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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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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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