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RESUMO
Com o intuito de discorrer, em breves linhas, o quanto ressaltado no presente

estudo, concluiu-se pela inconstitucionalidade da norma penal em branco

heterogênea, por entender afrontar o princípio da legalidade.

Desta forma, sobreposto à inconstitucionalidade da norma penal em branco

heterogênea encontra-se o seu caracter utilitário, sendo extremamente necessária

para a manutenção do convivio social, tal qual estabelecido na atualidade.

METODOLOGIA DE PESQUISA
Ametodologia consistiu na consulta de sites jurídicos, doutrina e legislação.

OBJETIVOS
Teve o presente trabalho o objetivo de tecer um estudo acurado sobre o

instituto jurídico da norma penal em branco e as questões que tangenciam tal

assunto, como a legalidade e utilitarismo da norma, salientando os posicionamentos

divergentes.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como principal objetivo mostrar as divergências que

circundam acerca do tema, mostrando as opiniões majoritárias, bem como

minoritárias.

Vale ressaltar, que o tema em questão é de suma importância para o mundo

jurídico, principalmente no que tange ao Direito Penal e Constitucional. Isto porque,

o Direito Penal mostra uma contrariedade à nossa Constituição e como se sabe, a

nossa Carta Magna deve ser respeitada e obedecida, ainda que ele seja de extrema

importância para o convívio social deve estar em consonância com ela.

1. DA NORMA JURÍDICA
Vários são os conceitos e definições a respeito do que é uma norma jurídica,

vejamos José Afonso da Silva1 e Luiz Antonio Rizatto Nunes2. Por mais, variados,

1 Normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja,
reconhecem por um lado, a pessoas ou a entidades a faculdade de realizar certos interesses por
ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, por outro lado, vinculam pessoas ou
entidades à obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou
abstenção em favor de outrem”SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p.
91.

2 “A norma jurídica é um comando, um imperativo dirigido às ações dos indivíduos – e das pessoas
jurídicas e demais entes. É uma regra de conduta social; sua finalidade é regular as atividades dos
sujeitos em suas relações sociais. A norma jurídica imputa certa ação ou comportamento a alguém,
que é seu destinatário.”NUNES, Luiz Antonio Rizatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito,
p. 172.



que sejam os conceitos de norma jurídica, a finalidade principal dela é, pois, senão

reger as ações dos indivíduos inseridos numa sociedade, bem como regular a

estrutura de um Estado, que no caso, são as normas constitucionais.

Rizatto Nunes, preleciona que a norma jurídica possui três funções básicas,

funções estas, classificada por ele como “modais deônticos”3. São eles: modais de

proibição, de obrigatoriedade e de permissão. As normas de proibição, como o

próprio nome sugere, são aquelas que proibi o indivíduo de praticar uma ação ou

mesmo de abster-se dela. Por exemplo, “é proibido fumar neste local”, ou, no caso

da abstenção, a omissão de socorro prevista no Artigo 135 do CP, in verbis: “deixar

de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança

abandonada ou extraviada, ou à pessoa invalida ou ferida, ao desamparo ou em

grave e iminente perigo; ou não pedir nesses casos, o socorro da autoridade

pública”. Quantos às normas obrigatórias, estas, tem o condão de impelir ao

indivíduo o cumprimento de certa obrigação, exemplificando: “é obrigatório o uso de

capacete em construção civil”.

Referente às normas permissivas, estas, não gera um comando proibitivo ou

obrigatório, mas, dá ao indivíduo uma prerrogativa, isto é, uma faculdade de o que a

norma impõe, por exemplo, “é permitido usar celular neste recinto”. Veja que, o

indivíduo não está obrigado a usar o celular e nem proibido desta ação, ou seja, fica

a seu critério o uso do celular. Pode acontecer as vezes, de uma norma conter, os

três comandos misturados. Por exemplo: é permitido casar, mas é obrigatório que os

nubentes sejam maiores ou, nos limites legais, tenham autorização dos pais ou

responsáveis, sendo proibido o casamento entre menores absolutamente incapazes,

entre irmãos, entre outros. Concluindo, nas palavras de Rizatto Nunes, “a permissão

para casar (isto é, faculdade de casar) surge se não estiver dentro das proibições e

após supridas as obrigações”4.

1.1.CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS

A doutrina não é uniforme quanto à classificação da norma jurídica, pois, o

termo “norma” traz grandes significações em seu bojo. No entanto, para fins de

uma melhor compreensão do presente trabalho, não iremos nos aprofundarmos no

mérito da questão, visto que, não é o assunto principal que merece tanto destaque.

3 NUNES, Luiz Antonio Rizatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito, p. 172.
4 Idem, p. 173.



1.1.1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO À HIERARQUIA

Tendo em mente uma visão piramidal do ordenamento jurídico, temos em seu

topo a Constituição Federal (normas constitucionais), considerada lei suprema ou lei

fundamental de um Estado, que tem por finalidade guiar todas as normas inferiores,

sendo que estas, terão validade na medida em que não contrariarem os preceitos

estabelecidos por àquela, conforme o autor Rizatto Nunes explica.5

Seguindo a estrutura hierárquica, temos a lei complementar, que tem como

escopo tratar de matérias especificas apontada pela Constituição, como por exemplo,

o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, in verbis: “Lei complementar, de

iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, e

observados os seguintes princípios: (...)”.

A lei ordinária, é responsável pelo maior numero de inovação no ordenamento

jurídico, visto que, é a atividade principal do Poder Legislativo. Como exemplos de

lei ordinária temos: o Código Penal, o Código de Processo Penal, etc.

Há quem diga, que a lei complementar é superior à lei ordinária, entretanto,

para maior parte da doutrina não há que falar em hierarquia entre esta e àquela. A

distinção que existe, é quanto ao quorum de aprovação, que na lei complementar é

absoluto, conforme art. 69, in verbis: “ As leis complementares serão aprovadas por

maioria absoluta.”; e quanto à matéria a ser tratada, pois, quis a Constituição regular

de forma mais rígida que aquelas disciplinadas por lei ordinária. Abaixo da lei

ordinária, estão: as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e

resoluções, de acordo com art. 59 da Constituiçao de 19886.

1.1.2 CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SISTEMATIZAÇÃO

Classificam-se em a) Constitucionais; b) Codificadas; c) Esparsas e d)

Consolidadas. No que tange a norma constitucional, esta vem disposta em um único

texto legislativo, elaborado pelo poder constituinte originário, que tem por objetivo

5 “ A Constituição espalha no sistema toda sua influência. É o chamado principio da
constitucionalidade, que obriga a que todas as outras normas de hierarquia inferior estejam
conforme seus fundamentos, sob pena de se tornarem inconstitucionais e deixarem de pertencer
ao ordenamento jurídico.”NUNES, Luiz Antonio Rizatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito,
p. 76.

6 “O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II – leis
complementares;III – leis ordinárias;IV – leis delegadas;V – medidas provisórias; VI – decretos
legislativos;VII – resoluções.”Como já mencionado anteriormente, não iremos tratar com mais
afinco os conceitos de leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, pois,
não é este o escopo do presente trabalho.



fundamental a instauração de uma nova ordem jurídica. Por esta razão, a norma

constitucional é, pois, senão a norma mais importante para uma sociedade, pois, é

ela que regula e tutela os direito e as garantias individuais e coletivos do cidadão,

bem como, organiza e estrutura o arcabouço do Estado. É dela que derivam as

outras normas, como exemplo, as normas codificadas, esparsas ou consolidadas.

Entende-se por normas consolidadas, aquelas resultantes da conjugação de

varias leis esparsas, exemplificando, a Consolidação das Leis do Trabalho. Por sua

vez, as normas esparsas são aquelas elaboradas de forma isolada, para tratar de

assuntos específicos, a exemplo, a Lei 11343/06 (Lei de Drogas), Lei 10826/03

(Estatuto do Desarmamento), etc.

Quantos às normas codificadas, nas palavras de Rizatto Nunes, são “as que

constituem um todo orgânico de normas relativas a certo ramo do direito e são

fixadas numa única lei”7. Citemos como exemplos, o Código Civil, o Código

Tributário, o Código Penal, etc. Esta é a classificação que nos interessa, pois dela,

iremos adentrar ao assunto da “inconstitucionalidade da norma penal em branco”,

mais precisamente, da classificação da norma penal em branco, que está contida no

Código Penal, que é uma norma codificada.

2. DA NORMA PENAL EM BRANCO

Para entender o conceito de norma penal em branco, devemos antes, saber

como se classificam as normas penais. As normas penais existentes em nosso

ordenamento repressivo, não tem, apenas, o condão de punir o agente que pratica a

conduta descrita no tipo penal incriminador, mas também, tem a finalidade de isentar

o réu de pena, excluir o crime ou mesmo explicar o conteúdo de uma norma penal,

sendo assim, temos dois grupos de normas, quais sejam: normas penais

incriminadoras e normas penais não incriminadoras.

As normas penais incriminadoras, também, conhecida como normas penais

em sentido estrito, proibitivas ou mandamentais, tem a finalidade de definir as

infrações penais que se quer proibir ou impor conditas sob a ameaça de sanção. É a

norma penal por excelência.

Ao analisar a norma penal incriminadora, podemos verificar que existem dois

preceitos: preceito primário e preceito secundário. O preceito primário (preceptum

iuris) da norma é aquele que descreve detalhadamente a conduta que se quer

7 NUNES, Luiz Antonio Rizatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito, p. 187.



proibir ou impor; o preceito secundário (sanctio iuris) tem o escopo de cominar a

pena em abstrato. Exemplificando, assim, no preceito primário do art. 121 do Código

Penal, temos a seguinte redação: Art. 121. Matar alguém. Logo, temos no seu

preceito secundário: Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Pois bem, então, aquele que praticar a conduta descrita no preceito primário

do art. 121, do CP, terá como consequência a aplicação da pena prevista no seu

preceito secundário. Normas penais não incriminadoras, podem ser subdivididas em:

permissivas, explicativas e complementares. As normas penais permissivas são

aquelas que tem a finalidade de afastar a ilicitude, sendo neste caso, uma norma

penal permissiva justificante, e afastar a culpabilidade, isentando o agente de pena,

daí ser uma norma penal permissiva exculpantes.

Normas penais explicativas, tem a função de esclarecer ou explicar conceitos,

a exemplo do art. 327, do CP, que defini o conceito de funcionário público.

Normas penais complementares são as que fornecem princípios para

aplicação da lei penal, tal como o art. 59, do estatuto repressivo.

Como vimos, a norma penal se classifica em incriminadoras e não

incriminadoras, e ainda, em norma penal em branco, que nada mais é do que um a

norma penal incriminadora, porém, o conteúdo de preceito primário necessita ser

complementado por uma outro diploma – leis, decretos, regulamentos, etc. - para

que se possa compreender o âmbito de sua aplicação.

Para melhor compreensão, tomemos o exemplo clássico da doutrina, o art. 28

da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.8

Suponhamos que Antonio, esteja trazendo consigo certa quantidade de

maconha, para uso, quando é surpreendido por alguns policiais. Neste caso,

podemos concluir que Antonio praticou a conduta descrita do art. 28 da Lei

11.343/06, porém, devemos nos perguntar: o que são drogas sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar? Será que se Antonio tivesse

ingerido bebida alcóolica ou fumado um cigarro, teria, ele praticado, também a

conduta descrita no art. 28 em comento? A partir do momento que tivermos que

fazer essa pergunta, ou seja, a partir do instante que necessitamos buscar o

complemento da norma em outro diploma legal para que possamos saber o seu

8 “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar[ Grifo nosso.] será
submetido às seguintes penas:I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à
comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.” (grifos nossos).



exato alcance, estaremos então, diante de uma norma penal em branco.

Portanto, considera-se em branco a norma penal ou primariamente remetidas,

classificação de Rogério Greco, a norma que necessita buscar o complemento do

seu preceito primário em outro diploma legal, assim, nas palavras de Assis Toledo

citado por Greco, normas penais em branco “ são aquelas que estabelecem a

cominação penal, ou seja, a sanção penal, mas remetem a complementação da

descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou

administrativas”.9

Na definição de Fragoso, lembrado pelo Min. Felix Fischer em voto proferido

no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 9.834, normas penais em branco são

"aquelas em que se apresenta incompleta a descrição da conduta incriminada, ou

seja, aquelas em que o tipo deve ser completado por outra disposição legal, já

existente ou futura".10

No exemplo do art. 28 da Lei 11.343/06, para imputar a conduta descrita no

tipo, devemos primeiro, nos remeter a leitura da Portaria expedida pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia vinculada ao Ministério da

Saúde, para que possamos saber, se esta ou aquela substância é tida como

entorpecente, para fins de aplicação do mencionado artigo.

2.1 DIVISÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO

Como visto no tópico anterior, a norma penal em branco necessita ser

complementada por outra lei ou no caso do exemplo citado pelo art. 28 da Lei

11.343/06, por outro diploma legal que não uma lei em sentido estrito. Por esta razão

que a doutrina subdivide a norma penal em branco em dois grupos: normas penais

em branco homogêneas (em sentido amplo ou homólogas) e normas penais em

branco heterogêneas ( em sentido estrito ou heterólogas).

Diz-se homogêneas, pois, a norma que vai completar o preceito primário é

oriundo da mesma fonte legislativa da norma penal em branco. Exemplificando, o art.

237 do Código Penal, prevê: “Art. 237. contrair casamento, conhecendo a existência

9 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, p. 42. Apud: GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Geral, Volume I. p. 21.

10 FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de Direito Penal - A Nova Parte Geral, Forense, 7ª edição,
1985, p. 76. Apud: Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 9.834 – São Paulo (2000/0029128-5),
04/06/2001. Min. Felix Fischer.
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200000291285&dt_publicacao=0
4/06/2001> acessado em 28/05/2014.



de impedimentos que lhe cause a nulidade absoluta. Pena - detenção, de 3 (três)

meses a 1 (um) ano.” Ora, para sabermos quais são os impedimentos que trazem

nulidade absoluta ao casamento, devemos nos socorrer ao art. 1.521, incisos I a VII

do Código Civil (Lei 10.406/2002), sendo assim, tanto a norma civil, que é a norma

complementadora, quanto a norma penal em branco, são oriundas da mesma fonte

legislativa, isto é, ambas são produzidas pelo Congresso Nacional (Poder

Legislativo). A norma penal em branco homogênea, pode ainda, subdividir-se em:

homovitelina e heterovitelina11.

Quanto as normas penais em branco heterogêneas ou heterólogas, ainda na

esteira do Min. Felix Fischer, “são aquelas cuja complementação advém de outra

instância legislativa, como as portarias, regulamentos, resoluções etc. Como

exemplo, pode-se citar o art. 268 do CP (Infração de medida sanitária preventiva),

que é complementado por regulamentação do Ministério da Saúde”12, assim como, o

art. 28 da Lei Antidrogas, complementado por portaria expedida pela ANVISA

vinculada também ao Ministério da Saúde. Assim sendo, tanto o art. 268 do CP, bem

como o art. 28 da Lei Antidrogas, ambos produzidos pelo Poder Legislativo, são

complementados por órgão vinculado ao Ministério da Saúde, pertencente ao Poder

Executivo. Concluindo, para que possamos distinguir se a norma penal em branco é

homogênea ou heterogênea, devemos verificar se a norma complementadora

pertence a mesma fonte de produção daquela complementada.

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL EM BRANCO: OFENSA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Conforme a redação acima do art. 2213, inciso I, da Constituição Federal, fica

11 Conforme aduz o Min. Felix Fischer em seu voto proferido em Recurso Ordinário de Habeas
Corpus nº 9.834 “As normas penais em branco de complementação homóloga homovitelina são
aquelas cuja norma complementar é do mesmo ramo do direito que a principal, ou seja, a lei penal
será complementada por outra lei penal. Exemplo desse tipo é o art. 338 do CP (Reingresso de
extrangeiro expulso), que é complementado pelo art. 5o, § 1o, do CP (define a extensão do
território nacional para efeitos penais). As normas penais em branco de complementação
homóloga heterovitelina têm suas respectivas normas complementares oriundas de outro ramo do
direito. É o caso, por exemplo, do art. 178 do CP (Emissão irregular de conhecimento de depósito
ou warrant), que é complementado pelas normas (comerciais) disciplinadoras desse título de
crédito.” Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 9.834 – São Paulo (2000/0029128-5),
04/06/2001. Min. Felix
Fischer .<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200000291285&dt_publi
cacao=04/06/2001> acessado em 28/05/2014.

12 Idem.
13 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual,leitoral,

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...]”



claro que, a competência para legislar sobre direito penal é da União, isto é, do

Poder Legislativo representado pelo Congresso nacional. Diante disso, a questão

que se coloca é se a norma penal em branco heterogênea viola ou não o princípio

da legalidade, visto que, sua complementação ocorreu pelo Poder Executivo.

São vários os doutrinadores que defendem a inconstitucionalidade da norma

penal em branco heterogênea face ao princípio da reserva legal14. Ainda na esteira

de Rogério Greco, merece destaque a lição de Nilo Batista, Zaffaroni, Alagia e

Slokar15 e o mesmo sentido, André Copetti, aduz:16

Analisando os argumentos até então expostos, fica evidente que a norma

penal em branco heterogênea é inconstitucional, ou seja, fere o princípio da

legalidade, tendo em vista, que a norma que irá complementar o tipo penal não é

14 “o conteúdo da norma penal poderá ser modificado sem que haja uma discussão amadurecida da
sociedade a seu respeito, como acontece quando os projetos de lei são submetidos à apreciação
de ambas as casas do Congresso Nacional, sendo levada em consideração a vontade do povo,
representado pelos seus deputados, bem como a dos Estados, representados pelos seus
senadores, além do necessário controle pelo Poder Executivo, que exercita o sistema de freios e
contrapesos.”GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral, Volume I. p. 23.

15 “não é simples demonstrar que a lei penal em branco não configura uma delegação legislativa
constitucionalmente proibida. Argumenta-se que há delegação legislativa indevida quando a norma
complementar provém de um órgão sem autoridade constitucional legiferante penal, ao passo que
quando tanto a lei penal em branco quanto sua complementação emergem da fonte geradora
constitucionalmente legítima não se faz outra coisa senão respeitar a distribuição da potestade
legislativa estabelecida nas normas fundamentais. O argumento é válido, mas não resolve o
problema. Quando assim se teorizou, as leis penais em branco eram escassas e insignificantes;
hoje, sua presença é considerável e tende a superar as demais leis penais como fruto de uma
banalização e administrativização da lei penal. A massificação provoca uma mudança qualitativa:
através das leis penais em branco, o legislador penal está renunciando à sua função
programadora de criminalização primária, assim transferida a funcionários e órgãos do Poder
Executivo, e incorrendo, ao mesmo tempo, na abdicação da cláusula da ultima ratio, própria do
Estado de Direito.”BATISTA, Nilo; ZAFFARONI, Raul Eugenio; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR,
Alejandro. Direito penal brasileiro, v. 1, p. 205-206. Apud: GRECO, Rogério. Curso de Direito
Penal: Parte Geral, Volume I. p. 24.

16 “Já havendo uma inflação penal desmedida que torna impossível o conhecimento, pela população,
das condutas consideradas ilícitas, a situação criada pelas normas penais em branco, que
transferem basicamente à esfera administrativa a atribuição de regulamentar a extensão dos tipos
penais, torna-se ainda mais agravada. Não concordamos com a despreocupação de Soler quanto
à não existência de qualquer função repressiva na regulamentação administrativa das normas
penais o penalista argentino, a lei penal em branco, que defere a outro a fixação de determinadas
condições, não é nunca uma carta branca outorgada a esse poder para que assuma funções
repressivas, e sim o reconhecimento de uma faculdade meramente regulamentar. Ora, se não há
uma transferência da função repressiva, no mínimo existe um deslocamento da complementação
da norma penal, a ser feita através de uma outra espécie legislativa que não a lei, o que viola o
princípio da reserva legal. Por outro lado, há um aumento significativo da extensão do enunciado
da norma penal, em instrumentos normativos de difícil acesso aos destinatários do sistema
normativo, pois os regulamentos, portarias ou editais administrativos são praticamente
desconhecidos dos cidadãos, o que, sem dúvida alguma, enfraquece substancialmente a função
de garantia dos tipos penais.”COPETTI, André. Direito penal e o estado democrático de direito.
Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2000. p. 182. Disponível em:
<http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204#_ftn26> acesso em, 30/05/14.

http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204


considerada lei em sentido estrito, o que significa dizer, a criação legislativa em

matéria penal, deve se limitar, tão somente às leis ordinárias – o que é a regra

geral – e às leis complementares. Diante de sua inconstitucionalidade, porque será,

então, que a norma penal em branco heterogênea é considerada constitucional?

Para Grégore de Moura, as normas penais em branco ferem o princípio da

legalidade estrita, pois permite que decretos, portarias, entre outros, instituam crimes

e cominem penas; abre uma enorme margem de discricionariedade para o Poder

Executivo, cujo qual, é altamente suscetível às pressões políticas, bem como às

pressões da opinião pública, o que gera normas atécnicas; abrem margem à criação

de um Direito Penal de exceção; geram insegurança jurídica no cidadão, pois se já é

difícil para o destinatário da norma penal conhecer a lei penal, ainda mais difícil se

torna o conhecimento de decretos, portarias, etc.17

O jurista em questão, deixa claro a inconstitucionalidade da norma em branco,

porém, defende a sua aplicação, visto que, sua utilidade se sobre põe à sua

inconstitucionalidade. Nessa mesma linha de raciocínio, Luciano Anderson de Souza,

entende que as normas penais em branco heterogênea são constitucionais, pois,

uma vez que não é possível ao legislador prever todas as situações fáticas

aplicáveis e que a vantagem em tal postura residiria na maior facilidade na alteração

da realidade normativa em meio à dinamicidade social.18

Há quem diga, ainda, que a norma penal em branco heterogênea não ofende

o princípio da legalidade, pois, no seu preceito primário contém o que se denomina

de “núcleo essencial da conduta”.19

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado da pesquisa ora colacionada, de tudo o quanto foi exposto

17 MOURA, Grégore Moreira de. Reflexões sobre a norma penal em branco e o principio da
legalidade. Disponível em: <http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204#_ftn26> acesso
em, 30/05/14.

18 SOUZA, Luciano Anderson de. O princípio da reserva legal. Disponível em:
<http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204#_ftn26> acesso em, 30/05/14.

19 “A técnica das leis penais em branco pode ser indesejável, mas não se pode ignorar que é
absolutamente necessária em nossos dias. A amplitude das regulamentações jurídicas que dizem
respeito sobre as mais diversas matérias, sobre as que pode e deve pronunciar-se o Direito Penal,
impossibilita manter o grau de exigência de legalidade que se podia contemplar no século passa
ou inclusive a principio do presente. Hoje, cabe dizer que desgraçada mas necessariamente,
temos de nos conformar com que a lei contemple o núcleo essencial da conduta.”MATEU, Juan
Carlos Carbonell. Derecho penal: concepto y princípios constitucionales, p. 124. Apud: GRECO,
Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral, Volume I. p. 25.

http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204
http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1204


nesse trabalho, entendemos pela inconstitucionalidade da norma penal em branco

heterogênea, visto que, afronta visivelmente o princípio da legalidade, pois que: o

Poder competente para legislar sobre Direito Penal é o Legislativo, art. 22, inciso I,

da CF, e não o Poder Executivo; abre-se uma enorme margem de discricionariedade

para o Poder Executivo instituir crimes e cominar penas, através de regulamentos,

portarias, entre outros, gerando assim normas atécnicas, trazendo insegurança

jurídica ao cidadão e; a Constituição federal, no que tange a matéria penal, possui

reserva absoluta de lei, o que significa, que o principio da reserva legal, impõe que a

criação legislativa deve se limitar apenas às leis ordinárias e complementares, isto é,

lei em sentido estrito ou formal.

Porém, o entendimento que prevalece na doutrina é da sua

constitucionalidade, visto que, o legislador por não conseguir prever todas as

situações fáticas da vida social, permite a ampliação de abrangência da norma penal

dando azo ao direito de punir do Estado, contanto, que não abuse desse direito e

não ofenda o direito de liberdade do cidadão.

Assim, o que se sobre põe à inconstitucionalidade da norma penal em branco

heterogênea é o seu caracter utilitário, ou seja, as vezes os juristas e até mesmo o

legislador valora como mais importante a utilidade da norma, reduzindo a aplicação

da justiça. Por mais que seja as leis penais em branco indesejáveis, não se pode

negar que é absolutamente necessária para o convívio social nos dia de hoje. Nas

palavras de Carbonell Mateu, é “desgraçada mas necessária”.20
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