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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho dedica-se ao estudo da relação entre tipo penal, Linguística e 

Filosofia da Linguagem. Para tanto, faz-se uma análise da chamada hermenêutica 

linguístico-estruturante, construindo os pressupostos que fundamentarão o estudo: a teoria 

dos signos, a teoria da comunicação e dos sistemas de linguagem, a semiótica e a teoria da 

realidade. Em seguida, estuda-se o tipo e a tipicidade a partir da teoria dos modelos 

linguísticos, diferenciando-se tipo de conceito para, então, estudar-se a ideia de tipicidade 

como hermenêutica e a ilicitude do sistema. Por fim, debruça-se sobre algumas das 

hipóteses de aplicação da hermenêutica linguístico-estruturante no Direito Penal: a 

interpretação dos tipos penais, as leis penais incompletas e o erro no Direito Penal. 

 

 

Palavras-chave: Tipo penal – Linguística – Filosofia da Linguagem – 

Hermenêutica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current work intends to study the relationship between type of offense, 

Linguistics and Philosophy of Language. To this effect, the work begins studying the so-

called linguistic-structuring hermeneutics through its fundaments: the theory of signs, the 

theory of communication and language systems, the semiotics and the theory of reality. 

Then we discuss the type of offense itself and the vagueness doctrine thus a linguistics 

model theory, studying the contrast between type and concept, for then study the concept 

of hermeneutics’ type of offense and system illicit. Finally, we study some applications of 

the linguistic-structuring hermeneutics: the interpretation of the type of offense, the 

incomplete type of offenses and the error of law.  

 

 

Keywords: Type of offense – Linguistics – Philosophy of Language – 

Hermeneutics. 
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RIASSUNTO  

  

  

  

La presente dissertazioni si propone di studiare la relazioni tra Fattispecie, 

Linguistica i Filosofia del Linguaggio. A tal fine, sono studiate la chiamata ermeneutica 

linguistico-strutturante, studiando le sue fondamenti: la teoria dei segni, la teoria dei 

comunicazioni e dei sistemi di linguaggio, la semiotica e la teoria della realtà. Allora 

studiamo il fattispecie e la tipicità sulla base della teoria dei modelli 

linguistici, differenziando tipo di concetto per poi studio è l'idea di tipicità come 

ermeneutica e l'idea de illeceità del sistema. Pro infine, studiamo alcune delle ipotesi de 

applicazioni della ermeneutica linguistico-strutturante nel Diritto Penale: la interpretazione 

dello fattispecie, il fattispecie incompleti i l'errore nel Diritto Penale.   

  

  

 

Parole-chiave: Fattispecie - Linguistica - Filosofia del Linguaggio - Ermeneutica. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

  

  

 

Diese Dissertation untersuchen die Beziehung zwischen Tatbestand, Linguistik und 

Sprachphilosophie.  Zu diese Zwecke untersuchen wir die  Linguistik-Strukturierung 

Hermeneutik durch das Studium der Postulate: Theorie der Zeichen, Semiotik, 

Kommunikation und Sprache Systemtheorie, und Theorie der Wahrheit. Nach untersuchen 

wir der Tatbestand und der Tatbestandsmäβigkeit auf der Grundlage der Modelltheorie, 

reden über die Unterscheidung zwischen Typus und Konzept um dann studieren die Idee 

der Tatbestandsmäβigkeit als Hermeneutik und Unrecht des Systems. Am Ende, 

untersuchen wir die Anwendung der Theorie auf dem Strafrecht: die Interpretation von 

Tatbestand, die Blankettstrafnormen und der Tatbestands- und Verbotsirrtum.  

  

   

  

Schlüsselwörter: Tatbestand - Linguistik - Sprachphilosophie - Hermeneutik  
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INTRODUÇÃO 

 

Objeto de estudo 

 

O Direito é linguagem: seja na acepção de Ciência do Direito ou de direito positivo, 

é um fenômeno linguístico, que se manifesta através de elementos linguísticos estruturados 

de forma sistemática, verbal ou não verbal, através de signos ou símbolos. 

Afirmar que o direito é linguagem significa dizer que o fenômeno pode manifestar-

se de outras formas além do texto
1
, a linguagem verbal escrita, isto é, pode manifestar-se 

através de linguagem simbólica, convencionada arbitrariamente como forma de 

universalizar ou facilitar a comunicação, como, v.g., os símbolos de trânsito, verdadeiras 

normas de conteúdo não verbal trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro
2
. 

Ainda, Reconhecer que o Direito é linguagem possibilita a utilização dos 

conhecimentos da Linguística e da Filosofia da Linguagem, como a semiótica, a 

sociolinguística e a teoria do conhecimento, na construção da interpretação do enunciado 

normativo. 

Assim, neste trabalho busca-se construir os fundamentos, os pressupostos para o 

estudo do tipo penal e, indo além, do Direito Penal, com fundamento na hermenêutica 

linguístico-estruturante. 

Por isto o título “Estruturação linguística dos tipos penais”: almeja-se construir a 

estrutura sobre a qual o intérprete pode construir a norma penal a partir do enunciado 

contido no tipo penal. 

 

                                                           
1
 Em razão da imprecisão da tradução do espanhol para o português da obra de Gregório Robles Morchón (El 

derecho como texto e Teoría del Derecho), alguns autores tratam os signos “texto” e “linguagem” como 

sinônimos, o quê se mostra absolutamente errôneo. Nesse sentido: CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso 

de teoria geral do Direito. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2010. p. 170 e ss. 
2
 Sobre as normas de trânsito, vide: BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O discurso do legislador de trânsito: 

uma análise semiótica da linguagem não verbal normativa. Revista de Informação Legislativa 37. Brasília: 

Senado Federal, 2000. Sobre o Direito como linguagem, vide: FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris 1: teoria 

del diritto. 2 ed. Roma: Laterza, 2012. p. 444; e RÜTHERS, Bernd; et alli. Rechtstheorie. 4 ed. Munique: 

Beck, 2011. p. 99 e ss. 
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Justificativa para a escolha do tema 

 

O estudo da linguagem é tão importante para as ciências, em especial para a 

Ciência do Direito, que qualquer tentativa de justificá-lo torna-se redundante. Todo 

conhecimento é linguístico, pois ao homem não é possível conhecer nada que não seja 

linguagem. Até nas ciências duras e nas naturais, ou mesmo na filosofia, o conhecimento é 

sempre linguístico, pois, mesmo que seu objeto (direto) não seja a linguagem, nela é 

vertido para que possa ser conhecido. 

O Direito é uma ciência linguística, por excelência, seu objeto é a linguagem 

jurídica, seu método, a ordenação desta linguagem. O Direito deve ser considerado como 

um subsistema linguístico pertencente ao sistema da língua portuguesa, no nosso caso. 

Sendo assim, é ele afetado por todos os fenômenos que afetam o sistema principal, como 

as proposições teóricas da hermenêutica linguística e a evolução da aplicação dos signos na 

comunicação. 

Contudo, parece que o Direito Penal, apesar dos avançados estudos teóricos, não 

absorveu, nem mesmo minimamente, os instrumentos da Linguística e da Filosofia da 

Linguagem. Estes estudos, que aqui denominaremos de hermenêutica linguística, têm 

muito a oferecer à hermenêutica jurídica. Seus desdobramentos mais recentes demonstram 

que a interpretação não é o produto da revelação de um sentido preexistente no texto, mas 

sim a construção do sentido do texto, que é realizado pelo emissor, quando transmite a 

mensagem, e pelo receptor (intérprete), quando a recebe.  

Só esta constatação já põe abaixo os conceitos clássicos de interpretação, fundados 

na ideia da revelação da vontade da lei e do legislador, como se o intérprete, ao invés de 

produzir algo, apenas revelasse aquilo que estava “escondido” no texto. Mas não só, o 

estudo da hermenêutica linguística nos permite uma visão muito mais ampla do fenômeno 

da hermenêutica, da interpretação dos enunciados normativos, nos permitindo construir 

modelos interpretativos muito mais precisos do que os modelos “clássicos”. 

O estudo de fenômenos como a mutação e a variação linguística, relacionados com 

a dinâmica dos signos no tempo e no espaço, nos permite a construção mais apurada do 

sentido da norma jurídica e, além disso, resolvem problemas hoje considerados insolúveis, 

como a retroatividade ou irretroatividade das “novas” interpretações do texto jurídico, tema 
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ao qual não é dada a devida importância pela doutrina, apesar de sua relevância prática. A 

aplicação da semiótica à interpretação jurídica, no mesmo sentido, nos permite criar um 

modelo de interpretação fundado nos seus elementos (sintaxe, semântica e pragmática), 

que, não só contém preceitos dos modelos ditos “clássicos” (aspecto gramatical, histórico e 

sistemático) como, indo além, nos permite a introdução de conceitos novos ao Direito 

Penal, como as ditas variação e mutação linguística. 

Assim, fenômenos como a interpretação da lei penal em branco, que hoje não é 

satisfatoriamente estudado por não se ter chegado a um consenso sobre a natureza do seu 

“complemento”, podem ser beneficiados pela introdução da hermenêutica linguística. A 

relação entre a lei penal em branco e o seu complemento pode ser estudada através da 

relação da oração principal com o seu elemento conotativo, com a elaboração de uma 

árvore de análise gramatical, por exemplo. 

Outra contribuição importante do estudo da linguagem, que modifica 

substancialmente alguns institutos do Direito Penal, é a adoção da ideia de língua como 

realidade. Como dissemos no início destas justificativas, ao homem não é possível 

conhecer nada que não seja linguagem. Esta afirmação, de caráter filosófico, implica na 

equiparação da realidade ao repertório linguístico do indivíduo, isto é, ao conjunto de 

experiências comunicativas passadas ou atuais.  

Na medida com que nos comunicamos, construímos um repertório cada vez mais 

extenso, que é o fundamento da nossa realidade, que não é objetiva nem subjetiva, mas sim 

linguística. A partir dessa constatação, podemos estudar o fenômeno do erro no Direito 

Penal de forma muito mais profunda. A introdução do conceito de língua como realidade, 

atrelada à teoria da comunicação, nos permite diferençar o erro de tipo e o erro de 

proibição de forma muito mais clara, demonstrando que o primeiro recai sobre os 

elementos que compõem o código da comunicação, denominados elementos do tipo, 

enquanto o segundo, recai sobre a própria mensagem da comunicação, que é o sentido da 

própria norma penal.  

Em particular, o desenvolvimento do presente estudo se justifica em face da 

inaceitável omissão da doutrina. A partir da década de 1960, os estudos da hermenêutica 

linguística ganharam grande força na Europa e foram, em parte, absorvidos pela doutrina 

jurídica, que passou a desenvolver vários “métodos” de interpretação, como o tópico-
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problemático e a hermenêutica estruturante, apenas para citar alguns que foram 

desenvolvidos no âmbito do Direito Constitucional. 

Neste trabalho, refutamos o desenvolvimento de um método pois este pressuporia 

uma forma fechada de hermenêutica, fundada na observação de regras interpretativas 

rígidas. Procuramos desenvolver um modelo hermenêutico que, não só permita uma 

melhor interpretação do Direito Penal, especialmente dos tipos incriminadores, mas 

também uma melhor compreensão de institutos de grande relevância, como a teoria do 

erro. 

A ausência de trabalhos monográficos dedicados ao assunto, no Brasil, evidencia a 

superficialidade da discussão dogmática, tendo este estudo por intento lançar as bases para 

um posterior aprofundamento do debate, tanto no que diz respeito à evolução da teoria da 

interpretação, quanto à propositura de eventuais alterações legislativas que visem melhor 

adequar a disciplina de alguns institutos do nosso Código Penal, adequando esta 

importante legislação aos preceitos mais modernos da dogmática. 

 

Metodologia do estudo 

 

Este estudo terá como fundamento uma análise aprofundada das principais teorias 

da hermenêutica linguística, ordenadas em quatro grandes grupos (teoria dos signos, teoria 

da comunicação e dos sistemas de linguagem, semiótica e teoria da realidade), o estudo dos 

principais aspectos teóricos do conceito de tipo e de tipicidade e, por fim, a influência da 

hermenêutica linguístico-estruturante nos fenômenos da hermenêutica jurídica, das leis 

penais incompletas e do erro de tipo e de proibição. 

Como existem poucas obras sobre o tema, buscar-se-á na Linguística e na Filosofia 

da Linguagem o fundamento dos temas aqui tratados. 

Em razão disso, em alguns momentos o trabalho se aproxima de uma investigação 

filosófica, na medida em que determinados temas demandam uma tomada de posição que 

encontra um fundamento propriamente científico. Assim, estas tomadas de posição 

filosóficas serão realizadas com fundamento em filósofos renomados e, também, naquilo 

que se entende como pertinente para o desenvolvimento do trabalho como ocorre, por 
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exemplo, no tópico em que é estudada a relação entre língua e realidade: com fundamento 

na ideia de repertório linguístico, ousou-se divergir, ainda que minimamente, de filósofos 

renomados como Martin Heidegger, Hans-Geog Gadamer e Vilém Flusser para se 

apresentar uma ideia própria. 

 

Estrutura e conteúdo das diversas partes do trabalho 

 

Em razão da complexidade de cada um dos temas, o trabalho foi dividido em três 

partes: hermenêutica linguístico-estruturante, teoria do tipo e da tipicidade e hermenêutica 

linguística aplicada.  

Muito mais que uma opção metodológica, se trata de uma opção didática, pois o 

conhecimento da hermenêutica linguístico-estruturante é pressuposto para o entendimento 

do restante do trabalho, especialmente da terceira parte, onde ela é aplicada ao Direito 

Penal. 

Assim, na Primeira Parte estuda-se a hermenêutica linguístico-estruturante, 

apresentando seus pressupostos e discorrendo sobre os principais elementos da Linguística 

e da Filosofia da Linguagem que podem ser aplicados ao Direito. 

Assim, primeiro apresenta-se os pressupostos para uma teorética da hermenêutica 

linguística para, em seguida, discorrer-se sobre alguns dos seus temas fundamentais: a 

teoria dos signos, a teoria da comunicação e dos sistemas de linguagem, a semiótica e a 

teoria da realidade. 

Não se trata de elaborar um tratado sobre Linguística e Filosofia da Linguagem, o 

que fugiria ao escopo deste trabalho, mas de apresentar da forma mais concisa possível 

tudo aquilo que a Linguística e a Filosofia da Linguagem podem oferecer ao Direito Penal, 

sem olvidar que estes ramos do conhecimento humano são muito mais amplos e podem ser 

estudados de forma mais minudente, instrumentalizada.  

Após se debruçar sobre a hermenêutica linguístico-estruturante, na Segunda Parte, 

estuda-se o tipo e a tipicidade penal.   
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É sobre os conceitos de tipo e de tipicidade penal que se constrói toda a dogmática 

penal. Contudo, estes fenômenos não têm recebido a devida atenção da doutrina que, 

muitas vezes, relega o estudo da Linguística e da Filosofia da Linguagem associado ao 

Direito Penal. Com isto, busca-se superar alguns paradigmas, discutindo-se o tipo penal 

com fundamento na teoria dos modelos linguísticos a partir da construção da distinção 

entre modelos-tipo e modelos-conceito. 

A partir disso, pesquisa-se a tipicidade como hermenêutica e a ilicitude do sistema 

jurídico, conceitos que, apesar de não serem originais, ganham novos contornos com a 

hermenêutica linguístico-estruturante. 

Por fim, na Terceira Parte busca-se aplicar a hermenêutica linguístico-estruturante 

ao Direito Penal. 

Poder-se-ia construir toda uma nova teoria do Direito Penal com fundamento na 

comunicação, um Direito Penal que é visto como instrumento da comunicação, da 

intersubjetividade comunicativa, porém, neste trabalho, limitar-se-á ao estudo da aplicação 

da hermenêutica linguístico-estruturante a alguns fenômenos do Direito Penal. 

Primeiro, será demonstrada a aplicação da teoria à interpretação dos tipos penais, 

através do estudo dos efeitos da “política” no Direito Penal, especialmente no que diz 

respeito à Política Criminal judicial, mas não só dela. Estudar-se-á ainda o fenômeno das 

leis penais incompletas (lei penal incompleta em sentido estrito, lei penal em branco, 

crimes de infração de dever e crimes consequentes), apresentando-se uma nova perspectiva 

fundada na hermenêutica linguístico-estruturante. 

Ao final da Terceira Parte, estudar-se-á o erro de tipo e o erro de proibição, 

diferenciando e apresentando uma nova perspectiva aos fenômenos com fundamento na 

teoria defendida neste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o estudo se desenvolveu de forma bastante longa e detalhada, optamos por, 

antes de elaborar as conclusões, traçar algumas considerações finais, levantando os 

principais tópicos discutidos  em cada parte do trabalho. Para tanto, manteremos a divisão 

apresentada no desenvolvimento, extraindo conclusões próprias para cada uma das partes.
3
 

 

Com relação à hermenêutica linguístico-estruturante (primeira parte), tem-se as 

seguintes considerações finais: 

1.1. Todo conhecimento é linguístico. Todas as ciências têm como objeto a 

linguagem, não sendo diferente com o Direito.  

1.2. O conhecimento ocorre na medida em que os indivíduos relacionam-se, 

comunicam-se (intersubjetividade). Cada nova comunicação, seja de qual natureza for 

(formal ou informal), expande o repertório do indivíduo, que é o conjunto de todo o seu 

conhecimento. 

1.3. A partir da constatação de que o Direito é linguagem, pode-se aplicar todos os 

postulados da Linguística e da Filosofia da Linguagem ao seu estudo. A partir disto, 

decorre que não se pode mais confundir texto da lei (enunciado da lei) com a norma 

jurídica (enunciado normativo). A norma jurídica é o produto da atribuição de sentido ao 

enunciado legal, sendo essencialmente um ato comunicacional. 

1.4. A partir do estudo da teoria dos signos, pode-se aplicar ao Direito o estudo dos 

fenômenos da denotação e da conotação e também das interações sígnicas hipotéticas.    

                                                           
3
 Na numeração das considerações finais, o primeiro algarismo indica a parte do trabalho da qual foi extraída 

a afirmação e, o segundo, a sequência em que a afirmação aparece dentro da parte, sem, contudo, dizer 

respeito a cada um dos diversos capítulos de cada uma das partes. 
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1.5. Através do estudo da teoria da comunicação e dos sistemas de linguagem, 

pode-se estudar o Direito como um fenômeno comunicacional. Sendo o Direito um ato de 

comunicação, de transmissão de uma mensagem, tem-se que o legislador é o emissor da 

mensagem, o cidadão/juiz é o receptor, o Diário Oficial é o canal, o enunciado legal (tipo 

penal) é o código, e a norma jurídica (norma penal) é a mensagem em si. 

1.6. Estudando-se os fenômenos da mutação, da variação e do conflito linguístico 

pode-se estudar com precisão a “mutação legal”, isto é, a alteração do sentido da norma 

sem que haja alteração legislativa, e a influência de fatores regionais e “sociais” (que são, 

na verdade, linguísticos) como a religião e economia no desenvolvimento do repertório dos 

indivíduos e, consequentemente, da sua capacidade de se determinar conforme a norma, 

fator que pode ser determinante no erro de proibição, por exemplo. 

1.7. Assim como o pensamento humano, a interpretação jurídica não é um ato 

rigorosamente metódico. Contudo, o estudo da semiótica mostra-se relevante para o estudo 

dos instrumentos que cada um dos seus elementos (sintaxe, semântica e pragmática) pode 

ofertar.  

1.8. A partir do estudo da sintaxe, conclui-se que a norma jurídica possui uma 

estrutura homogênea, isto é, todas as normas jurídicas possuem a mesma estrutura lógica, 

ainda que seus elementos possam ser alterados e, ainda, permite a construção da chamada 

árvore de análise sintática, de extrema relevância para o estudo da lei penal em branco. Já 

com relação à semântica, conclui-se que, apesar de sintaticamente estático, o Direito é 

semanticamente dinâmico já que os signos que compõem o enunciado legislativo, assim 

como qualquer outro signo, são polissêmicos. Por fim, com relação à pragmática, conclui-

se que é um instituto de suma importância para o estudo do Direito ao permitir a aplicação 

dos elementos dêiticos à hermenêutica jurídica. 

1.9. A língua é a própria realidade. A realidade não é objetiva nem subjetiva, mas 

linguística (intersubjetiva). Além disso, a realidade é propagada e transformada pela 

língua. Conforme o indivíduo comunica-se e adquire novos conhecimentos, seu repertório 

linguístico é aumentado, modificando sua realidade.  

1.10. A ignorância, o erro e a dúvida são fenômenos linguísticos. A ignorância é um 

estado negativo de consciência, pois quem ignora desconhece. Já o erro é um estado 

positivo, uma construção equivocada da realidade. Por fim, a dúvida é a existência de uma 
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pluralidade de representações da realidade, que geram no indivíduo uma hesitação ou, em 

alguns casos, a incapacidade de construir os contornos da realidade. 

1.11. O estudo filosófico da relação entre língua e realidade e de todas as suas 

decorrências (a ignorância, o erro e a dúvida) são extremamente relevantes para o Direito 

Penal, podendo influenciar as consequências dogmáticas do erro de tipo e do erro de 

proibição. 

 

Com relação ao tipo e à tipicidade penal (segunda parte), tem-se as seguintes 

considerações finais: 

2.1. Apesar de o conhecimento humano não ser propriamente metódico, ele ocorre 

através de associações, de modelos linguísticos. Os modelos são associações não 

arbitrárias entre signos, entre enunciados ou entre ambos, e podem se constituir em 

modelos-tipo e modelos-conceito. 

2.2. Nos modelos-tipo, os signos ou enunciados são ordenados de maneira flexível, 

numa cadeia de associações construída com fundamento numa série de atributos 

considerados relevantes, mas não necessários, num determinado contexto comunicativo. 

Este conjunto de características sobre a qual é construído o modelo-tipo é denominado 

“protótipo”. 

2.3. Os modelos-tipo se submetem à lógica difusa, que admite a existência de uma 

gradação de valores entre os dois modais absolutos (verdadeiro/falso). Isso faz com que, 

com relação a estes modelos linguísticos, não se possa falar em inclusão de classe, mas 

apenas numa gradação que pode se aproximar mais ou menos do protótipo. 

2.4. Os modelos-tipo submetem-se à teoria dos protótipos, e não à teoria das 

classes, possuindo, ainda, um caráter mimético, pois, na medida em que compostos por 

elementos flexíveis, renunciáveis, tipos distintos podem possuir características similares. 

2.5. Os modelos-tipo foram desenvolvidos em diversos ramos do conhecimento 

humano, como nas Ciências Naturais (Biologia, Botânica etc.), na Histórica, na Lógica e 

na Psicologia. Em todas essas áreas, os modelos-tipo são tomados em sua acepção 

verdadeira, isto é, como associações realizadas com fundamento em elementos flexíveis, 

renunciáveis. 



31 

 

2.6. No Direito, o termo “tipo” é polissêmico, podendo ser tomado em três 

acepções diversas: a) o tipo na metodologia jurídica, que seria o modo de pensar 

tipificante; b) o tipo nos ramos não punitivos do Direito, que é tipo como modelo-tipo 

(v.g., Direito Civil, Direito Empresarial etc.); e c) o tipo nos ramos punitivos do Direito, 

que é o tipo como modelo-conceito (v.g., Direito Penal, Direito Tributário etc.). 

2.7. Na metodologia jurídica, o tipo é visto como modo de pensar tipificante, isto é, 

o oposto do modelo classificatório de pensamento, que é próprio dos modelos-conceito. No 

modo de pensar tipificante, ao invés de se criar enunciados rígidos, conceituais, criam-se 

enunciados flexíveis. O modo de pensar tipificante é muito utilizado pela jurisprudência, 

pois permite a aplicação de um modelo decisório para centenas ou milhares de casos, 

facilitando a atividade jurisdicional sem que haja grande dispêndio de verbas públicas, 

ainda que este modelo de pensamento seja bastante discutível em face do princípio da 

legalidade. 

2.8. Nos ramos não punitivos do Direito, como o Direito Civil e o Direito 

Empresarial, o signo tipo é tomado na sua acepção correta de modelo-tipo. Os modelos-

tipo, em razão da sua flexibilidade, muitas vezes são criados pelas práticas jurídicas, pelo 

costume, como acontece nos costumes comerciais ou nos contratos atípicos. 

2.9. Nos ramos punitivos, como o Direito Penal e o Direito Tributário, o termo tipo 

é tomado na acepção de modelo-conceito. Os modelos-conceito são aqueles que possuem 

características necessárias e irrenunciáveis, como ocorre com os enunciados legais desses 

ramos do Direito. Assim, nesses casos, o termo tipo é tomado numa acepção imprópria. 

2.10. A doutrina afirma que a denominação do conceito legal como “tipo” se 

deveria a um erro ocorrido nas traduções para o Português e Espanhol do livro Die Lehre 

von Verbrechen, escrito por Ernst Beling. Contudo, não se trata propriamente de um erro, 

mas de uma imprecisão na tradução já que, no início do século XX, ainda não havia se 

desenvolvido nos países de língua portuguesa e espanhola uma teoria das normas.  

2.11. No Direito Penal, especificamente, o termo “tipo” pode ser tomado em três 

acepções diversas: a) como “tipo legal”; b) como “tipo de injusto”; e c) como “tipo 

jurisprudencial”. O tipo legal é tido como a descrição dos requisitos linguísticos 

necessários para a ocorrência do crime; o tipo de injusto é o conjunto do tipo legal com a 
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ilicitude; e o tipo jurisprudencial são os enunciados jurisprudenciais (súmulas e acórdãos) 

construídos para facilitar a aplicação do Direito Penal. 

2.12. O modelo-conceito é uma associação linguística fundada em características 

necessárias e irrenunciáveis, rígidas, submetida à lógica modal, e consequentemente à lei 

do terceiro excluído. No modelo-conceito há uma verdadeira inclusão de classe, pois ou o 

elemento pertence à classe ou não, não sendo admitidos elementos intermediários, que 

ocorrem apenas nos modelos-tipo. 

2.13. No Direito, os modelos-conceito, em razão da sua rigidez, são criados pelo 

legislador. Enquanto os modelos-tipo admitem a criação através da intersubjetividade 

comunicativa da prática jurídica, os modelos-conceito, em razão da sua natureza estrita, 

são enunciados pelo legislador. 

2.14. Os modelos-conceito ocorrem em todos os ramos do Direito e, atualmente, em 

razão do fortalecimento da ideia de segurança jurídica se fazem presentes inclusive nos 

ramos não punitivos do Direito Privado (v.g., conceito de empresário). Contudo, é nos 

ramos punitivos, como o Direito Penal e o Direito Tributário, que os modelos-conceito se 

fazem mais presentes. 

2.15. O tipo penal é um enunciado com natureza de modelo-conceito já que, para 

que ocorra a incidência da norma penal, é necessário que ocorra a incidência de todos os 

elementos que compõem o enunciado do tipo penal. Assim, para que ocorra a incidência da 

norma do crime de homicídio (art. 121 do CP), é necessário que incidam os elementos 

“matar” e “alguém”, caso contrário, não se poderá falar em incidência da norma penal. 

2.16. Apesar da distinção teórica entre modelos-tipo e modelos-conceito, na prática, 

os enunciados, em razão da sua complexidade linguística, apresentam-se usualmente como 

formas mistas. Como é praticamente impossível um enunciado exclusivamente composto 

de modelos-tipo ou de modelos-conceito, não existe um enunciado típico ou conceitual 

“puro”, pois, mesmo num enunciado conceitual existem signos com natureza de modelo-

tipo e, num enunciado típico, signos com natureza de modelo-conceito. 

2.17. O “tipo penal”, apesar de ser um enunciado com natureza de modelo-conceito, 

possui, em algumas hipóteses, elementos com natureza de modelo-tipo. É o caso dos 

denominados “elementos normativos culturais do tipo”, que possuem evidente natureza de 

modelo-tipo. 
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2.18. A tipicidade é a essência do tipo: os tipos penais só existem para que ocorra a 

tipicidade. O próprio Direito Penal é estruturado sobre o conceito de tipo e de tipicidade 

penal. Contudo, na atualidade, o conceito de tipicidade penal vive uma crise: a ideia de 

tipicidade como subsunção não é mais suficiente para limitar o poder punitivo do Estado. 

2.19. A teoria da tipicidade como subsunção se funda na ideia de que a tipicidade é 

um mero silogismo jurídico, isto é, uma operação lógica através da qual a norma incidiria 

na medida em que um fato (premissa menor) corresponde à norma jurídica (premissa 

maior). É um mero silogismo sintático-semântico, sem qualquer consideração 

hermenêutica. Apesar da grande aceitação desta teoria na doutrina, tal pensamento deve ser 

superado pela ideia de tipicidade como hermenêutica. 

2.20. A tipicidade como hermenêutica busca superar a discricionariedade 

desregrada na interpretação jurídica, procurando limitar os atos de vontade do juiz. Nessa 

medida, a tipicidade como hermenêutica parte do pressuposto que a norma deve ser 

construída com fundamento na intersubjetividade comunicativa. Além disso, a incidência 

da norma jurídica está condicionada a uma construção de sentido conforme o sistema 

jurídico e, especialmente, conforme a Constituição. 

2.21. A tipicidade como hermenêutica permite, ainda, lidar melhor com o fenômeno 

da mutação linguística na medida em que, com o passar dos anos, o enunciado do tipo não 

precisaria ser alterado para que abarcasse novos fatos. 

2.22. O atual estado de indeterminação da relação entre tipo e ilicitude deve ser 

superado pela adoção de uma teoria da ilicitude como ilicitude do sistema.  

2.23. A ideia de ilicitude do sistema encontra fundamento na unidade do sistema 

jurídico e no Direito Penal como ultima ratio. Com efeito, sendo o Direito um sistema uno 

e sendo o Direito Penal o último meio de defesa deste sistema contra as lesões mais graves, 

este somente deve ser utilizado quando a conduta for também considerada ilícita por outro 

ramo do Direito.  

2.24. Da ilicitude do sistema implica que uma conduta que é permitida ou obrigada 

por outro ramo do Direito não pode ser considerada como um ilícito penal. Assim, a 

ilicitude penal decorre da ilicitude do sistema jurídico, na medida em que todo ilícito penal 

é, antes, um ilícito extrapenal. 
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2.25. Da ilicitude como sistema decorre que, muitas vezes, a aplicação de uma 

sanção penal a uma conduta que já é considerada um ilícito extrapenal acarretará 

inaceitável bis in idem. Este fenômeno é evidente quando a sanção penal é qualitativa e 

equitativamente idêntica à sanção extrapenal, como ocorre na hipótese dos crimes contra o 

meio ambiente. Em outras hipóteses, especialmente naquelas em que as sanções não são 

qualitativamente semelhantes, não se pode falar propriamente em bis in idem, contudo, o 

Direito Penal não deve ser utilizado quando a sanção de natureza extrapenal for suficiente 

para punir a conduta. 

 

Com relação à hermenêutica linguístico-estruturante aplicada (terceira parte), tem-

se as seguintes considerações finais: 

3.1. A hermenêutica jurídica encontra-se em um momento de crise. Os interesses 

políticos (ideológicos, religiosos etc.) dos magistrados são utilizados, muitas vezes, como 

formas de se corrigir o direito, contrariando aquilo que determina a norma jurídica. A 

relativa discricionariedade que possui o juiz, no momento da construção da norma jurídica, 

é vista como uma oportunidade para que sejam introduzidas acepções pessoais no direito, 

gerando uma interpretação absolutamente desregrada. 

3.2. O único meio de se combater o atual estado de solipsismo hermenêutico é 

através da construção de uma forte teoria hermenêutica. Nessa medida, a hermenêutica 

linguístico-estruturante, ao modificar alguns dos paradigmas da “hermenêutica clássica”, 

apresenta-se como uma solução adequada. 

3.3. A hermenêutica linguístico-estruturante tem como fundamento a ideia de que a 

interpretação jurídica é um ato de construção de sentido. Assim, supera-se as teorias que 

veem a interpretação como um ato de revelação de sentido, fundadas em paradigmas 

filosóficos superados, e que permitem a interpretação desregrada.  

3.4. Apesar do sentido da norma ser construído pelo intérprete, este não é um ato 

arbitrário. Com efeito, está o hermeneuta vinculado à intersubjetividade comunicativa e ao 

código emanado pelo legislador, não podendo a ele atribuir o sentido que quiser. 

3.5. A hermenêutica linguístico-estruturante não é um novo método de 

interpretação, na medida em que a interpretação é um ato ametódico pois não é feito “passo 
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a passo”. Assim, os métodos “clássico” e “semiótico” devem ser estudados apenas para 

fins didáticos, já que inexequíveis. 

3.6. O Direito Penal não está imune às interferências políticas, à política criminal de 

diversos atores que lidam, de alguma forma, com o fenômeno da criminalidade. Com 

efeito, diversos órgãos e instituições, não somente as públicas, possuem política criminal 

como, por exemplo, a polícia (militar, judiciária ou federal), o Poder Executivo, o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

3.7. O Poder Legislativo realiza a política criminal por excelência, pois as 

discussões realizadas no Parlamento encontram limite somente na Constituição Federal. Já 

o Poder Judiciário não pode fazer política criminal de maneira irrestrita, desregrada. Como 

a incidência da norma jurídica ao caso concreto está estritamente vinculada aos ditames da 

lei, não pode o magistrado se utilizar de argumentos político-criminais para condenar, 

criando uma hipótese de incidência não prevista pelo legislador. 

3.8. Já para a absolvição, os limites político-criminais são muito mais amplos. 

Contudo, não pode o magistrado absolver pelo simples sentimento de piedade, devendo 

fundamentar sua decisão na doutrina e na jurisprudência. 

3.9. O limite da interpretação do Direito Penal é a legalidade. A lei penal é 

construída pelo legislador para ser aplicada por um período indeterminado de tempo, a 

todos os cidadãos submetidos à jurisdição brasileira, em todo território nacional e fora 

dele. Assim, mesmo que toda a interpretação do Direito Penal esteja adstrita ao princípio 

da legalidade penal, isto não significa que este ramo do Direito esteja alheio à mutação e à 

variação linguística. 

3.10. Como o repertório linguístico é construído intersubjetivamente, através da 

comunicação, demanda-se determinado tempo para que uma interpretação se estabeleça. A 

partir do momento em que esta interpretação é estabelecida, gera expectativa nos demais 

sujeitos da sociedade, que entendem que ela deverá ser naquele sentido em casos futuros 

(confiança). Em razão disto, deve ser aplicado aos tipos jurisprudenciais o princípio da 

legalidade penal. Já com relação à interpretação doutrinária, não se mostra possível a 

aplicação do princípio da legalidade penal. 

3.11. A variação regional e a variação sociocultural influenciam a construção da 

norma jurídica. Nessa medida, ainda que se busque a uniformização da interpretação do 
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Direito, a absoluta unidade interpretativa mostra-se impossível num país com tantas 

variações regionais e socioculturais como o Brasil. 

3.12. A lei penal incompleta é aquela em que existem “lacunas” no enunciado 

legislativo que devem ser completadas pelo intérprete no momento da construção da 

norma. Existem quatro espécies de lei penal incompleta: lei penal incompleta em sentido 

estrito, lei penal em branco, crimes de infração de dever e crimes consequentes. 

3.13. As leis penais incompletas em sentido estrito são aquelas em que a hipótese 

da norma de conduta ou o consequente da norma de sanção (respectivamente, preceito 

primário e preceito secundário) estão disciplinados em outro enunciado legislativo. O 

legislador, através de uma técnica legislativa pouco recomendável, economiza palavras no 

enunciado legislativo, remetendo parte dele a outro enunciado. 

3.14. A técnica da lei penal incompleta em sentido estrito é inconstitucional pois 

viola os princípios da proibição de indeterminação da lei penal, corolário do princípio da 

legalidade penal (art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal), não permitindo que o 

destinatário da comunicação (cidadão) construa com clareza a norma. 

3.15. A lei penal em branco é o enunciado normativo que tem a intensão de um ou 

mais de seus signos enunciada por outro enunciado normativo (denominado enunciado de 

complementação), que atua como hipótese de incidência complementar da norma de 

conduta do crime.  

3.16. A lei penal em branco apresenta uma estrutura normativa (lógico-sintática) 

peculiar, pois a norma de complementação atua como uma hipótese complementar de 

incidência da norma de conduta da norma penal. Em razão disso, para que a norma penal 

possa incidir, há de, antes, incidir a norma de complementação, já que esta é um 

pressuposto.  

3.17. A lei penal em branco é vista como uma técnica legislativa que facilitaria a 

aplicação do Direito Penal, evitando entraves burocráticos do processo legislativo, 

especialmente em áreas sensíveis, onde o consenso democrático do Congresso Nacional 

atrapalharia a atuação do Estado. Além disso, em razão da denominada “sociedade do 

risco”, a técnica da lei penal em branco é tida como um meio do Direito Penal acompanhar 

as evoluções ocorridas nos campos da Economia, Meio Ambiente etc. 
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3.18. O fenômeno da lei penal em branco, no seu atual desenvolvimento, deve ser 

considerado inconstitucional em razão da violação da competência legislativa em matéria 

penal e da violação do princípio de legalidade penal. 

3.19. O estudo da lei penal em branco através da hermenêutica linguístico-

estruturante permite imprimir ao fenômeno uma nova interpretação, através do estudo dos 

planos semióticos. A partir da elaboração de uma árvore de análise sintática, pode-se 

observar com muito mais clareza os diversos enunciados que compõem a lei penal em 

branco, construindo-se com mais precisão a norma jurídica. 

 3.20. Os crimes de infração de dever são aqueles em que a norma penal é 

antecedida por uma norma extrapenal, que é necessária para a existência daquela. A norma 

extrapenal é o antecedente necessário para a incidência da norma penal pois a fundamenta. 

3.21. Os crimes de infração de dever, assim como a lei penal em branco, 

apresentam uma peculiar estrutura normativa, a mais complexa dos crimes incompletos. 

Assim, além da hipótese de incidência da norma de conduta do crime, que contém a 

tipicidade, atua como hipótese de incidência complementar, a norma extrapenal, que 

contém a ilicitude. Nessa medida, a ilicitude da conduta é deslocada para a norma 

extrapenal. 

3.22. Na práxis jurídica, o dever contido na norma dos crimes de infração de dever 

pode emanar de fontes legais, administrativas ou negociais. Contudo, esta pluralidade de 

fontes, especialmente as negociais, acarreta uma série de problemas ao fenômeno, 

especialmente em razão da possibilidade de colisão de deveres, que ocorre quando o 

ordenamento permite e proíbe ou obriga e proíbe uma mesma conduta simultaneamente. 

Nessas hipóteses, a conduta praticada pelo agente deve sempre ser considerada lícita. 

3.23. A complexidade normativa dos crimes de infração de dever faz com que 

ocorra a violação do princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, da Constituição 

Federal), especialmente naquelas hipóteses em que a norma de dever extrapenal emana de 

uma fonte negocial como um contrato. 

3.24. Os crimes consequentes são aqueles que possuem, na norma de conduta, duas 

hipóteses de incidência: o enunciado do crime (enunciado do tipo consequente) e a norma 

do crime antecedente, que atua como hipótese de incidência complementar.  
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3.25. O crime consequente é, como diz seu próprio nome, uma consequência do 

crime antecedente. Assim, não é possível se falar propriamente numa relação de 

acessoriedade entre o crime consequente e o crime antecedente, pois aquele, apesar de 

principal, depende deste; podendo-se falar, apenas, numa relação de consequência entre um 

e outro. 

3.26. Nos crimes consequentes, a hipótese de incidência da norma de conduta 

apresenta duas hipóteses. A primeira é o enunciado do tipo do crime consequente, 

considerado a hipótese principal e, a segunda, é o crime antecedente. Isso faz com que, 

segundo a perspectiva linguístico-estruturante, para que possa ocorrer a incidência da 

norma do crime consequente, tem de haver, antes, a incidência da norma do crime 

antecedente. Nessa medida, caso, por qualquer motivo, a norma do crime antecedente não 

incida, não será possível se falar na incidência do crime consequente. 

3.27. Sendo o crime o fato típico, ilícito e culpável e dependendo a incidência da 

norma crime consequente da incidência anterior da norma do crime antecedente, este não 

pode ser tomado apenas como um injusto punível. A norma do crime antecedente deve 

incidir, através de todos os seus elementos analíticos, para que possa dar causa ao crime 

consequente. 

3.28. As hipóteses em que a lei penal expressamente dispõe que a incidência do 

crime consequente dependerá apenas da incidência do injusto antecedente (fato típico e 

ilícito), denominadas de crimes consequentes impróprios, devem ser reinterpretadas em 

conformidade com o ordenamento jurídico, fazendo com que seja necessária a incidência 

do crime antecedente (fato típico, ilícito e culpável). 

3.29. O erro é um fenômeno linguístico. O conhecimento da norma jurídica e de seu 

enunciado dependem da existência de um repertório parcialmente comum entre o emissor, 

que é o legislador, e o receptor, que é o cidadão destinatário da norma. Assim, os 

fenômenos do erro de tipo e do erro de proibição devem ser estudados como fenômenos 

linguísticos. 

3.30. O erro de tipo, na perspectiva linguístico-estruturante, é aquele que recai 

sobre qualquer elemento que constitua o código da mensagem legislativa. Assim, o erro de 

tipo pode recair tanto do enunciado principal da hipótese de incidência quanto nos 
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enunciados complementares, como a norma de complementação da lei penal em branco e a 

norma de dever dos crimes de infração de dever. 

3.31. O conhecimento do enunciado legislativo é influenciado pelos elementos 

dêiticos como o sujeito, o tempo, o contexto e o sistema. Assim, esses elementos podem 

dar causa ao erro de tipo, fazendo com que a realidade construída pelo indivíduo não 

corresponda à realidade intersubjetiva. 

3.32. O erro de tipo pode recair sobre os elementos especiais da ilicitude contidos 

no tipo penal e sobre as hipóteses de incidência complementares no caso das leis penais 

incompletas. 

3.33. O erro de proibição, na perspectiva linguístico-estruturante, é aquele que recai 

sobre a mensagem construída pelo destinatário do enunciado legislativo, isto é, sobre a 

própria norma. 

3.34. O erro de proibição é influenciado pelo repertório linguístico do indivíduo e 

pelo contato/conflito linguístico. Destes fenômenos decorrem outros que são, no fundo, 

derivações do erro de proibição como a teoria da coculpabilidade, os delitos culturalmente 

condicionados e a questão indígena. 

3.35. A dúvida sobre a proibição, quando fundada, deve ser equiparada ao erro de 

proibição para fins penais. 

 

CONCLUSÕES 

 

1. A realidade humana é comunicativa, intersubjetiva, e por isto, linguística. Sendo 

um dos sistemas que compõem a realidade humana, o Direito é linguístico. 

2. O estudo do Direito através da Linguística e da Teoria da Linguagem, apesar de 

não constituir propriamente um método, apresenta diversas ferramentas relevantes para a 

construção da norma jurídica, através da interpretação/aplicação do Direito. Dentre esses 

fenômenos, pode-se citar a teoria da comunicação e a teoria da realidade que permitem 

aprofundar o estudo do fenômeno do erro. 
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3. O tipo penal é o enunciado de natureza conceitual composto de signos que são 

modelos-conceito ou modelos-tipo. Há de se superar as concepções “clássicas”, arraigadas 

no senso comum que dominam o estudo do tipo penal no Brasil, construindo-se o 

fenômeno através da Linguística e da Filosofia da Linguagem.   

4. A tipicidade deve ser entendida como um fenômeno hermenêutico. Deve-se 

superar a ideia de tipicidade como mera subsunção do fato à norma, passando-se a tomar 

um fenômeno como um verdadeiro ato de hermenêutica, isto é, de construção da norma 

jurídica. 

5. Apesar de a tipicidade, a operação elementar do Direito, ser um fenômeno 

hermenêutico, vive-se, na atualidade, uma crise hermenêutica. A falta de pressupostos 

teóricos e a introdução desregrada de “decisões políticas” (morais, ideológicas etc.) faz 

com que o ato de construir a norma jurídica e aplicá-la ao caso concreto seja um ato 

arbitrário, solipsista. No Brasil, a situação é demonstrada pelo número absurdo de 

interpretações jurisprudenciais absolutamente desvinculadas do sistema jurídico e do 

próprio enunciado legislativo. 

6. Além de influências nefastas, a interpretação jurídica pode ser influenciada por 

outros fatores, como a variação e a mutação linguística. Como as leis são construídas para 

serem aplicadas por um período indeterminado de tempo e no vasto território nacional (e, 

algumas vezes, fora dele), estão sujeitas a estes fenômenos típicos da Sociolinguística. 

Assim, ocorrendo mudanças linguísticas em razão do tempo (mutação) ou em razão das 

diferenças existentes entre as diversas regiões do País (variação regional) ou de questões 

econômicas, educacionais etc. (variação sociocultural) é possível que a construção da 

norma jurídica se dê de forma diferente. 

7. A Linguística e a Filosofia da Linguagem também trazem instrumentos 

importantes para o estudo das leis penais incompletas (leis penais incompletas em sentido 

estrito, leis penais em branco, crimes de infração de dever e crimes consequentes). Esses 

fenômenos, apesar de muito recorrentes, não são estudados profundamente pela doutrina e 

a aplicação da hermenêutica linguístico-estruturante a eles conduz a uma melhor 

compreensão. 

8. A norma jurídica não se confunde com o texto da lei (enunciado legislativo): a 

norma jurídica é o produto da construção de sentido, é a mensagem construída com 
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fundamento no código emitido pelo legislador, que é o texto legal. Nesse medida, é 

possível se diferenciar o erro de tipo do erro de proibição com fundamento na Teoria das 

Normas. 

9. O erro de tipo é aquele que recaí sobre os elementos que compõem o código da 

comunicação legislativa (v.g., no crime de homicídio disciplinado pelo enunciado da 

norma do art. 121 do Código Penal, o “matar” e o “alguém”) e o erro de proibição aquele 

que recaí sobre a mensagem legislativa, isto é, sobre a construção de sentido feita a partir 

do enunciado (v.g., na mesma situação, a mensagem de que “é proibido matar alguém”). 

10. Indo muito além da mera “utilização” da Linguística e da Filosofia da 

Linguagem no Direito, o Direito Penal poderia ser “reconstruído” sob esta ótica, partindo-

se do pressuposto que a norma jurídica é uma forma de comunicação e, sendo assim, a 

essência do Direito seria tutelar esta intersubjetividade – tema este que será melhor 

trabalhado em outro estudo. 
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