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1 RESUMO 

A pesquisa proposta se faz necessária pelo inegável conflito existente entre a 

aceitação das normas penais em branco pelo ordenamento jurídico, face à sua 

crescente proliferação, e os reflexos na legalidade, princípio limitador da intervenção 

punitiva em um Estado Democrático de Direito. Assim, o presente trabalho visa 

entender melhor o fenômeno, evidenciando suas implicações jurídicas e buscando 

formas de proteção e preservação do princípio da legalidade aplicado no Direito 

Penal Econômico sem, contudo, mitigar a utilização de normas penais em branco. 

2 INTRODUÇÃO 

O princípio da legalidade está consagrado no art. 5º, inciso XXXIX, da CR/88 

e no art. 1º do Código Penal Brasileiro nos seguintes dizeres: “Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” Este princípio 

constitucional possui uma função de garantia a todos os cidadãos, na medida em 

que impõe a necessidade de prévia definição legal para que uma conduta seja 

considerada crime, inibindo o arbítrio do Estado, único detentor do Jus Puniendi, e 

dos aplicadores da norma penal. Contudo, com o surgimento da sociedade de 

riscos, há a necessidade de proteção aos bens jurídicos supraindividuais, também 

chamados de interesses difusos ou coletivos, o que, indubitavelmente, trouxe uma 

mudança considerável em relação ao Direito Penal Clássico/Tradicional.  

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Conceituar adequadamente as normas penais em branco, entender como e o 

porquê de sua proliferação no sistema financeiro, além de buscar as possíveis 

soluções para a possível ofensa ao princípio da legalidade e seu corolário da 

taxatividade. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Analisar o fenômeno das normas penais em branco a fim de entender o 

contexto em que surgem, bem como suas motivações e suas consequências;  

b) Selecionar autores que trabalhem o conceito de direito penal econômico e 

bens jurídicos supraindividuais; 



c) Avaliar as possíveis soluções para a ofensa ao princípio da legalidade em 

determinados casos versus a necessidade de normas penais em branco no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista uma interpretação 

constitucional deste princípio. 

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa pertence à vertente jurídico-metodológica por basear-se na 

proposição de novas técnicas de abordagem do problema proposto, qual seja, a 

utilização de normas penais em branco sob a ótica constitucional do princípio da 

legalidade, com enfoque nos crimes contra o sistema financeiro. Refere-se também 

à vertente jurídico-dogmática, uma vez que objetiva trabalhar com elementos 

internos ao ordenamento jurídico, tais como princípios e leis que carecem de 

complementação. Por conseguinte, o projeto segue o tipo metodológico chamado 

jurídico-propositivo por basear-se no questionamento da aplicação de normas penais 

em branco no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente as heterônomas. Por 

fim, é uma pesquisa fundamentalmente teórica de modo que o procedimento 

adotado para que se demonstre que é possível a aplicação de normas penais em 

branco em consonância com a ordem constitucional é a análise de conteúdo de 

textos doutrinários, leis, portarias, decretos e resoluções. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Destaca-se a crescente proliferação de normas penais em branco no campo 

do Direito Penal Econômico, sendo imperativa uma nova discussão acerca da 

possível ofensa ao princípio da legalidade e seu corolário da taxatividade, o que é 

objeto desta pesquisa. Diante disso, sabe-se que as normas penais em branco são 

aquelas que exigem complementação para que possa ser alcançado seu âmbito de 

aplicação, sendo necessário, na maioria dos casos, que os aplicadores das normas 

recorram às portarias ou decretos para compreenderem seu real significado. Devem-

se levar em consideração as vantagens advindas da produção de uma norma penal 

em branco, uma vez que o legislador não é capaz de prever todas as minúcias de 

uma conduta proibida. Ademais, em um ramo cuja evolução tem sido crescente, 

como é o Direito Penal, especialmente em sua feição econômica, é importante que a 

norma não fique estanque, dada a lentidão pela qual ocorre a promulgação de uma 

lei no Brasil. No entanto, pode constituir ofensa ao princípio da legalidade e seu 



corolário da taxatividade, uma vez que, caso seu complemento não seja perfeito, 

comprometerá substancialmente a clareza e/ou certeza da norma penal, diminuindo, 

consequentemente, sua função de garantia a um patamar secundário. 

Enfim, o que se intenta responder é: como sopesar a proteção ao princípio da 

legalidade e a necessária aplicação de normas penais em branco?  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho em questão não apresenta resultados preliminares, uma vez que 

ainda está em fase inicial. 
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