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“Diante da Lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede para entrar na Lei. Mas 

o guarda diz-lhe que, por enquanto, não pode autorizar-lhe a entrada. O homem considera 

e pergunta depois se poderá entrar mais tarde – “É possível” – diz o guarda. – “Mas não 

agora!”. O guarda afasta-se então da porta da Lei, aberta como sempre, e o homem 

curva-se para olhar lá dentro. Ao ver tal, o guarda ri-se e diz. – “Se tanto te atrai, 

experimenta entrar, apesar da minha proibição. Contudo, repara, sou forte. E ainda assim 

sou o último dos guardas. De sala para sala estão guardas cada vez mais fortes, de tal 

modo que não posso sequer suportar o olhar do terceiro depois de mim”. O homem do 

campo não esperava tantas dificuldades. A Lei havia de ser acessível a toda a gente e 

sempre, pensa ele”. 

 

(Franz Kafka, Diante da lei) 

 

“E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho do que os 

seus crimes. (...) No entanto a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a 

de que não matarás. Ela é a minha maior garantia: assim não me matam, porque eu não 

quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para 

mim. 
Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um 

alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o 

sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de 

horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em 

espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me 

assassina — porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. 
Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso 

durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais”. 
 

(Clarice Lispector, Mineirinho) 
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RESUMO 
 

O tema do presente trabalho é o risco da deslegalização do direito penal, que consiste na 

excessiva complementação de normas penais em branco por regulamentos e outras espécies 

normativas de natureza administrativa, acarretando uma série de consequências danosas, 

como a delegação velada de competência penal ao Poder Executivo, a afronta ao princípio 

da legalidade em sua vertente lex certa ou taxatividade, a ocorrência indiscriminada do erro 

de proibição, dentre outras. O presente trabalho investigará o que é o fenômeno da 

deslegalização do ordenamento punitivo, como ele ocorre e quando se pode considerar que 

houve excesso na complementação da norma penal. O projeto se propõe, ainda, a avaliar as 

principais causas em matéria de mudanças sociais e de política criminal que podem ter 

acarretado a necessidade cada vez maior da complementação legal. Essencial, para tanto, 

que se verifique em quais áreas tal fenômeno pode ocorrer com predominância, como o 

direito penal ambiental, econômico e de drogas, constatando quais as características comuns 

dos bens jurídicos tutelados por tais normas. A pesquisa pretende abordar a 

(in)compatibilidade de tal procedimento com os princípios norteadores do direito penal, bem 

como com o ordenamento penal brasileiro constitucionalmente orientado. Em que pese à já 

consolidada legitimação, no direito penal pátrio, da norma penal em branco, é necessário 

que o seu uso apresente limitações de forma e de conteúdo, como a delimitação exata da 

parte delegada ou, ainda, a obediência, pela norma complementadora, de critérios de certeza 

e determinação. Nessa linha, na última parte da pesquisa, pretende-se buscar várias 

possibilidades para a solução da questão, fazendo-se uso de pensamento complexo e 

multidisciplinar na análise do fenômeno, utilizando-se para isso não apenas das 

possibilidades da dogmática, mas também da hermenêutica, do direito comparado, da 

criminologia e da política criminal atualmente vigente no país. A metodologia utilizada será 

pesquisa bibliográfica e legislativa. 

 

Palavras chaves: Separação de poderes; Direito penal econômico; Direito penal ambiental; 

Princípio da legalidade; Norma penal em branco; Regulamentos administrativos; Técnicas 

de reenvio. 

 

ABSTRACT 
 

The subject of the present work is the risk of delegalization of criminal law, which consists 

in the excessive complementation of blank criminal rules by regulations and other kinds of 

rules of administrative nature, resulting in a series of harmful consequences, such as the 

veiled delegation of criminal jurisdiction to the Executive Power, the affront to the 

lawfulness principle in its line of “right lex” or “rateability”, the indiscriminate occurrence 

of the error of prohibition, among others. The present work will investigate what is the 

phenomenon of the delegalization of the punitive legal system, how it occurs and when it 

can be considered where was an excess in the complementation of the criminal law. The 

project also proposes to evaluate the main causes of social changes and criminal policy that 

may have led to the increasing need for legal complementation. It is essential, therefore, to 

verify in which areas such phenomenon can occur with predominance, such as 
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environmental criminal law, economic criminal law and criminal law of drugs, noting the 

common characteristics of legal rights protected by such regulations. The research intends 

to address the (in) compatibility of such procedure with the guiding principles of criminal 

law, as well as with the Brazilian Criminal Law constitutionally oriented. In spite of the 

already consolidated legitimacy in the national criminal law of the blank criminal rule, it is 

necessary that its use presents form and content limitations, such as the exact delimitation of 

the delegated party or, also, obedience, by the complementary law, of certainty criteria and 

determination. In this line, in the last part of the research, it is sought to find several 

possibilities for the solution of the issue, making use of complex and multidisciplinary 

thinking in the analysis of the phenomenon, using not only the possibilities of dogmatics, 

but also the hermeneutics, comparative law, criminology and criminal policy currently in 

force in the country. The methodology used will be bibliographical and legislative research. 

 

Keywords: Separation of powers; Economic criminal law; Environmental criminal law; 

Lawfulness Principle; Blank penalty rule; Administrative regulations; Resend techniques 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die zunehmende Gefahr der Entlegalisierung 

des Strafrechts, die damit einhergeht, dass Blankettnormen zunehmend durch 

außerstrafrechtliche Normen wie Verwaltungsnormen ergänzt werden. Dieser Vorgang führt 

letztlich u.a. zu einer Übertragung der Strafrechtskompetenz auf die Exekutive, stellt einen 

Verstoß gegen die Prinzipien des Gesetzesvorbehaltes und Bestimmtheitsgebotes dar und 

führt zu einer Häufung von Verbotsirrtümern in der Rechtspraxis. Es wird untersucht, was 

die Entlegalisierung der Strafrechtsordnung bedeutet, wie sie stattfindet und wann 

festgestellt werden kann, dass eine Strafrechtsnorm in Übermaß ergänzt wurde. Es wird auch 

auf die sozialen Ursachen und kriminalpolitischen Faktoren eingegangen, die zum 

Wachstum der außerstrafrechtlichen Normergänzung geführt haben könnten. Wesentlich 

dafür ist zunächst die Feststellung der Gebiete, in denen dieses Phänomen am häufigsten 

vorkommt, wie beispielsweise im Umwelt-, Wirtschafts- und Drogenstrafrecht, wobei die 

gemeinsamen Eigenschaften der jeweils geschützten Rechtsgüter analysiert werden sollen. 

Auch berücksichtigt wird die (Un)Vereinbarkeit dieser Entwicklung mit den das Strafrecht 

anleitenden Prinzipien ebenso wie mit der brasilianischen Rechtsordnung unter 

verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Trotz der in der brasilianischen Rechtsordnng 

bereits etablierten Legitimation von Blankettnormen bedarf ihr Gebrauch einer 

Einschräkung bezüglich auf Form und Inhalt. Dies kann beispielsweise mittels einer 

genaueren Abgrenzung des verweisenden Normteils oder der Erarbeitung von 

Bestimmungs- und Deutlichkeitskriterien für die verwiesene Norm geschehen. In diesem 

Sinne werden im letzten Teil der Untersuchung vielfältige Lösungsansätze im Rahmen eines 

komplexen und multidisziplinären Gedankengangs behandelt, indem nicht nur 

rechtsdogmatische Lösungen, sondern auch hermeneutische, rechtsvergleichende, 

kriminologische und kriminalpolitische Möglichkeiten berücksichtigt werden. Die 

Methodologie umfasst die Recherche von Literatur und Gesetzgebung. 

 

Stichwörter: Gewaltenteilung; Wirtschaftsstrafrecht; Umweltstrafrecht; Gesetzesvorbehalt; 

Blankettstrafrechtsnorm; verwaltungsrechtliche Satzungen; Rückverweistechnik  
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RESUMEN 
  

El tema del presente trabajo es el riesgo de la deslegalización del derecho penal. Este 

fenómeno consiste en la excesiva complementación de normas penales en blanco por 

reglamentos y otras especies normativas de naturaleza administrativa, lo cual acarrea una 

serie de consecuencias perjudiciales, como la delegación velada de competencia penal al 

Poder Ejecutivo, la afrenta al principio de legalidad en su vertiente lex cierta, la ocurrencia 

indiscriminada del error de prohibición, entre otras. El trabajo investigará la deslegalización 

del ordenamiento punitivo, cuando ocurre y cuando se puede considerar que hubo exceso en 

la complementación de la norma penal. El proyecto se propone, además, evaluar los 

principales cambios sociales y en la política criminal que pueden haber acarreado la 

necesidad cada vez mayor de la complementación legal. Para ello, se verificará en qué áreas 

tal fenómeno puede ocurrir con predominancia, como el derecho penal ambiental, el derecho 

penal económico y el derecho penal de drogas, constatando cuáles son las características 

comunes de los bienes jurídicos tutelados por dichas normas. La investigación pretende 

abordar la (in) compatibilidad de tal procedimiento con los principios orientadores del 

derecho penal, así como con el ordenamiento penal brasileño constitucionalmente orientado. 

En cuanto a la ya consolidada legitimación, en el derecho penal patrio, de la norma penal en 

blanco, es necesario que su uso presente limitaciones de forma y de contenido, como la 

delimitación exacta de la parte delegada o, aún, la obediencia por la norma complementaria, 

de criterios de certeza y determinación. En esta línea, en la última parte de la investigación, 

se pretende buscar varias posibilidades para la solución de la cuestión, haciendo uso del 

pensamiento complejo y multidisciplinario en el análisis del fenómeno, utilizándose para 

ello, no sólo las posibilidades de la dogmática, sino también la hermenéutica, el derecho 

comparado, la criminología y la política criminal actualmente vigente en el país. La 

metodología utilizada será una investigación bibliográfica y legislativa. 

  

Palabras claves: Separación de poderes; Derecho penal económico; Derecho penal 

ambiental; Principio de legalidad; Norma penal en blanco; Reglamentos administrativos; 

Técnicas de reenvío. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito penal brasileiro é baseado, sobretudo, no princípio da legalidade. A lei, 

como fonte primordial na determinação de ações puníveis, encontra embasamento nas 

disposições constitucionais presentes no artigo 5o, o qual elenca os direitos e garantias 

fundamentais, e também no artigo primeiro do Código Penal de 1940. 

Contudo, há matérias que, seja por necessitarem de constante atualização ou por 

dizerem respeito a procedimentos e atividades bastante mutantes e flexíveis, não podem 

aguardar o lento processo legislativo todas as vezes que precisam ser reguladas, ainda que 

seja pela via penal. Diante desse impasse, como se pode proceder a essa regulação? É nesse 

contexto que se inicia o estudo da complementação e da assessoriedade administrativa do 

direito penal. 

A escolha por esse termo, assessoriedade, com essa grafia, advém da concepção de 

que o direito administrativo assessora o direito penal, auxiliando na construção dos tipos. Há 

doutrina no sentido de que o correto seria a utilização da expressão acessoridade, que denota 

a crítica de transformar o direito penal em simples acessório do direito administrativo.  

O termo assessoriedade, também usado no direito civil e administrativo, tem 

significado diverso em matéria penal, a qual sofreu especial influência do direito português 

e espanhol nessa conceituação. O uso que se dá no âmbito criminal pelo direito 

administrativo corresponde à complementação da norma legal por atos e regras inferiores à 

lei, denotando o auxílio prestado ao direito penal pela disciplina administrativa; contudo, 

aquele não poderia tornar-se desta dependente, o que seguramente nem sempre tem ocorrido 

na prática. 

Para a boa resolução desse problema, faz-se necessário repensar, dentre outras, 

algumas das características fundantes do direito punitivo, quais sejam: a dignidade penal dos 

bens tutelados pela norma ou, ainda, a prevalência absoluta do princípio da legalidade nessa 

matéria. Importante frisar que os dois pontos aventados são extremamente relevantes para a 

ciência em debate, que se diferencia das demais vias jurídicas sancionadoras pelos rígidos 

limites necessários à sua incidência.  

No que tange à legalidade, sob o viés de lei escrita, estrita, certa e prévia, esta 

caracteriza a pedra angular do sistema punitivo pós-Iluminista contemporâneo. A legalidade 

seria o princípio responsável por garantir, nesse ramo do direito, a possibilidade de dar ao 

autor do fato a oportunidade de obter o conhecimento de todas as condutas puníveis antes 

de ser responsabilizado por sua prática. Esse conhecimento, ademais, requereria a 
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acessibilidade interpretativa do que se encontra descrito na lei como crime, o que 

corresponde à compreensão da norma não apenas por juristas, mas por qualquer do povo.  

De outra banda, é a ofensividade - ou lesividade - outra norma basilar do direito penal 

como ciência. Por esse ditame, atribui-se a esse ramo jurídico a função única e exclusiva de 

proteger bens jurídicos. Ou seja, só estaria autorizada, pelo restante do sistema jurídico, a 

punição, no âmbito penal, da conduta que provoca dano ou perigo de lesão relevante a bem 

jurídico de terceiro.  

Desse raciocínio também se pode auferir os princípios da subsidiariedade e da 

fragmentariedade. Pelo primeiro, entende-se que a proteção penal deve ser a ultima ratio, 

invocada apenas quando todos os outros ramos jurídicos sancionadores falharam na tarefa 

de oferecer a devida proteção ao bem jurídico. Já pela fragmentariedade, entende-se 

excluídas da tutela penal todas as condutas que, apesar de provocarem lesão ao bem jurídico, 

fazem-no de forma ínfima, o que pode dar azo à aplicação do princípio da insignificância 

em matéria criminal.  

Assim, nota-se que o debate a ser feito no ponto inicial dessa pesquisa é por demais 

intrincado e complexo, já que permeado por princípios sensíveis da matéria estudada e 

admitindo, portanto, somente respostas parcialmente satisfatórias. Isso porque a opção do 

ordenamento brasileiro tem sido, de certa forma, a relativização do princípio da legalidade 

em algumas de suas esferas de incidência. Depara-se, então, com a transferência, pelo 

Legislativo, da competência de definir algumas partes da norma jurídica penal a órgãos 

pertencentes ao Poder Executivo. Tais partes passam, desse modo, a ser reguladas por 

espécies normativas diversas e, por consequência, inferiores hierarquicamente à disposição 

legal.  

Esse espaço de poder normativo transferido, frise-se, deveria ser minuciosamente 

determinado, de forma a manter-se, no maior patamar possível, a prevalência da legalidade 

e, ainda, deveriam ser taxativas as espécies normativas inferiores à lei que servissem à 

função reguladora. É sabido também que se está lidando com matéria penal, a qual impõe 

sanção privativa de liberdade – o segundo bem mais caro ao indivíduo após sua própria vida 

–, e qualquer garantia a ser relativizada nessa esfera merece redobrada atenção, sob pena de 

causar inevitáveis danos aos cidadãos que vivem sob a égide de um Estado já tão punitivo 

como o brasileiro. 

Ademais, cabe mencionar a estrutura de divisão da titularidade de poderes que 

prevalece na Constituição pátria e a disputa interna que ocorre, na prática, pelo exercício 

pleno dos mesmos. Isso se torna relevante principalmente no caso brasileiro, em que há um 
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Poder Legislativo repleto de competências constitucionais e cada vez mais incapaz de 

exercê-las em concreto pelos mais diversos motivos, o que o torna cada vez mais 

desacreditado frente à população que o elegeu. 

Quando se trata de punitividade do Estado, ademais, é necessário que se faça menção 

a conhecimentos criminológicos, que definem o momento vivido hoje no Brasil como um 

Estado de polícia posterior a uma não cumprida política de Welfare State, o que redunda em 

uma punitividade de massas sobre uma estrutura deficitária e precária, facilmente detectável 

pela análise dos dados concretos referentes às condições de carcerização no Brasil.  

Em termos de política criminal, isso se materializa pela criação constante de novos 

bens jurídicos, muitos ditos coletivos e difusos, os quais passam a ser tipificados por meio 

de técnicas legislativas que fazem, na maioria dos casos, constante uso de assessoriedade. É, 

portanto, bastante visível que as consequências problemáticas da deslegalização que serão 

estudadas nesse texto se dão com maior ênfase em algumas searas, como o direito penal 

ambiental, o direito penal econômico e o direito penal de drogas. 

Ademais, é essencial que se reconheça ser esse processo de carcerização fortemente 

seletivo e discriminatório, incidindo a pena privativa de liberdade de forma muito mais 

recorrente sobre determinados indivíduos oriundos de camadas sociais desfavorecidas, o que 

por si só já descortina a falência de nosso sistema penal, seja em suas tipificações e doutrinas, 

seja na sua prática de julgamento ou de execução de sanções. 

Nesse trabalho, o que se entende por deslegalização é um uso excessivo, uma 

exacerbação desse procedimento de deixar a cargo de outras espécies normativas, que não a 

lei, o preenchimento de lacunas constantes nas normas penais. Esse conceito seria, portanto, 

um processo contínuo, que culmina em uma maior regulação da matéria por essas outras 

espécies normativas do que pela própria lei, como seria devido. Essa maior regulação, 

ademais, acaba por dar-se em espaços extremamente relevantes e determinantes da norma, 

o que provoca uma quebra significativa da legalidade, pois a conduta acaba por ser quase 

integralmente definida e regulada por instrumento diverso de lei. 

Sabe-se que, por tratar-se de flexibilização de garantia penal, as partes da norma 

cedidas à regulação por outros instrumentos normativos não poderiam ser aquelas essenciais 

para a definição e a compreensão do tipo. Com essa progressiva deslegalização, as leis penais 

excessivamente abertas fazem com que seja necessário determinar-se elementos basilares do 

tipo por meio de, por exemplo, regulamentos administrativos, o que provoca sério 

descompasso com as formalidades necessárias ao bom processo legiferante, bem como 

vulnera a função de garantia do tipo, que deve ser taxativo. 
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É uníssono que, nesse caso, formalidade significa tutela de direitos, não podendo essa 

ser simplesmente afastada sem causa que o justifique, de modo a diminuir a proteção ao 

cidadão, expandindo o controle penal. Além disso, materialmente, o dano causado é ainda 

maior, uma vez que o processo pelo qual passa a lei antes de ser promulgada é, sim, bastante 

lento, pois visa a tutelar uma série de procedimentos garantidores, como as discussões 

parlamentares e outros trâmites essenciais à manutenção do seu caráter democrático.  

Frise-se, ainda, que se inclui, em alguns subtítulos dessa pesquisa, como parte do 

fenômeno da deslegalização, para além da análise das normas penais em branco 

propriamente ditas, o estudo de figuras como os elementos normativos do tipo. São eles os 

tipos penais abertos ou a assessoriedade do ato, que consiste no tipo penal que remete à 

autorização, licença ou a outro ato administrativo autorizador; ou até mesmo à proibição ou 

interdição especifica, como elemento nuclear da norma penal. Importante salientar que a 

complementaridade pode-se dar, nesse último caso, de três formas: conceitual, quando um 

elemento do tipo remete a conceitos de direito administrativo; normativa, pela remissão do 

tipo diretamente à normas administrativas; e do ato, quando o tipo se resume a fazer 

referência a ato administrativo, de forma a proteger o seu correto cumprimento.  

Todas essas técnicas legiferantes apresentam problemas semelhantes, merecendo ser 

estudadas em um contexto similar, de forma que algumas das soluções pensadas nessa 

pesquisa possam também abranger questões a elas atinentes. Novamente, o que se vislumbra 

aqui é a transferência, para outra espécie normativa que não a lei, de definição e 

determinação de elementos basilares do tipo penal, esvaziando de conteúdo normativo e 

material as disposições presentes no texto legal, que passa a ser mera moldura, sem qualquer 

poder real de descrever o comportamento ao qual se está impondo a sanção privativa de 

liberdade. 

Com essa delimitação prévia, dá-se início ao presente estudo, que visa a explorar os 

limites, as causas e as consequências da deslegalização que ocorre, paulatinamente, em 

alguns setores tutelados pelo direito penal. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente investigação doutoral teve por objetivo realizar uma ampla análise 

do fenômeno da assessoriedade administrativa em direito penal, sobretudo no que tange 

às normas penais em branco. A hipótese inicial versava no sentido de que, atualmente, 

o uso exacerbado e desregulado de técnicas de assessoriedade provoca a violação de 

uma série de normas basilares da ciência penal, sendo necessário repensar, sob diversos 

pontos de vista, o uso de referida estrutura normativa.  

Do exposto, é possível auferir-se as seguintes conclusões: 

a) Em que pese a miscigenação de algumas características típicas das famílias 

jurídicas ocidentais, quais sejam, a Civil e a Common Law, o Brasil se filia ao primeiro 

grupo, possuindo a lei um papel fundamental para o conhecimento e a aplicação do 

direito, sobretudo no que tange ao direito penal; 

b) O princípio da legalidade possui, com sua rigidez, uma primordial função 

de garantia em matéria criminal, encontrando-se atualmente em crise com a expansão 

de criminalizações para setores de difícil regulação, em razão de sua constante mutação 

e reconhecida flexibilidade; 

c) São muitas as classificações existentes na doutrina a respeito das normas 

que dependem de complementação administrativa, sendo mais problemática a norma 

cujo preenchimento se dá por meio de ato hierarquicamente inferior à lei, o qual advém 

de órgão pertencente ao Poder Executivo; 

d) São muitos os atos administrativos utilizados para exercer a 

complementação; contudo, o desenvolvimento da vertente sancionadora do direito 

administrativo e sua relação com o direito penal ainda permanece com pontos obscuros, 

sendo bastante imprecisa a definição dos atos que estariam aptos a exercer essa função; 

e) Dentre os bens jurídicos tutelados pela norma penal, há alguns que tendem 

a sofrer maior incidência de assessoriedade administrativa e, por consequência, ali se 

instauram os problemas mais graves decorrentes da adoção de ditas técnicas de reenvio. 

Dentre tais áreas, se incluem o direito penal ambiental, o econômico e o de drogas. Há, 

no entanto, outras searas que também padecem da mesma condição, como o direito 

penal de trânsito, de armas, etc. Os problemas decorrentes do uso desmedido da norma 

penal em branco não se resumem ao direito brasileiro, sendo também estudados no 
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direito comparado, a exemplo de Alemanha e Espanha; 

f) São muitas as causas do uso desmedido de assessoriedade. É preciso ter em 

mente o caldo cultural vivenciado nos últimos anos, sobretudo tendo-se por base o 

cenário típico da sociedade de riscos e de massas, na qual o mote do discurso securitário 

encontra seu ideal espaço de desenvolvimento. Em sede da América Latina, o 

movimento é especialmente problemático, recaindo sobre uma sociedade já permeada 

por desigualdades econômicas e sociais, permitindo então a aplicação da norma 

problemática de modo desigual, o que se vislumbra principalmente no que tange ao 

direito penal de drogas; 

g) Já se encontra constatada, por diversos autores, a tendência expansionista 

vivenciada pelo direito penal atualmente. A proliferação de diversas leis penais, com a 

criação de novos bens jurídicos, inverte um critério que inicialmente foi pensado com 

finalidade de garantia e contenção de punições. Nesse âmbito, os bens ditos coletivos 

ou transindividuais, como o meio ambiente e a economia, muitos dos quais já se 

encontravam fartamente regulados por normas administrativas, passam a sofrer 

criminalizações, as quais não podem abrir mão da técnica de remissão. Ademais, tais 

bens possuem como característica ínsita a constante mutabilidade, típica da sociedade 

atual, o que torna difícil sua adaptação à lei penal e seu rigoroso e lento procedimento 

de confecção e alteração; 

h) No que tange às drogas, é essencial mencionar sua complementação cogente 

ocorrida por meio de tratados internacionais, a qual impossibilita a adequação de dita 

política criminal às características da sociedade na qual ela deve incidir; 

i) A ausência do desenvolvimento da legisprudência no Brasil, como ciência 

voltada ao estudo do procedimento legislativo e suas características e possibilidades de 

melhora qualitativa, permite que a proliferação legal se dê de forma pouco técnica, 

principalmente em matéria penal, a qual carece atualmente de racionalidade que 

possibilite sua compreensão total e sua aderência, juntamente com o direito 

administrativo sancionador, a uma ideia de sistema punitivo global e integrado; 

j) No que tange às consequências dos eventos até o momento apontados, pode-

se trabalhar com a violação de normas penais basilares em diversas esferas, com o 

desvio no bem jurídico tutelado de fato pela norma em relação àquele declarado em sua 

justificativa, as violação da legalidade sob o viés da reserva de lei e da taxatividade, a 

ocorrência indiscriminada de erro de proibição e de tipo, o uso de procedimentos 
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administrativos feitos de maneira parcial como prova de justa causa em ação penal, a 

sobreposição de punições sancionatórias nas duas esferas com ocorrência de bis in 

idem, a perda de efetividade da norma pela impossibilidade de motivação de seus 

destinatários em razão de sua não compreensão e, por fim, a confecção de legislação 

simbólica – que, além de não contribuir para a resolução das questões que a 

justificaram, desincumbe o poder público de construir e investir em novas alternativas 

para tais problemas –; 

l) Constatada a existência do fenômeno, suas causas e consequências, passa-

se a delinear as possibilidades de sua superação. Primeiramente, assume-se que, 

atualmente, em que pesem as diversas questões apontadas no terceiro capítulo dessa 

tese, não se pode abrir mão do uso das técnicas de reenvio, devendo ser feito um esforço 

no sentido de adaptá-las à Constituição e aos demais ditames do ordenamento jurídico, 

sobretudo aos princípios ínsitos do direito penal. Buscou-se desenvolver medidas que 

promovam mudanças quantitativas e qualitativas no uso da complementação legal. 

Adota-se, nessa tese, uma visão interdisciplinar, propondo-se diversas soluções que 

podem ser adotadas de forma conjunta para que as consequências nocivas do mau uso 

da assessoriedade sejam, ao menos, mitigadas; 

m) Em sede de política criminal, criminologia e estudos legislativos, a 

contribuição se dá no intuito de solucionar as questões atinentes ao desvio no bem 

jurídico protegido pela lei em relação ao bem declarado em sua justificativa e em sua 

pouca eficácia como um todo, com prevalência das funções simbólicas da norma sobre 

suas funções efetivas. Em um primeiro momento, incentivam-se os processos de 

descriminalização, os quais devem tomar forma principalmente no que tange a delitos 

de drogas. Em segundo lugar, sugere-se o aprimoramento do procedimento legislativo 

em si, o que pode dar-se, por exemplo, com a criação de estudos prévios e posteriores 

de impacto legislativo, os quais podem influenciar na redução de movimentos que 

demandam por novas criminalizações. Para que se possa iniciar um controle racional 

sobre a legislação penal pátria, deve-se, antes de tudo, reduzi-la a áreas em que sua 

incidência seja de fato necessária, tornando efetivos os princípios da subsidiariedade e 

da fragmentariedade do direito penal; 

n) Com as contribuições dadas em sede de direito administrativo sancionador, 

almeja-se reduzir os problemas relativos à complexidade na relação entre essa matéria 

e o direito penal, incluso no que tange às questões processuais. O aporte se dá, nessa 
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área, pelo desenvolvimento de um sistema sancionador integrado, de forma a evitar a 

sobreposição de sanções e a confusão legislativa e procedimental que vige atualmente 

na intersecção entre o direito penal e o administrativo. Ainda, pressupondo a ocorrência 

dos processos descriminalizadores, sugere-se uma expansão da sanção administrativa 

em algumas áreas, como a ambiental e a econômica, o que deve ser acompanhado por 

uma expansão de garantias processuais no setor. Tal movimento pode ser feito, 

inclusive, por meio de criação de um sistema próprio, o que se pode desenvolver 

fazendo uso de exemplos já existentes no direito comparado, a exemplo das 

contraordenações portuguesas e das Ordnungswidrigkeiten alemãs. Por óbvio, tal 

implementação deve fazer parte de um estudo em separado, o qual não se desenvolve 

nessa pesquisa em razão dos seus limites temáticos; 

o) Em sede de dogmática penal, a contribuição dessa pesquisa se dá pelo 

desenvolvimento de critérios que permitam o controle sobre o texto legislativo que faz 

uso de assessoriedade. Ditos critérios não são exaustivos, mas podem, se conjuntamente 

aplicados, reduzir em grande parte os danos causados ao princípio da legalidade e em 

matéria de erro nessa seara. Foram definidos, portanto, os seguintes ditames: proibição 

de remissão de elementos centrais; mitigação de remissões dinâmicas; proibição de 

remissões em cadeia; definição da gradação do órgão do qual emana a regulação e da 

hierarquia do ato complementador; obrigatoriedade da remissão recíproca e expressa; 

controle judicial sobre requisitos de legalidade do ato complementador; e alargamento 

do reconhecimento do erro com redução da perspectiva de sua evitabilidade no caso de 

normas que fazem uso de assessoriedade. 

Por fim, não se pretende, em nenhum momento, exaurir o presente debate, 

sendo esse trabalho apenas um primeiro passo no desenvolvimento de critérios de 

aprimoramento das técnicas de assessoriedade administrativa, sobretudo a norma penal 

em branco. 

 

 

 

 

 



 

 

227 

REFERÊNCIAS  

 

ABANTO VASQUEZ, Manuel A. El principio de certeza en las leyes penales en 

blanco: especial referencia a los delitos económicos. Revista peruana de ciencias 

penales, Lima, n. 9, p. 13-34., 1999. 

 

ADRIASOLA, Gabriel. Juez, legislador y principio de taxatividad. In: DALBORA, José 
Luis Guzmán (coord.). El penalista liberal. Buenos aires: Hammurabi, 2004. 

 

AFTALIÓN, Enrique R. El Derecho penal "administrativo" como Derecho penal 

especial: notas de polémica y de política criminal. Revista jurídica argentina La Ley: 

derecho penal: doctrinas esenciales 1936-2010, Buenos Aires, p. 311-336., 2011. 

 

ALFLEN, Pablo Rodrigo. Sobre a técnica legislativa em matéria penal na lei de drogas. 

In: CARVALHO, Érika Mendes de; ÁVILA, Gustavo Noronha de. 10 anos da lei de 

drogas: aspectos criminológicos, dogmáticos e político-criminais. Belo Horizonte: 

D'Plácido, 2016. p. 661-684.  

 

ALONSO, Leonardo; COELHO, Marina Pinhão. Sistema penal do consumidor. in: 

REALE, Miguel (coord.). Experiências do direito. Campinas: Millennium Editora, 

2004. P. 349- 379. 

 

AMERICANO, Odin I. do Brasil. Manual de direito penal. Parte Geral. Volume I. 

São Paulo: Saraiva, 1985. 

 

ANDRADE, Manuel da Costa. Contributo para o conceito de contra-ordenação: a 

experiência alemã. In: DIREITO penal econômico e europeu: textos doutrinários: 

volume I - problemas gerais. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p. 75-107. 

 

__________. A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referências de 

uma doutrina teleológico-racional do crime. Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, Coimbra, v. 2, n. 2, p. 173-205., abr./jun. 1992. 

 

ANIYAR DE CASTRO, Lolita. Sistema penal e sistema social: a criminalização e a 

descriminalização como funções de um mesmo processo. Revista de Direito Penal, 

Rio de Janeiro, n. 30, p. 11-27., jul./dez. 1980. 

 

ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Breves notas sobre tipicidade penal e a obra de 

Miguel Reale Júnior. In: PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA, Renato de 



 

 

228 

Mello Jorge. Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: G/Z, 2014. 

775 p., 24 cm. ISBN 978-85-62027-48-2. p. 455-467  

 

ASSIS TOLEDO, Francisco. Princípios básicos de direito penal. 5 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1994. 

 

ATIENZA, Manuel. Contribución para una teoría da legislación. Disponível em: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10854/1/Doxa6_21.pdf Acesso em 

11.05.2018. 

 

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização 

no direito tributário. 2ª ed. rev. São Paulo: Malheiros editores, 2012. 

 

__________. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 4ª ed. rev. São Paulo: Malheiros editores, 2004. 

 

AZEVEDO, David Teixeira de; AZEVEDO, André Dias de. A lei anticorrupção e os 

programas de compliance. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel. 

Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: LiberArs, 2014. p. 55-

60. 

 

AZEVEDO, Tiago Lopes de. Da subsidiariedade no direito das contra-ordenações: 

problemas, críticas e sugestões práticas. Coimbra: Combra Editora, 2011. 

 

BACIGALUPO, Enrique. Sobre la problemática constitucional de las leyes penales en 

blanco. Actualidad Penal, Madrid, v. 1, 1/26, p. 449-455., semanal. 1994. 

 

__________. "Compliance" y derecho penal: prevención de la responsabilidad 

penal de directivos y de empresas. Buenos Aires: Hammurabi, 2012.  

 

__________. Curso de derecho penal económico. Madrid: Marcial Pons, 1998. 

 

__________. La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio 

ambiente. Estudios penales y criminológicos, Santiago de Compostela, n. 5, p. 191-

213., 1982. 

 

BAJO, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho penal económico. Madrid: Centro 

de Estudios Ramón Areces, 2001. 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10854/1/Doxa6_21.pdf


 

 

229 

BALDOMINO DÍAZ, Raúl A. “(Ir)retroactividad de las modificaciones a la norma 

complementaria de una Ley Penal en Blanco”. Polít. crim., Vol. 4, Nº 7 (Julio 2009), 

Art. 4, pp. 125-150 (1-26). 

[http://www.politicacriminal.cl/Vol_04/n_07/Vol4N7A4.pdf] 

 

BAPTISTA, Tatiana Maria Badaró. As fronteiras do direito penal e do direito 

administrativo sancionador: um ensaio sobre os critérios de distinção entre crime e 

infração administrativa. In: BRODT, Luís Augusto Sanzo; SIQUEIRA, Flávia. Limites 

do poder punitivo: diálogos na ciência penal contemporânea. Belo Horizonte: 

D'Plácido, 2016. p. 73-101. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido 

procedimento na elaboração normativa. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Revan, 2004. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequecias humanas. Rio de janeiro: zahar, 

1999. 

 

__________. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1998. 

 

__________. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

 

__________. Vigilância líquida: diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Zahar, 

2013. 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Direitos humanos e direito penal: limites da 

intervenção penal racional no Estado Democrático de Direito. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio. Direito penal 

contemporâneo: questões controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

__________. Valor, norma e injusto penal: Considerações sobre os elementos 

normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. 2017. Tese 

(Titularidade). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 



 

 

230 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 

Editora 34, 2011. 

 

BELEZA, Teresa Pizarro. A moderna criminologia e a aplicação do direito. Lisboa: 

Ed. Minerva, 1987.  

 

BELEZA, Teresa Pizarro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O regime legal do 

erro e as normas penais em branco: ubi lex distinguit. Coimbra: Almedina, 2001. 

 

BELEZA DOS SANTOS, José. Ilícito penal administrativo e ilícito criminal. 

Disponível em: https://portal.oa.pt/upl/%7B9652BFD6-6F35-4E23-936D-

56250122184B%7D.pdf. Acesso em 06.04.2018. 

 

BINDING, Karl. Die Normen und ihre Übertretung. Netherlands: Scientia Verlag 

AAlen, 1965. 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. v. 1. 20 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

__________. Tratado de direito penal, 2 : parte especial : dos crimes contra a 

pessoa. 12. ed. rev. e ampl.  São Paulo : Saraiva, 2012. 

 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O paradoxo do risco e a política criminal contemporânea. 

In: MENDES, Gilmar Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio. 

Direito penal contemporâneo: questões controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

__________. O crime de lavagem de dinheiro. In BADARÓ, Gustavo Henrique; e 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e Processuais 

Penais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

 

__________. O que é compliance no âmbito do direito penal? Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2013-abr-30/direito-defesa-afinal-criminal-compliance. 

Acesso em 22.04.2015. 

 

__________. O princípio da proporcionalidade na produção legislativa brasileira e seu 

conrole judicial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 

267-296., jul./ago. 2010. 

 

https://portal.oa.pt/upl/%7B9652BFD6-6F35-4E23-936D-56250122184B%7D.pdf
https://portal.oa.pt/upl/%7B9652BFD6-6F35-4E23-936D-56250122184B%7D.pdf
http://www.conjur.com.br/2013-abr-30/direito-defesa-afinal-criminal-compliance


 

 

231 

BRANDÃO, Nuno. Crimes e contra-ordenações: da cisão a convergência material. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2016. 

 

BRODOWSKI, Dominik. Models of economic criminal procedure: the intricate multi-

actor setting of criminal justice in the field of the economy. In: SAAD-DINIZ, Eduardo; 

ADACHI, Pedro Podboi; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Tendências em 

governança corporativa e compliance. São Paulo: LiberArs, 2016. 

 

BRICOLA, Franco. Rapporti tra dommatica e politica criminale. Rivista Italiana di 

Diritto e Procedura Penale, Milano, v. 31, p. 3-35., 1988. 

 

BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral, tomo 1o. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 

 

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. CIDADE DE MUROS: Crime, Segregação e 

Cidadania em São Paulo. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2003. 

 

CALVI, James V. COLEMAN, Susan. American law and legal systems. 6 th ed. New 

Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. 

 

CÂMARA, Guilherme Costa. Beccaria e o pensamento jurídico-criminal. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 11, n. 44, p. 301-335., jul./set. 2003. 

 

CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Crimes econômicos e imputação objetiva. In: 

COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito penal especial, 

processo penal e direitos fundamentais: visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 

2006. p. 259-273. 

 

CANTERJI, Rafael Braude.;FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. . A incompatibilidade 

constitucional da infração prevista no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro. In: 

Revista Jurídica (Brasília), v. 393, p. 91-98, 2010. 
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