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“Cuanto menos desarrollado esté una dogmática, más 

imposible será la decisión de los tribunales, más dependerán 

del azar y de factores incontrolables la condena o la 

absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si 

no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición 

o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y 

meticulosa que debería ser, sino una cuestión de lotería. Y 

cuanto menor sea el desarrollo dogmático, mas lotería, hasta 

llegar a la más caótica y anárquica aplicación de un derecho 

penal del que – por no haber sido objeto de un estúdio 

sistemático y científico – se desconoce su alcance y límite” 

(Enrique Gimbernat Ordeig) 



RESUMO 

 

Neste trabalho buscou-se revisitar os pressupostos do conhecimento da ilicitude 

pela doutrina, inserindo-os no contexto da teoria do delito, especialmente no que tange à 

problemática da expansão do direito penal, tendo-se em conta a existência de bens 

jurídicos difusos, a inflação do direito penal, questões relativas às normas penais em 

branco e a elementos normativos do tipo, além de questões envolvendo o Direito Penal e o 

Administrativo Sancionador. Pretendeu-se, ainda, relacionar o conhecimento da ilicitude 

com o erro de proibição, ilustrando como a jurisprudência pátria aborda o tema.  

 

Palavras-chave: Conhecimento da ilicitude – Ilicitude – Antijuridicidade – Expansão do 

Direito Penal – Teoria do Delito – Direito Administrativo Sancionador 



ABSTRACT 

 

This paper seeks to revisit the assumptions of knowledge of illegality by the 

doctrine, placing it in the context of the theory of the crime, especially regarding the issue 

of expansion of criminal law, taking into account the existence of legal goods diffuse, the 

inflation of criminal law, criminal law issues relating to white and normative elements of 

the type. The intention was also to relate the knowledge of illegality with the error of 

prohibition, illustrating how the Brazilian Courts deals with the subject case. 

 

Keywords: Illegality – Unlawfulness – Expansion of criminal law – Theory of crime – 

Administrative Sanctioning System 

 



RIASSUNTO 

 

Il presente documento si propone di rivisitare i presupposti di conoscenza 

dell'antigiuridicità del fatto dalla dottrina, collocandolo nel contesto della teoria del reato, 

soprattutto per quanto riguarda il problema della espansione del diritto penale, tenendo 

conto in particolare l'esistenza di beni giuridici diffondere l'inflazione del diritto penale, le 

questioni di diritto penale in materia di elementi bianchi e normativa del tipo. L'intenzione 

era anche di mettere in relazione la conoscenza dell'antigiuridicità del fatto con l'errore di 

divieto, che illustra come i tribunalli brasiliani affronta il caso soggetto. 

 

Paroles-chiave: Espansione del Diritto Penale – Illiceità – Antigiuridicità – Teoria del 

reato – Diritto sanzionatorio amministrativo 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende revisitar os pressupostos do conhecimento da ilicitude, 

inserindo-os no contexto da teoria do delito, em especial no que tange à problemática da 

expansão do direito penal, com estudos que remetem às doutrinas espanhola, alemã e 

brasileira. Para tanto, foram considerados aspectos como a inflação do direito penal, 

questões relativas às normas penais em branco e a elementos normativos do tipo, sem 

esquecer-se dos bens jurídicos difusos. Pretendeu-se, ainda, relacionar o conhecimento da 

ilicitude com o erro de proibição, ilustrando como a jurisprudência pátria aborda o tema. 

Assim, no primeiro capítulo busca-se a exposição dos conceitos analíticos do crime 

(unitário, bipartido e tripartido) e a inserção do conhecimento da ilicitude no contexto da 

teoria do crime. É que não se pode negar que o Direito Penal foi atingido, no tempo, por 

influências diretas de diferentes Escolas filosóficas que sempre buscaram trazer maior 

efetividade na sua aplicação ante as mudanças sociais. Neste ponto verifica-se a 

importância de se relacionar o conhecimento do ilícito à teoria do delito porquanto não 

apenas filosófica, mas também dogmaticamente a implicações e problemas conforme se 

prefira uma ou outra orientação.  

Então, ao pretender-se discorrer sobre o tema, faz-se obrigatoriamente uma volta às 

origens do Direito Penal e, ainda, às suas teorias mais modernas e seus entendimentos de 

vanguarda, haja vista que somente baseado no que se pressupõe proibido cultural e 

positivamente se pode falar validamente em reprovação de uma determinada conduta. 

Eis, então, no capítulo 2, a exposição dos fundamentos teóricos, portanto a 

apresentação de aspectos fundamentais, para o estudo do tema, abordando-se inicialmente 

a problemática que envolve a terminologia empregada tendo em vista a diversidade 

mencionada pela doutrina, como antijuridicidade, ilicitude, injusto e antinormatividade.  

Segue-se o trabalho, ainda no contexto dos fundamentos teóricos, registrando-se 

comentários sobre as ilicitudes genérica e específica, objetiva e subjetiva, passando-se, 

ainda, pelas formas de conhecimento da ilicitude – atual e potencial – até chegar a traços 

do objeto do conhecimento da ilicitude. 

Ademais, no capítulo 3 verifica-se o momento de imiscuir-se nos estudos relativos 

ao fenômeno da expansão do direito penal. Assim, são destacados importantes aspectos, 
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como as suas causas e questões relativas à globalização, tudo com vistas à política criminal 

(ou falta dela) em tempos de expansão. Neste ponto afirma-se a necessidade desta incursão 

porque, em face da expansão penal é inegável a mudança na perspectiva de aplicação da lei 

penal, havendo o que se convencionou denominar “inflação legislativa” e, ainda, a 

proteção penal de interesses transindividuais. Outros fatores vislumbrados na expansão, 

como o descrédito em instâncias de proteção e o aspecto vitimológico-social notado desde 

então também são comentados. Tudo com vistas a demonstrar alterações sócio-jurídico-

culturais que certamente trazem reflexos no tocante ao conhecimento da ilicitude.  

No capítulo 4 discorre-se sobre as imensas dificuldades em delimitar-se diferenças 

entre o Direito Penal e o Administrativo Sancionador. Partindo-se, então, das 

considerações feitas no capítulo anterior – sobre a expansão penal – passou-se a estudar 

problemas relativos aos limites de cada instância punitiva, uma vez que sua mescla traz 

enormes dificuldades para que se possa entender a que se refere a ilicitude penal e, em 

última análise, conhecê-la. 

Igualmente não poderia deixar de comentar outra importante face do conhecimento 

da ilicitude: o erro, em especial o erro de proibição. Não seria possível comentar o 

conhecimento da ilicitude sem que se debruçasse, em algum momento, sobre o erro de 

proibição, instituto imediatamente a ele relacionado. Por isso no capítulo 5 estuda-se essa 

temática, inclusive apresentando questões concernentes aos bens jurídicos (especialmente 

os transindividuais) e, ainda, apresentam-se curiosas questões sobre a aplicação de uma 

teoria do dolo ou da culpabilidade para a aplicação das consequências do erro de proibição. 

Por fim, trazem-se à colação alguns julgados pesquisados nos tribunais brasileiros, no 

intuito de demonstrar como o assunto vem sendo tratado pelo Judiciário, o que, 

particularmente pode surpreender o leitor, que notará ser difícil encontrar julgados sobre o 

tema, além de, por vezes, ele não ser abordado com o rigorismo científico esperado. 

Verifica-se, pois, que discorrer sobre a ilicitude e o que dela se (des)conhece é tema 

dos mais árduos na dogmática penal justamente pela íntima ligação com o que se entende 

por função do direito penal, o que pode envolver, ainda, discussões sobre o dolo, a culpa, o 

erro, culpabilidade, entre outras. Um dos principais fatores de dificuldade resvala no fato 

de que, a pretexto de se discorrer sobre os fundamentos e problemas relacionados ao 

conhecimento da ilicitude num contexto de expansão, não pode o trabalho percorrer todo o 

direito penal indistintamente.  
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Ademais, trata-se de tema tido como essencial por renomados doutrinadores e que 

remonta ao questionamento sobre o que seja “conhecimento” e “ilicitude”, problema que 

ganha contornos de autonomia e que, apesar disso, não parece ter sido percebido desta 

forma pela doutrina, haja vista a escassez de trabalhos específicos. 

Ponto de difícil contextualização, mas que mereceria trabalho à parte seria a 

questão cultural e comunicativa relativa aos tipos penais no que tange à linguística e até 

mesmo sociologia jurídica. Todavia, não é esse o foco do trabalho, que se posta na 

colocação histórica sobre o conhecimento da ilicitude, inclusive na teoria do delito, além 

dos reflexos que a expansão do direito penal causa e causou quanto à possibilidade de que 

se conheçam regulamentações administrativas, exigindo grande conhecimento técnico por 

parte dos cidadãos. 

Enfim, o incremento de tipificações penais na busca de punição a estados prévios 

de lesão a bens jurídicos, fenômeno conhecido como “expansão do direito penal”, parece 

criar situações limite entre o que se pode considerar estar sob erro de tipo ou mesmo erro 

de proibição, fazendo-se surgir o questionamento sobre a existência de ilicitudes penal e 

administrativo-sancionadora como autônomas. Em outros termos, até que ponto a 

incriminação por meio de tipos de perigo e normas penais em branco pode direcionar o 

agente a situações de erro que não se pode apontar precisamente? Como conhecer a 

ilicitude numa sociedade em que o direito penal expandiu-se demasiadamente e há 

inúmeras regras administrativas que, muitas vezes, se confundem com a norma penal? 

Como se pode notar, o tema é justificado pela enorme problemática que pode gerar 

ao Direito Penal, já que inúmeros assuntos podem ser abarcados, como os acima 

mencionados.  

Ademais, tanto a abordagem questionando o conhecimento da ilicitude em face das 

características da expansão penal, como o fato de haver poucos trabalhos no vernáculo 

garante o ineditismo da tese, conferindo a necessária contribuição original ao tema tratado. 
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CONCLUSÕES 

 

1. É indispensável, para que se disserte sobre o conhecimento da ilicitude, 

considerar, dentre os conceitos de delito, em especial, o analítico, cuja formação 

histórica acompanhou as tendências filosóficas de cada época de forma que sem 

que houvesse tal ponderação inviabilizar-se-ia o estudo do conhecimento da 

ilicitude nos tempos atuais. 

2. Apesar das distintas tendências filosóficas que se prestaram a estruturar o 

conceito analítico de delito, não se chegou a formar um consenso quanto a 

composição numérica dos seus elementos que, todavia sempre contaram alguns 

dos seguintes: tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade nas formulações. 

Os diversos posicionamentos quanto a estrutura analítica na teoria do delito 

irradiaram, por sua vez, importantes consequências teóricas relativas a localização 

do conhecimento da ilicitude, tendo ocupado lugar no dolo (tipicidade) e, 

igualmente, na culpabilidade.  

3. As consequências da existência de diferentes entendimentos quanto a teoria 

analítica do delito não se resumem à localização do elemento relacionado ao 

conhecimento da ilicitude, mas toca a necessidade de proceder releitura do 

instituto, não sendo suficiente que se imponham perspectivas de atualidade ou 

potencialidade do conhecer em um simples raciocínio derivado dos elementos 

formadores do dolo e da culpabilidade. 

4. Também o conceito material de delito deve ser tido em consideração para o 

estudo e análise do conhecimento da ilicitude porque será a partir do que a 

sociedade entender como objeto de reprovação é que serão estruturados os 

mecanismos que possam se prestar a estipular quais condutas não serão 

socialmente toleradas nos âmbitos penal e não penal.  

5. A partir da constatação e aplicação da técnica legislativa da criação de tipos 

penais de perigo abstrato e de normas penais em branco, e inobstante a necessária 

observância do conceito analítico, igualmente se faz necessário ponderar o próprio 

conceito material de delito porquanto as características vislumbradas a partir dos 

fenômenos expansivo-penais inserem novas perspectivas político-criminais 

quanto a necessidade e pertinência de novos tipos penais. Isto refletirá 
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inexoravelmente no conhecimento da ilicitude na especial medida em que estas 

características expansivas dificultam objetivar a ilicitude penal.  

6. A atual política criminal adotada no país não apresenta resultados integralmente 

proveitosos, embora não se negue que os princípios mostrem-se linhas mestras na 

busca da efetiva limitação da ilicitude penal. A relação e os problemas que advém 

do Direito Penal e do Administrativo Sancionador devem ser observadas sob a 

ótica de uma política jurídica, embora não se tenha observado soluções práticas 

dotadas de unanimidade. 

7. Estudos teóricos, não dotados de unanimidade, sobre o Direito Administrativo 

Sancionador e possíveis vertentes, como o Direito de Intervenção e o Direito de 

Velocidades demonstram a dificuldade em distinguir as formas de ilicitude e, 

consequentemente, indicam a necessidade de que seja repensada a culpabilidade 

quanto ao elemento conhecimento da ilicitude. Quanto à diferenciação do Direito 

Penal para o Administrativo Sancionador, inexiste clareza quanto aos âmbitos de 

existência das ilicitudes penal e administrativo-sancionadora, o que importa zonas 

de penumbra onde não são identificados as ilicitudes mencionadas. 

8. Critérios pautados em orientações ontológicas, qualitativas ou qualitativas-

quantitativas representam abordagens periféricas, muitas vezes representando pura 

retórica, fugindo-se do principal ponto a ser discutido. Pensando-se também nas 

finalidades das penas, a eficiência pode ser um critério importante para a escolha 

entre os ramos penal e administrativo sancionador, o que, sendo aplicado para que 

haja a diferenciação, trará subsídios para a delimitação do conhecimento da 

ilicitude penal. 

9. As teorias do erro embora não tenham igualmente obtido consenso doutrinário, 

ao longo dos tempos, representam importantes mecanismos para aplicação do 

direito penal às diferentes realidades fáticas, pessoais e sociais. A (in)evitabilidade 

dos erros, considerando-se o contexto da expansão penal ganha nova importância, 

tendo-se em vista a avalanche de novas normas surgidas e, ainda, em decorrência 

da aceitação de técnica legislativa específica que adota tipos penais de perigo e 

normas penais em branco.  

10. No âmbito de discussão que envolve a expansão penal e o conhecimento da 

ilicitude, verifica-se que, na prática, não há grande quantidade de julgados que 
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faça menção a esta situação, o que não significa que a temática não tenha sido 

levada aos Tribunais. Há diversos casos em que se nota a não apreciação da tese 

por conta da forma / momento ventilados. É o que se extrai dos inúmeros julgados 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça onde se lê, por exemplo, que a 

análise das alegações concernentes a ocorrência de erro de proibição demandaria o 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 

11. São poucas as decisões onde se pode verificar a utilização técnica do 

conhecimento da ilicitude e normas correlacionadas, havendo significativo 

número de casos onde o mero argumento de que o desconhecimento da lei não 

escusa é utilizado sem qualquer aprofundamento no estudo do (des)conhecimento.  
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