de B, que sentara ao seu lado, acreditando ser sua. Nota-se que A, objetivamente, atuou 

em conformidade com o tipo penal do furto, descrito no art. 155 do Código Penal, “subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Ocorre que não conhecia um elemento objetivo 

essencial, qual seja, “coisa alheia”, haja vista que acreditava ser de sua propriedade a bolsa 

subtraída. Na mesma situação encontra-se quem atira, em sua propriedade rural, em uma 

figura no campo, acreditando ser um espantalho e, na realidade, se tratava de uma pessoa. 

Não há, nessa hipótese, dolo por parte do sujeito. 

No Brasil, o erro de tipo está disposto no art. 20, do Código Penal, cuja redação 

estabelece que “O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 

permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”. Dessa forma, um erro inevitável e 

relevante, por fazer menção a um dado essencial do tipo penal, exclui o dolo. Já um erro 

evitável, pode ser punível a título de culpa, se o delito praticado previr a modalidade culposa. 

Momentoso esclarecer, antes de avançar neste item, que a verdadeira análise sobre 

os limites do conhecimento do dolo a respeito dos elementos típicos, o que influencia 

diretamente na fronteira ocupada pelo erro de tipo, será abordado profundamente no último 

capítulo. Por isso, a fim de evitar não recomendável adiantamento do entendimento a ser 

adotado, reservar-se-á àquele momento essa abordagem mais detida. 

Isso posto, pode-se trazer, ao menos, qual o entendimento majoritário da doutrina, a 

qual se posiciona que não é necessária uma perfeita subsunção jurídica dos conceitos legais 

para a confirmação da compreensão intelectual de um elemento normativo. Na realidade, o 

que se buscaria é que o sujeito entenda o significado social das circunstâncias da conduta 

criminalizada. Quer dizer, exige-se a realização de uma valoração jurídica, sem a qual não 
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se pode alcançar um conhecimento leigo do significado antissocial da conduta262. Assim, 

majoritariamente se entende que, quando o sentido social de uma circunstância da conduta 

é compreensível independentemente do conhecimento do conceito jurídico, o dolo fica 

intocado263.  

A doutrina esforça-se para encontrar uma solução que não exija reflexões conscientes 

de cada um dos elementos e, ao mesmo tempo, também se contente apenas com uma 

consciência marginal. A corrente dominante, representada por Platzgummer, utiliza-se do 

conceito de “co-consciência”, entendendo que existem situações em que o agente não se 

atenta explicitamente aos elementos do tipo, contudo existe uma consciência implícita que 

satisfaz as exigências que se impõem para alcançar o conhecimento dos elementos 

integrantes do tipo264. Por exemplo, em um furto a uma loja comercial, a percepção por parte 

do agente do caráter alheio da coisa está no conjunto das representações dos autos, sendo 

um conhecimento mais do que latente, porém não refletido265.  

Importante pontuar, ainda, que se rejeita apenas o conhecimento refletido ou 

potencial dos elementos objetivos do tipo penal, cuja exigência retrataria uma imposição 

distante da essência das atitudes humanas na sociedade, uma vez que, como no entendimento 

de Juarez Cirino dos Santos, elas não são resultado de grandes ponderações, mas, na maioria 

das vezes, de impulsos, instintos e emoções266.  

3.4 Erro de proibição  

3.4.1 Considerações iniciais 

O erro de proibição consiste no erro do agente sobre a ilicitude da conduta, quer dizer, 

sobre o estar proibido267. Diferentemente do erro de tipo, analisado anteriormente, o agente 

conhece todos os elementos típicos de sua conduta, agindo, inclusive, dolosamente em 

relação a eles, mas acredita que seu agir está em conformidade com o ordenamento jurídico, 

considerando-o permitido. Também pode ser chamado de erro de proibição direto268.  
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266 Ibid., p. 148. 
267 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 69. 
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Para elucidar tal conceito, traz-se o seguinte exemplo: X empresta dinheiro para Y 

em um momento em que este passava por dificuldades. Passados 6 meses da data de 

pagamento estipulada, X, precisando muito do dinheiro, resolve ir até a casa de Y e subtrair 

um bem de mesmo valor. X acredita que, por Y dever quantia no mesmo valor, não seria 

ilícita a conduta de subtrair o mencionado bem. Ocorre que X incorreu no delito de exercício 

arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, do Código Penal brasileiro. 

O Código Penal brasileiro, em seu art. 21, disciplina a matéria: caput:  

O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, 

se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a 
um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua 

ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, 

nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

Suscitadas as definições de erro de tipo e erro de proibição, bem como as respectivas 

disposições legais e consequências jurídicas, é possível aferir a principal diferença entre elas. 

Ao passo que o erro de tipo recai sobre circunstâncias de ordem fática ou jurídica do tipo 

penal, o erro de proibição incide sobre uma valoração total do fato269, uma valoração jurídica 

geral, nos termos de Juarez Cirino dos Santos270. 

3.4.2 Limites (objeto) do erro de proibição  

Isto posto, cumpre explorar os limites da consciência da ilicitude que podem ser 

exigidos para que se configure ou não o erro de proibição, quer dizer, qual o seu real objeto, 

o que o autor deve saber para ter o conhecimento da ilicitude? Aproveita-se ainda para 

destacar uma importante distinção entre as duas formas de erro apresentados, ao menos na 

visão da doutrina majoritária271: no erro de proibição, a consciência da ilicitude não precisa 

ser atual, inequívoca e certa, como é no erro de tipo. Pelo contrário, basta ser potencial e não 

atual. 

A respeito dos seus limites, há especial divergência doutrinária, a qual pode trazer 

efeitos realmente distintos no tocante à incidência do erro de proibição. Para fins de 

organização de todas essas correntes e para alcançar maior clareza, vale-se da divisão 

comumente feita pela doutrina, a qual classifica as teorias em três grupos. 
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A primeira, chamada teoria tradicional, que possui como adeptos Jescheck, sustenta 

que a antijuridicidade material é o objeto da consciência da ilicitude, devendo esse conceito 

ser reconhecido, por parte do agente leigo, como uma conduta que vai contra o ordenamento 

jurídico. Assim, deve ter o autor o “conhecimento profano, leigo, do injusto”, dispensando 

o conhecimento sobre lesão ao bem jurídico protegido ou sobre a punibilidade272. É de se 

notar que essa teoria é um reflexo da racionalidade penal moderna como um Direito Penal 

que tutela exclusivamente os interesses universalmente compartilhados, assim, “basta ao 

sujeito o conhecimento do dia-a-dia do que seja certo ou errado para não incorrer em erro de 

proibição”273. 

Ainda dentro dessa primeira corrente, posiciona-se Hans Welzel, afirmando que o 

objeto da consciência da ilicitude é a antijuridicidade da conduta planejada. O autor tem 

consciência da contradição entre sua conduta e a ordem da comunidade, na qual se baseia a 

proibição jurídico-penal. É dispensável, aliás, que o autor tenha conhecimento do preceito 

jurídico e tampouco da aplicação de eventual pena, contudo não é suficiente, para configurar 

a consciência, o conhecimento a respeito da mera imoralidade da conduta274. 

A segunda teoria é chamada de teoria moderna. Representada por Neumann e Harro 

Otto, aduz que o objeto do conhecimento da ilicitude é a punibilidade do fato. O autor deve 

saber que a conduta é sancionável por uma norma penal, sendo dispensável o conhecimento 

específico da letra estrita da lei ou o artigo em que está prevista275. Também seria irrelevante 

para a configuração do erro de proibição o conhecimento do agente que desrespeita uma 

norma civil ou administrativa em vez de uma norma penal. Isso se justifica para Neumann 

pelo fato de determinados comportamentos serem “juridicamente corrigíveis”, enquanto 

outros são puníveis, e, por isso, que o ordenamento jurídico reage a algumas condutas 

exigindo apenas a restauração da situação jurídica anterior e a outras com a desaprovação do 

agente, por meio da punição276. Para Davi Tangerino, esse posicionamento é o mais coerente 

com as premissas do Direito Penal, cuja estratégia central de imposição de comportamentos 

se apoia na ameaça da pena277. 
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A terceira teoria, tida como intermediária e representada por Claus Roxin, defende 

que o objeto da consciência da ilicitude limita-se às hipóteses em que o agente identifica 

como injusta a lesão específica ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Diferentemente da 

teoria moderna, caso se acredite estar violando uma norma civil e não uma norma penal, não 

há erro de proibição, pois é possível identificar a ofensa ao ordenamento jurídico 

produzida278.  

Na opinião de Juarez Cirino dos Santos, essa corrente se aproxima da teoria moderna, 

uma vez que, para o autor, conhecer a específica lesão do bem jurídico equivale ao 

conhecimento da punibilidade do fato. Inclusive, a seu ver, o conhecimento da punibilidade 

do fato é o mais adequado ao princípio da culpabilidade que sustenta o Direito Penal no 

Estado Democrático de Direito279. 

Claus Roxin ressalta que a consciência sobre a ilicitude de um delito semelhante não 

pode justificar a consciência de ilicitude de outro delito cometido pelo autor, bem como 

afirma que o objeto de tal consciência é divisível, nos casos de crimes complexos, quando 

se verifica a proteção de mais de um bem jurídico. Por exemplo, um credor enfurecido com 

o seu devedor subtrai mediante grave ameaça um bem de mesmo valor ciente que sua 

conduta era ilícita pelo constrangimento ilegal, mas acreditado que a subtração era lícita, 

haja vista a situação de mora. Deve-se constatar, então, o erro de proibição quanto à 

subtração, o que desclassifica o crime de roubo, restando apenas o crime de constrangimento 

ilegal280. 

Exposta a aludida divisão mais usualmente adotada, apresenta-se outra forma de 

classificação, proposta por Juan Córdoba Roda, o qual converge em parte com o exposto. O 

primeiro modo é o formal, no qual é necessário que o agente tenha o conhecimento da norma 

lesionada, o que, ao ver do autor, está ligado à adoção de uma finalidade da pena de 

prevenção geral281. Já o segundo modo é o material, cujo conteúdo tem como base uma 

concepção material do injusto, exigindo um conhecimento da anti-socialidade ou 

imoralidade da conduta, da contrariedade ao dever ou a lesão a um interesse. O autor 

apresenta um problema decorrente dessa concepção: dever-se-ia punir os sujeitos que 

                                                             
278 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 869. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6a ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 

303. 
279 Ibid., p. 303-304. 
280 ROXIN, op. cit., p. 874 e ss. 
281 CÓRDOBA RODA, Juan. El conocimiento de la antijuridicidad en la teoria del delito. 2a ed. Buenos Aires: 

Editorial B de F, 2013, p. 95-96. 



 87 

infringem o ordenamento jurídico acreditando que atuam justificados por motivos de ordem 

moral, político ou social282. E, finalmente, o terceiro modo, chamado pelo autor de solução 

intermediária, rejeita as concepções apresentadas e sustenta que o sujeito deve conhecer (ou 

poder conhecer), por meio de um esforço de sua consciência, o caráter injusto de sua 

conduta283.  

3.4.3 A evitabilidade do erro de proibição 

Como se viu, os efeitos do erro de proibição são definidos a partir da sua 

evitabilidade. Nos casos em que o erro de proibição for evitável, não haverá a exclusão do 

crime, muito embora exista a possibilidade legal de se reduzir a pena aplicada. Já nos casos 

de erro de proibição inevitável, a conduta será típica e ilícita, mas não incidirá sobre ela o 

juízo de reprovação que compõe a culpabilidade. Ambas as previsões legais estão 

estabelecidas no recém referido art. 21 do Código Penal brasileiro. Vale lembrar que, no erro 

de proibição, em nenhuma hipótese, há a interferência do dolo, devido às alterações 

derivadas da teoria da culpabilidade abordadas anteriormente. Dessa forma, no erro de 

proibição evitável, não se admite a responsabilização pelo delito na modalidade culposa.  

Ocorre que a aferição do conceito de evitabilidade do erro de proibição passa ao largo 

da consensualidade e da pacificidade da doutrina, mostrando-se extremamente complexo, o 

que cumpre ser exposto. Concomitantemente, é necessário abordar também as formas pelas 

quais o indivíduo pode alcançar a consciência da ilicitude de sua conduta. 

De pronto, traz-se o conceito de Eckhardt Horn. No seu entendimento, os critérios 

para se aferir a evitabilidade do erro de proibição baseiam-se, unicamente, em aspectos 

psicológicos do agente. Parte-se do princípio de que buscar o conhecimento da ilicitude de 

uma conduta seria um resultado psicológico de ações voluntárias. Nesse sentido, um sujeito 

apenas se motiva, demonstrando a sua vontade para a realização de uma “ação de 

conhecimento”, quando enxerga um motivo para tal. Então, quando o autor não tem a menor 

dúvida sobre a qualidade jurídica da sua conduta, não tem razão para buscar conhecer seu 

caráter lícito, de modo que o erro é inevitável284. Explica-se: no seu ponto de vista, a 

“capacidade de conhecer” é a capacidade de executar uma ação de conhecimento e, 
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consequentemente, que os pressupostos da “capacidade de conhecer” deveriam ser os 

mesmos da “capacidade de agir” 285. 

Assim, um sujeito só é capaz de se motivar a realizar uma ação, como conhecer a 

ilicitude de sua conduta, quando se conscientiza de um “motivo possível” para praticar essa 

ação, ou seja, quando recebe um estímulo para agir a partir de uma circunstância externa. 

Dessa forma, quando o autor não tem a menor dúvida sobre a qualidade jurídica de sua 

conduta, o seu erro de proibição é inevitável286. 

Ocorre que tal expediente sofreu intensas críticas da maioria da doutrina, ante a 

impunidade dos agentes que não possuíram nenhuma dúvida sobre o ilícito. Eckhardt Horn 

teria se equivocado nas premissas e não no raciocínio: o postulado de que a culpabilidade 

deve se determinar pelas capacidades individuais do autor é incompleto. Sugere a doutrina 

que se estabeleçam, de maneira geral, os aspectos dessas capacidades individuais. Dessa 

forma, a culpabilidade ainda se determinaria pelas capacidades individuais do autor, todavia, 

não exclusivamente, já que os parâmetros e os limites delas estariam estabelecidos pelas 

normas. Quer dizer, exige-se que haja uma razão para o autor examinar a licitude de sua 

conduta, mas essa razão é estabelecida objetivamente, e tal requisito é satisfeito quando o 

autor tem consciência de uma circunstância que, pela valoração geral das normas, configura 

uma razão para o exame de sua conduta287. 

Traz-se novamente Hans Welzel para ilustrar este fenômeno doutrinário. O autor 

defende, com base no princípio da culpabilidade, que uma conduta criminosa é reprovável 

por ter o agente consciência da sua ilicitude ou, tendo chance de conhecê-la, não o faz. E 

como se poderia alcançá-la? O autor aduz que, para as condutas já consideradas 

negativamente pelo cenário ético-social predominante e abraçadas pelo Direito Penal, o 

desconhecimento está calcado em uma falta de “esforço da consciência”288, sendo que a 

reflexão no caso concreto levaria o autor à conclusão de que não é permitido realizar 

determinada conduta criminosa. No tocante às criminalizações que não possuem qualquer 

comunicação com valores ético-sociais, como muitos crimes econômicos, o cometimento da 

conduta delituosa acontece por problema de valoração jurídica. Em casos de dúvida dessa 
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natureza, defende o autor que deve o agente buscar, antes da realização da conduta, 

conhecimentos técnicos que o impeçam de agir ilicitamente. Nesse caso, o problema não 

decorre de falta de reflexão, mas sim da falta de ter o agente se informado devidamente. 

Nota-se que, em ambos os casos, incerteza de a conduta ser ilícita, ela deve ser esclarecida 

anteriormente pelo agente, caso contrário não será considerado como erro de proibição 

inevitável289.  

Dessa maneira, nesses casos, quando o indivíduo não se vale do esforço que era 

exigível em determinada situação que demonstra que era possível ter obtido essa 

consciência, o erro é considerado evitável. Isso se aplica especialmente quando o 

conhecimento é de fácil aferição, quando se atua em estado de dúvida ou quando se deixa de 

informar propositalmente. 

No mesmo sentido, posiciona-se Francisco de Assis Toledo. O Estado e a sociedade 

permitem que o particular se beneficie da prática de atividades regulamentadas e fiscalizadas 

e, em contrapartida, exige que ele se esclareça do que é justo ou injusto na prática dos seus 

atos inerentes, sendo, portanto, impossível alegar a inevitabilidade do erro de proibição. Vale 

pontuar que, para este autor, o dever de informar290 deveria se limitar apenas às atividades 

notoriamente fiscalizadas e regulamentadas291. 

Claus Roxin, por sua vez, desconstrói os conceitos apresentados. Em primeiro lugar, 

rejeita a ideia de esforço de consciência, já que remete a uma atuação vinculada ao 

conhecimento da moralidade da conduta, o que, para ele, não é o objeto da consciência da 

ilicitude. Ademais, no atual contexto, no qual o Direito Penal se expande exponencialmente, 

visando a alcançar novos interesses de tutela e a prevenir novos comportamentos antes não 

verificados, possuindo tipos penais cada vez mais complexos, as criminalizações estão cada 

vez mais distantes de qualquer valor moral ou ético-social aferível empiricamente, sendo 

impossíveis de serem alcançadas pelo mero esforço da consciência. Em segundo lugar, no 

que se refere ao dever de informar-se, o autor também faz oposições, a partir do momento 

que esse conceito sugere que a culpabilidade deve se balizar por parâmetros objetivos, 

desprezando as capacidades individuais de cada pessoa. A seu ver, culpabilidade deriva da 
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290 Enrique Bacigalupo opõe-se ao dever de informar-se como critério reitor da aferição do erro de proibição, 

uma vez que não é possível concluir de forma segura que, mesmo informando-se, o sujeito teria obtido o 

conhecimento correto que relacionasse sua conduta com o ordenamento jurídico. Além disso, partindo-se dessa 

teoria muito facilmente poder-se-ia se exigir uma cadeia infinita até que se alcançasse o conhecimento 

convergente com a norma penal, fazendo com que não existisse espaço para a existência do erro inevitável. Cf. 

BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error. 2ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, p. 179. 
291 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 96-98. 
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possibilidade de o sujeito ter o acesso ao conhecimento do injusto e não de um dever de fazer 

um esforço de consciência ou de se informar292. Segundo Juarez Cirino dos Santos, para 

Claus Roxin, a forma mais adequada a ser considerada para alcançar o conhecimento da 

ilicitude é a reflexão e a informação293. 

Assim, para aferição da evitabilidade do erro, não se pode exigir que haja uma 

impossibilidade absoluta de acesso ao conhecimento do ilícito, mesmo porque, em última 

análise, traçando-se um cenário quase utópico, é possível ter acesso a qualquer conhecimento 

que evite o erro de proibição por meio da busca ilimitada pela informação até se alcançar a 

certeza da licitude da conduta. Todavia, exigir que o indivíduo aja sempre com esforços 

extremos para conhecer a licitude de seus atos, além de inviabilizar a vida em sociedade, 

pois nenhuma pessoa realiza reflexões jurídicas para cada ato de sua vida cotidiana, avilta 

um ordenamento jurídico liberal e o Estado Democrático de Direito, que não admite que 

todas as condutas sejam potencialmente proibidas, cabendo ao cidadão buscar conhecer a 

pertinência de cada pretensão sua com o Direito294. 

Tendo isso em vista, Claus Roxin sustenta que o erro de proibição é inevitável quando 

o conhecimento da ilicitude era materialmente impossível, mas também quando o indivíduo 

possuía razões sensatas para supor que sua conduta era permitida. Nesse sentido, o autor 

estabelece três situações em que o erro de proibição é evitável: a primeira, nos casos em que 

o agente possui dúvidas e as despreza ou, negligentemente, não as encara com a devida 

seriedade; a segunda, quando o agente atua em área ou setor específico que demande 

conhecimentos específicos, os quais visam, justamente, a excluir os riscos da própria 

atividade, como por exemplo gestão de instituições financeiras ou a venda de produtos 

alimentícios; e, por fim, quando o agente tem consciência de que prejudica a terceiros ou a 

coletividade. Dessa forma, se nenhuma dessas situações está presente, não há erro evitável 

de proibição295. 

Já Alaor Leite entende que, para a verificação da evitabilidade da conduta, deve-se 

aferir se ao sujeito era possível alcançar a consciência segura da ilicitude. Caso não fosse 

possível, o erro seria inevitável. Importante esclarecer que, para o autor, em oposição ao 

entendimento amplamente consagrado pela doutrina que se apresentou, a consciência da 

                                                             
292 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 878-879. 
293 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6a ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 309. 
294 ROXIN, op. cit., p. 879-890. 
295 Ibid., p. 886-887. 
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ilicitude deve ser sempre segura, caso contrário, considerando a consciência do injusto como 

eventual, não seria possível a concretização de qualquer erro inevitável, por ser sempre 

possível alcançar um estado de dúvida sobre a conduta296. 

Como critério para conduzir a análise da evitabilidade, o autor escolheu o “dever de 

se informar”, tendo a dúvida como parâmetro para exercê-lo. Quer dizer, quando o agente 

está em dúvida em relação à licitude de determinada conduta, tem o dever de resolvê-la, de 

se informar a respeito da possibilidade de praticá-la dentro dos parâmetros legais. Uma 

ressalva é feita pelo autor: o dever de se informar possui natureza instrumental, buscando 

balizar o sujeito de modo que atinja a consciência plena da licitude de sua ação, não 

representando, de modo algum, um fim em si mesmo297. 

Especificando ainda mais a questão da evitabilidade, Alaor Leite traz três critérios 

gerais que moldam a evitabilidade da dúvida no erro de proibição, quais sejam, o grau de 

plausibilidade jurídica da dúvida, a necessidade de atuar nos limites da dúvida e o 

cumprimento de um dever de informação. Em relação ao primeiro, as dúvidas supersticiosas, 

por exemplo, não poderiam ser consideradas com geradoras de um erro inevitável. Quanto 

ao segundo, o autor deixa claro que a situação juridicamente duvidosa não permite que os 

indivíduos atuem da forma que melhor os beneficiar. Por fim, no tocante ao terceiro, afirma 

que o sujeito deve obedecer ao seu dever de informação de forma satisfatória, observando-

se que isso lhe seja possível e a eficácia da informação prestada, levando em conta, inclusive, 

a informação hipoteticamente obtida. Quer dizer, se restar demonstrado que, mesmo com o 

cumprimento do dever de informação, não teria o autor chegado à consciência da ilicitude, 

o erro é inevitável, em razão da instrumentalidade do dever de informar. No seu 

entendimento, exigir uma “abstenção categórica” em situações duvidosas, mesmo após o 

esgotamento da dúvida, é equivocado298. 

Por fim, traz-se o posicionamento de Fernando Jorge Córdoba, um pouco particular, 

diga-se de passagem, em certos aspectos, o que não o torna menos importante. Antes de 

qualquer explicação, cabe a seguinte ressalva: mesmo que ao longo de sua exposição se 

utilize do termo “dever” ao referir-se ao “dever de motivar-se para conhecer a licitude da 

                                                             
296 LEITE, Alaor. Dúvida e erro sobre a proibição no direito penal. São Paulo: Atlas, 2013, p. 144. 
297 Ibid., p. 145. Nas palavras do autor: “não é a violação deste dever de informação que fundamenta a 

culpabilidade do sujeito nos casos de erro de proibição evitáveis, mas o próprio atuar injusto em situação tal 

que era esperado do sujeito que utilizasse sua dúvida como um motivo para pesquisar os limites da ordem 

jurídica, e que esta pesquisa conduzisse àquela representação segura de ilicitude que justifica o fechamento 

das portas da prova da evitabilidade do erro de proibição”. Cf. Ibid., loc. cit. 
298 Ibid., p. 152-160. 
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conduta”, o autor sustenta que, na realidade, tal “dever” seria um ônus – o que será 

demonstrado adiante. 

Antes disso, importante demonstrar como entende ser o processo de conhecimento 

da ilicitude: em síntese, a seu ver, o estabelecimento da possibilidade concreta de o autor 

conhecer o ilícito depende somente das capacidades dele, já a motivação para adquirir esse 

conhecimento é objeto de um “dever” normativo de motivar-se ao conhecimento – ou de 

informar-se – sobre a conduta. É dizer, a capacidade de conhecer do autor não coexiste, 

necessariamente, com o dever de motivação de conhecer. Esse “dever”, por sua vez, indica 

a partir de quando e até quando é exigível que o autor se motive a conhecer sobre sua 

conduta299. 

Como, a seu ver, o agente apenas tem o dever jurídico de evitar a produção típica, 

mas não tem um dever jurídico de se informar, Fernando Jorge Córdoba traz o conceito de 

“ônus”. Isso porque tal ônus seria um dever do autor consigo mesmo, já que foi instituído 

para proteger os seus próprios interesses; o que justifica que o autor não seja obrigado a 

cumprir esse “dever”, já que somente ele próprio poderia exigir o seu cumprimento. Trata-

se, então, do ônus de buscar saber sobre a licitude de sua conduta, cujo descumprimento 

impede o autor de invocar seu “déficit de conhecimento” para justificar a impossibilidade de 

comportar-se conforme o Direito ou de evitar a infração à norma. Então, sem desrespeito a 

esse ônus de adquirir conhecimento, não há responsabilização do autor pelo ilícito, por erro 

de proibição300. 

Existem duas circunstâncias em que esse ônus cessa, ou seja, há duas situações em 

que o descumprimento desse ônus não prejudicaria o autor por agir ilicitamente, quais sejam, 

quando não é mais possível concretamente cumpri-lo e quando o ordenamento não exige 

mais aquisição de conhecimento – dado que tal exigência não pode ser ilimitada. A satisfação 

do ônus de se informar torna o erro inevitável, mas a infração desse dever só existe quando 

há ainda possibilidade de evitar o erro, conhecendo o ilícito. Por isso, Fernando Jorge 

Córdoba atrela a evitabilidade à exigibilidade da motivação do autor de buscar conhecimento 

sobre a ilicitude da sua conduta. 

Quais seriam, então, os limites mínimos de estabelecimento do ônus de se informar 

sobre a licitude da sua conduta? Em âmbito alemão, Fernando Jorge Córdoba propõe, se 
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valendo do conceito de “estereótipos” de Günther Jakobs301, que, sobre as condutas 

corriqueiras, praticadas usualmente, tal avaliação de licitude é desnecessária e irracional, 

uma vez que representam estereótipos definidos como lícitos pela sociedade302. Isto posto, 

se diz, então, que o ônus de se informar nasce somente diante das situações que não são 

estereotipadas (ou estereotipadamente lícitas) e tem uma medida que, ao ser satisfeita, 

determina que erro persistente seja inevitável. 

No que se refere às atividades profissionais, de acesso restrito a pessoas que possuem 

conhecimentos específicos e técnicos, com regramentos próprios da área que visam a evitar 

perigos inerentes à própria atividade, o autor defende que há o dever de se manter atualizado 

a respeito dessas normas que o autor chama de disponíveis303. 

3.4.4 Erro e dúvida quanto à proibição 

Importante abordar como a questão da dúvida (também chamado de consciência 

potencial, condicionada ou eventual do injusto304) a respeito da licitude de sua conduta é 

tratada pelo Direito Penal. A principal discussão que rodeia essa questão é: a dúvida sobre a 

ilicitude da conduta faz parte do conceito de conhecimento da ilicitude ou se materializa em 

um erro de proibição?  

Como se demonstrará a seguir, esmagadora maioria da doutrina entende que a dúvida 

compõe o conceito de conhecimento da ilicitude, existindo, assim, culpabilidade na conduta 

praticada pelo agente nessas condições, ou seja, não haveria compatibilidade entre a dúvida 

e o erro. Nesse cenário, diante da dúvida, o agente teria o dever de renunciar à sua conduta. 

Dessa forma, toda vez que o sujeito ativo cometesse uma conduta ilícita agindo em dúvida, 

deveria incidir sobre ele punição penal. Ocorre que essa mesma doutrina buscou formas de, 

ainda sem considerar a dúvida como erro, eximir ou atenuar algumas condutas da punição 

penal. Passa-se a analisar as principais formas de definição do conceito de dúvida, com base 

na sistematização realizada por Alaor Leite, que as separa em três grupos: a emocional ou 

volitiva, a cognitiva e a da competência.  

                                                             
301 Para melhor compreensão do conceito de “estereótipos” de Günther Jakobs: JAKOBS, Günther. Bases para 
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p. 178. 
303 CÓRDOBA, op. cit., p. 179. 
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A teoria volitiva, representada por Karl Engisch e Armin Kaufmann, sustenta que há 

dúvida quando o agente representa como possível a ilicitude de sua conduta e, com falta de 

resistência interna, consente com essa possibilidade. Há a utilização dos mesmos critérios 

de distinção do dolo eventual e da culpa consciente para aferir a existência da dúvida. Caso 

não se identificasse tal elemento volitivo, não se poderia falar em dúvida. Se essa dúvida 

fosse insuperável, enfim, poderia haver uma diminuição da punição305. 

Contra essa solução, Alaor Leite aduz que não existe elemento volitivo nos 

momentos de dúvida, apenas o elemento cognitivo, consistente na representação da 

proibição, uma vez que não é possível que o autor influencie, por meio de sua vontade, algo 

que não conhece. Ademais, denota que se mantém uma forte ligação com as teorias do dolo, 

ignorando parte das mudanças trazidas pelas teorias da culpabilidade306. 

David Felip y Saborit também tece críticas a respeito das teorias puramente 

psicológicas ao defender que a dúvida deve ser considerada um estado normativo, assim 

como o conhecimento seguro da ilicitude. A sua adoção, sob um prisma psicológico, faz com 

que o conceito de dúvida invada o espaço que deveria ser destinado ao erro de proibição 

evitável, o que faz com que manobras interpretativas tenham que ser criadas a posteriori. 

Aponta também que, em termos probatórios, uma teoria puramente psicológica apresenta 

problemas insuperáveis, sendo impossível alcançar qual o processo que se passou na mente 

do indivíduo, se é que o elaborou307. 

As teorias cognitivas, por sua vez, desprezavam qualquer referência a elementos 

volitivos, ampliando, consequentemente, a abrangência da consciência da ilicitude. Partem 

de uma representação da possibilidade de ser a conduta praticada ilícita, mas não exigem a 

representação certa do delito que se está a cometer. A atenuação ou exclusão da pena se 

justificaria pela menor reprovabilidade que recai sobre quem age em dúvida se comparado 

com o conhecimento absoluto ou por não se poder exigir um comportamento diverso308. 

Claus Roxin adota o conceito de dúvida insuperável, cujos critérios para configuração seriam 

os mesmos da evitabilidade do erro309, somados a mais dois: analisa-se qual o interesse em 

questão do agente e quais os danos que reverteriam contra ele na hipótese de ele se 
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mantivesse em caso de espera, não atuando quando estivesse em dúvida sobre a ilicitude 

daquela conduta, por exemplo, situações em que a renúncia da ação pode gerar a sua falência. 

Nesse sentido, quando fosse constatada a dúvida insuperável, dever-se-ia recair tratamento 

análogo ao erro de proibição, mesmo que ainda fosse a dúvida parte do conhecimento da 

licitude310. 

Jesús-Maria Silva Sánchez posiciona-se de maneira própria. No seu entendimento, o 

agir em dúvida não faz com que o indivíduo aja em erro de proibição, mas com conhecimento 

da ilicitude da conduta. Entretanto, isso não quer dizer que mereça receber os mesmos 

tratamentos do que o conhecimento seguro. Para diferenciar as formas de tratamento, vale-

se dos conceitos de dolo eventual e culpa consciente. Desse modo, se o sujeito vislumbra 

seriamente a probabilidade de sua conduta infringir o ordenamento jurídico, sem a influência 

de outros elementos, pode-se falar que existe a consciência da antijuridicidade. De outra 

parte, representa-se a possibilidade de sua conduta ofender o ordenamento jurídico, mas é 

influenciado por elementos outros que o fazem acreditar sinceramente que o resultado ilícito 

não será produzido, pode-se falar em erro evitável de proibição311. 

Esteban Juan Pérez Alonso, ao criticar a jurisprudência do Tribunal Supremo da 

Espanha312, aproveita a oportunidade para expressar seu entendimento sobre a questão. 

Preambularmente, que a consciência potencial da antijuridicidade deve se nortear, 

exclusivamente, por balizas cognitivas, nunca podendo haver influência dos elementos 

volitivos. Valendo-se de terminologia própria, posiciona-se a respeito de quais deveriam ser 

os efeitos jurídicos decorrentes de cada situação. Nos casos de consciência potencial-total 

da antijuridicidade, ou seja, nos casos de um conhecimento seguro, deve, no seu 

entendimento, haver a plena responsabilidade, com a exceção da presença de um erro de 

proibição evitável, que importará na atenuação da pena. Por outro lado, se o indivíduo possui 

um conhecimento duvidoso ou condicionado sobre a ilicitude (chamado pelo autor de 

consciência potencial-parcial da antijuridicidade), deverá, havendo dúvida resolúvel, haver 
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plena responsabilização e, em caso de dúvida irresolúvel, a atenuação da pena. Por fim, caso 

haja ausência de consciência potencial da antijuridicidade, materializará o erro de proibição 

inevitável, que excluirá totalmente a responsabilidade313. 

Ainda em relação às teorias cognitivas, Alaor Leite reconhece o acerto em abandonar 

os elementos volitivos, contudo não entende que as justificativas dadas conseguem sustentar 

a manutenção da dúvida no campo da consciência da ilicitude, vendo como uma contradição 

dogmática interna as tentativas de isenção de pena. A seu ver, falar em superabilidade da 

dúvida é equivalente a falar em evitabilidade do erro e, desse modo, faz-se uma análise 

adiantada do tratamento da evitabilidade do erro, sendo que nem se sabe, até esse momento, 

se, de fato, houve erro, já que a dúvida está posta em um momento anterior314. 

Por fim, a teoria da competência idealizada por Günther Jakobs baseia-se no conceito 

de culpabilidade enquanto a necessidade preventiva de reprovação e na ideia de Direito Penal 

com função de estabilização das normas, e não com função de proteção de bens jurídicos. 

Nesse sentido, a consciência da ilicitude é determinada a partir do papel social que o agente 

ocupa e não por meio de um conceito psicológico, analisando se tinha, no momento da 

conduta, noção da sua ilicitude. Dessa forma, o erro de proibição se verifica quando o autor 

não é responsável por possuir determinado conhecimento. Vale esclarecer que 

responsabilidade, para essa corrente, é vista como a existência de necessidade social de 

imputação que demonstre a vigência da norma violada. Afinal, sem a condenação e a pena 

surgiria o perigo de que as normas apenas fossem aprendidas e aplicadas de maneira seletiva, 

possibilitando que se estendesse o desinteresse de se conhecer o ordenamento jurídico315. 

Assim, a dúvida não é, necessariamente, vista como componente da consciência da ilicitude, 

mas a expectativa de cumprimento do disposto na norma em função do papel social que o 

agente possui é o que determina as suas consequências316. 

A respeito da teoria da competência, Alaor Leite aduz que não são estabelecidos 

critérios palpáveis que indiquem quando existe merecimento de pena para as situações de 

dúvida do agente. Ademais, no seu entendimento, há completo abandono do princípio da 

culpabilidade a partir do momento em que são relegadas quaisquer individualizações do 

sujeito317. 
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Com base no exposto a respeito da doutrina que vê a dúvida como componente da 

consciência da ilicitude, Alaor Leite faz críticas com base em argumentos dogmáticos e 

político-criminais. Sob o primeiro ponto de vista, suscita que, como há grandes resquícios 

das teorias do dolo na concepção ora criticada, confundem-se os conceitos de injusto e de 

culpabilidade, distinção que, como se sabe, não é meramente formal ou didática, mas cujos 

reflexos teóricos e práticos são de extrema relevância. Uma segunda crítica dogmática 

levantada diz respeito à confusão conceitual de restar configurado ou não um erro de 

proibição e ao problema da evitabilidade, o qual verifica quando um erro de proibição deve 

ser punido. Aponta uma grave inversão, na qual primeiramente se analisa a superabilidade 

da dúvida e, depois, se houve ou não erro de proibição. Ocorre que se a dúvida é sempre 

consciência da ilicitude, a superação hipotética da dúvida não pode ser critério de 

evitabilidade do erro318. 

À luz de uma análise político-criminal, aponta o autor que, ao não se considerar 

dúvida como erro de proibição, raramente este será utilizado e, caso ocorra, erros de 

proibição inevitáveis não existiriam319.  

Alaor Leite destaca, ainda, que, na prática, o brocardo error iuris nocet permanece 

vigente. Além disso, tratar a dúvida sobre a ilicitude dessa forma faz com que ações 

permitidas pelo ordenamento jurídico sejam vistas como proibidas pelo agente, limitando 

suas ações, o que seria incompatível com o Direito liberal320. 

Tendo em vista tais críticas expostas e entendendo haver, por parte da doutrina 

majoritária, uma operacionalização da dogmática de forma artificial e incorreta para 

justificar diversas finalidades política-criminais requeridas, Alaor Leite entende que, em 

qualquer caso de dúvida quanto à proibição da conduta, configura-se erro de proibição, 

cabendo em um momento posterior analisar a sua evitabilidade. A seu ver, há simplicidade 

teórica e coerência na condução dessas premissas. A liberdade de ação dos cidadãos deve 

prevalecer em relação à busca pela tutela efetiva de bens jurídicos, em compatibilidade com 

o Estado liberal em que se vive, podendo apenas a lei limitar suas condutas e não opiniões 

jurídicas a ele desfavoráveis321. 

                                                             
318 LEITE, Alaor. Dúvida e erro sobre a proibição no direito penal. São Paulo: Atlas, 2013, p. 87-98. 
319 Nas palavras do autor, isso porque “se a formulação da proibição respeita o princípio da legalidade, então 

cogitar a mera possibilidade da proibição é conclusão que logicamente se impõe ao sujeito considerado capaz 

de em geral entender o caráter antijurídico do fato. Ou seja, imputabilidade e consciência do injusto encerrariam 

um único elemento, se confundiriam, já que a afirmação da primeira significaria automaticamente a afirmação 

da segunda”. Cf. Ibid, p. 26. 
320 Ibid., loc. cit. 
321 Ibid., p. 121-135. 
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3.4.5 Erro com base em consulta técnica e fonte jurisprudencial  

3.4.5.1 Considerações iniciais 

Merece espaço a análise da evitabilidade do erro quando o agente baliza sua conduta 

pela jurisprudência ou por consultas realizadas a profissionais detentores de conhecimentos 

técnicos. Como se tem apontado, conhecer a licitude da conduta não pode ser visto como um 

dever irrestrito. Há, entretanto, divergências sobre a fundamentação dessa restrição de 

alcançar tal conhecimento, como se passa a expor.  

3.4.5.2 Erro com base em consulta técnica 

Com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que o erro sobre a licitude da 

conduta baseado em consulta técnica, via de regra, não deve ser considerado reprovável. 

Contudo, isso pode ser visto de várias óticas e sob diferentes extensões, feitas as devidas e 

ressalvas a casos que fogem à regra. 

Valendo-se da lógica de Claus Roxin, caso o autor tenha motivos suficientes para 

acreditar que sua conduta era lícita, já que foi instruída de opinião técnica, e uma vez que 

não se pode exigir que ele confronte a compatibilidade dessa consulta com a boa técnica ou 

controlar o conteúdo da informação recebida, pode-se considerar a eventual prática, nesse 

cenário, de conduta ilícita como decorrente de erro inevitável. Mesmo que haja erro técnico 

grosseiro, não pode o autor ser responsabilizado criminalmente, já que não possuía 

capacidade para avaliar tecnicamente o que lhe foi entregue pelo profissional. Agora, caso a 

fonte emissora da informação não seja confiável, poder-se-á questionar a evitabilidade desse 

erro. Além disso, caso o agente não faça essa consulta, tendo a oportunidade de fazê-lo, não 

resta outra hipótese que não a verificação do erro evitável e, portanto, da presença da 

culpabilidade, ainda que atenuada322.  

À semelhante conclusão pode-se chegar analisando casos que envolvem o criminal 

compliance. Tendo como finalidade reduzir os riscos inerentes à atividade praticada, que 

podem acarretar o cometimento de delitos, a instalação de um programa de compliance não 

elimina por completo as dúvidas a respeito da ilicitude das condutas praticadas no exercício 

                                                             
322 GURRUCHAGA, Hugo Daniel. El consejo equivocado del abogado frente al error de prohibición. Doctrina 

Penal: Teoría y prática en las ciencias penales. Buenos Aires, v. 15, 59/60, p.467-479, jul./dez, 1992, p. 476-

478. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. 

Tradução Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: 

Civitas, 2000, Tomo I, p. 875-876. 
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de uma atividade. Dessa forma, o empresário que atende às recomendações de seu 

compliance officer, caso cometa conduta ilícita, agirá em erro inevitável de proibição, já que 

não é exigível tal certeza, sob pena de inviabilizar qualquer prática empresarial323. 

Alaor Leite sustenta que qualquer informação proveniente dessa consulta padece de 

provisoriedade, uma vez que o órgão judicial competente não se manifestou a respeito da 

licitude da conduta. Dessa forma, a dúvida sobre a ilicitude da conduta ainda pairaria sobre 

o agente, mesmo com o recebimento da informação técnica solicitada324. 

Já Fernando Jorge Córdoba faz uma abordagem valendo-se do princípio de 

confiança, na qual o erro de proibição é inevitável, ou seja, “o dever” de informar-se sobre 

as normas termina quando o autor podia confiar na informação que recebeu, indicando a 

licitude de sua conduta, ainda que tivesse possibilidade de se informar mais. Por outro lado, 

o “dever” persiste, sendo evitável o erro de proibição, quando o autor deixa de buscar mais 

informações diante de uma informação duvidosa, porque essa situação de incerteza sobre a 

informação faz terminar seu direito de confiança325. 

O “dever” do autor de verificar a correção da informação recebida é o mesmo de 

verificar se, realmente, sua conduta é permitida. Especificamente, ele surge quando a 

existência de opiniões divergentes é conhecida por esse autor; quando a informação recebida 

é reconhecidamente falsa, inclusive para o leigo, ou quando a fonte aconselha o autor a burlar 

a lei por meio de manobras326. Assim, o “dever” de informar-se sobre a conduta é satisfeito 

na medida em que o autor busca informação confiável. Por igual, o afastamento da 

culpabilidade não se determina pelo esgotamento das possibilidades de cumprir o dever, mas 

por esse dever não ser mais exigível – ainda que possível327. 

Por fim, Ricardo Robles Planas traz posicionamento a respeito da responsabilidade 

do profissional consultado que cumpre ser mencionado: o assessor responderá por uma 

assessoria equivocada quando ex ante conhece tal fato e, mesmo assim, transmita ao 

assessorado a licitude de sua atuação. A questão parece ser então referente à classificação da 

espécie de erro que é gerada sobre o cliente, já que, segundo a opinião dominante, apenas se 

tratando de um erro de proibição seria cogitar uma participação punível do assessor. Caso, 

                                                             
323 LEITE, Alaor. Dúvida e erro sobre a proibição no direito penal. São Paulo: Atlas, 2013, p. 113-117. A 

respeito do tema compliance: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito 

penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015.  
324  LEITE, op. cit., p. 111. 
325 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 

p. 211. 
326 Ibid., p. 243. 
327 Ibid., p. 244. 
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ao contrário, se sustente que o assessorado atua em erro de tipo, deve-se recorrer – sempre 

conforme a doutrina majoritária – à figura da autoria mediata para responsabilizá-lo, o que 

seria impossível se estamos diante aos chamados “delitos especiais”, os quais requerem a 

qualificação de intraneus para poder ser autor. Na sua opinião, todavia, sempre que se afira 

na pessoa do assessorado um erro de proibição ou de tipo, mantém-se a tipicidade objetiva 

e a subjetiva da conduta do assessor: trata-se simplesmente de uma intervenção punível em 

um fato cometido em erro. Ademais, a grande maioria dos delitos que são levados em 

consideração neste âmbito não são, na realidade, autênticos “delitos especiais”, mas “delitos 

de posição”328, razão pela qual também não é relevante que o assessor não possua a 

qualificação requerida no tipo para ser autor329. 

3.4.5.3 Erro com base em fonte jurisprudencial  

O mesmo raciocínio deve ser aplicado sobre o erro de proibição norteado pela 

jurisprudência330. Quando o autor age confiando em jurisprudência uniforme, o erro de 

proibição é inequivocamente inevitável, sendo as decisões de tribunais superiores e 

inferiores aceitas da mesma forma, dado que compõem tal uniformidade. No entendimento 

de Fernando Jorge Córdoba, a existência da jurisprudência faz cessar o dever de conhecer 

sobre a ilicitude da conduta, incluindo o de informar-se a seu respeito331. 

Quando se está diante de sentenças contraditórias de tribunais de diferentes 

instâncias, entende a doutrina que apenas age sobre erro inevitável quem observou a 

jurisprudência do tribunal superior. Agora, quando a divergência está entre tribunais de 

mesma hierarquia, a maioria da doutrina entende que o erro sempre será evitável, ainda que, 

conforme o caso concreto, o autor possa ser eximido da culpa por não poder esperar que seja 

dirimida a contradição para agir. Nesse sentido, conforme Fernando Jorge Córdoba, existem 

                                                             
328 “Es necesario diferenciar entre aquellos delitos en que la infracción de un deber constituye el eje de la 

conducta típica (en la terminologia aqui utilizada, delitos especiales de deber) de aquellos otros en que la 

delimitación del círculo de sujetos activos deriva de que éstos se encuentran en la posición idónea para lesionar 

bien jurídico (delitos de posición). Cf. ROBLES PLANAS, Ricardo; JAVIER RIGGI, Eduardo. El extraño 

artículo 65.3 del Código Penal. Un diálogo con Enrique Peñaranda sobre sus presupuestos dogmáticos y su 

ámbito de aplicación. In: ROBLES PLANAS, Ricardo (director). La responsabilidad en los “delitos 
especiales”. El debate doctrinal en la actualidad. Montevideo: B de F, 2014, p. 70. 
329 ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudios de dogmática jurídico-penal. Fundamentos, teoría del delito y 

derecho penal económico. Buenos Aires: B de F, 2014, p. 313.  
330 Importante pontuar, contudo, que o termo jurisprudência deve ser lido da maneira tradicionalmente utilizada, 

cujo significado é “o conjunto de decisões dos tribunais sobre as matérias de sua competência ou uma série de 

julgados similares sobre a mesma matéria”. Cf. GOMES. Orlando. Introdução ao direito civil. 13a ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998, p. 46. 
331 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 

p. 260 e ss. 
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duas situações em que não se pode exigir que o autor desista da conduta: quando a abstenção 

da ação causa risco econômico essencial e quando se omitir é tão possivelmente punível 

quanto agir. Nota-se que, segundo essa proposta, a excludente de culpabilidade seria a 

inexigibilidade de conduta diversa e não o erro de proibição, contudo, a corrente minoritária 

da doutrina ainda reconhece tais situações como erro inevitável. O autor aponta, ainda, que 

o fato de o princípio da confiança332 não incidir nesses casos não significa que o erro de 

proibição não possa ser considerado inevitável por outras razões que não o exaurimento do 

seu dever de informar-se. Assim, o erro é inevitável quando o autor não tem meios 

disponíveis para conhecer a divergência jurisprudencial, por isso, não tem possibilidade de 

conhecer a ilicitude333. 

Juarez Cirino dos Santos parece convergir com os apontamentos realizados até o 

momento, dado que sustenta que, quando o agente realiza crime com base em jurisprudência 

dominante ou unânime, comete erro inevitável, mas, nos casos de jurisprudência divergente 

ou minoritária, incorre em erro evitável334. 

O entendimento de Claus Roxin parece caminhar de forma divergente sobre alguns 

aspectos. No seu juízo, quando o autor se norteia por jurisprudência que torna sua conduta 

permitida sabendo que a doutrina discorda ou quando, diante de jurisprudência sabidamente 

divergente, busca o entendimento dos tribunais superiores nacionais, incorre em erro 

inevitável335. 

Outro cenário, aludindo-se novamente à jurisprudência, também deve ser tratado: o 

agente que atua com base em um entendimento estável e já consolidado da jurisprudência e, 

em determinado momento, é surpreendido com a mudança de entendimento jurisprudencial. 

Cabe, em primeiro lugar, apontar que não deve ser admitida a aplicação da retroatividade 

para mudanças de posicionamento da jurisprudência que prejudique o réu, como defende a 

                                                             
332 Sobre o princípio da confiança: ABRALDES, Sandro Fabio; CEREZO MIR, José. Delito imprudente y 

principio de confianza. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2010. SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito 
penal empresarial: a omissão do empresário como crime. São Paulo: D’Plácido, 2016. 
333 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 

p. 260-264 e 270 e 281. 
334 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6a ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 311. 
335 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 890-891. 
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maioria da doutrina336, sob pena de gerar imensa insegurança jurídica e instabilidade social. 

Ante essa impossibilidade, sugere-se que, também nesses casos, não recaia sobre o agente 

um juízo de reprovação, não devendo ser considerada sua conduta culpável, por erro 

inevitável. Isso deve se verificar apesar da irretroatividade apresentar mais benefícios ao 

acusado, como a absolvição por não ser o fato previsto como crime, o que traz implicações 

civis distintas; ou a maior certeza da absolvição dada a aplicação automática da 

irretroatividade e a dependência do reconhecimento discricionário do erro pelo juiz no caso 

concreto337.  

Esse é o posicionamento de Mariângela Gama de Magalhães Gomes, que faz a 

ressalva de que seria complicado aplicar esse entendimento em países onde o sistema 

adotado é caracterizado pelo maior número de “contrastes sincrônicos”338, uma vez que é 

mais difícil de se ver o erro como inevitável, já que o sujeito poderia ter dúvida sobre a 

ilicitude da conduta perante a presença de jurisprudência de decisões contrárias. Já nos países 

cujos “contrastes sincrônicos” são raros, faz sentido suscitar a possibilidade de exclusão da 

culpabilidade em razão do erro de proibição diante de verdadeiras mudanças jurisprudenciais 

consequentes dos “contrastes diacrônicos” 339. Aqui, pode-se afirmar que o cidadão tinha a 

possibilidade de confiar em um entendimento jurisprudencial pacífico e que a sua alteração 

não era previsível340. 

3.5 Erro sobre causa justificante 

Merece especial destaque o erro que incide sobre as causas de justificação, haja vista 

que, para além da sua importância inerente ao estudo do erro, também é relevante ao estudo 

                                                             
336 Entre os juristas da linha majoritária, Fragoso afirma que o princípio da irretroatividade no direito penal se 

refere somente às leis, ao legislador, e não às alterações da jurisprudência dos tribunais, ou seja, aos juízes. 

FRAGOSO, Heleno Cláudio. Observações sobre o princípio da reserva legal. Revista de Direito Penal, Rio de 

Janeiro, n. 1, p. 84, jan./mar. 1971. 
337 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Direito penal e interpretação jurisprudencial. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 152-153. 
338 Conforme leciona Mariângela Gama de Magalhães Gomes, os contrastes sincrônicos (concomitantes) não 
representam uma superação de um entendimento consolidado e que não mais corresponde às expectativas 

sociais, “mas da coexistência de duas ou mais formas de interpretação do mesmo dispositivo de lei”. Cf. Ibid., 

p. 78. 
339 Segundo Mariângela Gama de Magalhães Gomes “é possível verificar que os contrastes jurisprudenciais 

que se apresentam ao longo do tempo são a melhor expressão da norma jurídica não como um preceito cujo 

significado seja eternamente imutável, mas como um organismo capaz de se adaptar às mudanças do ambiente 

em que se encontra. Tais contrastes, chamados de diacrônicos, ocorrem ao longo do tempo e passam a constituir 

a história da jurisprudência como uma pequena parte da história maior da sociedade”. Cf. Ibid., p. 77.  
340 Ibid., p. 153. 
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da assessoriedade administrativa, a depender de como se interpretará, principalmente, a 

assessoriedade de ato. 

Importante realizar a seguinte classificação do erro sobre as causas justificantes em 

três formas. A primeira delas é o erro que incide sobre os limites jurídicos de uma causa de 

justificação legal, no qual o autor conhece a proibição, contudo acredita, por erro, que, no 

caso concreto, incide uma causa de justificação341. A título ilustrativo, traz-se a seguinte 

situação: A, por meio de violência, subtrai o telefone celular de B, enquanto este entrava no 

seu carro, e foge correndo do local do crime. B, inconformado e visando a recuperar o seu 

celular, segue A com o automóvel e, ao alcançá-lo, atira pelas costas com a arma que estava 

guardada no porta-luvas, acreditando que se valia de legítima defesa. Ocorre que B 

extrapolou os limites jurídicos dessa excludente, cuja previsão estabelece que a reação ser 

proporcional, requisito que não fora preenchido. 

A segunda diz respeito à existência de uma causa de justificação. Dá-se o seguinte 

exemplo: C, atendendo ao pedido de seu avô, paciente de câncer terminal, que sofria com 

dores terríveis, desliga as máquinas e aparelhos que o mantinham vivo, acreditando que, 

apesar de saber que matar alguém é considerado crime, o Direito não o responsabilizaria por 

essa conduta por entendê-la como extremamente justa. Neste caso, C agiu erroneamente, 

acreditando existir uma causa de justificação que, na realidade, não existe.  

Por fim, a terceira forma consiste no erro que incide sobre os pressupostos objetivos 

de uma causa de justificação, decorrente de errônea representação da situação justificante. 

Assim: D, promotor de justiça constantemente ameaçado de morte por sua atuação, ao parar 

em um semáforo, é surpreendido por um indivíduo E que batia na janela do seu vidro. 

Acreditando tratar-se de mais uma tentativa de homicídio, alveja E com um tiro letal. Ocorre 

que E apenas gostaria de ter uma informação, pois era de outra cidade e estava perdido. D, 

portanto, errou quanto aos pressupostos fáticos da legítima defesa, já que reconheceu uma 

situação de “injusta ameaça” putativa, que na realidade não existia.  

A fim de evitar qualquer sorte de confusão conceitual, as duas primeiras formas de 

erro podem ser chamadas de erro de proibição indireto ou erro de permissão, enquanto o 

último pode ser chamado de erro de tipo permissivo342.  

                                                             
341 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. V. 1, p. 459. 
342 GOMES, Luiz Flávio. Erro de tipo e erro de proibição. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 

106. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6a ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 298. TOLEDO, 

Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 52. 
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O erro de proibição indireto pode excluir a culpabilidade, no caso de erro inevitável, 

ou atenuar a pena, no caso de erro evitável. Quanto a isso a doutrina parece estar pacificada, 

não havendo correntes relevantes que sustentem o contrário343. Já o erro de tipo permissivo 

é tratado de forma excepcional, dado que exclui o dolo, caso o erro seja inevitável com base 

nas circunstâncias, ou admite a imputação do delito na modalidade culposa, caso haja 

previsão expressa, o que demonstra que se adotou na legislação brasileira, no art. 20, §1º, do 

Código Penal brasileiro, a teoria da culpabilidade limitada344. 

Fundamentam-se os efeitos jurídicos distintos do erro sobre os pressupostos objetivos 

das causas de justificação sobre o seguinte aspecto: o erro sobre os pressupostos de uma 

causa de justificação, mesmo não sendo um verdadeiro erro de tipo, possui íntima 

semelhança com este conceito. Isso se explica pelo fato de o agente errar sobre um elemento 

constitutivo do tipo permissivo, não se relacionando com a antijuridicidade da conduta e 

agindo em falsa representação sobre o conteúdo do significado jurídico-penal. Por exemplo, 

no caso da legítima defesa, acredita o sujeito ativo que não existe outra forma de repelir a 

“injusta agressão” contra si mesmo ou contra terceiros quando, em realidade, existe, mas o 

agente não vê esse outro caminho. Ele age dolosamente, conhecendo o tipo penal e sabendo 

o que está fazendo, havendo um descuido referente ao caso concreto345. 

Juarez Cirino dos Santos descreve que ocorre a equiparação do erro de tipo 

permissivo ao erro de tipo. A fundamentação que lhe parece mais adequada está alicerçada 

no fato de, apesar de errar sobre a verdade do fato, o sujeito quer agir conforme a norma 

jurídica, coincidindo, nessa medida, a representação do autor com a do legislador. Em outras 

palavras, para o autor, o indivíduo nesse caso não sabe o que faz, diferentemente das demais 

hipóteses de erro sobre causas justificantes, nas quais o indivíduo sabe o que faz, mas erra 

sobre a juridicidade do fato346. 

Em um caso, haveria omissão de se informar sobre a realidade circunstancial, em 

outro, distorção entre os critérios de valor da consciência e os da ordem jurídica. Quem supõe 

uma situação de justificação age, subjetivamente, em conformidade com o Direito; já nos 

outros casos, há ciência de que se age antijuridicamente e o faz com dolo. Esse tratamento 

                                                             
343 FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la 

culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 42. 
344 BRANDÃO, Nuno. O erro sobre os pressupostos das causas de justificação: um erro que pode excluir a 

ilicitude?. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 21, n. 102, p.71-102, mai./jun. 2013, p. 81. 
345 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. V. 1, p. 453. 
346 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6a ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 301. 
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jurídico penal distinto se justifica, então, tanto de um ponto de vista objetivo como de um 

ponto de vista de política jurídica347. 

Alcides Munhoz Netto, por sua vez, faz uma ponderação afirmando que só é possível 

adotar tais consequências em relação ao erro de tipo permissivo se se considerarem as causas 

de justificação como um elemento negativo do tipo e, consequentemente, seus pressupostos 

como características negativas do tipo, já que, apenas assim, poder-se-ia considerar que o 

autor conseguiria conhecer a correspondência entre ação e características positivas do 

tipo348. Nesse caso, o autor alcança semelhante conclusão a respeito das consequências 

jurídicas do instituto ora analisado, entretanto sob outra fundamentação, com a qual, ressalta-

se desde logo, não se concorda. 

Jorge de Figueiredo Dias adota uma postura favorável ao tratamento jurídico 

atribuído à questão. Argumenta que se trata de idênticas situações, à luz da perspectiva da 

responsabilidade do agente, tanto quando o agente erra sobre os pressupostos fáticos de uma 

causa de justificação quanto quando erra sobre os elementos essenciais do tipo. Ao seu 

entendimento 

nenhum deles tem, por virtude do erro em que incorre, a sua consciência 

ética correctamente orientada para se pôr e resolver o problema da concreta 
ilicitude do facto; nem um nem o outro possuem o conhecimento 

indispensável (...) a uma correcta avaliação da ilicitude.349 

 

Gerald Grünwald posiciona-se na mesma direção. Analisando o § 16, I, StGB350, cujo 

conteúdo estabelece que, aquele que não conhece uma das circunstâncias inerentes ao tipo 

legal, não atua dolosamente, firmando posição na teoria limitada da culpabilidade, se nos 

casos de erro sobre os pressupostos de uma causa justificante não há dolo ou se apenas se 

aplicam as consequências jurídicas decorrentes do dispositivo legal citado. Ao que o autor 

conclui que, no erro sobre os pressupostos da causa justificante, o dolo resta intacto, 

recaindo, normativamente, as consequências da sua ausência, previstas no Código Penal 

                                                             
347 BITENCOURT, op. cit., p. 452; MUNHOZ NETTO, Alcides. Descriminantes putativas fáticas. Revista de 
Direito Penal, Rio de Janeiro, 17/18, p. 20-37, jan./jun. 1975, p. 22-24. 
348 Ibid., p. 21 e ss. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del 

delito. Tradução Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. 

Madrid: Civitas, 2000, Tomo I, p. 99 e 100. 
349 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte geral. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 376. 
350 Tradução do §16, StGB para o inglês: Whosoever at the time of the commission of the offence is unaware 

of a fact which is a statutory element of the offence shall be deemed to lack intention. Any liability for 

negligence remains unaffected. Disponível em: <https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0015>. Acesso em: 01 out. 2017. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0015
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0015
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alemão351. Isso pode ser identificado na legislação penal brasileira que, no mencionado art. 

20, §1º, do Código Penal brasileiro352, também impõe a isenção de pena em casos de erro 

inevitável, e aplica a punição pela modalidade culposa, em casos de erro evitável, quando há 

erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação.  

Em contrapartida, Luiz Regis Prado critica as consequências jurídicas postas como 

estão. Aduz que o erro sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação não afeta a 

estrutura do fato típico, uma vez que o tipo continua cumprindo sua função de advertência. 

Aduz que os pressupostos fáticos das causas de justificação e os elementos objetivos do tipo 

têm por objeto os elementos descritivos e normativos, contudo apresentam significado 

jurídico distinto, desempenhando, assim, o seu conhecimento funções distintas. Nesse 

sentido, defende que o erro sobre os pressupostos fáticos deveria excluir ou atenuar a 

culpabilidade e não influenciar no dolo353. 

Converge com esse posicionamento o entendimento de Francisco Muñoz Conde. A 

seu ver, pode gerar uma confusão entre os conceitos de antijuridicidade e culpabilidade, a 

qual poderia acarretar, por exemplo, a negação da possibilidade de defesa da vítima de uma 

reação decorrente do agente que procede erroneamente em legítima defesa putativa, criando 

um cenário de desproteção ao suposto agressor e convertendo a legítima defesa putativa em 

legitima defesa real, negando, definitivamente, a possibilidade do suposto agressor também 

se defender legitimamente354. O autor traz o seguinte exemplo para atestar o alegado: um 

policial, em dia de ataque do crime organizado, atira em carro que se aproxima rapidamente 

da delegacia, acreditando estar na presença de outro iminente ataque. Contudo, na realidade, 

tratava-se de cidadão desesperado à procura de ajuda. Por óbvio, esse cidadão não é obrigado 

a suportar tal agressão mesmo que legítima e objetivamente amparada pelos requisitos legais. 

Dessa forma, o autor defende que o único meio de corrigir o problema apresentado é tratar 

sistematicamente o erro inevitável sobre o pressuposto da causa de justificação no âmbito da 

culpabilidade, considerando-o erro de proibição355.  

Por fim, ante tamanha discussão dogmática, Cezar Roberto Bitencourt defende que 

se trata de um erro sui generis, o qual se assemelha estruturalmente mais com o erro de tipo 

                                                             
351 GRÜNWALD, Gerald. Acerca de las variantes de la culpabilidad limitada. In: FRISCH, Wolfgang et al. El 

error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 170-176. 
352 Art. 20 - § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação 

de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o 

fato é punível como crime culposo. 
353 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte geral e parte especial. 14a ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 367. 
354 MUÑOZ CONDE, Francisco. El error en derecho penal. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2003, p. 59-61. 
355 Ibid., p. 64. 
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e, concomitantemente, assemelha-se muito com o erro de proibição porque a causa de 

justificação exclui, necessariamente, a ilicitude do fato e não a tipicidade do fato356.  

Fernando Jorge Córdoba analisa o erro sobre uma causa justificante de uma forma 

diferente. O autor sustenta que quem supõe estar agindo sob uma causa de justificação tem 

o ônus de verificar a existência dos requisitos objetivos da causa justificante, uma vez que 

uma situação típica não é uma conduta estereotipada, retomando novamente o conceito de 

atividades estereotipadas de Günther Jakobs, que seria uma conduta do dia a dia que não 

merece, pela sua banalidade, análise da licitude pelo particular357. 

Naturalmente, o autor afirma que as peculiaridades do caso concreto podem atenuar 

o dever de verificar a presença dos pressupostos da causa de justificação, limitando a 

motivação do autor para examiná-la. Declara, ainda, que o sujeito ativo apenas pode alegar 

dificuldades para averiguar esses pressupostos quando um terceiro, na maioria das vezes a 

vítima da conduta com causa justificante, o induz a erro, fazendo com que acredite que 

cumpre os pressupostos justificadores, quando, na verdade, não o faz. Isso partindo de uma 

noção de culpabilidade como garantidora da vigência das normas jurídicas358. 

Para ilustrar a situação descrita, o autor traz o caso paradigmático da jurisprudência 

argentina, chamado Ortiz y Giménez, julgado, em 09 de abril de 1943 pela Cámara Nacional 

en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, cuja fundamentação demonstra 

que o erro do autor é inevitável por ser decorrente de conduta de terceiro: Ortiz e Gago 

(Giménez) discutiram uma vez, mas a briga não teve consequências físicas, terminando com 

Gago xingando Ortiz de “covarde”. Em um reencontro, os dois começaram a discutir: Gago 

se movimentava com a mão na cintura, como se estivesse armado, e Ortiz, com medo de ser 

agredido, quando viu que ele se aproximou, sacou o revólver e deu quatro tiros. Depois, 

verificou-se que Gago morreu por um dos tiros e que estava desarmado359. 

Nesse caso, voto majoritário evidenciou a responsabilidade da vítima pelo erro do 

autor; alegou-se que não havia motivos para Ortiz fugir ou esperar que a agressão fosse 

praticada, pois Gago demonstrou todos os elementos para indicar que estava prestes a agir 

(a frase de “covarde” na briga anterior; a mão na cintura e a investida corporal). A decisão 

eximiu Ortiz da culpa e o absolveu, por legítima defesa putativa360. 

                                                             
356 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. V. 1, p. 454. 
357 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 

p. 193. 
358 Ibid., p. 194 e 200. 
359 Ibid., p. 196. 
360 Ibid., p. 196-197. 
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Isso posto, Fernando Jorge Córdoba, entende que, no caso de indivíduos mais 

tolerantes a perigos ou agressões por razão de sua profissão, os limites de inexigibilidade 

são mais restritos. Não é possível valer-se do medo, por exemplo, para excluir o dever de se 

informar sobre a causa justificante. Novamente, o autor ilustra a hipótese com um exemplo. 

Um bombeiro não pode deixar de salvar ninguém por medo de se expor ao perigo do 

incêndio, mas pode alegar que, por uma situação crítica, não notou que havia alguém 

inconsciente para ser resgatado361.  

Por fim, o autor utiliza novamente o princípio da confiança, no âmbito do erro de 

proibição, também como cumpridor da função limitadora do “dever” de motivação nos casos 

de erro de proibição sobre as causas de justificação. Nesse caso, a informação em que se 

confia não se refere à ilicitude, como é no erro sobre a conduta em si, mas às próprias 

circunstâncias fáticas da conduta362. 

 

3.6 Erro de subsunção, erro de vigência ou validade, erro de eficácia 

3.6.1 Considerações iniciais  

Muitas vezes, a doutrina classifica algumas condutas de forma ainda mais específica, 

provavelmente para ilustrar melhor situações particulares, o que, entretanto, não impede que 

essas condutas sejam, concomitantemente, erros de tipo ou de proibição. Passa-se a expor 

algumas dessas classificações.  

3.6.2 Erro de subsunção 

                                                             
361 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 

p. 199. 
362 Ibid., p. 199. Não se desconhece a existência de outras correntes, pouco presente nos debates atuais, contudo 

com conteúdo diverso das apresentadas, as quais não foram expostas com o mesmo detalhamento das acima 

referidas por impactarem em menor monta o debate sobre o tema e para evitar fugir do escopo do presente 
trabalho. Wolfgang Frisch apresenta uma delas, cujo conteúdo sustenta que, sob uma análise pragmática, deve 

ser excluída a culpabilidade, e não o injusto, para que reste preservada, ainda na hipótese de erro permissivo, 

a possibilidade de punição ao partícipe, quem diferentemente do autor percebe o erro. Isso porque, caso se 

considere a exclusão sobre o injusto doloso, o partícipe também estaria isento, por falta de uma conduta 

principal típica e antijurídica. Para o referido autor, correntes como essa ferem a natureza das qualificações 

sistemáticas. Os resultados materiais, no seu entendimento, são meras consequências do conteúdo das 

categorias sistemáticas adotadas. Cf. FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o 

como causa de exclusión de la culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos 

Aires: Ad Hoc, 1999, p. 45 e 58-59. 
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No erro de subsunção, o autor conhece a previsão legal, mas por erro de 

compreensão, não subsome a conduta praticada ao molde legal, ou seja, conhece a existência 

da norma, mas erra em relação ao seu alcance363. Segundo Francisco de Assis Toledo, está 

muito próximo do erro sobre os elementos normativos do tipo, mas com ele não se 

confunde364.  

Já Jorge de Figueiredo Dias sustenta que “se o agente conhece o conteúdo do 

elemento, mas desconhece a sua qualificação normativa, trata-se de um erro na subsunção 

que tem de considerar-se pura e simplesmente irrelevante para o dolo do tipo”365.  

Claus Roxin, por sua vez, define erro de subsunção como erro de interpretação, no 

qual o sujeito interpreta de forma errada um elemento típico, entendendo, em decorrência 

disso, que sua conduta é lícita. No seu entendimento, pode ser tanto um erro de tipo quanto 

um erro de proibição ou até mesmo um erro irrelevante de punibilidade. Vale pontuar que o 

autor diagnostica a maior incidência de erro de subsunção como consequência do 

exponencial aumento da edição de conceitos normativos complicados366. Todavia, o autor 

faz uma ponderação, referente ao cidadão que apenas interpretou o teor literal da lei. Aduz 

que não se pode desprezar a possibilidade de o erro ser considerado inevitável em casos de 

erro de subsunção, sob pena de admitir que, de fato, a lei está escrita não para o popular, mas 

para a classe jurídica apenas. Dessa forma, se os esforços da pessoa não foram suficientes 

para evitar o erro, não significa, automaticamente, que esse erro é evitável367.  

Por fim, Miguel Días y García Conlledo aponta que o erro de subsunção pode se 

verificar em qualquer elemento do tipo, não apenas nos elementos normativos, a despeito da 

sua maior incidência nesta esfera, uma vez há uma maior facilidade de se realizar uma 

subsunção equivocada dos termos legais, por serem mais especializados ou tecnificados, 

com alta carga valorativa, distantes, via de regra, da linguagem comum368.  

3.6.3 Erro de vigência ou de validade 

                                                             
363 CÓRDOBA, Fernando Jorge. La evitabilidade del error de prohibición. Buenos Aires: Marcial Pons, 2012, 
p. 114-115. TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 123. 
364 Ibid., p. 124. 
365 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte geral. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 336. 
366 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 872. 
367 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 890. 
368 DÍAZ Y GÁRCIA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos del tipo. Madrid: La Ley, 

2008, p. 208-209. 
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Nesse caso, o agente conhece a norma do direito positivo que torna sua conduta 

ilícita, contudo entende, equivocadamente, por razões jurídicas, que ela não é válida. Para 

ilustrar essa questão, traz-se o exemplo de Francisco Muñoz Conde, o qual vê o erro sobre a 

validade da norma como uma espécie do erro de proibição, exemplificando com a seguinte 

situação: uma mulher que, entendendo prevalecerem seus direitos à liberdade, dignidade e 

intimidade, reconhecidas constitucionalmente, sobre a proibição legal do aborto, realiza tal 

procedimento369.  

Claus Roxin, por sua vez, define como uma forma menos frequente do erro de 

proibição. São os casos em que o sujeito conhece a norma proibida, mas a considera nula. 

Exemplo: quando o sujeito considera a lei válida, mas não acredita ser vinculante por 

motivos político-ideológicos, religiosos, etc. Todavia, para o autor isso não altera em nada a 

consciência do caráter proibido da lei da sua conduta370. Por outro lado, segundo Alaor Leite, 

“não se trata, pois, de uma espécie ingênua de erro de proibição”,371 devendo ser lida da 

mesma maneira da dúvida sobre a proibição372. 

3.6.4 Erro de eficácia 

Segundo Francisco de Assis Toledo, erro de eficácia é o erro que recai  

não sobre a vigência de um preceito legal, mas que implica falsa noção 

acerca da efetiva aplicação do preceito que se sabe vigente; e, embora 

entendesse ser evitável essa espécie de erro e, portanto, inescusável, 
advertia que a confiança na jurisprudência caracterizava uma exceção.373 

 

Quer dizer, o autor sabe que a conduta é ilícita, entretanto supõe não existir pena para 

ela. 

Assim, trata-se de erro evitável, salvo em hipótese em que o agente descumpre 

determinado preceito por acreditar que ele viola outro de categoria superior, como um 

dispositivo constitucional, sendo, na verdade, uma falsa noção de respeito da efetiva 

aplicação do preceito que se sabe vigente374. 

  

                                                             
369 MUÑOZ CONDE, Francisco. El error en derecho penal. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2003, p. 81. 
370 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 873. 
371 LEITE, Alaor. Dúvida e erro sobre a proibição no direito penal. São Paulo: Atlas, 2013, p. 101. 
372 Ibid., p. 100-103. 
373 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 101 e ss. 
374 Ibid., p. 101. 
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4 O ERRO NA ASSESSORIEDADE ADMINISTRATIVA 

4.1 Considerações iniciais 

Dedica-se este capítulo, finalmente, a se analisar como deve ser o tratamento do erro 

na assessoriedade administrativa. Todavia, antes de adentrar na questão, duas discussões 

devem ser enfrentadas, as quais configuram pressupostos necessários para a análise 

pretendida. Sem elas, qualquer conclusão a ser alcançada careceria de suficiente sustentáculo 

dogmático e lógico, tornando-a frágil e ensimesmada na própria fundamentação. 

A primeira das questões diz respeito à relação entre a tipicidade e a antijuridicidade, 

que, como se demonstrará, a depender da posição que se adota, refletirá diretamente nas 

consequências do erro. A segunda, por sua vez, diz respeito ao conceito de dolo que será 

adotado, com o qual o erro está, necessariamente, vinculado. Assim, os resultados 

provenientes do erro podem variar em função do que se entende por dolo, razão pela qual 

sua análise torna-se imperativa.  

4.2 Pressupostos necessários 

4.2.1 A relação entre a tipicidade e a antijuridicidade 

Para uma adequada análise do tema proposto, deve-se perpassar pela relação entre a 

tipicidade e a antijuridicidade, pois, a depender do posicionamento adotado nesse tocante, 

há variáveis repercussões sobre o erro. Com efeito, para compreender-se adequadamente as 

diversas correntes doutrinárias que realizam propostas sobre o erro nas remissões normativas 

e, principalmente, para adotar-se um posicionamento dogmaticamente consistente e 

coerente, indispensável enfrentar a discussão ora proposta. 

Tradicionalmente, a concepção de delito de Liszt-Beling-Radbruch tratava o delito 

de forma tripartida, composto por tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. No que 

interessa neste momento, a tipicidade e a antijuridicidade, portanto, eram consideradas 

categorias distintas e estanques. Com o avanço das ideias neokantianas, sobretudo, a 

aceitação de certa carga valorativa nos elementos do tipo penal, passa-se a admitir alguma 

forma de aproximação entre as duas categorias. A antijuridicidade, então, passa a ser exibida 

de forma indiciária em relação à tipicidade375.  

                                                             
375 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de derecho penal. Parte general. 1a ed. Madrid: Universitas, 2004. 

Tomo I, p. 296. REALE JÚNIOR, Miguel. Antijuridicidade concreta. São Paulo: Bushatsky, 1973, p. 35. 
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Nesse contexto, passa-se a falar em uma concepção bipartida do delito, a qual sobejou 

o momento histórico em que foi desenvolvida, possuindo aguerridos defensores, com leituras 

adaptadas, é claro, que garantem a sua presença dentre a doutrina contemporânea, como se 

demonstrará em breve. Uma das perspectivas que apresentam o delito dessa forma é a teoria 

dos elementos negativos do tipo penal, defendida, inauguralmente, por Merkel em 1889 e 

Radbruch na década de 1930, que apresenta uma perspectiva da tipicidade como ratio 

essendi da antijuridicidade, ou seja, a tipicidade supõe a existência da antijuridicidade, e não 

mais como ratio cognoscendi da antijuridicidade, ou, em outras palavras, como um 

pressuposto que permite conhecê-la. Segundo essa teoria, a tipicidade e a antijuridicidade se 

fundem no conceito de injusto376, sobrepostas sistematicamente ao mesmo nível. Desse 

modo, a tipicidade teria duas esferas: a positiva, composta pelos elementos típicos da 

infração, e a negativa, que impõe a ausência de qualquer causa de justificação. Com ambas 

as esferas preenchidas, ter-se-ia o tipo total de injusto. Como consequência lógica, a presença 

de causas de justificação excluiria a tipicidade, em vez da antijuridicidade. Segundo Hans-

Heinrich Jescheck, de acordo com essa teoria, a tipicidade não contém simplesmente a 

valoração abstrata de uma ação prejudicial para o bem jurídico como oposição à norma, mas 

inclui o juízo de desvalor377. Empresta-se o exemplo de Juarez Tavares para melhor 

exemplificar a questão: no que tange ao tipo de homicídio, a leitura deveria ser feita da 

seguinte forma: “matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, salvo se, praticado para 

defender-se de uma agressão injusta, atual ou iminente ou para salvar-se de perigo atual, não 

provocado por sua vontade e inevitável por outro modo”378.  

Ocorre que, hodiernamente, a doutrina se encontra dividida entre uma concepção 

bipartida ou tripartida do delito. Em âmbito alemão, Bernd Schünemann sustenta que a 

construção do delito deve ser feita de forma bipartida, alicerçada sob os níveis do injusto e 

da culpabilidade. Segundo o autor, a construção de tipo total de injusto, desenvolvida por 

meio da teoria dos elementos negativos do tipo, é única capaz de conciliar a sistemática 

                                                             
376 Importante pontuar que, conforme Diego-Manuel Luzón Peña, a expressão “tipo de injusto” é comumente 

utilizada por aqueles que limitam o tipo à sua parte positiva, o concebendo como tipo indiciário de injusto, em 

outras palavras, o tipo que fundamenta, a princípio, um injusto, mesmo que logo possa ser excluído. Cf. 376 
LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de derecho penal. Parte general. 1a ed. Madrid: Universitas, 2004. 

Tomo I, p. 300-301. 
377 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 142-143. JESCHECK, Hans-Heinrich; 

WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte geral. Traducción de Miguel Olmedo Cardenete. 5a ed. 

Granada: Comares, 2002; p. 266. LUZÓN PEÑA, op. cit., p. 298-299. TAVARES, Juarez. Teoria do injusto 

penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 165.  
378 Ibid., p. 134. 
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funcional do Direito Penal, por adotar uma base mais sólida e suprapositiva, com resultados 

materialmente satisfatórios379.  

Na Espanha, Diego-Manuel Luzón Peña é adepto de uma concepção bipartida. 

Entende que a construção correta para a tipicidade é aquela que pode ser vista como um “tipo 

total ou global de injusto”, cujo conceito sempre abarcara a antijuridicidade, uma vez que, 

para que haja tipicidade, não deve haver causas se justificação380.  

Já no Brasil, Miguel Reale Júnior também adere à concepção bipartida, em especial 

à referida teoria dos elementos negativos do tipo, ao afirmar que a antijuridicidade já está na 

compreensão de fato típico, “pois só é típico o que for lesivo de um valor por não se realizar 

a ação iluminada pelo sinal positivo do valor presente em uma causa de justificação”381. 

De outra parte, Hans-Heinrich Jescheck e Thomas Weigend creem que a teoria dos 

elementos negativos do tipo deve ser refutada, posicionamento com o qual se está de acordo 

e será o adotado neste trabalho. Segundo os autores, isso se justifica uma vez que, com a 

adesão desta concepção, tratar-se-iam, equivocadamente, as causas de justificação, como se 

fossem exceções gerais da norma, quando, na realidade, deveriam atuar, no caso concreto, 

mediante uma ponderação dos limites da necessidade e da proporcionalidade, analisando 

sobre a ofensa de qual bem jurídico haverá leniência. Como se não bastasse - agora partindo 

para uma análise mais ampla da concepção bipartida -, alegam os autores que as diferenças 

entre tipicidade e antijuridicidade são materialmente condicionadas, não podendo haver a 

sua unificação: enquanto nas ações atípicas não existe relevância jurídico-penal, na 

antijuridicidade o bem jurídico é abalado, com permissão do ordenamento jurídico382.  

Günther Jakobs, por seu turno, entende que são falidas as tentativas de simplificar as 

causas de justificação como elementos negativos do tipo. Preambularmente, discorre que, ao 

                                                             
379 SCHÜNEMANN, Bernd. Obra. Tradução Carlos J. Suárez Gonzáles. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 

362-366. 
380 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de derecho penal. Parte general. 1a ed. Madrid: Universitas, 2004. 

Tomo I, p. 299. Ainda na Espanha, Jesús-María Silva Sánchez também adota uma concepção bipartida de 

delito, entretanto sob outro prisma, o da teoria das normas, que traria maior orientação teleológica. Entende o 

autor que os aspectos essenciais do delito são antijuridicidade penal e sancionabilidade. Isso se justificaria pela 

necessidade de ter a teoria do delito como baliza os fins do Direito Penal, condicionadas às funções das normas 

primarias e secundárias. A norma primária manifesta a decisão de proibir um comportamento, demonstrando 
que o Direito Penal visa a evitar determinada conduta, sendo necessária a imposição de uma cominação penal, 

dissuadindo a atuação dos cidadãos ante a ameaça da pena. Já as normas secundárias expressam a decisão 

político-criminal que elege o que pode ser proibido penalmente, legitimando o castigo no caso concreto. Cf. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: José Maria 

Bosch, 1992, p. 376-380. 
381 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Parte geral. 4a ed. Rio Janeiro: Forense, 2013, p. 

145. 
382 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. parte geral. Traducción de 

Miguel Olmedo Cardenete. 5a ed. Granada: Comares, 2002; p. 266-268. 
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adotar-se uma concepção bipartida, ter-se-ia, no que diz respeito ao dolo, que haver um 

conhecimento do agente sobre a ausência de todas as causas de justificação, pressuposto que 

seria absurdo, tendo em vista que ninguém atua psicologicamente dessa maneira, sendo 

impossível, quando da realização da conduta, conectar-se com a totalidade dos tipos de 

justificação. Nessa visão, o que se pode exigir do sujeito é, apenas, que tenha atuado sem 

imaginar que estava sob alguma circunstância justificante e ciente de que desobedecia ao 

Direito. Para mais, em uma investida ainda mais certeira, assevera que o tipo de injusto383 

“é uma unidade de sentido jurídica (e social) própria, com independência de uma situação 

justificante dada, já que a justificação pode anular a antijuridicidade, mas não a anormalidade 

social do acontecimento”. Para validar seu ponto, expõe a diferencia entre matar uma pessoa 

em legítima defesa e matar uma mosca. Matar uma pessoa claramente representa uma 

anormalidade social. Já a excludente de ilicitude apenas torna tolerável a ação. Em 

contrapartida, matar uma mosca, conduta inquestionavelmente atípica, não exige uma 

reflexão sequer sobre o contexto em que o evento ocorreu384.  

Retorna-se novamente à doutrina brasileira, na qual essas divergências em relação à 

concepção bipartida e à teoria dos elementos negativos do tipo também reverberaram. Juarez 

Tavares reitera, categoricamente, o descabimento da tipicidade possuir função indiciária de 

antijuridicidade. As apreciações devem, no seu entendimento, ser feitas de forma separada, 

configurando a tipicidade mera etapa preliminar do injusto385. Isso faz sentido ao se analisar 

a questão à luz da presunção de inocência que impõe que só se presuma a ilicitude 

posteriormente à análise de todas as normas que possam autorizar a sua conduta, e não de 

maneira indiciária386. 

De tal sorte, não poderiam ser outras as críticas do autor em relação à construção dos 

elementos negativos do tipo. Assiste razão também quando afirma que, se não apresenta a 

teoria em questão qualquer avanço na proteção das liberdades individuais – como não faz a 

concepção bipartida –, carece de sentido a alteração de conceitos que arduamente 

                                                             
383 Conforme o autor, o tipo de injusto seria apenas os seus elementos positivos, enquanto o tipo de injusto total 

seria os elementos positivos junto com os negativos. JAKOBS, Günther. Derecho penal. Fundamentos y teoria 

de la imputación. Traducción Joaquin Cuello Contreras e Jose Luis Serrano Gonzalez de Murillo. 2a ed. 
Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 191. 
384 Ibid., p. 193-195. 
385 O autor propõe, inclusive, uma alteração na lógica como a questão é tratada: “a operação que se deve fazer, 

assim, é exatamente no sentido inverso da que normalmente a realiza a doutrina. Em vez de perquirir se existe 

uma causa que exclua a antijuridicidade, porque o tipo de injusto já a indicia, o que constituiria uma presunção 

juris tantum de ilicitude, deve-se partir de que só se autoriza a intervenção se não existir em favor do sujeito 

uma causa que autorize a sua conduta”. Cf. TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2000, p. 163. 
386 Ibid., p. 162-164. 
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conquistaram sua autonomia e configuração científica. Além disso, propõe o autor que o 

vínculo entre a tipicidade e antijuridicidade constitua uma relação de regra e exceção, que 

desnatura seus conteúdos de delimitação da atuação punitiva estatal e limitação, e não 

exceção formal, do seu conteúdo, respectivamente387. 

Esse também é o entendimento de Ana Elisa Liberatore Silva Bechara, que afirma 

que a concepção bipartida do delito, bem como a teoria dos elementos negativos do tipo, 

devem ser rejeitada em razão dos diversos problemas e nenhum benefício que sua aplicação 

traz ao Direito Penal, de modo a viabilizar diferentes classes de valoração a respeito da 

legitimidade da intervenção penal, privilegiando a liberdade do indivíduo388. 

Posto o posicionamento que será adotado a respeito da relação entre tipicidade e 

antijuridicidade, bem como os principais motivos dessa eleição, faz-se necessário expor as 

principais consequências jurídicas, ainda não suscitadas, as quais se exibem relevantes para 

a presente investigação.  

 O primeiro reflexo a ser apresentado diz respeito, como não poderia deixar de ser, 

ao erro sobre os pressupostos objetivos da causa de justificação. Com a adoção da teoria dos 

elementos negativos do tipo, mandatoriamente, precisariam ser tratados como erro de tipo, 

haja vista que as excludentes de antijuridicidade estariam agora alocadas na tipicidade389. 

Isso, por sinal, importaria, como bem indica Enrique Bacigalupo, no fim da punibilidade dos 

partícipes que praticam a conduta sem erro, haja vista a teoria da acessoriedade da 

participação390. 

Não obstante, outro grande impacto recairia sobre a possibilidade da incorporação ao 

tipo de circunstâncias de permissão derivadas de uma norma extrapenal. E, caso isso fosse 

concretizado, proporcionaria a aceitação formal desse fenômeno, mas alienaria qualquer 

                                                             
387 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 165-167. 
388 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 151. Ainda no mesmo sentido: ARAÚJO, Marina 

Pinhão Coelho. Tipicidade penal. Uma análise funcionalista. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 66. 

SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em direito penal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010, p. 197. 
389 BECHARA, op. cit., p. 143; JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. 

parte geral. Traducción Miguel Olmedo Cardenete. 5a ed. Granada: Comares, 2002, p. 267. LUZÓN PEÑA, 

Diego-Manuel. Curso de derecho penal. Parte general. 1a ed. Madrid: Universitas, 2004. Tomo. I, p. 300. 

TORÍO LÓPEZ, Ángel. El error iuris, perspectivas materiales y sistemáticas. Anuario de derecho penal y 

ciencias penales, Madrid, v. 28, n. 1, p. 25-39., jan./abr. 1975, p. 37. 
390 BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error. 2a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, p. 175. A respeito da teoria 

acessoriedadade da participação: ROBLES PLANAS, Ricardo. La participación en el delito: fundamento y 

limites. Barcelona: Marcial Pons, 2003. 
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possibilidade de questionamento constitucional, especialmente quando a permissão 

decorresse do exercício de um poder discricionário hierarquicamente superior391.  

Por fim, valendo-se de raciocínio análogo, Ana Elisa Liberatore Silva Bechara 

suscita que se poderia concluir, com base na teoria sob crítica, que elementos estranhos ao 

Direito Penal passariam a constituir o tipo penal como se seus elementos fossem, oriundo de 

outras esferas do Direito. Estar-se-ia aceitando uma teoria paralela à referida natureza 

secundária do Direito Penal não relacionada à incriminação positiva, mas em sentido 

negativo392. 

4.2.2 Variações sobre o conceito de dolo: os questionamentos a respeito da adoção 

de uma concepção volitiva 

No Brasil, tradicionalmente, tem-se de maneira extremamente difundida que dolo é 

a expressão da vontade e da consciência do autor. Vontade entendida como intenção de 

realizar uma conduta visando a um resultado e conhecimento de que ao realizar essa conduta 

alcança o resultado pretendido393. Em alguma medida, isso encontra-se refletido no Código 

Penal brasileiro, o qual optou por positivar um conceito de dolo, diferentemente de vários 

outros países como a Alemanha, Itália e a Espanha394. Em seu art. 18, dispõe que se diz crime 

doloso, “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. 

Assim, da forma que o legislador manipulou o conceito de dolo, é possível conceber 

duas categorias. A primeira delas: o dolo direto de primeiro grau, no qual o autor possui a 

                                                             
391 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 167. Em relação aos 

elementos de ilicitude, como as expressões “indevidamente”, “justa causa”, “sem permissão”, o autor afirma 
que, mesmo pertencentes à antijuridicidade, estão localizadas no tipo, o que faz com que a sua ausência 

implique um erro de tipo. Cf. Ibid., p. 164. 
392 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de Titularidade apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 150. 
393 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Dolo. In: BUSATO, Paulo Cesar (Org.). Teoria do delito. Curitiba: Juruá, 

2012, p. 98-99. 
394 “O § 15, do Código Penal alemão estabelece que a ação dolosa só é punível quando a lei não faça expressa 

menção à ação culposa. Ao mesmo tempo, o § 16, do mesmo estatuto, prevê, ao mencionar o erro sobre as 

circunstâncias do fato, que quem, na comissão de um fato, não conhece uma circunstância do tipo penal não 

atua dolosamente. Em similar orientação, o art. 5º, do Código Penal espanhol, não define conceitualmente o 
que venha a ser dolo, expressando, unicamente, que não há pena sem dolo ou imprudência. De outra sorte, o 

art. 42, do Código Penal italiano, fonte maior da inspiração nacional, estabelece que ninguém pode ser punido 

por uma ação ou omissão, se não pratica com consciência e vontade. E, assim, tem-se que ninguém pode ser 

punido por um fato previsto em lei se não o pratica com dolo, salvo em casos de delito preterintencionais ou 

culposos expressamente previstos. Já o art. 43, do mesmo estatuto, completa a ideia, estabelecendo que o delito 

é doloso, ou intencional, quando o evento, danoso ou perigoso, resulta da ação ou da omissão da qual a lei faz 

depender a existência do delito, é previsível e querido pelo agente”. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A 

teoria do delito e o enigma do dolo eventual: considerações sobre a aparente nova resposta italiana. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 24, n. 121, p. 223-250, jul. 2016, p. 228. 
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plena intenção de agir e alcançar seu objetivo. É o desejo do autor no sentido de realizar o 

resultado típico, sendo este o seu “propósito objetivado395. 

A segunda categoria, por sua vez, é o dolo eventual, que possui grande variedade de 

definições, marcado por uma vontade pouco desenvolvida e pela criação, na representação 

do autor, de um perigo doloso. Ingeborg Puppe vê o dolo eventual como a forma básica de 

dolo por conter todos os elementos que fundamentam o injusto doloso, o distinguindo em 

relação à culpa396.  

A doutrina usualmente emprega uma terceira categoria, chamada de dolo direto de 

segundo grau397, não prevista diretamente pela legislação pátria. Ocorre quando o sujeito 

ativo atua com total consciência do resultado de sua ação, sem almejá-lo, ao menos por 

completo, uma vez que, de todos os efeitos decorrentes de sua ação, apenas um dele era 

verdadeiramente pretendido e desejado, sendo justamente este o promotor da conduta do 

autor398. 

A complexidade do conceito demanda que seja apresentado o clássico exemplo de 

dolo direto de segundo grau: o caso Thomas, no qual um empresário alemão coloca 

explosivos em seu navio, a fim de destruí-lo e, assim, conseguir o ressarcimento da 

seguradora. O empresário sabe que provavelmente a tripulação será impactada pela 

explosão, tendo altas chances de morrer, mas, mesmo assim, prossegue na sua ação, não 

desejando as mortes, mas apenas a destruição do navio399. 

É possível identificar que, apesar de ter se posicionado em relação ao conceito de 

dolo, o legislador apresentou o seu conceito de uma maneira absolutamente inconclusiva. 

Apesar de a expressão “querer o resultado” denotar a adoção de uma teoria volitiva, não fica 

claro se a vontade é vista em um sentido descritivo-psicológico (desejar, almejar) ou em um 

sentido normativo (conteúdo material da vontade é aferido em bases objetivas, em um juízo 

de reprovação do fato). Nesse contexto, ainda mais inconclusiva é a expressão “assumir o 

risco”, que pode ser filiada tanto a uma teoria volitiva quanto a uma meramente cognitiva, 

refletindo um conceito bastante ambíguo400.  

                                                             
395 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 132. 
396 Ibid., p. 131-132. 
397 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, V. 1, p. 319. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC, p. 133-134. 
398 PUPPE, op. cit., p. 132. 
399 Ibid., p. 136. 
400 GOMES, Enéias Xavier. Dolo sem vontade psicológica: perspectiva de aplicação no Brasil. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2017, p. 119. GRECO, Luis. Algumas observações introdutórias à “Distinção entre dolo e culpa” 

de Ingeborg Puppe. In: PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução Luís Greco. Barueri: 

Manole, 2004, p. XVII. 
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Exposta como a legislação brasileira aborda a questão do dolo e como ela, por ser 

imprecisa – mesmo trazendo, de alguma maneira, as teorias volitivas e cognitivas –, mostra-

se necessário superar a mera interpretação do texto legal, não podendo o presente trabalho a 

ela se limitar. Imperioso, portanto, avançar para os estudos doutrinários a respeito do dolo, 

de modo a firmar os alicerces necessários para o devido aprofundamento sobre as teorias do 

erro.  

De tal sorte, o grande debate que parece ser enfrentado pela atual doutrina diz respeito 

à permanência do elemento “vontade” (psicológica, normativa ou nenhuma delas) dentro do 

conceito de dolo. Ao menos, não faltam argumentos nesse sentido. O primeiro deles recai 

sobre a concepção descritiva-psicológica do dolo, relacionando-se ao fato de a expressão 

“vontade” não se limitar a uma interpretação que a veja como a “intenção”, o “querer”. 

Contudo, se o conceito de “vontade” é visto dessa maneira, não há limites para a alegação 

de que, na realidade, o resultado não era o querido. Como se pode imaginar, isso não parece 

ser político-criminalmente desejado. Assim, um conceito atributivo normativo também 

passou a ser utilizado. Nele, o dolo é uma atribuição por meio de uma análise do cenário e 

dos dados do caso concreto, que possam determinar, em maior ou menor medida, qual a 

postura psíquica do agente. Portanto, o indivíduo não pode se isentar de qualquer sorte de 

responsabilidade por meio de uma alegação que não quis o resultado em sentido 

psicológico401.  

Outro argumento em desfavor da teoria volitiva (psicológica e normativa) é a 

imprecisa delimitação entre os conceitos de dolo e culpa, sem fronteiras bem demarcadas, o 

que acaba por ser feito com base no conceito de dolo eventual empregado, vez que esse é o 

que se encontra mais próximo da culpa. Diversas são as tentativas de dar-lhe uma definição 

que faça tal diferenciação. A corrente que prevalece no Brasil é a assunção aprovada do 

risco, na qual o autor consente, assume, aprova a ocorrência do resultado vislumbrado por 

ele como possível. Realiza-se, notadamente, uma atribuição normativa e não psicológica à 

vontade402. Outra corrente muito presente na doutrina alemã sustenta haver dolo eventual 

quando o agente leva a sério a possibilidade do resultado e, mesmo assim, não deixa de 

                                                             
401 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 31-36. 

SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo Tavares; 

MARTINELLI, João Paulo Orsini (Org.). Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 242-244. VIANA, Eduardo. Sobre a imputação subjetiva dolosa nos crimes 

econômicos. Palestra ministrada no 1º Seminário de teoria geral do direito aplicada ao Direito Penal econômico 

da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ocorrida no dia 27 out. 2017. 
402 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Estudos de Direito Penal. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. V. 1. p. 102-

103. 
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praticar a conduta403. Além disso, estruturas conceituais próprias de alguns autores que se 

alienam do aludido tradicional posicionamento merecem um singelo destaque404. 

Karl Engisch, por sua vez, entende haver dolo sempre que a lesão ou exposição a 

perigo do bem jurídico é indiferente ao agente. Há uma mera não oposição, ante a 

identificação de uma situação de risco ao bem jurídico, não uma relação psíquica positiva 

expressa pela anuência ou concordância com o perigo405. José de Faria Costa compartilha da 

mesma conclusão406. Já Armin Kaufmann aduz que há dolo eventual quando a representação 

do resultado, entendido como antijurídico e identificado como possível, foi, para o autor, 

mais querida do que a renúncia ao seu comportamento407.  

Reinhard Frank, ao estudar com cautela o dolo, criou duas fórmulas hipotéticas para 

se aferir o conceito de dolo eventual. A primeira delas considera o dolo eventual se o autor, 

havendo previsto como possível a realização do tipo, age rigorosamente da mesma forma 

como se houvesse previsto como segura. O julgador deveria investigar se o indivíduo teria 

agido da mesma forma se soubesse que o resultado certamente aconteceria. Em caso 

positivo, haveria dolo. Pode-se concluir que há influência do consentimento e da vontade 

                                                             
403 José de Faria Costa aponta outra dificuldade que expõe a fragilidade de se encontrar qual o conteúdo do 

dolo eventual, apontando a complexidade de se diferenciar a probabilidade da possibilidade, não havendo 

critério capaz de fazê-lo. Ante a impossibilidade material de encontrar uma resposta adequada, recorre a uma 
equiparação normativa entre ambas: “ou se admite a fungibilidade plena entre aquelas duas categorias ou temos 

de aceitar que se o agente não representa o resultado como consequência possível da sua conduta mas como 

provável, ainda que com um grau mínimo de probabilidade, então ele actuará como dolo directo (isto tendo em 

conta unicamente o elemento cognoscibilidade. Quer isto significar que se se fizer um corte absoluto entre 

probabilidade e possibilidade (desde que se admita, como parece irrecusável, que o juízo de possibilidade 

comporta um maior afastamento face à certeza ou necessidade que o conhecimento da probabilidade) a 

representação do resultado como não possível só pode ter duas consequências: ou se reconhece como 

impossível e o comportamento ficará sujeito à eventual punição por negligência, ou há representação que vai 

além da possibilidade e então será o dolo directo que abrangerá necessariamente todas estas situações”. 

COSTA. José de Faria. Tentativa e dolo eventual (ou da relevância da negação em Direito Penal). Coimbra: 

Almedina. 1995. p. 27. 
404 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Estudos de Direito Penal .2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. V. 1, p. 102-

103. 
405 ENGISCH, Karl. Unteruchung über Vorsatz und Fahlässigkeit im Strafrech, Berlin: Otto Liebman, 1930, 

p. 207 -208 Apud. SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, 

José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini (Org.). Comentários ao Direito Penal Econômico 

Brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 251-253 
406 COSTA, op. cit., p. 32.  
407 KAUFMANN, Armin. El dolo eventual en la estructura del delito. Anuário de derecho penal y ciencias 

penal, tomo 13, n. 2, 1960, p. 189. 
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para a configuração do dolo segundo a primeira fórmula408. Já a segunda fórmula de Frank 

dita que quando o sujeito ativo representa como possível a realização do tipo e, 

independentemente do que possa ocorrer, mantém sua atuação, age como dolo. Há, nesse 

momento, um deslocamento de enfoque para a representação emocional-volitiva409.  

Expostas algumas das leituras possíveis sobre o conceito de dolo eventual, 

impossível não perceber o quão turvas e imprecisas são, na realidade, as fronteiras entre o 

dolo e a culpa. Ingeborg Puppe tece críticas à teoria da vontade nesse mesmo sentido. Aponta 

que ela, a princípio, socorre-se de um sentido cotidiano da palavra dolo, muito ligado ao 

sentido de “intenção”, mas acaba por aplicar um sentido consideravelmente estendido desse 

conceito, não vinculado ao referido sentido cotidiano, uma vez que relaciona a vontade com 

o “anuir” ou o “assumir o risco”. Para a autora, o que acaba por diferenciar o injusto querido 

do não querido é a confiança meramente vaga e a confiança séria na não ocorrência da 

realização do tipo, estando, claro, a primeira relacionada ao dolo e a segunda à culpa. Tal 

parâmetro de diferenciação, porém, não é suficiente para fundamentar a diferença de 

desvalor entre dolo e culpa, denotando a completa falta de critérios aptos a distinguir os 

conceitos, por se tratar de um mero dado interno, incapaz de ser verificado por métodos 

empíricos e inacessível à prova judicial410.  

Outro ponto de condenação diz respeito ao objeto de tutela do Direito Penal quando 

se tem como referencial uma teoria do dolo volitiva. Com ela, a justificativa da reprovação 

do dolo repousa sobre o estado de espírito, do sentimento interno do agente na prática da sua 

conduta, e não sobre o fato concreto e tampouco sobre o bem jurídico objeto de tutela da 

norma penal. E, diferentemente do que poderia se pensar, a prevenção desses dados anímicos 

não protege o bem jurídico. Desse modo, restaria configurada uma limitação excessiva à 

liberdade dos cidadãos e não haveria afinidade entre a noção volitiva de dolo e os princípios 

da proporcionalidade e ofensividade411. Aliás, segundo Luís Greco, ainda que se pudesse 

                                                             
408 Curioso que, mesmo após o advento de uma grande diversidade de definições contemporâneas do conceito 

de dolo eventual, a primeira fórmula de Frank ainda influencia de maneira expressiva o posicionamento 

jurisprudencial. Em 2014, a Corte de Cassação italiana se valeu do referido conceito para julgar o caso 

ThyssenKrupp, no qual um incêndio em uma fábrica havia matado 7 operários e estavam sendo processados 

os administradores. No caso em tela, qualquer sorte de consideração normativa restou afastada para a definição 
de dolo eventual, prevalecendo as considerações psicológicas. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A teoria do 

delito e o enigma do dolo eventual: considerações sobre a aparente nova resposta italiana. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, São Paulo, v. 24, n. 121, p. 223-250, jul. 2016, p. 239-242. 
409 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidade. Buenos Aires: B de F. 2002, p. 41 e 

63-65. SILVEIRA, op. cit., p. 234-236. 
410 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 50-51. 
411 SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini (Org.). Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 257-258. 
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definir e provar com precisão o elemento volitivo, ele não poderia ser objeto do conceito de 

dolo, pelo fato de não haver qualquer fundamentação sólida para tanto412. 

 Ademais, também não seria possível traçar relação entre a intensidade do risco 

objetivamente criado ao bem jurídico e o dolo, uma vez que a reprovação paira, nas teorias 

volitivas, sobre a vontade do agente e não sobre os seus efeitos. Isso faz com que haja nítida 

desproporcionalidade em diversos cenários, por exemplo, quando o autor cria um perigo 

baixo, embora não permitido, haverá a reprimenda na modalidade dolosa mesmo que haja 

meios menos severos que resguardem da mesma forma o bem jurídico. Ao mesmo tempo, o 

autor que cria risco patente pode ser, eventualmente, censurado por culpa por não atuar com 

a exigida “vontade”413. 

Com base nas aludidas críticas à teoria volitiva apresentadas, tem se proposto que o 

dolo seja entendido apenas como o conhecimento sobre a criação consciente de um perigo 

ou, em outras palavras, a projeção do ilícito objetivo na representação do agente. A 

justificativa que se apresenta é calcada na premissa de que quem possui consciência de sua 

conduta tem o controle, o domínio, do que faz e, em alguma medida, dos efeitos de sua 

conduta. Importante observar que ao se trabalhar com uma teoria cognitiva do dolo, deixam 

de existir as categorias de dolo antes mencionadas, quais sejam, dolo direto de primeiro grau, 

dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Isso posto, questiona-se, então, qual seria o 

conteúdo desse conhecimento414.  

Várias teorias foram propostas nesse tocante. A primeira digna de destaque é a 

clássica teoria do conhecimento da probabilidade do resultado, desenvolvida em momento 

histórico no qual o dolo e a culpa ainda compunham a culpabilidade. Dita que a distinção 

entre os conceitos de dolo e culpa está em função do grau de perigo para o bem jurídico que 

o agente pensa causar, ou seja, é a relação entre a representação do perigo e o comportamento 

do indivíduo que explica a presença de uma culpabilidade mais grave ou mais branda. Sua 

reprovação está na baixa disposição do agente em evitar o resultado e na própria constituição 

do perigo conscientemente criado. Apesar da sua importância histórica, atualmente, esta 

teoria encontrou a sua superação, tendo pouco espaço nos atuais debates acadêmicos. A 

                                                             
412 GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: DIAZ, Augusto Silva et al. (Coord.). Liber Amicorum de José de 

Sousa Brito em comemoração do 70º aniversário. Coimbra: Almedina, 2009, p. 897. 
413 SANTOS, Humberto Souza. O dolo nos crimes econômicos e empresariais. In: LOBATO, José Danilo 

Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini (Org.). Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 258-260. 
414 Ibid., p. 263-264. VIANA, Eduardo. Sobre a imputação subjetiva dolosa nos crimes econômicos. Palestra 

ministrada no 1º Seminário de teoria geral do direito aplicada ao Direito Penal econômico da Faculdade de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ocorrida no dia 27 out. 2017. 
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razão para tal fim pode ser explicada por não ter logrado êxito em diferenciar 

qualitativamente dolo e culpa de maneira unívoca. Para ser claro, a partir do momento em 

que, com a consciência da probabilidade do resultado, tem-se o dolo, essencial é conhecer 

qual o quociente dessa probabilidade, o que não é apresentado, inviabilizando-se, mais uma 

vez, a tão procurada distinção entre dolo e culpa415.  

Sauer se mostra como representante da teoria da probabilidade. Ao seu ver, o dolo é 

o conhecimento da danosidade social do injusto. É fundamental que o agente tenha 

representação quanto às circunstâncias de fato referentes ao injusto material. Esse 

conhecimento não precisa ser exato, mas deve repousar, ao menos, sobre a probabilidade da 

ocorrência daquela circunstancia de fato. Nos cenários que não se apresentam como 

prováveis para o agente, pode-se falar em culpa consciente. O autor posiciona-se 

ferrenhamente como adepto da teoria da representação por considerar o dolo não com uma 

forma de culpabilidade, mas como um elemento, como manifestação que acompanha o 

querer culpável. A teoria da vontade sugere, a seu ver, confusão entre dolo e vontade, criando 

construções vazias, sem força vital, a fim apenas de salvar uma falsa concepção de 

culpabilidade que venha do conceito de dolo416.  

Passa-se, portanto, a uma distinção qualitativa entre perigo doloso e culposo, não se 

diferenciando mais com um dado quantitativo, como são os índices de probabilidade.  

Contemporaneamente, Ingeborg Puppe, igualmente integrante de uma corrente 

cognitiva, afirma que estará justificada a imputação dolosa quando o perigo representar um 

método idôneo para provocação do resultado. A reprovação recai sobre o risco causado ao 

bem jurídico e sobre a qualidade do perigo, e não sobre o estado anímico do agente. Não é 

preciso, mais, alegar a ausência de disposição interna conforme o Direito. Desse modo, o 

fato de o autor desejar o resultado não transforma um método inidôneo em idôneo. O dolo 

apenas se relaciona com a vontade por criar voluntariamente o autor o perigo doloso, 

                                                             
415 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 65-71. 
416 SAUER, Guillermo. Derecho penal. Parte general. Traduzido por Juan del Rosal e José Cerezo. Barcelona: 

Bosch, 1956, p. 250-254 e 268. 
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sabendo dessa condição417. De tal sorte, se o autor não representar um perigo doloso, não é 

possível que haja imputação dolosa sob o fundamento de que havia a intenção. Destarte, é 

essencial que o autor conheça que há um perigo de realização do tipo por ele gerado, sendo 

dispensável a valoração do perigo como um meio idôneo para alcançar o tipo, por se tratar 

de uma questão de Direito e não de fato418. 

Urs Kindhäuser, por sua vez, enxerga o dolo de maneira semelhante: age com dolo 

aquele que percebe o risco do seu comportamento e, mesmo assim, não se omite para evitar 

o resultado, o que seria esperado na medida em que pressupõe ser um cidadão fiel ao Direito 

que atua em seu favor racionalmente. Porém, se o sujeito ativo não considerou o risco por 

detrás de sua conduta, não há que se falar em imputação dolosa. No exemplo trazido pelo 

autor, em que o sujeito ativo empurra a vítima de uma alta ponte acreditando que ela morreria 

afogada, mas, na realidade, ela morre por se chocar contra a base de um dos pilares da ponte, 

deveria haver a responsabilização dolosa. O porquê está no fato de o autor saber que a 

situação poderia acarretar a morte da vítima, seja por afogamento, seja pelo impacto com a 

água, com as pedras do rio ou com a base de um dos pilares da ponte. Não importa qual 

dessas formas o autor imaginou, uma vez que sabe o suficiente a respeito dos riscos ao bem 

jurídico relacionados à queda da ponte419.  

A utilização de um conceito de vontade absolutamente normativo, muitas vezes, é 

apresentada como uma solução intermediária, enfrentando algumas das expostas críticas 

formuladas contra a concepção psicológica do dolo. Desenvolvendo melhor o conceito, a 

vontade normativa seria aquela alheia a qualquer perspectiva ontológica. Atribui-se, assim, 

                                                             
417 A respeito da argumentação de que a vontade seria o objeto de reprovação: “Uma primeira possibilidade 

seria alegar que a ação praticada com vontade de produzir o resultado é já objetivamente mais perigosa. Ocorre 

que aqui há uma ligeira confusão. O que torna a ação objetivamente mais perigosa, a rigor, não é a vontade, e 

sim a maneira como a ação é externamente executada. Os dois exemplos que acabamos de discutir, o do tiro à 

distância e o do estrangulamento, demonstram que a vontade, enquanto dado interno, não aumenta nem diminui 

o grau de perigo criado pela ação do autor. O que pode ocorrer, sim, é que a vontade de matar leve o autor a 
efetuar o disparo não de tão longe, e sim à queima-roupa. Mas, neste caso, não é preciso mais mencionar a 

vontade no momento de verificar a intensidade do perigo. Essa intensidade deriva da circunstância objetiva, 

externa de que o tiro foi disparado à queima-roupa”. Cf. GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: DIAZ, Augusto 

Silva et al. (Coord.). Liber Amicorum de José de Sousa Brito em comemoração do 70º aniversário. Coimbra: 

Almedina, 2009, p. 899. 
418 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução: Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 83-84 e 

93-95. 
419 KINDHÄUSER, Urs. Imputación objetiva y subjetiva en el delito doloso. Revista de Derecho Penal, Buenos 

Aires, n. 1, p. 611-630, 2008, p. 629-630. 
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a vontade ao agente a partir de uma valoração social e jurídica dos seus atos externalizados, 

abandonando as frustradas tentativas de encontrar os elementos internos420. 

Claus Roxin é um dos autores que integram essa corrente. Aos seus olhos, quem age 

com dolo faz uma escolha na qual decide em favor da lesão ao bem jurídico. Esse é o 

conteúdo material do dolo. No seu entendimento, deve remanescer o elemento volitivo-

emocional, o qual é encontrado com base em indicadores e contra-indicadores empíricos, o 

que faz com que a vontade seja uma vontade normativa, não mais a uma constatação de 

dados fáticos de caráter psíquico. Os elementos de caráter volitivo podem ser deduzidos 

apenas de indícios objetivos421.  

Winfried Hassemer compartilha das mesmas ideias: para o autor, dolo é a decisão do 

agente em favor da lesão do bem jurídico. Uma decisão contra o bem jurídico significa 

querer, sendo um ato de afirmação do indivíduo. Com isso, pode-se afirmar que parte de um 

ponto de vista deontológico, renunciando a qualquer sorte de definições apriorísticas ou 

ontológicas. O seu entendimento também caminha no sentido da importância do elemento 

volitivo, mas não de forma a dar enfoque aos sentimentos que o agente tem ao realizar a 

conduta. Isso só é relevante para a existência do dolo. Portanto, é indiferente, para o autor, 

se o agente considera sua decisão contra o bem jurídico excelente ou deplorável. Então, o 

dolo é uma disposição interna não observável de forma imediata, a qual apenas pode ser 

deduzida por meio de indicadores externos422. 

O autor critica as concepções volitivas psicológicas e as cognitivas. Primeiramente, 

em relação àquelas aduz que os elementos que designam o interno do autor (“conformidade 

interna”, “assunção do risco” e “indiferença”) não são aptos a descrever de maneira palpável 

o conteúdo do dolo, gerando, de maneira tautológica, uma série de descrições igualmente 

problemáticas. Sobre as concepções cognitivas, diz que consciência do risco causado ao bem 

                                                             
420 GOMES, Enéias Xavier. Dolo sem vontade psicológica: perspectiva de aplicação no Brasil. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2017, p. 116-120; GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: DIAZ, Augusto Silva et al. (Coord.). Liber 

Amicorum de José de Sousa Brito em comemoração do 70º aniversário. Coimbra: Almedina, 2009, p. 887. 

Luís Greco traz a seguinte situação que bem exemplifica a questão: “Se imaginamos o caso do estudante que 

não estuda até a véspera da prova e, ao abrir livro, recebe um telefonema, sai, bebe, não dorme e chega direto 

da discoteca para fazer a prova. Pode ser que ele lamente com sinceridade a reprovação: “Minha vontade não 
era isso”, “foi sem querer”. O amigo honesto talvez responda: “não reclame, você quis ser reprovado”. Neste 

diálogo, o estudante usa o termo vontade em sentido psicológico-descritivo, o amigo em sentido atributivo-

normativo”. Ibid., p. 887. 
421 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 446. PÉREZ BARBERÁ, Gabriel. El dolo eventual. Hacia el abandono de la ideia de dolo 

como estado mental. Buenos Aires: Hammurabi, 2011, p. 326-329 e 331-334. 
422 HASSEMER, Winfried. Los elementos característicos del dolo. Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, Madrid, v. 43, n. 3, p. 909-930, set./dez. 1990, p. 913-916 e 918. 
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jurídico é insuficiente para guarnecer um conceito de dolo. O primeiro ponto suscitado pelo 

autor é o fato de conceitos que marcam essas teorias, como “possibilidades”, “probabilidade” 

e “risco”, serem imprecisos e vagos, o que geraria os mesmos problemas metodológicos das 

teorias volitivas psicológicas. Ademais, seria impossível precisar qual a probabilidade de 

lesão ao bem jurídico que teria passado no íntimo do autor ou qual a valoração do risco que 

o acompanhava, o que poderia gerar discrepâncias na imputação dolosa, afinal o autor 

poderia ter mal valorado ou não vislumbrado o risco. Por fim, questiona se seria condizente 

ser o risco ao bem jurídico ou a probabilidade de um dano suficientes para fundamentar uma 

teoria do dolo, a qual estaria calcada no princípio da culpabilidade, para a qual não seria 

suficiente a mera valoração do sucesso externo, sendo indispensável o grau de participação 

interna do agente nesse sucesso. Faltaria, desse modo, a ratio da penalidade do dolo423. 

Em que pesem os combativos argumentos pela manutenção de um elemento volitivo 

normativo, as principais celeumas anteriormente expostas não se apresentam superadas. 

Mesmo com a adoção de um elemento volitivo normativo, ainda será o objeto de reprovação 

um estado anímico em vez da agressão a um bem jurídico, como demanda o princípio da 

lesividade. Aliás, a adoção de uma corrente puramente cognitiva do dolo não encontra 

qualquer contradição com o princípio da culpabilidade, muito pelo contrário, estabelece uma 

coerência dogmática para que o juízo de reprovabilidade inerente a esse princípio recaia 

sobre a real preocupação do Direito Penal: a proteção de bens jurídicos.  

Entende-se, e se crê ser este o argumento mais sólido, também que a adoção de uma 

teoria cognitiva do dolo supre uma incoerência dogmática das teorias volitivas. Por mais que 

se sustente a presença da vontade no dolo, na maioria dos casos, em termos práticos, utiliza-

se uma concepção de dolo como conhecimento, de modo que se materializa uma 

incongruência, fazendo com que haja, na realidade, uma diferença meramente terminológica. 

Isso resta nítido quando as teorias volitivas expandem o conceito de dolo até a “assunção do 

risco”, “levar a sério” ou a “indiferença” – a depender do conceito de dolo eventual utilizado 

– perante o resultado por parte do agente, sem serem capazes de justificar aonde estaria o 

seu “querer”. Nota-se que, nesses casos, não existe qualquer sorte de vontade, nem 

psicológica e tampouco normativa, mas uma ficção quanto a isso, havendo, de fato, apenas 

conhecimento424.  
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Uma outra crítica que recai sobre as teorias cognitivas relaciona-se a uma pretensa 

expansão do âmbito punitivo em seu bojo, com um ampliar das imputações dolosas. 

Ingeborg Puppe rejeita parcialmente tal assertiva, afirmando que isso apenas se confirmaria 

nos crimes contra a vida ou a integridade física425. 

Luis Greco também apresenta objeções à aludida crítica. Aduz que, muitas vezes, a 

teoria cognitiva, na realidade, traz um menor grau de punição, trazendo o exemplo dos 

homicídios de trânsito, nos quais a jurisprudência brasileira tem partido de uma teoria 

volitiva, o que não vingaria com a adoção de uma teoria cognitiva. E, independentemente de 

tal ponto, sinaliza que, em algumas situações, a punição se mostra necessária e não é 

infalivelmente negativa, não sendo o argumento do aumento da punibilidade, per se, 

suficiente para refutar a corrente do dolo cognitivo. Em síntese, fazendo uma ponderação, 

afirma que  

exigir o elemento volitivo significa, por um lado, que quem age sem o 

elemento volitivo escapará da pena por dolo, mas por outro que quem 

apresentar essa vontade já receberá a pena mais grave, ainda que não se 
saiba o porquê da relevância dessa vontade426. 

Não se desconhece a dificuldade que também acompanha as teorias cognitivas do 

dolo relacionada à precisão do conteúdo do conhecimento; em outras palavras, o que seriam 

probabilidade e risco. Apesar disso, entende-se que uma teoria do dolo cognitiva, desprovida 

de elementos volitivos, é mais coerente dogmaticamente, atendo-se a critérios já utilizados 

na prática, mesmo pelas correntes volitivas, além de atender à exigência primeira do Direito 

Penal, qual seja, a tutela de bens jurídicos. Por essa razão, adotar-se-á no presente trabalho 

o dolo como conhecimento da criação do risco, de modo a vislumbrar a produção do 

resultado. Cabe observar, finalmente, que, para não se desviar o foco deste estudo, não será 

possível discorrer a respeito do que se entende por risco, não havendo prejuízos para o 

escopo aqui pretendido. 

4.3 Análise do tratamento doutrinário sobre o erro nas remissões normativas 

4.3.1 Considerações iniciais 

Examinados esses pressupostos, inaugura-se a análise de como a literatura penal se 

relaciona com a matéria do erro sobre as formas de remissão normativa. Antes de mais nada, 

                                                             
425 PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Tradução Luís Greco. Barueri: Manole, 2004, p. 97-98. 
426 GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: DIAZ, Augusto Silva et al. (Coord.). Liber Amicorum de José de 

Sousa Brito em comemoração do 70º aniversário. Coimbra: Almedina, 2009, p. 901. 
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uma explanação deve ser feita. Pode despertar alguma dubiedade o fato de se debruçar, neste 

momento, sobre como a doutrina entende o erro nas remissões normativas e não, 

especificamente, sobre a assessoriedade administrativa. Em primeiro lugar, isso se justifica 

pelo fato da rarefeita a manifestação da doutrina a respeito da assessoriedade administrativa, 

conceito este, como se viu, relativamente recém introduzido no vocabulário da dogmática 

penal. Além disso, muitas vezes, o que se definiu neste trabalho como assessoriedade 

administrativa está presente por meio de outras formas de remissão normativa. Essa 

realidade, inclusive, materializa a segunda justificativa. Explica-se. Pelas razões expostas 

em item próprio, a literatura penal abarca o que se enxerga como assessoriedade 

administrativa sob a égide de outros conceitos que, em comum, têm a condição de remissão 

normativa, como as leis penais em branco, os elementos normativos ou os elementos da 

valoração global do fato. E isso varia particularmente, a depender do autor, não havendo 

sequer uma linha lógica entre autores a ser seguida. Sendo esse o cenário posto, optou-se por 

eleger os mais relevantes autores ou aqueles que, apesar de seu menor destaque, 

apresentaram propostas importantes, para se valer da sua leitura dogmática quanto ao erro 

nas remissões normativas de modo geral e as suas conclusões. Com isso, poder-se-á elaborar 

as próprias conclusões, com base no que se entende por assessoriedade administrativa e à 

luz de posicionamentos já firmados neste trabalho como, justamente, a visão do dolo como 

conhecimento da criação do risco, de modo a vislumbrar a produção do resultado, bem como 

a adoção de uma concepção tripartida do delito. 

Alerta-se, desde logo, que, majoritariamente, essa análise é feita pela doutrina tendo 

como norte as fronteiras do dolo, ou seja, o que deve ser por ele abraçado, para, finalmente, 

ser possível auferir os resultados quanto ao erro nas remissões normativas diversas, dada a 

relação umbilical entre o dolo e o erro. 

De plano, iniciar-se-á por autores que, cada qual, representam a escola penal com a 

qual conviveram ou auxiliaram a construir, como é o caso de Franz von Liszt, Edmund 

Mezger e Hans Welzel, para, em seguida, desconstruindo, algumas vezes, as propostas que 

auxiliaram estes a edificar, apresentar as contemporâneas leituras do erro nas remissões 

normativas. Isso feito, será possível agrupar as principais linhas de pensamento em correntes, 

conforme o resultado proposto para o tratamento do erro nas remissões normativas; por 

exemplo, sempre deve configurar erro de tipo ou sempre deve configurar erro de proibição, 

dentre outras. 
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4.3.2 Posicionamentos doutrinários tradicionais emblemáticos: Von Liszt, Edmund 

Mezger e Hans Welzel  

4.3.2.1 Considerações iniciais 

Passa-se, neste momento, à análise dos primeiros e mais relevantes desenvolvimentos 

doutrinários realizados sobre o objeto do dolo e, consequentemente, o erro de tipo. Elegeu-

se um autor que representasse, em alguma medida, o momento do estudo da dogmática e os 

pensamentos com os quais convivia. Não se desconhece que o posicionamento de cada qual 

não era homogêneo, havendo, evidentemente, divergências entre autores contemporâneos. 

Entretanto, como o presente item pretende, tão somente, contextualizar a evolução do estudo 

dos limites do dolo e do erro de tipo para amparar a análise do a respeito do erro na remissão 

normativa, não se poderá aprofundar, como seria viável, essas divergências, as quais 

mereceriam, inclusive, ser objeto de estudo independente.  

4.3.2.2 Franz von Liszt  

Franz von Liszt define dolo como a atuação do agente apesar do conhecimento do 

significado antissocial do seu ato. Destrinchando um pouco seu conceito, pode-se afirmar 

ser indispensável que o indivíduo conheça as circunstâncias de fato que pertencem à 

definição legal da conduta e entenda o seu conteúdo antissocial. Isto é, para que o dolo esteja 

presente, não é suficiente o conhecimento das circunstâncias legais, mas que se saiba que a 

conduta está prevista na lei. Nota-se que o autor não diferencia elementos descritivos e 

normativos, de modo que ambos eram tratados como elementos de fato, sem qualquer sorte 

de distinção. Já a consciência da ilegalidade não é necessária para o conceito de dolo427. 

Desse modo, quando o agente erra sobre um elemento essencial do fato, Franz von 

Franz von Liszt leciona que incorreria em erro de subsunção. Notadamente, ele não atribui 

a essa expressão a mesma conotação da contemporaneidade, vista no capítulo anterior. Pelo 

contrário. Ao que parece, o sentido atribuído é o mesmo que o atual sentido do conceito de 

erro de tipo428.  

O autor sustenta também que pode haver erro em casos em que há exata percepção 

que o fato está em desacordo com a lei, nos casos em que o erro é essencial, ou seja, nos 

                                                             
427 LISZT, Franz von. Tratado de derecho penal. Traduzido de la 20ª edição alemã por Luis Jimenez de Asúa. 

3a ed. Madrid: Instituto Editorial Reus. Tomo II, p. 409-415. 
428 LISZT, op. cit., p. 417. 
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casos em que o autor teria se abstido de cometer a conduta se tivesse ciência do curso efetivo 

dos fatos429. Trazem-se dois exemplos apresentados pelo autor. Na hipótese em que A quer 

matar B utilizando-se de uma arma de fogo e, em razão da escuridão, atira em seu próprio 

filho, matando-o, não há, ao ver de Franz von Liszt, uma conduta dolosa. Entretanto, se A 

quer matar B afogado e, para isso, empurra-o de uma ponte, alcançando o resultado por 

traumatismo craniano e não pela causa originalmente pretendida, deve haver uma imputação 

dolosa430. 

Ao presente trabalho, contudo, importa realmente a breve, mas incisiva, crítica que 

o autor realiza contra a vigente distinção à sua época entre erro de fato e erro de direito. 

Opõe-se, ainda mais, ao tratamento legal atribuído, exposto com maior cautela no capítulo 

anterior, no qual ao erro de direito não se pode excluir o dolo, porém, nos erros de fato e de 

direito extrapenal essa é a consequência jurídica adotada. Apregoa que a distinção exposta 

não encontra qualquer respaldo legal e que o Direito Penal corriqueiramente pega 

emprestado conceitos provenientes de outros ramos do Direito, de modo a afirmar não 

existirem conceitos puramente jurídico-penais431.  

Por fim, apesar de o autor rejeitar que a ciência da ilegalidade seja um elemento do 

dolo, entende que, nos casos em que o legislador incluíra a característica da ilegalidade na 

definição do delito, pode haver a exclusão do dolo se houver erro, pois, nessas ocasiões, ela 

passa a ser um elemento essencial da conduta, compreendida, portanto, pelo dolo. Assim, 

aduz que deve desaparecer a punibilidade da conduta quando o sujeito ativo suponha 

erroneamente que a ilegalidade não existe432.  

É de se notar que, muito antes de qualquer discussão a respeito de elementos de dever 

jurídico ou elemento de valoração global do fato, Franz von Liszt já identificava essa 

questão, chegando a tatear, como visto acima, a discussão a respeito do erro quanto a esses 

elementos, propondo tratamento jurídico próprio para esses elementos. 

4.3.2.3 Edmund Mezger e a valoração paralela na esfera do profano 

                                                             
429 LISZT, Franz von. Tratado de derecho penal. Traduzido de la 20ª edição alemã por Luis Jimenez de Asúa. 

3a ed. Madrid: Instituto Editorial Reus. Tomo II, p. 419 
430 Ibid., p.420. 
431 Ibid., p. 418. 
432 Ibid., p. 427-428. 
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Edmund Mezger define o dolo sob outra ótica. Inicialmente, é de se pontuar que o 

autor adotava o conceito de dolus malus433. Isso significa que atua dolosamente quem 

conhece as circunstâncias de fato descritas no tipo penal e a significação da ação, admitindo 

o resultado consequente em sua vontade, fazendo o autor, em seu Tratado de Direito Penal, 

menção expressa aos “elementos intelectuais” e “volitivos” do dolo434. Complementa que 

esse querer como processo emocional deve ser reprovado jurídico-penalmente ao autor435, 

denotando uma mudança de referencial importante em relação aos autores a ele 

contemporâneos e, especialmente, a Franz von Liszt.  

Entretanto, a sua compreensão acerca do conceito de dolo não se limita apenas ao 

conhecimento e a vontade. Ao ver do autor, para além dos aludidos elementos, o sujeito deve 

compreender a significação dos seus fatos, ou, em palavras mais corriqueiras, o 

conhecimento da ilicitude, superando a interpretação literal do tipo adotada com alguma 

frequência em sua época436. Essa é a característica do dolus malus, justamente que o difere 

do dolo natural, inerente ao finalismo.  

Em sua análise, detém-se ao estudo de como exatamente pode-se aferir o 

conhecimento da significação dos elementos típicos e desenvolve a teoria da “valoração 

paralela na esfera do profano”. De tal sorte, essa verificação se daria por meio da apreciação 

da esfera de pensamento e do ambiente do indivíduo a fim de aferir se ela vai de encontro 

com a valoração legal-jurídica do tipo penal. Dessa forma, para que haja dolo, o sujeito não 

precisa conhecer tecnicamente todo o Direito, mas também não é suficiente o raso 

conhecimento dos pressupostos fáticos437. Deve ele ter noção da valoração legal jurídica de 

sua conduta. A título exemplificativo, citam-se os crimes que envolvem falsidade 

documental, os quais impõem que o sujeito ativo saiba que o objeto de seu delito possui 

                                                             
433 MEZGER, Edmund. Derecho penal. Parte general. Traduzido por Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Editorial 

bibliográfica Argentina, 1955, p. 226. 
434 Além do dolo direto, o autor também considera outras modalidades de dolo. Inicialmente, considera dolo 

indireto quando o agente está consciente que para atingir a sua vontade são indispensáveis outras consequências 

ou resultados acessórios. Cf. MEZGER, op. cit., p. 229-230. Já o dolo eventual seria a situação em que o autor 

vislumbra como possível o resultado da ação desejado ou quando o resultado não depende da sua vontade, mas 

é tido como provável. MEZGER, Edmundo. Tratado de derecho penal. Tradução José Arturo Rodriguez 

Muñoz. Atualizada por Antonio Quintano Ripollés. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 
1955, p. 167. 
435 Ibid., p. 102-104.  
436 Ibid., p. 159-160. 
437 A respeito da teoria da “valoração paralela na esfera do profano”, Miguel Díaz y Garcia Conlledo realiza 

uma observação que complementa o que já foi exposto: se existir uma valoração paralela equivocada por parte 

do sujeito, não se pode falar que agiu com dolo. Porém, se o agente conhece o sentido e realiza uma 

interpretação equivocada do elemento normativo, ele incorre em erro de subsunção, o qual pode ser lido, em 

algumas situações, como erro de proibição. DÍAZ Y GÁRCIA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos 

normativos del tipo. Madrid: La Ley, 2008, p. 151-153. 
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alguma confiança probatória. Naturalmente, a aplicabilidade da “valoração paralela na esfera 

do profano” incidia sobre os elementos normativos, cujo conceito dado por Edmund Mezger 

diz que são os elementos do tipo que apenas podem ser determinados por uma atribuição de 

uma valoração (jurídica, ética) da situação de fato. Os elementos descritivos, por sua vez, 

seriam os fatos cuja existência depende da aplicação no caso concreto, não havendo grandes 

juízos de significação a serem realizados438. 

É digno de menção que a teoria da “valoração paralela na esfera do profano” passou 

a ser amplamente adotada enquanto orientação sobre como se aferir se o indivíduo atuou 

com o conhecimento da ilicitude no caso concreto, corrente esta que se perpetua até a atual 

doutrina439, agora desvinculada de uma da consciência da ilicitude como integrante do dolo. 

Nessa seara, Edmund Mezger critica o posicionamento de Franz von Liszt para quem 

o sujeito deve possuir uma previsão completa, subsumindo o ato descrito na lei da mesma 

forma que um juiz, o que não poderia ser exigido de sujeitos leigos, sem conhecimentos 

jurídicos específicos440. 

Isso posto, Edmund Mezger identifica a possibilidade da ocorrência de dois erros, os 

quais denomina como erro dos fatos e erro sobre a significação, equiparando-os aos já 

trazidos conceitos de erro de fato e erro de direito, respectivamente. O autor, apesar de 

reconhecer o sem-número de críticas já corrente em sua época, entende ser pertinente essa 

separação conceitual441. 

Tendo isso em vista, é de se entender a oposição do autor sob estudo à jurisprudência 

do Tribunal do Reich (Reichsgericht), a qual, em primeiro lugar, desprezava o conhecimento 

da ilicitude como requisito do dolo e como forma de culpabilidade. Desse modo, o dolo é 

visto apenas como o querer consciente da realização de todas as características do tipo que 

o fundamentam. Em decorrência disso, considera o Tribunal que o erro sobre o Direito Penal 

                                                             
438 MEZGER, Edmund. Derecho penal. Parte general. Traduzido por: Conrado A. Finzi. Buenos Aires: 

Editorial bibliográfica Argentina, 1955, p. 238. Id. Tratado de derecho penal. Tradução José Arturo Rodriguez 

Muñoz. Atualização Antonio Quintano Ripollés. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, 

p. 103-104 e 148-149. 
439 MUNÕZ CONDE, Francisco; LÓPEZ PEREGRIN, Carmen; GARCIA ÁLVAREZ, Pastora. Manual de 
Derecho Penal Medio ambiental. 2a edição. Valencia: Tirant lo blanch, 2015, p.135. TOLEDO, Francisco de 

Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 124. 
440 MEZGER, Edmundo. Tratado de derecho penal. Tradução José Arturo Rodriguez Muñoz. Atualização 

Antonio Quintano Ripollés. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 146-147. Nesse 

sentido, Max Ernst Mayer aponta que a doutrina de Franz von Liszt falha uma vez que uma operação lógica, 

como é a subsunção de circunstâncias concretas em características abstratas, não pode ser circunstancia de fato 

e tampouco uma circunstância de fato legalmente relevante. Cf. MAYER, Max Ernst. Derecho penal parte 

general. Tradução Sérgio Politoff Lifschitz. Buenos Aires: BdeF, 2007, p. 326. 
441 MEZGER, op. cit., 1955, p. 104 e 145. 



 132 

é irrelevante para o dolo, diferentemente dos erros sobre os fatos. Adotam, portanto, a 

máxima error iuris criminalis nocet, error iuris non criminalis non nocet442.  

Além disso, o autor apontou algumas incoerências na posição do aludido Tribunal. 

Inicialmente, diz ser contraditório o fato de erros de Direito extrapenal serem tratados como 

erros de fato. Ademais, combate a exceção criada pelo Tribunal de que quando o tipo possui 

expressões como “antijuridicamente” ou semelhantes que denotem expressamente a 

consciência da ilicitude, não haveria irrelevância do erro de direito. De tal sorte, Edmund 

Mezger entende que essa jurisprudência da corte está equivocada e em desacordo com o 

texto legal, errando ao deduzir que, da não exigência do conhecimento da punibilidade, 

deriva a irrelevância do erro sobre preceitos penais, haja vista que o dolo precisa, 

necessariamente, de um conteúdo de conhecimento. Pode-se concluir, portanto, que Edmund 

Mezger, apesar de não negar a dicotomia erro de direito–erro de fato, rejeita o desprezo em 

relação ao conhecimento da ilicitude como integrante do conceito de dolo. Assim, um erro 

dessa natureza deveria ser relevado, por meio da valoração paralela da esfera do profano, de 

modo a excluir o dolo, ao menos em algumas situações443.  

Antes de avançar para o próximo autor, deve-se apontar as diversas críticas que 

acometem a teoria da “valoração paralela na esfera do profano”, apesar do seu sucesso e da 

sua difusão. 

Wolfgang Frisch aduz que a tese da valoração paralela na esfera do profano exige 

que o processo de concreção da norma se materialize nos conceitos da linguagem técnico-

jurídica, o que na prática é difícil que se ocorra. Isso faz com que não se possa afirmar, 

assertivamente, que o agente teve a representação certeira para admitir a existência do injusto 

da decisão.444 

Já para Urs Kindhäuser, a conhecida valoração paralela é inadmissível e 

dogmaticamente imprestável. Isso porque, ao seu ver, apenas um conhecimento preciso do 

sentido da norma permite inferir exatamente quais os pressupostos do comportamento 

concreto devido. Por essa razão, afirma categoricamente que a teoria não é, no que tange ao 

conhecimento do fato que é necessário para se evitar a realização do tipo, nenhuma valoração 

paralela, mas uma valoração incorreta. Aduz, ainda, que quem considera ser a valoração 

                                                             
442 MEZGER, Edmundo. Tratado de derecho penal. Tradução José Arturo Rodriguez Muñoz. Atualização 

Antonio Quintano Ripollés. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 150-151 e 159-

161. 
443 Ibid., p. 150-151 e 160-162. 
444 FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la 

culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 74. 



 133 

paralela um equivalente de conhecimento do fato, finge um pressuposto necessário da 

capacidade da ação referida à norma e, com isso, do ilícito445. Não obstante, apesar de 

identificar como disfuncional a aplicação dessa teoria para identificação do dolo, reconhece 

que pode ser válida ao se estudar a evitabilidade de um erro sobre a norma. Assim, um erro 

sobre a norma seria evitável quando o agente poderia reconhecer a danosidade do seu 

comportamento e, com isso, deveria inferir sua antijuridicidade446.  

Ingeborg Puppe, por sua vez, enxerga um desvirtuamento das relações jurídicas às 

quais o tipo penal faz referência, que é o objeto do dolo. No seu entendimento, a teoria da 

valoração paralela na esfera do profano distorce essa situação, caracterizando esses 

elementos como normativos e dando a impressão de que o sujeito deve realizar um ato de 

valoração, quando, na realidade, se trata de um ato de conhecimento. Isso, em última análise, 

faria com que o indivíduo atuasse como se legislador fosse, promulgando normas 

extrapenais447. 

Miguel Díaz y Gárcia Conlledo tece uma crítica mais branda. Os vícios que enxerga 

estão na terminologia empregada. Insiste que o significado que deve ser percebido pelo 

indivíduo não é o jurídico, mas o social. Além disso, questiona o emprego da palavra 

“valoração”, que pode expressar que, para se conhecer o sentido de um elemento típico, deve 

ser realizado um juízo de valor, em vez de um ato de entendimento. Diverge, ainda, do 

emprego da palavra “paralela”, uma vez que pode dar a entender que o indivíduo deve 

conhecer algo distinto do sentido do elemento típico, como se fossem reduzidas as 

exigências cognitivas. O que não seria correto. É necessária a exata compreensão do 

significado material do elemento típico448.  

4.3.2.4 Hans Welzel 

Como muito já foi dito a respeito da doutrina de Hans Welzel, atém-se, nesta 

oportunidade, especialmente à sua leitura em relação ao erro quanto às remissões 

normativas. Como se viu, foi com as marcantes proposições de Hans Welzel que a dicotomia 

erro de fato-erro de direito foi superada. Passa-se, então, a adotar as expressões erros de tipo 

                                                             
445 KINDHÄUSER, Urs. Acerca de la distinción entre error de hecho y error de derecho. In: FRISCH, Wolfgang 

et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 155. 
446 Ibid., p. 163. 
447 PUPPE, Ingeborg. Error de hecho, error de derecho, error de subsunción. In FRISCH, Wolfgang et al. El 

error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 105-107. 
448 DÍAZ Y GÁRCIA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos del tipo. Madrid: La Ley, 

2008, p. 351-358. 
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e erro de proibição em substituição. O erro de tipo é definido pelo autor como o 

desconhecimento de uma circunstância objetiva pertencente ao tipo penal, podendo ser de 

natureza fática ou de natureza normativa, determinando que os erros sobre os elementos 

normativos são, portanto, erros de tipo. Para se conhecer o sentido dos elementos 

normativos, o autor se vale da “valoração paralela na esfera do profano”449 

Quanto aos elementos de antijuridicidade, no seu entendimento, não passam a 

constituir o tipo penal apenas por estarem alocadas em uma das circunstâncias do tipo. 

Continuam possuindo esses elementos apenas a essência de uma valoração do tipo, por essa 

razão um erro sobre elas configura um erro de proibição. De forma exemplificativa, trazem-

se expressões que se entendem, para os fins deste trabalho, como por assessoriedade de ato 

administrativo, como “sem autorização”, evidenciando, mais uma vez, a volatilidade 

classificatória das formas de remissão normativa. Não é outra a sua conclusão nos casos das 

leis penais em branco. O erro sobre uma circunstância do tipo é um erro de tipo, ao passo 

que o erro sobre a norma complementar é um erro de proibição450. 

4.3.3 Principais correntes doutrinárias  

4.3.3.1 O erro sobre o elemento extrapenal nunca é abrangido pelo dolo, 

configurando erro de proibição 

Enrique Bacigalupo aduz que apenas elementos do tipo podem ser objeto do dolo, 

sob a usual fundamentação de que aquele que pratica a conduta mediante um erro sobre as 

circunstâncias que pertencem ao tipo, não sabe o que faz, ao passo que quem conhece as 

circunstancias, porém crê que sua conduta é permitida, sabe o que faz, mesmo que erre 

quanto ao seu significado. À vista disso, o autor rejeita a inclusão da consciência da ilicitude 

como elemento componente do dolo, rejeitando, portanto, qualquer vínculo seu com as 

teorias do dolo451.  

O autor rejeita que o erro quanto ao significado de um elemento normativo, seja ele 

jurídico ou cultural, expresse um erro de tipo. Nesse caso, dois são os cenários possíveis: ou 

                                                             
449 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Tradução Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 127. 
450 Ibid., p. 128-129. 
451 BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error. 2a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, p. 38 e 52-55 e 155. O autor 

realiza uma forte crítica ao emprego da “circunstância ao se referir ao tipo, já que a expressão acaba por dar a 

entender que designa elementos não essenciais ao fato punível”. Cf. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. El 

derecho penal de culpabilidad en el proyecto de código penal - parte general - de 1974. Nuevo Pensamiento 

Penal: Revista de derecho y ciencias penales, Buenos Aires, v. 5, 9/12, p. 161-182, 1976, p. 166-167. 
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o indivíduo, em seu ato de compreensão espiritual, está agindo sob a égide de um erro de 

subsunção, que não é acolhido pelo dolo, uma vez que, para o autor, só se exige uma 

valoração paralela e não a correta subsunção dos fatos aos conceitos jurídicos do tipo; ou, 

na hipótese em que sequer uma valoração paralela foi realizada, está-se diante de um erro de 

proibição452. 

A mesma resposta é dada por Enrique Bacigalupo aos especiais elementos de 

antijuridicidade: quando houver um erro quanto a esses elementos, estar-se-á referindo a um 

erro de proibição. Ao seu ver, sob um viés dogmático, considerar esse cenário como erro de 

tipo estaria, em alguma medida, atraindo a consciência de ilicitude para dentro do dolo, o 

que não seria admissível. Sob uma perspectiva político-criminal, tratar o erro sobre esses 

elementos como erro de proibição pressuporia uma melhor distribuição, já que demanda do 

agente um maior cuidado frente às consequências de sua ação em relação às outras pessoas 

e aos outros bens jurídicos. Importante trazer uma pequena ressalva feita pelo autor, segundo 

o qual, adeptos das teorias do dolo, frente às problemáticas político-criminais expostas, 

passaram a tratar os elementos de antijuridicidade como condições objetivas de punibilidade, 

para que também não fossem abarcadas pelo dolo, o que, ao ver de Enrique Bacigalupo, 

constitui uma violação ao princípio da culpabilidade, por transformarem em irrelevantes 

erros que recaem sobre a proibição do fato453. 

Sendo assim, ante o expresso posicionamento do autor sobre erros de tipo estarem 

vinculados, restritamente, a erros quanto a circunstâncias do tipo, porém restando excluídos 

os elementos normativos e os especiais elementos de antijuridicidade desse universo, 

impossível alcançar conclusão outra que não a de que o erro sobre as diversas formas de 

remissão normativa não mencionadas expressamente pelo autor também configurarão, sem 

exceções, um erro de proibição. 

Em Portugal, Tereza Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto possuem 

posicionamento semelhante. Para se entender o seu pensamento sobre o erro nas leis penais 

em branco, é capital que seja feita uma breve contextualização de como o Código Penal 

português, eixo do raciocínio dos autores, dispõe a questão do dolo e do erro, bem como de 

que forma enxergam a figura da norma penal em branco. 
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O artigo 14 do aludido diploma legal prevê que atua com dolo aquele que representa 

um fato contido em um tipo penal, tendo a intenção de realizá-lo454. Já no que tange ao erro, 

são dois os dispositivos que o estabelecem. O artigo 16455, cujo conteúdo diz respeito ao erro 

nas circunstâncias de fato, dispõe que exclui o dolo o erro sobre elementos 1) de fato ou 2) 

de direito ou 3) sobre proibições cujo conhecimento seja razoavelmente indispensável para 

que se possa compreender a ilicitude da conduta. Finalmente, o art. 17, ainda do Código 

Penal português456, versa sobre o erro quanto à ilicitude.  

Isso posto, os autores afirmam que a relação de conhecimento relacionada aos 

elementos de fato demanda a compreensão intelectual da realidade objetiva, à parte qualquer 

sorte de valoração específica sobre a realidade conhecida. Porém, o objeto do dolo não é 

puramente fático, mas também normativo, o que fica explícito quando o artigo 16 menciona 

expressamente, ao contrário da legislação brasileira, que o erro recai também sobre 

elementos de direito. Então, o erro sobre os elementos normativos estaria abarcado por este 

artigo, influenciando o dolo. Uma ressalva é feita pelos autores, todavia. A exclusão do dolo 

não se verificaria em todos os casos, mas apenas naqueles em que o elemento normativo 

desempenha papel importante para que o agente compreenda o desvalor da ilicitude do fato. 

Erros valorativos ou axiológicos457 dos agentes sobre a realidade competem à esfera da 

culpabilidade458.  

Na consideração dos autores, lei penal em branco é qualquer tipo penal incompleto 

em sua descrição, sendo preenchido por instrumentos normativos ou não. Assim, as normas 

sancionadoras, as quais descrevem os pressupostos da punição de um crime de forma 

                                                             
454 Artigo 14º do Código Penal Português: 1 - Age com dolo quem, representando um facto que preenche um 
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cognitivo. O primeiro seria um problema de natureza axiológica ou de valoração do agente sobre a realidade. 

Também pode ser chamado de erro moral. Já o segundo, seria um erro de natureza intelectual ou cognitivo. Cf. 

BELEZA, Teresa Pizarro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O regime do erro e as normas penais em 

branco (ubi lex distinguit...). Coimbra: Almedina, 2001, p. 22-23. 
458 Ibid., p. 18-24. 
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incompleta, fazem remissão às normas complementares, que balizam os limites da proibição, 

podendo esta ser composta inclusive pela descrição de atos administrativos459.  

Em relação às normas sancionatórias, entendem que a solução deve ser encontrada 

em função da natureza do erro e da natureza do objeto do erro. Dessa forma, se houver um 

erro intelectual sobre a proibição que contenha condutas axiologicamente neutras, será 

excluído o dolo, podendo haver responsabilidade apenas por culpa. Mas, se houver um erro 

de valoração ou de proibição que não seja axiologicamente neutro, aplica-se o artigo 17, o 

qual, como se viu, não altera o dolo. Em contrapartida, se o erro recair sobre fatos ou 

elementos normativos da norma sancionatória, exclui-se o dolo460.  

A segunda e a terceira hipótese são as que mais interessam ao presente trabalho, 

afinal, a primeira descreve um mero erro sobre os elementos típicos. À segunda hipótese, 

que trata, realmente, das normas objeto da remissão normativa, aplica-se o determinado no 

art. 17, sob o argumento de que aquele que conhece a norma sancionatória, somente 

ignorando os seus limites, já possui elementos essenciais para formar a consciência da 

ilicitude do fato. Finalmente, quando o objeto das normas em branco forem erros sobre os 

atos administrativos, apenas caso o erro seja decorrente da impossibilidade do sujeito de 

obter o conhecimento da proibição (por exemplo, o agente que deveria ter notificado do ato, 

não o fez) deve-se aplicar o artigo 16, na modalidade do desconhecimento da ilicitude do 

ato, excluindo, logicamente, o dolo. Via de regra, se não for constatado um problema de 

conhecimento efetivo da informação, mas sim mera diligência do destinatário da norma para 

se furtar da obtenção da informação, estar-se-á perante um caso de erro quanto à ilicitude 

(art. 17, do Código Penal português)461.  

Muitos outros autores de expressão também entendem ser o caso de se considerar o 

erro de proibição como a correta via para solucionar a questão dos erros sobre as remissões 

normativas. Entretanto, essa leitura, muitas vezes, vem sendo feita de forma crítica, 

especialmente em razão da configuração dos delitos que envolvem a criminalidade 

econômica ou administrativa, o que faz com que novas propostas de consequências legais 

sejam oferecidas. 

Miguel Bajo e Silvina Bacigalupo, por exemplo, entendem que, no Direito Penal 

econômico, usualmente, a consciência da ilicitude está em função do conhecimento da 

                                                             
459 BELEZA, Teresa Pizarro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O regime do erro e as normas penais em 

branco (ubi lex distinguit...). Coimbra: Almedina, 2001, p. 31-32 e 57. 
460 Ibid.., p. 57-59. 
461 Ibid., loc. cit. 
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norma jurídica à qual a norma penal em branco ou o elemento normativo faz referência. 

Haveria, então, uma diferença basilar em relação aos delitos tradicionais, cuja consciência 

da ilicitude faria parte de um conjunto de regras éticas que regulam o comportamento 

corriqueiro do sujeito, de modo que restasse pouca área de atuação para o erro de proibição 

em delitos como o homicídio, o estupro, os delitos de falso, o roubo, dentre outros462. 

Isso posto, seria um abuso do ius puniendi, desprovido de qualquer justificativa 

palpável, a aplicação da sanção penal para os casos de erro de proibição evitável verificados 

no âmbito daquela criminalidade, tendo em vista que essas condutas não possuiriam qualquer 

respaldo na consciência moral geral. Isso posto, sugerem os autores que os erros vencíveis 

de ilicitude, que constituiriam delicta quia prohibita463, importassem na impunidade, uma 

vez que, na prática, se comportam como erros inevitáveis464. 

Outra proposta de conteúdo bastante semelhante é realizada por José Cerezo Mir. 

Nos crimes econômicos ou administrativos, dever-se-ia realizar, segundo suas lições, nova 

previsão legal que estabeleça a atenuação considerável da pena para os casos de erro de 

proibição vencível ou, até mesmo, uma regulação específica que implique pena inferior a 

um ou dois anos ou mesmo exima o sujeito da responsabilidade criminal nas situações em 

que o erro seja de difícil evitabilidade465.  

No mesmo sentido e sob fundamentação semelhante, Carlos Maria Romeo Casabona 

sugere que seria muito rigorosa a aplicação das consequências legais da teoria da 

culpabilidade a delitos cuja complexidade normativa torna difícil o reconhecimento do 

comportamento ilícito e da diretriz expressa pela norma. Destarte, defende que exceções 

relacionadas ao Direito Penal econômico sejam criadas, na parte especial ou mesmo em 

legislações específicas, viabilizando a atenuação da pena ou a própria impunidade, a 

depender da dificuldade de se evitar o erro466. 

Jorge de Figueiredo Dias, por seu turno, possui posicionamento cujas consequências 

jurídicas sugeridas se assemelham àquelas propostas pelas teorias do dolo, apesar de negá-

las e possuir fundamentação distinta para alcançar tais resultados. Ao seu modo de ver, 

                                                             
462 BAJO, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho penal económico. Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces, 2001, p.184. 
463 Entende-se mais pertinente, ao presente trabalho, a apresentação do conceito de delicta quia prohibita no 

item 4.3.4.1. 
464 BAJO, op. cit, p. 184-185. 
465 CEREZO MIR, José. La regulación del error de prohibición en el código penal español y su trascendencia 

en los delitos monetarios. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, v. 38, n. 2, p. 277-284, 

mai./ago. 1985, p. 283-284. 
466 ROMEO CASABONA, Carlos María. El error evitable de prohibición en el proyecto de 1980. Anuario de 

derecho penal y ciencias penales, Madrid, v. 34, 2/3, p. 739-767, mai./dez. 1981, p. 757-758. 
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existem condutas axiologicamente relevantes, que possuem, de forma ínsita, uma valoração 

moral, cultural ou social. Nestes casos, ao conhecer os elementos constitutivos da conduta, 

pode-se afirmar que o indivíduo já identifica o seu desvalor e, por essa razão, o erro de 

proibição nessa conjuntura seria inalcançável. Importante esclarecer que o autor não acredita 

que o desvalor moral equivale, automaticamente, ao desvalor jurídico e tampouco que resulte 

no reconhecimento instantâneo dos elementos constitutivos da conduta467. 

Em contrapartida, quando não é possível suscitar, de pronto, uma relação entre a 

conduta e uma valoração moral social ou cultural, os elementos constitutivos não 

apresentam, em sua essência, um desvalor ligado a um dever ético e um desvalor jurídico. 

Em outras palavras, a conduta em si é axiologicamente neutra. Não seria a própria conduta, 

então, que justificaria a sua proibição, mas a existência de uma “proibição legal” a ela 

acrescentada. Isso tolhe do indivíduo os meios necessários para que oriente sua consciência-

ética no sentido da consciência da ilicitude468. 

Por essa razão que Jorge de Figueiredo Dias entende que, se o sujeito desconhece a 

proibição legal e, em decorrência disso, não concebe a consciência da ilicitude, bem como 

dos fatos típicos, o erro configura uma falta de ciência, e não um engano da consciência, 

razão pela qual deveria excluir o dolo469. 

Esta forma de conduta seria muito frequente no Direito Penal Administrativo, 

dominado pelas leis penais em branco470. Isso tornar-se-ia ainda mais evidente quando se 

recorda que as leis penais em branco costumam criminalizar condutas por razões de pura 

oportunidade e contingência, de maneira transitória, o que reforçaria, ainda mais, a 

necessidade de os erros de proibição atingirem o dolo471. 

Miguel Díaz y García Conlledo, apesar de compreender que, em muitas situações, o 

indivíduo, mesmo que se informasse suficientemente ou assim o tentasse, não conseguiria 

sair de sua situação de erro, por causa de uma dificuldade de interpretação da norma penal 

(mesmo para os técnicos), acredita que não se deve inflacionar a complexidade de 

conhecimento da situação jurídica. Isso porque, muitas vezes, a delinquência econômica, a 

despeito de ser composta por normas particularmente vagas, desenvolve-se em camadas 

                                                             
467 DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 5a ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2000, p. 398 e 401. 
468 Ibid., p. 398-400. 
469 Ibid., p. 400-401. 
470 O autor parte de um conceito estrito de lei penal em branco, no qual a fundamentação constitutiva da 

punibilidade é estipulada por entidade diversa do legislador, que opta por delegá-la a autoridade administrativa 

ou policial. Cf. Ibid., p. 401. 
471 Ibid., p. 405-406. 
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sociais amplamente socorridas por assessores especializados com alta expertise técnica e 

capazes de orientar seus clientes no mesmo sentido que caminha o ordenamento jurídico472.  

Carlos Martínez-Buján Pérez, por sua vez, também reconhecendo a dificuldade, em 

muitos casos, de se conhecer o conteúdo do elemento extrapenal, entende que o erro de 

proibição deve ser aplicado de maneira muito mais generosa, principalmente ao se apreciar 

sua evitabilidade473. 

4.3.3.2 O erro sobre elemento extrapenal é abrangido pelo dolo sempre que contiver 

a proibição do tipo penal 

Wolfgang Frisch entende que o injusto subjetivo está presente quando o agente 

decide por um comportamento, cujas características, de acordo com a sua representação, são 

convergentes com uma conduta prevista em um tipo penal doloso. Essa ocorrência é 

chamada pelo autor de “injusto de decisão”. Não havendo esse conhecimento a respeito dos 

elementos do tipo, não persiste o injusto subjetivo do delito. Essa lógica justificaria, por 

exemplo, a punição da tentativa inidônea, sob o fundamento de que se se pretende evitar o 

ato de decisão contido no delito doloso consumado474. 

Sendo assim, para que uma conduta possa ser considerada um injusto de decisão, 

vista, então, como um ato contrário ao ordenamento jurídico, contrário ao bem jurídico, o 

agente não pode supor estar acolhido por alguma situação que autorize o seu comportamento. 

Isso porque sua decisão, assim, convergiria com o ordenamento jurídico, o que expressa que 

Wolfgang Frisch diferencia, claramente, o conceito de dolo típico e de injusto doloso475. 

De tal sorte, quem entende a dimensão específica da proibição e, mesmo assim, sem 

acreditar estar sob a égide de alguma causa de justificação, decide contra o bem jurídico, 

comete um injusto de decisão. Todavia, essa decisão, detentora das circunstâncias ínsitas à 

proibição, pode ser alcançada de diversas formas, por meio de interpretações técnicas ou 

mesmo de uma linguagem leiga, o que importa, na realidade, frisa-se, é que esteja presente 

                                                             
472 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. El error en el derecho penal económico. In: RAMÓN SERRANO-

PIEDECASAS, José; DEMETRIO CRESPO, Eduardo (Dir.). Cuestiones actuales de derecho penal 

empresarial. Madrid: Colex, 2010, p. 56. 
473 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte general. 5a ed., 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 439. 
474 FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la 

culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 61-

64. 
475 Ibid., p. 64-65. 
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por completo na representação do autor as circunstâncias pelas quais o legislador proibiu 

determinada conduta476. 

O autor parece ter alguma sorte de simpatia pelas a teorias do erro de fato e erro de 

direito, caso o primeiro seja entendido como erro sobre a existência das circunstâncias que 

o autor tem que compreender para que se possa qualificar sua conduta como injusto da 

decisão; e o segundo seja entendido como as hipóteses em que o agente captou essas 

circunstâncias, porém considera sua conduta como juridicamente irreprovável. O autor, 

contudo, externaliza uma preocupação advinda do emprego dessa conceituação de uma 

forma esquematizada, que leve a considerar, por exemplo, o erro de direito como quando 

alguém compreenda equivocadamente dados jurídicos essenciais para a ocorrência do 

injusto de decisão477. 

A dicotomia erro de direito penal – erro de direito extrapenal é apresentada com ainda 

mais tranquilidade, considerando a primeira como crença de que o comportamento não é 

reprovável, como já exposto, e a segunda como a ausência de compreensão sobre as 

circunstâncias de referência e, algumas vezes, ao fundamento para a materialização do 

injusto. Outra ressalva é feita pelo autor: interpretações diversas dessa podem acarretar uma 

aplicação equivocada dos institutos, fazendo com que, em situações nas quais o indivíduo 

tenha compreendido a presença do injusto de decisão, apoie-se em dispositivos extrapenais 

para isentar-se de qualquer responsabilidade penal478. 

Isso posto, Wolfgang Frisch sustenta que, na realidade, o problema não se relaciona 

com a teoria do erro, mas com a concretização de normas. O erro seria exclusivamente o 

meio pelo qual se acessa esse processo de concretização. O importante é que o sujeito capte 

as circunstâncias da proibição, necessárias para fundamentar uma decisão contrária ao bem 

jurídico. No caso das leis penais em branco, objeto do erro extrapenal, não seria outra a 

lógica operante, de modo que a participação do elemento extrapenal no dolo seria variável, 

estando em função da sua indispensabilidade para a devida compreensão das circunstâncias 

da proibição. Desse modo, absolutamente irrelevante o topus onde os dados fáticos ou os 

deveres se encontram para aferição dos efeitos do erro479. 

A título exemplificativo, o autor menciona o delito de defraudação tributária alemão 

como forma de exemplificação. O agente, para possuir um “injusto de decisão”, deve 

                                                             
476 FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la 

culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 73. 
477 Ibid.p. 76. 
478 Ibid., p. 76-77. 
479 Ibid., p. 80-82 e 83. 
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desprezar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a pretensão tributária do Estado de 

evitar a diminuição na sua arrecadação. Quem, portanto, desconhece que está sujeito a 

determinado tributo não pode ter sua decisão qualificada como contrária a esse bem jurídico. 

Equivalente conclusão deve ser alcançada quando uma pessoa desconhece o dever, disposto 

no § 370, parágrafo 1º, num. 2, AO (Código tributário alemão), de declarar dados tributários 

relevantes à Fazenda, apenas o fazendo em seu imposto de rendas. O agente não captou que 

sua conduta vai na contramão da pretensão fiscal do Estado e, nesse caso, em que o referido 

dever está alocado em norma tributária, não é possível saber que contraria o bem jurídico 

tutelado, não se podendo falar, portanto, em injusto doloso480. Cumpre esclarecer que, apesar 

da terminologia empregada, a ausência de dolo não diz respeito ao fato de estarem esses 

elementos em norma extrapenal, per se; mas pelo fato de esses elementos, que por acaso 

estão na norma extrapenal, conterem as informações que permitem o conhecimento de que 

sua conduta ofende o bem jurídico.  

Miguel Díaz y García Conlledo alcança conclusões semelhantes no que tange ao erro 

sobre as normas penais em branco, partindo, entretanto, de ponto de partida bastante distinto 

do último autor analisado. Ao seu ver, para que alguém atue com dolo, deve conhecer que a 

sua conduta vai de encontro com uma série de fatores, circunstâncias ou fatos que estão 

previstos no tipo penal, não estando vinculado ao simples e literal conhecimento dos 

elementos que compõem o tipo. Isso nos faz concluir que, na realidade, para o autor, deve-

se conhecer, sim, os elementos do tipo, mas de modo a captar a proibição e a desvalorização 

jurídica da conduta, descolados, cumpre destacar, do conhecimento da proibição481.  

Nessa esteira, em relação aos elementos normativos ou descritivos, o autor entende 

que o dolo exige um conhecimento do sentido autêntico, do significado material, do porquê 

do elemento normativo ou descritivo em questão. Esse conhecimento deve perfazer as 

noções que a lei considera suficientes para o “homem médio ideal”. Sem isso, estar-se-ia 

diante de um erro de tipo. Esse posicionamento se justificaria visto que esse conhecimento 

cumpriria a função de inibição para a generalidade dos cidadãos, alcançando a finalidade de 

prevenção geral da pena482. 
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Dessa forma, para que a ação dolosa esteja presente, não é necessário que o indivíduo 

realize um processo de subsunção de sua conduta a um tipo penal e tampouco tenha a 

consciência da ilicitude. O erro de tipo ou o erro de proibição se produzem sem que haja 

necessidade de um erro de subsunção do agente483. 

O autor traz o exemplo do furto. Para agir com dolo, deve-se saber que a coisa 

pertence à outra pessoa. Não importa se adquiriu por doação ou compra e venda e menos 

ainda que o sujeito entenda o que diz o tipo de furto sobre o conceito de “alheio”484.  

Além disso, o autor afirma que os elementos normativos de sentido se distinguem 

dos elementos normativos de valor485. Assim, os elementos normativos assumem um 

componente descritivo formado por pressupostos comumente aceitos da valoração. De tal 

sorte, o conhecimento doloso deve abarcar os pressupostos dessa valoração, porém a própria 

valoração não pode ser objeto do dolo. Desenvolvendo seu raciocínio, para melhor 

compreensão de sua tese, o autor traça um paralelo com os elementos de valoração global 

do fato, nos quais o erro sobre a valoração também não é objeto do dolo por ser uma 

desvalorização jurídica que se confunde com o próprio conhecimento da ilicitude486.  

No caso dos elementos em branco, outra é a conclusão: o dolo não precisa, 

necessariamente, abarcar a norma de remissão, contudo existem exceções. Na eventualidade 

de se notar que a norma objeto de remissão é um elemento do tipo, o tratamento deve ser 

diverso. Miguel Díaz y Garcia Conlledo propõe, nesse tocante, que seja feito um exercício 

de interpretação. Como dolo está relacionado com sentido do tipo, este deve ser percebido 

pelo agente. Se isso apenas é possível com o conhecimento da norma a que se faz remissão, 

é necessário o seu conhecimento para um atuar doloso. O autor apenas ressalva que isso não 

se verifica em todo caso, vez que pode se tratar a remissão de um instrumento de economia 

legislativa, em nada abalando o sentido do tipo penal487.  

Ainda adepto do mesmo posicionamento, Carlos Martínez-Buján Pérez entende que 

não existem empecilhos dogmáticos para se considerar o erro sobre a existência da norma 

de complemento nas leis penais em branco um erro de tipo, porém não defende que deva ser 

assim considerado em todos os casos, mas apenas quando, efetivamente, o erro, no caso 
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concreto, merecer esse tratamento, o que já reduziria expressivamente o espectro do erro de 

proibição. Além disso, em termos político-criminais, o autor entende que a corrente aqui 

exposta apresentaria resultados muito mais satisfatórios488. 

Frederico Horta caminha no mesmo sentido, ao concluir que o tipo correspondente a 

uma lei penal em branco só incluirá o dever extrapenal infringido nas hipóteses dessa 

infração ser a única qualidade da conduta incriminada dentre as atribuídas pela própria lei 

penal, haja vista que a função da norma complementadora das leis penais em branco é apenas 

a de delimitar o alcance da proibição, denotando as ocasiões em que é punível a conduta 

causadora do dano ou criado de perigo concreto ao bem jurídico489.  

Finalmente, Claus Roxin, em sua análise sobre os tipos abertos e elementos de dever 

jurídico, conclui que a teoria do erro quando enfrenta os elementos de dever jurídico propõe 

uma solução híbrida. Isto é, deve-se considerar erro de tipo quando esse elemento ocupa o 

papel de elemento do tipo determinante do injusto. Por outro lado, será considerado erro de 

proibição quando o indivíduo, em que pese o completo conhecimento sobre os elementos 

típicos, equivoca-se sobre a proibição da ação490.  

4.3.3.3 O erro sobre o elemento extrapenal é sempre abrangido pelo dolo 

Ingeborg Puppe leciona de maneira diferente. No seu entendimento, o conteúdo do 

conhecimento próprio do dolo é aquele que reflete o sentido, a intenção, do tipo. De tal sorte, 

os fatos hipotéticos descritos no tipo não constituem a mera extensão do tipo, ou seja, a mera 

correspondência entre o fato hipotético descrito e a sua ocorrência. É de se pontuar, também, 

que, para a autora, os fatos hipotéticos não possuem um sentido rígido e absoluto, mas podem 

possuir sentidos distintos, inclusive diferentes do teor literal apresentado. Traz-se um 

paralelo realizado pela autora que aclara seu pensamento, que prevê que um tipo descreve 

múltiplos fatos exatamente como uma função matemática descreve muitas equações491. 

A referida autora nega a clássica e já referida diferenciação entre elementos 

normativos e descritivos, vez que ambos refletem, rigorosamente da mesma forma, o sentido 

do tipo, percebido pelo agente por meio de um ato de compreensão intelectual. Assim sendo, 
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careceria de sentido afirmar que os elementos descritivos seriam percebidos com base na 

mera percepção sensorial, diferentemente dos elementos normativos492. 

Nessa toada, a autora considera que, nas leis penais em branco, a norma 

complementadora integra a norma penal, de modo que passa a ser necessária a sua 

representação por parte do sujeito ativo para que possa se falar em dolo, sob pena de restar 

inviabilizada a apuração do seu sentido, criando-se uma tautologia. De tal sorte, isso implica 

não apenas a representação dos pressupostos fáticos da norma positiva objeto da remissão, 

bem como a consciência a respeito da infração do dever, estipulada na norma extrapenal.  

Entretanto, raciocínio diferente repousa sobre os elementos de valoração global do 

fato (ou predicados de valor, conforme tratados por Ingeborg Puppe), na medida em que são 

tidos como remissões, não a normas do Direito escrito, como as leis penais em branco, mas 

a normas valorativas identificadas no Direito não escrito. É de se esclarecer que o valor 

expresso por esses elementos não se refere à valoração do agente, mas à valoração feita pela 

sociedade. Dessa forma, pairam sobre o senso comum da comunidade jurídica, sendo, 

portanto, o cidadão capaz de reconhecê-las com base no próprio sentimento jurídico genérico 

que aprendeu em sua vivência. Com isso, não pode ser vista como um elemento do dolo. 

Ademais, o fato de eles não constituírem deveres escritos conceitualmente determinados faz 

com que, em alguns momentos, ocupem o mesmo papel de uma causa de justificação, como 

no caso do já referido § 240, do Código Penal alemão, concretizado na palavra “reprovável”, 

de forma que não haja razão para impor a exclusão do dolo sobre um erro quanto à extensão 

de uma causa de justificação. No entanto, quando deveres de garantia ou de cuidado estão 

por detrás dos elementos de valoração global, não há confusão com as autorizações 

excepcionais das causas de justificação, podendo ser tratadas como excludente do dolo um 

erro sobre o elemento de valoração global sem entrar em conflito com as regras gerais de 

tratamento de um erro sobre a extensão de uma causa de justificação493. 

Tendo esses pilares como pressupostos, a autora resgatou a antiga classificação do 

Tribunal Supremo do Império alemão (Reichsgericht) – de certa forma, superada pela 

doutrina e jurisprudência -, qual seja, os conceitos do erro de direito Penal e do erro de direito 

extrapenal para abordar a questão do erro. Refutando as comuns críticas que acusam essa 

distinção de ser superficial e formalista, Ingeborg Puppe reapresenta essa classificação, 

sustentando que, na realidade, o erro de direito Penal retrata o erro sobre os conceitos 

                                                             
492 PUPPE, Ingeborg. Error de hecho, error de derecho, error de subsunción. In: FRISCH, Wolfgang et al. El 

error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 90-94 e 104. 
493 Ibid., p. 124-125 e 137. 
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contidos nos tipos penais, enquanto o erro sobre direito extrapenal corresponderia ao erro 

sobre fatos que preenchem o tipo, os quais também podem estar fundamentados no Direito 

e na lei. Ao seu ver, o que se verificava no passado é que o Reichsgericht entendia o erro 

sobre o Direito Penal da mesma forma que, atualmente, se enxerga o erro de subsunção, ou 

seja, o erro sobre o conteúdo da norma que vigora para o autor, o que justifica que seja, 

realmente, considerado irrelevante à luz das consequências jurídicas sobre a pena do autor 

do delito. No que se refere ao erro sobre as leis penais em branco, a autora também se vale 

das mesmas consequências da antiga classificação, cujo conteúdo dispunha que o erro sobre 

dispositivos extrapenais possuía os mesmos efeitos do erro sobre o fato, havendo a exclusão 

do dolo. Isso, contudo, não se justifica por uma questão meramente formalista, relacionada 

ao topus em que se encontra a norma objeto da remissão, como apontam as críticas, mas em 

razão da distinção entre o núcleo de normas de comportamento geralmente reconhecidas, 

cujo conhecimento é comum a todos os membros da comunidade jurídica, e outras normas 

de comportamento que vigoram em virtude do Direito positivo, que não possuem a mesma 

repercussão, apesar da sua criminalização. Dessa forma, quando o legislador tem que se valer 

de uma lei penal em branco, porque não resulta possível formular a norma de comportamento 

de maneira concisa, ele constitui o melhor indício de que não se trata mais do núcleo básico 

de normas de comportamento geralmente conhecidas, o que impõe que o seu conteúdo seja 

dominado para qualquer sorte de imputação delituosa na modalidade dolosa, vez que, para a 

autora, como visto, para que haja dolo deve ter o agente identificado o sentido, a intenção 

do tipo penal494. 

Miguel Díaz y García Conlledo elogia a forte oposição de Ingeborg Puppe a uma 

concepção de objeto de dolo como mera extensão do elemento típico, o que, a seu ver, 

poderia conduzir ao retorno da dicotomia erro de fato–erro de direito. Concorda também 

com as colocações da autora quando critica que o erro sobre elementos normativos jurídicos 

de natureza penal seja classificado como de direito extrapenal, bem como que se considere 

erro de direito penal o sentido autêntico do elemento típico que é proveniente de uma norma 

extrapenal e, todavia, o sujeito conhecia a concorrência do elemento em todo sentido de sua 

atuação. Por outro lado, o autor rejeita a intenção de tratar como erro de tipo qualquer erro 

sobre remissões normativas. Para isso, utiliza o exemplo do crime de lavagem de dinheiro 

(na Espanha, previsto no art. 301, do Código Penal espanhol). Em situações em que o sujeito 
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error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 108 e 136-137 
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acredita que os delitos antecedentes não eram criminosos, mas apenas constituíam infrações 

administrativas495. 

Já Frederico Horta, ainda que concorde com a premissa da autora de que o sentido 

do tipo vincula o conteúdo do dolo, diverge quanto à consideração de que, em todas as 

ocasiões, o preceito extrapenal fará parte do tipo. Isso se dá por entender o autor que a lei 

penal em branco é ambígua, podendo-se dela extrair mais de um sentido, determinando tipos 

de injusto distintos, sendo que, em alguns deles, a norma extrapenal pode não conter o 

conteúdo da proibição496.  

Klaus Tiedemann, por sua vez, também questiona o pensamento da doutrina 

dominante, cujas conclusões não incluem no dolo as normas complementadoras, objeto da 

remissão, fazendo parte da consciência da ilicitude. O autor entende que deve haver uma 

leitura conjunta entre o tipo em branco e as normas complementadoras, independentemente 

de serem outras leis, regulamentos ou mesmo atos administrativos, haja vista, que na maioria 

das vezes, a norma complementadora que substitui algum elemento típico carrega o conteúdo 

da obrigação ou da proibição penal, enquanto a norma penal é valorativamente neutra. Além 

disso, Klaus Tiedemann demonstra certo inconformismo pelo fato da corrente majoritária 

considerar os elementos normativos como integrantes do dolo, materializando quando 

ausente a sua representação um erro de tipo e, ao mesmo tempo, considerar um erro de 

proibição quando há erro sobre elementos extrapenais da lei penal em branco497.  

Giovanni Grasso, ao analisar o art. 47, do Código Penal italiano498, afirma que, 

partindo do pressuposto que a norma que deve completar a lei penal em branco é parte 

constitutiva do tipo e que a regra geral do erro deve sempre ser aplicada na norma penal de 

modo a completá-la, não se pode negar que o erro referente a um elemento da disposição da 

norma extrapenal implica a interpretação errada de uma parte de um preceito penal, não 

                                                             
495 DÍAZ Y GÁRCIA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos del tipo. Madrid: La Ley, 

2008, p. 348-350. 
496 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 
erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 192. 
497 TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico. Introducción y parte general. San José: Grijley, 2009, p. 

213-220. Id. La ley penal en blanco: concepto y cuestiones conexas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, v. 10, n. 37, p. 73-97, jan./mar. 2002, p. 89-90 e 92-93. 
498 Art. 47 - Errore di fatto - L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. 

Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto 

dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità 

per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato 

un errore sul fatto che costituisce reato. 
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compreendendo o agente qual será o comportamento que a norma espera dele. Assim sendo, 

seria a modalidade de erropevista no § 1º do art. 47, como todo erro de fato499. 

Ao analisar as posições doutrinárias a respeito do erro sobre as remissões normativa, 

Jesús-María Silva Sánchez sustenta que a valorização do erro de tipo feita por alguns autores 

é decorrente de um processo de normativização da tipicidade objetiva, o que reflete no objeto 

dolo. Em suas palavras, os elementos objetivos do tipo “han experimentado un proceso de 

normativización evidente a través de las doctrinas del comportamiento desaprovado y de la 

imputación objectiva”500. 

4.3.3.4 Retorno à teoria do dolo: o erro sempre vinculado à consciência da ilicitude 

Yamila Fakhouri Gómez adota uma posição bastante diferente das correntes já 

analisadas. Sua proposta sugere uma radical alteração dogmática que rejeita a teoria da 

culpabilidade, alicerce das concepções até agora visitadas, que importa no retorno das 

premissas ínsitas às teorias do dolo. Entende a autora que o dolo deveria voltar a ter, como 

seu componente, a consciência da ilicitude501.  

Ela parte do juízo de que existem tipos cujo domínio permite que o agente alcance o 

conhecimento da ilicitude, ao mesmo tempo em que, por outro lado, existem outros tipos em 

que isso não é possível, especialmente naqueles tipos que se relacionam com o Direito Penal 

acessório, marcados, como se viu, pelo excesso de regulamentação alheia à esfera penal. Nas 

primeiras situações, sustenta que o dolo é indissociável do conhecimento latente da 

proibição, a menos que o agente desconheça a situação fática, não sabendo que realiza o tipo 

penal, ou quando a situação é justificada. E, nas segundas, nas quais a perturbação social não 

é evidente, não haveria o componente valorativo, identificando o conhecimento da proibição 

exclusivamente com o conhecimento da antijuridicidade formal, razão pela qual recomenda 

a autora que a consciência da ilicitude volte a compor o dolo502. 

A autora, a fim de justificar sua visão, tece uma série de críticas à teoria da 

culpabilidade. Inicialmente, afirma não concordar com a menor reprovabilidade do erro de 

                                                             
499 GRASSO, Giovanni. Considerazioni in tema di errone su legge extrapenale. Rivista italiana di Diritto e 

procedura Penale, Milano, v. 19, n. 1, p. 138-178, 1976. 
500 Cumpre esclarecer, entretanto, que o autor não adere a essa corrente doutrinária, por entender que, no Direito 

Penal econômico, a modalidade culposa é raramente prevista, o que levaria várias situações à impunidade, 

tornando, portanto, a proposta disfuncional. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Mária. Fundamentos del derecho penal 

de la empresa. 2a ed., Madrid: Edisofer, 2016, p. 30. 
501 FAKHOURI GÓMEZ, Yamila. El objeto del dolo em derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2012, p. 335. 
502 Ibid., p. 334-337 e 348. 
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tipo em relação ao erro de proibição, em razão de o primeiro representar o desconhecimento 

do que se faz e o segundo apenas do que é proibido, uma vez que isso representaria um 

conceito de dolo limitado aos fatos, carente de qualquer significado, o que, a seu ver, 

denotaria uma incoerência dogmática, tendo essa diferenciação de tratamento respaldo 

apenas em hipóteses político-criminais. A teoria da culpabilidade, na realidade, apenas seria 

capaz de segmentar o degrau da tipicidade e da culpabilidade e, paralelamente, dos erros de 

tipo e de proibição, sem apontar realmente qual o alcance do tipo penal503. 

Com o retorno do dolus malus, o conhecimento das circunstâncias de fato torna-se 

neutro, tendo relevância apenas quando o agente reconhece a ilicitude da conduta, de tal 

sorte que afirma que o único resultado relevante para o Direito Penal seria a existência de 

um injusto culpável, fazendo com que a divisão dogmática entre tipicidade e antijuridicidade 

fossem escanteadas504. Além disso, tanto o erro sobre o objeto valorado quanto o erro sobre 

a valoração da norma conduziriam à mesma consequência jurídica: o erro sobre a 

antijuridicidade da conduta, que não acarretaria a responsabilidade dolosa505. Nesse caso, o 

indivíduo não precisaria conhecer o que se entende por “alheio”, nos crimes patrimoniais, 

ou “documento”, nos crimes de falso, por exemplo506. 

Ademais, a autora combate as clássicas críticas de que haveria uma grande cifra de 

impunidade, em razão da dificuldade de demonstrar a consciência da ilicitude por parte do 

sujeito ativo. Nesse sentido, afirma que não haveria um grau intolerável de impunidade, pela 

existência de modalidades imprudentes, o que não exclui, inclusive, a sua ampliação de 

novos delitos comissivos que comportem essa modalidade, caso se entenda pela sua 

insuficiência507.  

Em relação ao erro sobre os elementos normativos e os elementos em branco, critica 

a resolução por meio da valoração paralela, quanto aos primeiros, e a substituição dos 

segundos pelo conteúdo da norma complementadora sem se modificar o sentido do tipo. 

Aliás, a autora crítica, inclusive, a diferenciação entre as diversas formas de remissão 

normativa, enxergando certa arbitrariedade na diferenciação desses conceitos (que levam a 

consequências importantes na matéria do erro), com sentido dogmático inexiste, o que impõe 

a criação inócua de diversas fórmulas pela doutrina, sem a menor necessidade. No seu 
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504 Ibid., p. 342. 
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entendimento, as diversas formas de remissão normativa expressam, nada mais nada menos, 

que uma mera operação de caráter legislativo, optando, algumas vezes, pela remessa a outras 

normas e, em outras, por um processo de intepretação, o que, decerto, não pode ser uma 

justificativa para nortear um tratamento diferenciado na doutrina do erro. O que deveria ser 

considerado, de fato, para se aferir a consequência jurídica do erro é o conhecimento da 

proibição e não a classe da remissão normativa sob a qual se erra no caso concreto508. 

4.3.3.5 O retorno à dicotomia erro de fato–erro de direito  

Para analisar a teoria do erro, Urs Kindhäuser retoma a antiga classificação entre o 

erro de direito e o erro de fato, atribuindo ao primeiro o significado de erro sobre o sentido 

linguístico de uma expressão, em outras palavras, o erro quanto ao conteúdo da norma, ao 

passo que atribui ao segundo o significado de erro sobre os pressupostos fáticos de uma 

situação determinada. Sendo esse seu ponto de partida, o autor investiga se é necessário, para 

a configuração de uma prática dolosa, apenas a ciência das condições fáticas necessárias 

para a verificação do tipo ou se seria necessário também uma representação conceitual 

aproximada sobre o sentido do tipo penal509. 

Tendo como base o § 16 StGB, o autor explana que este dispositivo legal fornece 

duas interpretações de dolo distintas. A primeira, disposta no § 16 I StGB, expressaria um 

dolo vinculado ao conhecimento das circunstâncias que pertencem ao tipo ou ao “sentido da 

oração”. A palavra “sentido” usada pelo autor denota o conteúdo dado na definição, 

determinado, via de regra, pelo emprego linguístico. É a afirmação expressa pelo tipo 

penal510. 

Concomitantemente, a segunda vertente do dolo, disposta no § 16 II StGB, está 

relacionada ao conhecimento sobre as circunstâncias que realizam o tipo511. Dessa forma, 

“realizar o tipo” estaria relacionado com a “verdade da oração”. Para o autor, a oração é 

verdadeira quando a afirmação nela expressa é correta; sendo mais claro, quando a situação 

de fato expressa por ela está presente512. 
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Desta feita, um erro de sentido é evitado por meio de um ato de esclarecimento ou 

mero uso correto da linguagem, ao passo que um erro sobre a verdade da oração não se 

verifica por meio de um processo empírico. Assim, no primeiro o agente sabe das condições 

de fato de sua conduta, enquanto no segundo isso é desconhecido513. 

Diante disso, pode-se concluir que a primeira corrente do dolo apresentada entende 

que o erro de direito também é capaz de afetar o dolo. Já a segunda vê apenas como fator 

que abala o dolo o erro sobre os fatos. Essas concepções, claro, sempre dentro da leitura feita 

pelo autor. 

Importante, agora, enfrentar qual é a construção dogmática sobre a teoria do crime 

adotada pelo autor para se compreender quais as consequências derivadas do erro. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que Urs Kindhäuser vê como essência do fato punível a 

contradição à norma. Dessa forma, tendo como pressuposto que a vigência fática das normas 

de conduta é baliza aos comportamentos individuais, ao realizar a conduta proibida, o sujeito 

ativo expressa que a norma não é vinculante para ele, avariando a sua vigência, o que parece 

ser, para o autor sob estudo, o objeto de tutela do Direito Penal514.  

Nesse contexto, o dolo é visto pelo autor como o conhecimento dos fatos de forma 

suficiente a ensejar a formação de uma razão de evitar a previsão típica, por meio de um 

juízo de probabilidade da sua ocorrência. Em outras palavras, há dolo a partir do momento 

em que o sujeito ativo compreendeu corretamente os fatos, o suficiente para vislumbrar um 

motivo de evitar a realização do tipo. É de se notar que os elementos volitivos foram 

absolutamente colocados de escanteio por Urs Kindhäuser na apreciação do dolo515.  

Resta, ainda, ao plano da culpabilidade identificar se existem razões que justifiquem 

a impunidade para que o agente, tendo a noção das características fáticas, não tenha 

identificado de forma eficaz um motivo para evitar a infração de dever. Conforme Urs 

Kindhäuser a evitabilidade se verifica quando se considera confirmada a hipótese de que o 

autor, em virtude de sua apreciação cognitiva da situação fática, deveria atuar de maneira 

distinta daquela cometida, se tivesse formado de maneira eficaz para a ação o motivo de 

evitar a realização do tipo516.  
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Isso posto, Urs Kindhäuser sustenta que apenas o erro sobre os fatos é apto a excluir 

o dolo, o que não ocorre no que chama de erro sobre o sentido (erro de direito), portanto, 

visto como um erro de mandato ou proibição, a ser aferido no plano da culpabilidade.  

Em relação ao erro sobre os elementos normativos, Urs Kindhäuser afirma que a 

questão do erro não está relacionada à estrutura semântica dos elementos normativos do tipo, 

recaindo, da mesma maneira, sobre os elementos descritivos. Como visto, a variável depende 

exclusivamente de se verificar se o erro incide sobre o conteúdo do tipo penal ou sobre as 

condições fáticas dispostas no tipo penal, portanto se sobre o Direito, ou sobre os fatos, razão 

pela qual o autor rejeita a clássica distinção entre erro de tipo e erro de proibição517. 

Nesse diapasão, o autor analisa algumas situações. É criminalizada na Alemanha a 

conduta de distribuir escritos pornográficos. No seu entendimento, quem erra por não 

considerar o conteúdo como pornográfico, mas artístico, realiza um erro de direito, uma vez 

que conhecia os fatos, mas erra sobre o Direito, por dar interpretação ao conceito 

“pornografia” diverso daquele da norma penal, remanescendo intacto o dolo518.  

Outro caso é apresentado: em um bar, que possui o costume de marcar a quantidade 

de chopps tomados no porta-copos, um indivíduo apaga um dos riscos realizados. Nota-se 

que há um erro sobre o conceito de documento, vez que o autor não vislumbrou o porta-

copos de tal forma. A título de verificação do injusto, na lógica ora tratada, parece claro que 

o agente compreendeu corretamente as condições fáticas necessárias para a realização do 

tipo. Por outro lado, não é possível falar em culpabilidade, tendo em vista que o autor não 

identificou o sentido da fraude documental ínsito em sua conduta. Nesse caso, o seu erro 

também é sobre o Direito, havendo dolo e inexistindo culpabilidade519.  

Raciocínio análogo é realizado no erro sobre as leis penais em branco, estando a 

realização de uma conduta dolosa em função de compreender, materialmente, a situação 

legal vigente quando dos fatos. Para isso, indispensável a extensão para os elementos objeto 

da remissão alheios à norma penal520.  

Por essa lógica, quem, visando a matar um porco doméstico, mata, acidentalmente 

um javali, não poderá ser responsabilizado dolosamente pela prática do delito disposto no 
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art. 29, da Lei nº 9.605/1998521. Isso porque não possuía o conhecimento material da 

situação, ou seja, que matou um animal silvestre, conceito este não dado pelo tipo 

incriminador. 

Miguel Díaz y García Conlledo critica a visão do autor tratado, pois vê a retomada 

da distinção entre erro de fato e erro de direito como maior geradora de confusão, apesar da 

potencial vantagem de destacar que o erro relevante para o dolo é aquele que repousa sobre 

o que o próprio sujeito faz. No seu entendimento, a terminologia, em sua concepção clássica, 

alude a um erro fático-natural, não abraçando todas as formas de conduta. Assim sendo, a 

terminologia “erro de direito” traria ainda mais problemas, uma vez que estes poderiam, sim, 

excluir a conduta dolosa, não podendo todos os erros sobre normas, relações jurídicas, entre 

outros, serem reduzidos ao erro de proibição. Especificamente sobre a teoria de Kindhäuser, 

aponta que não fica claro se iguala erros sobre o significado material do elemento típico, o 

erro de subsunção ou de interpretação, com os erros sobre o elemento normativo em seu 

significado material522. 

Ainda a respeito da terminologia empregada, Wolfgang Frisch não vê, a priori, 

problemas na classificação entre erro de fato e erro de direito desde que o primeiro seja 

definido como o erro sobre a existência das circunstâncias que o agente deve compreender 

para que possa qualificar a sua conduta como um injusto de decisão, no sentido do tipo 

correspondente a um delito, e se o segundo disser respeito às hipóteses em que o sujeito ativo 

compreende as referidas circunstâncias, todavia considera sua conduta como juridicamente 

adequada. Para o autor, o problema começa a partir do momento em que as referidas 

definições são abandonadas e se passa a entender como erro de direito os casos em que o 

indivíduo não capta plenamente, por causa da sua falta de representação a respeito dos 

elementos jurídicos, as circunstâncias necessárias para entender que age de acordo com um 

tipo penal523. 

Claus Roxin, por sua vez, possui uma posição mais forte em relação aos conceitos 

ora tratados. Entende ser problemática essa dicotomia, uma vez que não se tem, de plano, a 

diferença entre o que é uma norma de direito penal e uma norma de direito extrapenal. Além 

do mais, sustenta ser possível que se crie espaço para que o indivíduo que venha a captar 

                                                             
521 Art. 29, da Lei nº 9.605/1998: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 

ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 

desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
522 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. El error sobre elementos normativos del tipo. Madrid: La Ley, 

2008, p. 323 e 332-333. 
523 FRISCH, Wolfgang. El error como causa de exclusión del injusto y/o como causa de exclusión de la 

culpabilidade. In: FRISCH, Wolfgang et al. El error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 76. 
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plenamente as circunstâncias de remissão que definem o conteúdo do injusto considere sua 

conduta absolutamente compatível com o ordenamento jurídico em virtude de uma causa de 

justificação que se encontre fora do Direito Penal524. 

Aborda-se, nesta oportunidade, a teoria de Celia Suay Hernandez. A fim de 

possibilitar uma compreensão mais palatável da sua teoria, pode-se afirmar, de pronto, que, 

no seu entendimento, quando se erra sobre a significação social, se exclui o dolo, por se 

tratar de um erro sobre o conceito. Todavia, a autora entende que o erro sobre o conceito é 

erro de subsunção, propondo, assim, uma releitura deste instituto525. 

Explica-se: defende ela não haver distinção qualitativa entre os elementos normativos 

e descritivos, no que se refere à determinação de seu significado, negando, inclusive, o 

critério da percepção sensorial. Em relação aos elementos normativos, há um processo de 

“dupla remissão” para o conhecimento de seu significado. A primeira delas corresponde ao 

exato termo da lei que se estende a normas, regras ou estandartes de ampla aceitação em 

determinado âmbito. Já a segunda remissão implica conhecer essa norma jurídica ou regra 

social. De tal sorte, o significado global dos elementos normativos se alcança com a aferição 

da sua intenção e a extensão, produto dessa “dupla remissão”526.  

Isso posto, o objeto do dolo estaria relacionado aos fatos produzidos e não aos 

conceitos jurídicos, já que os elementos típicos não fazem parte da realidade do leigo, mas 

sim sujeitos, objetos e eventos que são acolhidos pelos termos legais. A autora vai além, ao 

afirmar que, partindo-se de uma ideia de bem jurídico relacionada com a concepção social 

concreta e dialética sintetizada normativamente, acredita que o sujeito deve conhecer o 

âmbito da realidade, ou melhor, como define a autora, a “redução teleológica do âmbito 

fático”, espelhados nos termos legais que expressam o bem jurídico, e esse será o termômetro 

para avaliar se aquele agiu com dolo ou sobre erro527. 

A partir desses pressupostos, a autora redefine as margens do erro de subsunção. Ao 

seu ver, pode ser definido como uma incongruência entre as correspondentes intenções leigas 

e técnicas que leva à incongruência da extensão do termo legal. Isso se fundamentaria no 

fato de o mandato de determinação integrar o princípio da legalidade, a impõe que seja dada 

relevância às situações em que a extensão do termo legal não é a mesma na linguagem 

                                                             
524 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos: la estructura de la teoría del delito. Tradução 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 

2000, Tomo I, p. 861-865. 
525 SUAY HERNÁNDEZ, Celia. Los elementos normativos y el error. Anuario de Derecho Penal y Ciências 

Penales, n. 1, v. 44, 1991, p. 109. 
526 Ibid., p. 109 e 122.  
527 Ibid., p. 124-125. 
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jurídica, ao menos segundo a interpretação jurídica usual, e comum. Como o particular não 

deve arcar com o ônus de tipos penais carregados de expressões vagas, advoga a autora que 

o erro de subsunção nesses casos deveria, sim, influenciar o dolo. O que é proposto, na 

realidade, é uma regra geral para os casos em que a interpretação dogmática deve 

complementar a construção do tipo. Assim, o erro de um sujeito sobre a extensão de um tipo 

difuso deve afetar o dolo. Não se deve considerar, perante essas situações, unicamente o 

parâmetro jurídico ou social do jurista, como se o leigo devesse obedecê-lo528. 

Partindo do pressuposto que erro de tipo e de proibição se estabelecem desde uma 

perspectiva do sujeito, dos fatos que são a extensão dos termos legais, a autora propõe uma 

nova conceituação. Nesta, o erro do sujeito que recaia sobre os fatos e as coisas é um erro 

sobre um elemento essencial integrante da infração penal ou erro sobre fato constitutivo da 

infração penal. Já o erro sobre a posição em que se colocou o fato frente ao ordenamento em 

seu conjunto é um erro sobre a ilicitude da infração penal529. 

4.3.4 Tomada de posição 

4.3.4.1 Considerações gerais 

Expostas as diferentes perspectivas a respeito do tratamento do erro nas remissões 

normativas, passa-se a apresentar como, neste trabalho, entende-se o erro na assessoriedade 

administrativa. Antes, porém, de se ater em cada uma das três formas de assessoriedade 

(conceitual, de direito e de ato administrativo), realizar-se-á ponderações a respeito das 

teorias elucidadas.  

Desde logo, esclarece-se que se adota posicionamento favorável à consideração, em 

todas as oportunidades, do erro sobre a assessoriedade administrativa como erro de tipo. 

Serão expostas, agora, as razões pelas quais se alcançou essa conclusão. 

Como se viu em item destinado à questão, entende-se que age com dolo o indivíduo 

que atua conhecendo a criação do risco, de maneira que consiga vislumbrar a produção do 

resultado previsto no tipo penal. Dispensa-se, portanto, a presença de elementos volitivos. 

De tal sorte, para que o sujeito possa conhecer os riscos inerentes à sua conduta e, ainda, 

vislumbrar os possíveis efeitos deletérios dela consequentes, deve-se considerar que o limite 

do seu conhecimento não pode estar nos meros elementos objetivos previstos no tipo penal. 

                                                             
528 SUAY HERNÁNDEZ, Celia. Los elementos normativos y el error. Anuario de Derecho Penal y Ciências 

Penales, n. 1, v. 44, 1991, p. 126-128. 
529 Ibid., p. 135. 
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Deve-se ir além. Para isso, imprescindível que o indivíduo conheça o conteúdo da obrigação 

ou da proibição penal. Isso porque, tendo em vista a realidade do novo Direito Penal descrita, 

tendência que exponencialmente se apresenta é a presença de tipos penais valorativamente 

neutros. Cada vez mais passa a residir, então, a busca da proibição ou obrigação penal na 

norma extrapenal, objeto da remissão normativa realizada pelo tipo penal. 

Nesse sentido, não poderia ser mais pertinente a colocação já exposta de Ingeborg 

Puppe530, com a qual se concorda integralmente: o fato de o legislador ser obrigado a se valer 

de alguma espécie de assessoriedade administrativa expressa, claramente, que o conteúdo da 

proibição ou obrigação penal, em razão da sua complexidade inerente à sociedade moderna, 

não cabe dentro das balizas do tipo penal. Afinal, se a conduta compusesse um núcleo básico 

do Direito Penal, não seria necessário empregar a técnica legislativa da assessoriedade 

administrativa. Isso posto, não há como se falar que a proibição ou obrigação penal não 

foram deslocadas, ao menos parcialmente, para a norma extrapenal e que, sem o seu 

conhecimento integral, não é possível se falar em prática de conduta dolosa. Sendo assim, 

quem erra sobre um elemento extrapenal, comete, sempre, um erro de tipo, o que acarreta a 

exclusão do dolo, se inevitável for, ou a imputação culposa, se assim houver previsão e 

evitável for. 

Nesse sentido, pensando na consequencialidade das situações, os efeitos 

provenientes do erro de tipo parecem ser muito mais interessantes. Enquanto o erro de 

proibição jamais desqualifica a subjetividade da conduta do agente, discutindo-se se há ou 

não reprovabilidade do indivíduo ou qual a sua intensidade, o erro de tipo elimina o dolo e, 

se evitável, cria uma dimensão de culpa, calcada na inobservância do dever de informar-se, 

que justifica a imposição de uma pena comedida ante a situação fática, respeitando, ainda, a 

noção de legalidade.  

Ilustra-se esse posicionamento com o já mencionado art. 26, da Lei nº 6.453/1977, 

cujo conteúdo dispõe:  

deixar de observar as normas de segurança ou de proteção relativas à 
instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material 

nuclear, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 

outrem. Pena: reclusão, de dois a oito anos. 

As normas de segurança ou de proteção às quais o tipo penal faz menção, editadas 

pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), configuram uma assessoriedade 

administrativa de direito, a qual enumeram, tecnicamente, todos os pormenores que 

                                                             
530 PUPPE, Ingeborg. Error de hecho, error de derecho, error de subsunción. In: FRISCH, Wolfgang et al. El 

error en el derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999, p. 89. 
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envolvem o setor de energia nuclear. Isso posto, como se pode falar que um operador de uma 

usina nuclear agiu dolosamente ao errar quanto a um dispositivo dessas normativas do 

CNEN se, rigorosamente, toda a proibição ou obrigação penal está nelas alocada? Como será 

possível falar-se em conhecimento do risco de modo a se vislumbrar o resultado se o agente, 

sequer, conhecia as normas de segurança? Simplesmente, não é possível, sendo, por 

conseguinte, impossível, também, falar-se em dolo. 

O posicionamento ora adotado também se fundamenta sob à ótica da política 

criminal531. Nesses termos, tendo em vista a larga e questionável flexibilização que o Direito 

Penal contemporâneo trouxe ao princípio da legalidade, dificultando expressivamente o 

conhecimento da proibição penal, deixando-o vulnerável e exposto à ocorrência, com muito 

maior frequência, de erro, impõe-se a destinação a esses indivíduos das consequências penais 

mais brandas entre aquelas previstas dentre nas várias situações de erro. Assim, os efeitos 

do erro de tipo, inegavelmente, são aqueles que oferecem menor reprimenda ante um cenário 

criado, em última análise, pelo próprio Poder Público, quando da confecção dos tipos penais 

com essas características, e ante uma situação que, certamente, exprime um menor desvalor 

quando da violação da norma penal. 

Por essas razões dogmáticas e político-criminais que, consequentemente, se rejeita o 

entendimento favorável à consideração do erro na assessoriedade administrativa como erro 

de proibição. Nesse contexto, especificamente, não se pode concordar com os pensamentos 

dessa corrente doutrinária, que entende, como fazem Tereza Pizarro Beleza e Frederico de 

Lacerda da Costa Pinto, que a norma sancionatória apenas tem seus limites pautados pela 

norma extrapenal complementadora532 ou, como sustenta Enrique Bacigalupo, que o 

elemento normativo não precisa estar contemplado pelo dolo533. Isso porque, se demonstraria 

materialmente impossível conhecer o risco proibido delimitado pela norma penal. 

Não se concorda também com o sustentado por Miguel Bajo e Silvina Bacigalupo, 

no sentido de que, para os casos de erro de proibição vencíveis, verificados no âmbito da 

criminalidade econômica, deveria haver a impunidade, uma vez que, na prática, se 

comportam como erros inevitáveis. Isso porque, como visto, essas condutas não possuiriam 

                                                             
531 Genericamente, pode-se afirmar que a política criminal é uma das inúmeras políticas públicas por meio das 

quais o Estado busca objetivos sociais importantes. Segundo Davi Tangerino, a política criminal é a “criação 

de estratégias para o enfrentamento de situações problemáticas com vistas à composição de conflitos sociais”, 

sendo a pena apenas uma das inúmeras trilhas possíveis, da qual não se pode esperar nenhum resultado positivo, 

refletindo, portanto, “uma confissão pública de fracasso na composição de um conflito. Cf. TANGERINO, 

Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 184-186. 
532 BELEZA, Teresa Pizarro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O regime do erro e as normas penais em 

branco (ubi lex distinguit...) Coimbra: Almedina, 2001, p. 57-59. 
533 BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error. 2a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, p. 56-57. 
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qualquer respaldo na consciência moral geral, constituindo um delicta mala quia 

prohibita534.  

Na definição de Manuel José Arias Eibe, os delicta in se seriam os delitos naturais, 

aqueles que violariam ou lesionariam normas éticas que pairam sobre a consciência de toda 

a coletividade, garantindo a convivência em sociedade. Os delitos mala quia prohibita, 

também chamados de delicta mere prohibita, por sua vez, seriam os delitos formais, cujos 

critérios de sua criação encontrariam respaldo em motivos políticos, sociais ou de 

oportunidades jurídicas535. Seriam os delitos que derivam unicamente da lei, apenas 

positivados como crimes, não sendo inerentemente imorais536. 

Renato de Mello Jorge Silveira acredita haver relevância na retomada desses 

conceitos, especialmente se reintroduzidos sob uma releitura, na qual os primeiros 

representariam o Direito Penal nuclear, tradicional, enquanto os segundos representariam o 

novo Direito Penal, um Direito Penal artificial e supraindividual537. 

Augusto Silva Dias, em livro dedicado à temática, também enxerga benefícios na 

releitura desses conceitos. Ao seu ver, “delicta in se” seriam as condutas genuinamente 

criminosas por ofenderem valores ou bens “respaldados pela experiência normativa do 

mundo da vida, através das quais a comunidade constrói sua identidade normativa”538. As 

“delicta mere prohibita” seriam “infrações sistêmicas criadas pelo ‘magistério de governo’, 

                                                             
534 BAJO, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho penal económico. Madrid: Centro de Estudios Ramón 

Areces, 2001, p. 184-185. 
535 ARIAS EIBE, Manuel José. El error en el derecho penal en el código de 1995. Madrid: Dykinson, 2007, p. 

129-131. 
536 SILVEIRA. Renato de Mello Jorge. Direito penal empresarial: a omissão do empresário como crime. São 

Paulo: D’Plácido, 2016, p. 66. Segundo Renato de Mello Jorge Silveira, o conceito possui “origens vistas no 
jusnaturalismo greco-romano, reinterpretado e desenvolvido pelo jusnaturalismo escolástico, foram melhor 

idealizadas sob o pensamento tomista em relação à escola do Direito Natural. De modo muito amplo, poder-

se-ia mencionar que diziam a elas respeito, nesse momento inicial, ao dualismo existencial entre uma lei natural 

e uma lei positiva, sem necessário referencial lesivo. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, já 

apontava para esse problema, mencionando que as leis podem ser vistas como perceptivas, proibitivas, 

permissivas e penais. As leis penais teriam a particularidade de assegurar a obediência pelo temo do castigo, o 

que justificaria, em discussão teleológica da existência de leis inatamente penais, ou lege mere poenales. (...) 

Nos séculos que se seguiram a discussão foi contínua. No Humanismo, em que já se destacavam pensadores 

como Tiraquellus, Decianus, Theodoricus, Covarrubias, Clarus e Farinacius, notam-se amplos debates sobre a 

controvérsia da ignorantia juris e a questão dos delicta in se. O Direito Natural, no entanto, deixou de ter boa 

parte de sua força nos anos que se seguiram, perdendo significativo espaço para o liberalismo oitocentista. É 
aqui que tudo, a princípio, passa a ser encarado como mala quia prohibita, pois a ponderação haveria de ser 

unicamente legal. Verifique-se, ainda nesse entretrilhar dos séculos XVII e XVIII, vários Códigos e Projetos 

de Códigos Penais estabeleceram a divisão entre “delitos criminais” e “delitos de polícia”. Essa divisão 

manteve-se até o século XIX, sendo de se ver que se tratava de uma aproximação bastante significativa com as 

construções dos delicta in se e dos delicta mala quia prohibita”. Cf. Ibid., p. 59-61 
537 Ibid., p. 63-65. 
538 DIAS, Augusto Silva. “Delicta in se” e “delicta mere prohibita”. Uma análise das descontinuidades do 

ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica”. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 

210. 
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porque disfuncionais relativamente à ‘prosperidade pública’”539. No seu entendimento, o 

resgate dessas concepções serviria a fim de, metodologicamente, criar um conceito material 

de crime do fundamento da validade jurídico-penal ao qual anda associado”540. 

Por não se tratar do escopo do presente trabalho, não seria prudente avançar ainda 

mais sobre a problemática exposta. O que fora exposto é suficiente para a contextualização 

a respeito do tema, criando ensejo para se afirmar que não se acredita que a utilização dos 

conceitos de “delicta in se” e de “delicta mere prohibita” possa ser utilizada como baliza 

para alterar os efeitos do erro de proibição, seja para se lograr a não incidência de pena, seja 

para se alcançar os mesmos efeitos do erro de tipo, mesmo considerando-o como erro de 

proibição, como propõe Jorge de Figueiredo Dias541.  

Isso se justifica pelo fato de não se acreditar que existam condutas “naturalmente 

criminosas”, que se encontram pré-definidas numa ordem ético natural, carregando alguma 

carga ontológica. Acredita-se ser o conceito de delito uma construção de natureza normativa, 

que sempre pressupõe uma atividade valorativa das condutas consideradas nocivas para a 

manutenção da ordem social. A mudança no tratamento dos crimes patrimoniais, com o 

ganho de relevância do princípio da insignificância, e toda a transformação do Direito Penal 

Sexual542, reforçam como não se pode falar em condutas naturalmente criminosas. Inclusive, 

se considerasse as características particulares da sociedade contemporânea globalizada, 

marcada fortemente pelas alterações constantes e pela heterogeneidade, resta cada vez mais 

impraticável sustentar a existência de um núcleo perene de condutas543.  

Sob outra perspectiva, Célia Suay Hernández, em alguma medida, denota 

discordância com a ideia sob análise. Constata a presença de crimes nos quais o legislador 

definiu a conduta típica com determinados elementos que pressupõem o conhecimento de 

                                                             
539 DIAS, Augusto Silva. “Delicta in se” e “delicta mere prohibita”. Uma análise das descontinuidades do 

ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica”. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 

210. 
540 Ibid., p. 210. 
541 DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 5a ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 2000, p. 398 e 401. 
542 Para melhor análise dos crimes sexuais: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais. Bases críticas 

para a reforma do direito penal sexual. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
543 Sob o viés a criminologia crítica, Alessandro Baratta afirma que “as teorias conflituais da criminalidade 
negam o princípio do interesse social e do delito natural, afirmando que: a) os interesses que estão na base da 

formação e da aplicado do direito penal são os interesses daqueles grupos que têm o poder de influir sobre os 

processos de criminalização – os interesses protegidos através do direito penal não são, pois, interesses comuns 

a todos os cidadãos; b) a criminalidade, no seu conjunto, é uma realidade social criada através do processo de 

criminalização. Portanto, a criminalidade e todo o direito penal têm, sempre, natureza política. A referência à 

proteção de determinados arranjos políticos e econômicos, ao conflito entre grupos sociais, não é exclusiva de 

um pequeno número de delitos ‘artificiais’.” BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica ao direito 

penal. Introdução à sociologia do Direito Penal. 3a ed. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: 

Revan – Instituto Carioca de Criminologia, 2002, p. 119-120. 
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certa forma de contrariedade ao direito, geralmente extrapenal. Nesses casos, ao ver da 

autora, o desconhecimento de algum elemento típico (normativo) pode levar ao 

desconhecimento de toda a antijuridicidade. Nesses casos, a autora não pensa que os delitos 

que se valem desse recurso sejam mais ou menos naturais do que o furto ou o estelionato. O 

que aconteceria é que esses delitos, por essa condição, não remetem a estereótipos de 

condutas injustas de uma forma tão completa e automática como os outros544.  

Sendo assim, como se demonstrou nos capítulos anteriores, não se desconhece, por 

óbvio, o cenário de alterações que o Direito Penal enfrenta, o qual reflete, especialmente, na 

maneira em que os tipos penais vêm sendo construídos. Entretanto, não se acredita ser o 

emprego dos clássicos conceitos de “delicta in se” e “delicta mere prohibita” a solução 

correta, em termos dogmáticos e filosóficos, para deslindar a questão do erro na 

assessoriedade administrativa.  

Já a corrente doutrinária representada, neste trabalho, por Wolfgang Frisch e Miguel 

Díaz y García Conlledo, apesar de manter maior proximidade com a ora defendida, falha ao 

aduzir que a situação materializa uma hipótese de erro de tipo apenas quando a obrigação ou 

proibição penal estiver alocada, de fato, na norma extrapenal. 

Primeiramente, como já dito, acredita-se que a partir do momento que o legislador se 

vale da técnica legislativa da remissão normativa, indica-se que o tipo penal não é capaz de 

suportar a descrição total da obrigação ou proibição penal que embasem um atuar doloso, 

especialmente em função da complexidade dos novos delitos que se apresentam. Se assim 

fosse, em respeito ao princípio da legalidade, ali residiria a proibição ou obrigação penal, 

não sendo necessário utilizar o espaço da norma extrapenal. 

Isso se aplica também ao que diz respeito às críticas suprareferidas de Frederico 

Horta545, em relação à ambiguidade da lei penal em branco, da qual pode emanar mais de 

um sentido. Mesmo partindo-se do seu pressuposto, entende-se que em todos os sentidos 

espraiados do tipo que se vale da assessoriedade administrativa estará presente, ao menos 

parcialmente, na norma extrapenal, a proibição ou obrigação penal. 

Ademais, entende-se temerária tal flexibilização, uma vez que viabiliza grande 

relativização por parte do operador do direito, a depender do seu entendimento sobre quais 

                                                             
544 SUAY HERNÁNDEZ, Celia. Los elementos normativos y el error. Anuario de Derecho Penal y Ciências 

Penales, n. 1, v. 44, 1991, p. 134-135. Aliás, esse é o posicionamento de Helena Regina Lobo da Costa, ao 

analisar o Direito Penal econômico. 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 perante a Faculdade de Direito da universidade de São Paulo, 2013, p. 114-115. 
545 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do 

erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 192. 
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seriam os limites do tipo penal, trazendo grande insegurança jurídica. Em outras palavras, a 

concepção assim concebida dá margem para que, especialmente em cenários com uma 

cultura fortemente punitivista, como o brasileiro, interprete-se a proibição penal como 

residente do tipo penal, de modo a distorcer a teoria ora analisada.  

O já referido delito de gestão temerária546 – cuja abertura do tipo leva à sua clara 

inconstitucionalidade –, corriqueiramente547, conduz indivíduos a persecuções penais. Esse 

exemplo expressa como, no Brasil, ganha espaço uma flexibilização das regras básicas de 

interpretação da norma penal a fim de serem obtidos fins que parecem ser aqueles que melhor 

atendem às necessidades sociais, de modo que se mostra mais prudente a concretização de 

uma doutrina sólida nesse sentido, a fim de evitar destemperos e aplicações punitivistas que 

distorçam a essência desta teoria. 

No que tange à teoria representada por Yamila Fakhouri Gómez, que sugere o retorno 

às teorias do dolo, não se encontra, em suas razões, fundamentação que justifique a tamanha 

revolução dogmática proposta.  

                                                             
546 Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 
Parágrafo único. Se a gestão é temerária: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
547 PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE GESTÃO TEMERÁRIA E 

CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INFRAÇÃO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO 

DE NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS 

COMPROVADAS. INAPLICABILDIADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. 

RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 

1. O apelante infringiu o dever de comunicar ao Juízo seu novo endereço, nos termos do artigo 367, do Código 

de Processo Penal, dando causa à sua revelia e, portanto, não pode agora alegar nulidade, conforme o quanto 

disposto no artigo 565, do Diploma Processual Penal. Preliminar rejeitada. 2. Em tema de nulidades 

processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se infere 

que somente há de se declarar a nulidade de ato processual, quando, além de alegada opportuno tempore, reste 

comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente (art. 563, do Código de Processo Penal e Súmula 523, do 
Supremo Tribunal Federal). 3. O crime previsto no artigo 4º, da Lei nº 7.492/86, exige a aferição de elemento 

normativo do tipo, admitindo o legislador a impossibilidade material de uma previsão apriorística de todas as 

modalidades de conduta fraudulenta ou temerária na gestão de instituição financeira, com o escopo de delegar 

ao Poder Judiciário a função integrativa da norma e assim criar um instrumento jurídico repressivo que se 

ajustasse continuamente aos fatos sociais, acompanhando a evolução das práticas financeiras e das novas 

modalidades de ilicitude surgidas. 4. É de se notar, não obstante, que o risco inerente à atividade bancária tem 

que ser limitado, com os gestores do sistema procedendo com o cuidado de quem administra numerários de 

milhares de investidores e pode, em eventual conduta irresponsável, colocar em perigo a saúde do próprio 

sistema. 5. Embora se trate de tipo penal aberto, os Tribunais Pátrios consolidaram o entendimento de que o 

artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, incrimina a atuação negocial arriscada e imprudente, nociva aos 

interesses da instituição financeira, e em manifesta contrariedade às normas e regulamentos vigentes, avessa à 
cautela e prudência mínimas normalmente exigíveis dos gestores de instituições financeiras, submetendo a 

grave risco o patrimônio da sociedade e dos clientes da instituição.(...) 

(TRF3, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0602437-32.1998.4.03.6105/SP, 2007.03.99.010694-2/SP, Relator: 

Antonio Cedenho, Data do Julgamento: 05/05/2014). No mesmo sentido: STJ, HC 38385/RS, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJ 21/03/2005, p. 411; TRF da 1ª Região, 3ª T. Ap. Crim. 

2001.32.00.010253-9/AM, rel. des. fed. Tourinho Neto, DJF1 de 13.02.09; TRF da 1ª Região, 4ª T, HC 

2006.01.00.029141-2/MG, rel. des. fed. Hilton Queiroz, DJ de 30.10.2006; TRF-4 - ACR: 

50034761220104047000 PR 5003476-12.2010.404.7000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de 

Julgamento: 15/07/2015, Oitava Turma, Data de Publicação: D.E. 20/07/2015. 
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Preambularmente, não se concorda com o posicionamento da autora no sentido de 

que o erro de proibição deveria possuir o mesmo grau de reprovabilidade do erro de tipo. 

Claramente, existe maior desvalor pelo fato de, no segundo, o agente atuar sem dolo em 

relação às circunstâncias e ao sentido do tipo, enquanto no primeiro tudo isso está presente. 

Ocorre um erro sobre a leitura da ilicitude da conduta no caso concreto por parte do 

indivíduo. Não se pode comparar o desvalor que recai sobre uma pessoa que mata outra 

acreditando ser um espantalho e o que incide sobre uma pessoa que, ao ser assaltada por uma 

criança com um pedaço de madeira, reage desferindo quatro tiros nela, agindo de forma 

desproporcional. Também não se enxerga nas razões propostas pela autora motivos 

suficientes para se abandonar a concepção de delito atualmente estruturada para a adoção de 

um novo modelo calcado no injusto culpável, configurando todos os erros como excludentes 

da ilicitude. Por fim, ao combater a crítica corriqueira realizada pelas teorias da culpabilidade 

no que se refere à cifra de impunidade que se verificaria por causa dos poucos delitos com 

previsão culposa, sugere a autora a inclusão da modalidade culposa em mais tipos. Ocorre 

que, na maioria das vezes, é materialmente incompatível a presença de uma modalidade 

culposa com a descrição típica, como nos delitos de estupro, extorsão548 ou corrupção ativa. 

Pode-se, no entanto, concordar parcialmente com a crítica realizada pela autora no sentido 

de que deveria haver maior homogeneidade no tratamento do erro sobre as remissões 

normativas por, muitas vezes, consistir em uma operação legislativa que encaminha a 

proibição ou obrigação penal à norma extrapenal, sendo algumas das soluções propostas pela 

doutrina um pouco autoritárias, por sugerirem consequências jurídicas tão apartadas para 

situações muito semelhantes. 

Por fim, a respeito das teorias que sugerem o retorno da distinção entre erro de fato 

e erro de direito, apresentadas neste estudo, pelo pensamento de Urs Kindhäuser e Célia 

Suay Hernandez, também se exprime discordâncias. Entende-se que o retorno da aludida 

distinção terminológica poderi acarretar uma série de imprecisões, independentemente de 

haver uma nova conceituação ou não. Pode-se entender que os erros de direito não estariam 

aptos, nunca, a excluir o dolo, tendência essa que vem sendo superada gradativamente. 

 

                                                             
548 A respeito do crime de extorsão: GOMES JUNIOR, João Florêncio de Salles. O crime de extorsão no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
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4.3.4.2 Forma e justificativa para o tratamento do erro nas modalidades de 

assessoriedade administrativa 

4.3.4.2.1 Considerações iniciais 

Passa-se a demonstrar, em seguida, com base em alguns tipos penais, como o erro 

em qualquer uma das formas de assessoriedade administrativa configura erro de tipo, por 

sempre estar na norma extrapenal a proibição ou a obrigação penal.  

4.3.4.2.2 O erro sobre a assessoriedade administrativa conceitual 

Os elementos de assessoriedade administrativa conceitual são, conforme já colocado, 

elementos normativos jurídicos do tipo penal. Os elementos normativos de outra natureza, 

como os culturais, não deixam, entretanto, de fazer parte do gênero das remissões 

normativas, apenas não compondo o “guarda-chuva” da assessoriedade administrativa.  

Os elementos normativos demandam do sujeito, para conhecer o seu conteúdo, uma 

ação valorativa, diferentemente da assessoriedade de direito, na qual é necessária uma 

incorporação da norma extrapenal. Isso posto, pode-se afirmar que, sempre que o tipo penal 

se valer da assessoriedade conceitual, será necessária a realização da valoração ínsita ao 

elemento de assessoriedade para se compreender o sentido do tipo. Em outras palavras, é 

preciso entender o conteúdo, o significado, também do elemento normativo.  

O crime estabelecido no art. 29, da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a conduta de 

“matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 

migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 

desacordo com a obtida” possui causa de aumento exclusiva, disposta no § 4º do mesmo 

artigo549, que estabelece o aumento da pena em metade se o crime é praticado contra espécie 

rara ou considerada ameaçada de extinção.  

A expressão “animal silvestre” deve ser vista como um elemento normativo jurídico, 

e não como assessoriedade conceitual, dado que o seu significado está disposto no § 3º do 

                                                             
549 Art. 29, § 4º, da Lei nº 9.605/1998: A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: I - contra espécie 

rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração; II - em período proibido à 

caça; III - durante a noite; IV - com abuso de licença; V - em unidade de conservação; VI - com emprego de 

métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. § 5º A pena é aumentada até o triplo, se o 

crime decorre do exercício de caça profissional. § 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de 

pesca. 
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mesmo artigo550, e, portanto, na própria lei penal. A citada causa de aumento, por outro lado, 

faz remissão à Portaria nº 444/2014, do Ministério do Meio Ambiente551, que apresenta uma 

lista de quais seriam as espécies ameaçadas de extinção. Por essa razão, esta deve ser vista 

como uma assessoriedade conceitual.  

Passa-se à seguinte hipótese: um fazendeiro, muito incomodado com a frequente 

visita de uma anta em sua propriedade, por trazer-lhe o animal expressivos prejuízos ao se 

alimentar de suas plantações, opta por matá-la. O fazendeiro sabe que não é permitida o 

abate de antas em razão de normativas ambientais, mas desconhece em absoluto que se trata 

de um animal ameaçado de extinção, nos termos da aludida portaria, afinal sempre se 

deparava com esse espécime em sua propriedade.  

Isso posto, é possível afirmar que o sujeito conhecia o sentido do tipo penal em 

relação ao caput do art. 29, pois sabia que não poderia matar o animal. Contudo, por não 

saber que se tratava de um animal ameaçado de extinção, não se pode falar que agiu com 

dolo em relação à causa de aumento, tendo em vista que o sentido desta é tutelar essa gama 

de espécies. Ao fazendeiro, assim, era impossível conhecer o risco inerente à causa de 

aumento, que justificaria o maior desvalor de sua conduta552.  

4.3.4.2.3 O erro sobre a assessoriedade administrativa de Direito (lei penal em 

branco) 

A assessoriedade administrativa de direito é aquela em que se faz remissão a 

regulamentos, portarias e outros dispositivos penais ou extrapenais de aplicação geral. 

Diferenciam-se, portanto, da assessoriedade conceitual por demandarem do interlocutor da 

norma penal não um ato de valoração, mas a incorporação da norma complementadora. 

                                                             
550 Art. 29, § 3º, da Lei nº 9.605/1998: § 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo 

de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 
551 Disponível em: <https://bit.ly/2rFhXss>. Acesso em: 05 maio 2018.  
552 Neste exemplo, trouxe-se uma assessoriedade administrativa conceitual prevista em uma causa de aumento 

de pena. Entretanto, isso não invalida o argumento e tampouco a lógica deste trabalho, uma vez que, conforme 

explana Miguel Reale Júnior, “as causas de aumento e de diminuição revestem-se de tipicidade, tal como as 

circunstâncias, em razão do que giram em torno de uma posição valorativa, sendo que a lesão ao bem jurídico 

é mais ou menos reprovável”. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Parte geral. 4a ed. Rio 

Janeiro: Forense, 2013, p. 428. 
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Apresenta-se, mais uma vez, um exemplo, com base no crime de evasão de divisas 

já trabalhado. Como se viu, o respectivo tipo penal553 dispõe, no que interessa ao presente 

caso, que quem mantém no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente 

comete o delito de evasão de dividas. 

Supondo um médico resolva depositar valor acima do permitido pelo Banco Central 

em contas bancárias nas Ilhas Virgens Britânicas. Por ser muito correto e diligente, informa 

o órgão que pensou ser o competente, a Receita Federal, por entender ser uma pendência 

tributária, e não o Banco Central. Tem-se que o médico errou quanto ao elemento do tipo 

“repartição federal competente”, demonstrando que desconhece a Carta-Circular nº 

3.071/2001, que institui, em seu art. 1, que:  

as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no 

País, assim conceituadas na legislação tributária, devem informar, 
anualmente, ao Banco Central do Brasil, os valores de qualquer natureza, 

os ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora do território nacional. 

 

Note-se que, no caso em tela, o médico sabia que precisava declarar ao Poder Público 

os valores depositados no exterior. Todavia, por acreditar se tratar de uma pendência 

tributária, erra a repartição competente. Desse modo, interpretou equivocadamente o sentido 

da norma penal, errando sobre o elemento de assessoriedade de direito. Assim, mostra-se 

temerário falar em dolo, uma vez que, ao não reconhecer o interesse protegido, o do sistema 

financeiro nacional, não pôde o indivíduo se comportar de acordo com a obrigação penal 

disposta no crime de evasão de dividas. 

4.3.4.2.4 O erro sobre a assessoriedade administrativa de atos administrativos 

(assessoriedade administrativa em sentido estrito) 

Passa-se por fim, à análise do erro sobre a assessoriedade de ato administrativo. 

Como se viu, ela se diferencia da assessoriedade de direito por possuir aplicação individual, 

por meio de permissões, autorizações ou licenças expedidas pela Administração Pública.  

Segundo Norberto J. de la Mata Barranco, essa forma de assessoriedade 

administrativa permite que a autoridade competente exerça  

el control de determinadas actividades de caráter peligroso, mientras que 

desde la perspectiva del particular permite actuar en la seguridad de que de 
su comportamiento no podrá derivarse responsabilidad alguna, 

                                                             
553 Art. 22, da Lei nº 7.492/1986: Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão 

de divisas do País: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma 

pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou 

nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. 
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delimitando con ello los riegos admisibles en el ejercicio de tales 

atividades.554 

 

Traz-se, então, uma situação para ser analisada. Um proprietário de uma pousada, 

sitiada dentro de área de preservação permanente, corta árvores que dificultavam a manobra 

dos carros dos hóspedes, sem imaginar que, para tanto, era necessária autorização do órgão 

ambiental competente. Incorre, portanto, no delito previsto no art. 39, da Lei nº 9.605/1998, 

cuja redação proíbe “cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão da autoridade competente”. 

Mais uma vez, não há que se falar em conhecimento do risco que a sua conduta 

poderia causar ao bem jurídico tutelado pela norma, afinal, sem saber que sua conduta 

demandava uma autorização do Poder Público, agiu sem conhecer a proibição inerente ao 

tipo penal, portanto sem dolo. 

Um questionamento deve ser realizado no caso de assessoriedade de ato 

administrativo. Por que o elemento de assessoriedade, no caso a autorização, em vez de se 

considerar uma causa de atipicidade, como foi feito, não foi considerada como uma causa 

de justificação? Considerar o ato administrativo dessa forma configuraria uma forma de 

tratar a tipicidade de maneira indiciária, sendo, nesse cenário não adotado, a autorização um 

elemento negativo do tipo, teoria da qual se diverge. Como já foi exposto neste trabalho, 

acredita-se que a concepção correta é a tripartida do delito, na qual há autonomia entre as 

esferas da tipicidade e da antijuridicidade, razão pela qual não se admite o tratamento da 

assessoriedade de ato como uma causa excludente de ilicitude.  

  

                                                             
554 MATA BARRANCO, Norberto de la. Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. 

Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización 

administrativa ilícita. Barcelona: CEDES, 1996, p. 103. 
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CONCLUSÕES 

1. As mudanças enfrentadas pela sociedade, decorrentes dos avanços científicos e 

tecnológicos, refletiram diretamente na estruturação do Direito Penal, o qual volta sua 

preocupação especificamente à prevenção dos riscos ínsitos às atuais relações sociais. Para 

tanto, o Direito Penal expande-se, antecipando o momento da sua tutela e avançando as suas 

fronteiras, com ineditismo, sobre esferas antes ocupadas por outras áreas do Direito, 

especificamente o Direito Administrativo.  

2. O Direito Penal, ao se voltar a interesses antes próprios ao Direito Administrativo, 

disciplinados por complexas regulamentações técnicas, depara-se com formulações típicas 

abertas, com alta incidência de remissões normativas.  

3. Como é a tipicidade que expressa o cumprimento da legalidade e taxatividade 

penal, ao admitir uma maior abrangência da descrição típica, identificam-se problemas 

relacionados à legitimidade e constitucionalidade desses novos tipos penais, próprios da 

nova criminalidade constatada. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que as remissões 

normativas são uma realidade que não mais abandonaram a forma que as normas penais são 

estruturadas, possuindo, em alguma medida, aspectos positivos na tutela dos novos 

interesses que advém com a sociedade de risco. 

4. São formas de remissões normativas: a assessoriedade administrativa, as leis 

penais em branco, os elementos normativos e os elementos de valoração global do fato. 

5. A inaugural aproximação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo 

desenvolve novas modalidades de remissão normativa, não mais comportadas pelo 

tradicional conceito de lei penal em branco. Ademais, a maior complexidade das remissões 

normativas importou o surgimento de consequências jurídicas muito diversas, que também 

não cabem em um único conceito. De tal sorte, a autonomia conceitual da assessoriedade 

administrativa mostra-se absolutamente necessária a fim de se ter melhor tratamento 

dogmático e, inclusive, fomentar a discussão da sua legalidade e constitucionalidade sem 

macular toda a técnica, por vezes necessária, da remissão normativa.  

6. Adota-se a grafia “assessoriedade administrativa” por carregar consigo uma ideia 

de amparo ou assessoria, superando a concepção majoritária de dependência do Direito Penal 

ao Direito Administrativo. 

7. A assessoriedade administrativa divide-se em três modalidades: I. A 

assessoriedade conceitual (sempre um elemento normativo jurídico), na qual há a 
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incorporação de um conceito do Direito Administrativo à norma penal; II. A assessoriedade 

de direito, podendo ser chamadas também de lei penal em branco, na qual o conteúdo típico 

é complementado por leis extrapenais, ordenamentos, regulamentos ou portarias, sempre de 

aplicação geral; III. A assessoriedade de ato, na qual o reenvio normativo é feito a 

permissões, autorizações, licenças ou outros atos administrativos, sempre de incidência 

individual, diferentemente da assessoriedade de direito que encontra repercussão em caráter 

geral.  

8. O conceito de lei penal em branco, então, compõe o conceito de assessoriedade 

administrativa, confundindo-se com a assessoriedade de direito, construindo ambas uma 

relação de espécie e gênero, respectivamente.  

9. No que compete à assessoriedade conceitual e assessoriedade de direito, outra 

distinção também as caracteriza. Enquanto na primeira se faz uma valoração para identificar 

o conteúdo da norma extrapenal objeto da remissão normativa, na segunda se realiza uma 

incorporação da norma extrapenal.  

10. O instituto do erro acompanhou o desenvolvimento da teoria do crime. Antes do 

advento do finalismo, era tratado como erro de fato e erro de direito. Nesse contexto, apenas 

o primeiro era relevante, sendo irrelevante o segundo. O erro extrapenal possuía os mesmos 

efeitos do erro de fato.  

11. Com a reformulação proposta por Hans Welzel, desloca-se o eixo do erro da 

dicotomia erro de fato-erro de direito para erro de tipo-erro de proibição, a qual, certamente, 

é mais adequada, tendo em vista a lógica penal vigente. Ademais, impossível diferenciar em 

categorias estanques o erro de fato e o erro de direito quando, na realidade, este permeia 

também o primeiro. O erro de tipo, então, é o erro sobre os elementos objetivos dispostos no 

tipo penal, ao passo que o erro de proibição é o erro sobre a ilicitude.  

12. A dúvida quanto a proibição deve configurar erro de proibição, não ocupando a 

esfera do conhecimento da ilicitude, como acredita a doutrina majoritária, devendo 

prevalecer a liberdade de ação dos cidadãos em relação à busca pela tutela efetiva de bens 

jurídicos.  

13. Uma concepção bipartida do delito não parece ser a mais adequada para se 

idealizar o conceito de crime, por não trazer qualquer benefício em sua aplicação e distorcer 

as estruturas dogmáticas que, atualmente, operam regularmente. A confusão que se faz entre 

a anormalidade social de uma conduta com aquelas em que apenas há uma permissão do 

ordenamento apesar dessa qualidade denota essa problemática.  
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14. O dolo deve ser lido como o conhecimento da criação do risco, de modo a 

vislumbrar a produção do resultado. Entende-se que uma teoria do dolo cognitiva, 

desprovida de elementos volitivos, é mais coerente dogmaticamente, atendo-se a critérios já 

utilizados na prática, mesmo pelas correntes volitivas, além de atender à exigência primeira 

do Direito Penal, qual seja, a tutela de bens jurídicos. Além disso, deve-se considerar que o 

limite do seu conhecimento não pode ser os meros elementos objetivos previstos no tipo 

penal, sendo imprescindível que o indivíduo conheça o conteúdo da obrigação ou da 

proibição penal. 

15. Entende-se que o erro sobre a assessoriedade administrativa deve ser 

considerado, em todas as ocasiões, um erro de tipo. Afinal, esses elementos típicos são 

essenciais para a compreensão do conteúdo da obrigação ou da proibição penal, tendo em 

vista a complexidade das condutas que se criminaliza. Aliás, se não fossem necessários para 

esse fim, não seria necessário o legislador se valer desse recurso legislativo. Por essa razão, 

rejeita-se as teorias que sugerem que o erro sobre a assessoriedade administrativo configura 

um erro de proibição ou mesmo correntes que apontam que se materializaria um erro de tipo 

apenas quando o conteúdo da proibição ou obrigação penal estivessem alocadas na norma 

extrapenal. 

16. Não se acredita, também, que a utilização dos conceitos de “delicta in se” e 

“delicta mere. prohibita” possa ser utilizada como baliza para alterar os efeitos do erro de 

proibição. Isso se justifica pelo fato de não se acreditar que existam condutas “naturalmente 

criminosas”, que se encontram pré-definidas numa ordem ético natural.  

17. Por fim, também não se vê pertinência no resgate de conceitos como erro de fato 

e erro de direito ou mesmo em retomar posições ínsitas às teorias do dolo, como a inclusão 

da consciência da ilicitude no dolo, haja vista que dogmaticamente essas soluções não trazem 

efeitos proveitosos, além de não se encaixarem mais na atual situação da dogmática penal. 
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