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por sua própria força, de produzir efeitos.  
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RESUMO 

 

JAPIASSÚ, Jéssica Mariana. A luta da legalidade pela determinação semântica nos tipos 
penais: possibilidades de um enfrentamento jurídico-discursivo. 2009. 99 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 
Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.  

 
 

De caráter interdisciplinar, a presente dissertação tem como objetivo geral investigar os 
limites da legalidade penal quando posta paralelamente aos preceitos da pragmática 
lingüística pós-wittgensteineana, especialmente no que se relaciona com o princípio do nullun 
crimen nulla poena sine lege certa, problematizando-se as idéias de clareza e certeza nos 
textos penais incriminadores, instauradas, sobretudo, a partir do modelo político-jurídico da 
Revolução Francesa. Além da filosofia da linguagem ordinária, este trabalho apresenta como 
suporte teórico os estudos da análise crítica do discurso, máxime os desenvolvidos por 
Norman Fairclough, de tal modo a suscitar uma revisão fundamental de conceitos-chave da 
teoria geral do crime, a exemplo da abordagem semântico-formal encontrada na esfera da 
tipicidade, propondo-se, para tanto, uma redefinição pragmática de seus enunciados. As 
imprecisões lingüísticas contidas na norma penal, como ocorrem com os elementos 
normativos do tipo, bem como, potencialmente, com os demais termos empregados nos textos 
incriminadores, conduzem à formação de juízos retóricos, os quais, por sua vez, criam um 
paradoxo na epistemologia, fragilizando-a, acaso persista na comunidade jurídica a noção de 
certeza endofórica do texto como pressuposto da hermenêutica penal. Tal revisão da 
dogmática e de seus impasses teóricos atravessa preceitos interpretativistas, tomando como 
fundamento a ruptura da concepção de língua como representação do mundo para conduzi-la 
à práxis social, ou seja, à atividade/uso lingüístico. Sem resumir o direito ao texto e sem pôr 
termo à função garantista da legalidade e do tipo penal, esta dissertação espera trazer 
subsídios para a recepção de uma interpretação penal lastreada na reestruturação pragmática 
de conceitos dogmáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Hermenêutica Penal. Filosofia da Linguagem Ordinária. Legalidade e 
Tipicidade. 



ABSTRACT 

 

JAPIASSÚ, Jéssica Mariana. Legality´s fight for meaning accuracy on accusatory texts: 
possibilities of a legal-discoursive confrontation. 2009. 99 p. Dissertation (Master Degree of 
Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 

 

Interdisciplinary by nature, this dissertation’s main purpose is to investigate the limits of 
criminal legality through the perspective of post-Wittgenstein pragmatic linguistics, especially 
when it comes to its relation to the principle of nullum crimen nulla poena sine lege certa, by 
discussing the ideas of clarity and certainty – first and foremost established after the French 
Revolution’s legal-political model – in criminal accusatory texts. In addition to the Ordinary 
Language Philosophy, this work is based on the studies of Critical Discourse Analysis, 
remarkably those developed by Norman Fairclough, in a way that gives rise to a fundamental 
review of key concepts in general theory of crime, such as the formal semantic approach 
found in the field of the vagueness doctrine. In order to achieve this purpose, it is proposed a 
pragmatic redefinition of the utterances in the referred theory. Linguistic inaccuracies in 
criminal law – such as the ones that take place with normative elements, as well as potentially 
with other terms used in accusatory texts – lead to the formation of rhetoric judgments, which 
create a paradox in epistemology, undermining it, in case the notion of certainty within the 
text itself as the premise of criminal interpretation persists in the law community. This review 
of dogmatics and its theoretical stalemates pervades interpretativist precepts and it is based on 
the rupture with the idea of language as representation of the world and the movement 
towards language as a social praxis, that is, a linguistic use/activity. This dissertation does not 
intend to reduce law merely to text or to put to an end the guarantist function of the legality 
and the vagueness doctrine, but only to provide grounds for the reception of a criminal 
interpretation founded on the pragmatic restructuring of the dogmatic concepts. 
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INTRODUÇÃO 

 

O método penalista, conforme continuamente verificado na dogmática e, sobretudo, 

nas práticas jurisprudenciais, vem traduzindo um processo lógico-dedutivo abarcado por 

subsunções normativas estritamente direcionadas pelo maior princípio regente de toda a 

ciência penal, que é a legalidade. Ainda numa atmosfera tipicamente pós-revolucionária, 

persistindo no Estado contemporâneo o modelo político-jurídico de igualdade, liberdade e 

separação estrita entre os Poderes, a ideologia da objetividade no momento da interpretação e 

aplicação das normas restritivas da liberdade, fez perpetuar a orientação da mens legislatoris 

com a obediência aos comandos literais e da conseqüente segurança jurídica dos cidadãos 

frente ao jus puniendi do Estado. Tal ideal, consagrado secularmente, implica tanto naquela 

velha visão mecanicista a ser observada pelo juiz-aplicador, a fim de não lesar o status 

libertatis já devidamente pré-delimitado no conteúdo da norma, como também se direciona ao 

legislador, mediante o dever de elaborar textos exatos e precisos. Neste último enfoque, 

desdobra-se a legalidade em outro princípio, denominado por nullun crimen nulla poena sine 

lege certa, ou seja, não há como se falar em crime quando, o tipo penal possivelmente 

aplicável à conduta, for impreciso em seus termos incriminadores. 

Há, no entanto, um desconforto epistemológico quando se confronta a legalidade com 

termos normativos indeterminados e os seus significados em potencial. Esse desconforto 

surge não por ser demasiada enérgica a conclusão de ser ilegal uma norma com expressões 

vagas, mas, precipuamente, pela necessidade de interpretar-se o direito a partir da consciência 

de serem os seus textos potencialmente indeterminados, sendo, pois, inevitável ao operador 

deparar-se com uma linguagem jurídica que possua como características básicas os elementos 

externados pela Filosofia da Linguagem Ordinária (FLO). 



Um desalento ainda maior ocorre quando às imprecisões lingüísticas são dadas 

definições semânticas sob o manto de uma legalidade disfarçada, ou seja, o penalista passa a 

atuar como real criador do conteúdo da norma, atribuindo significados rígidos a significantes 

polissêmicos e fazendo uso, para tanto, de argumentos que resguardam uma ideologia a 

priori, sem com isso externar uma contradição ao legalismo por conta dos mecanismos 

retóricos e manejos quanto ao método empregado no discurso. Essa forma de procedimento, 

onde são observadas indeterminações também quanto ao método, afirmando-se retoricamente 

uma (pseudo) legalidade e, simultaneamente, negando-a no campo pragmático, institui um 

paradoxo (ainda que muitas vezes velado) na teoria geral do crime ao conflitar o campo 

semântico com a dimensão pragmática da norma. Para afirmar o ideário da legalidade e, ao 

mesmo tempo, relativizar o seu alcance, é devido adentrar na problematização de seus 

conceitos e afastar tudo aquilo que ela, efetivamente, não o é. Assim, por exemplo, existem 

condutas tais que são enquadradas – aparentemente ou não – em mais de um tipo penal 

(antinomias jurídicas) ou, numa segunda hipótese diametralmente diversa, que não encontram 

suporte no sistema normativo (lacuna da lei), restando absolutamente incerta a aplicação do 

direito pela falta de hierarquização racional das técnicas interpretativas, verificando-se, na 

maioria das vezes, o argumento de justiça como aquele que é sempre possível. Nas palavras 

de Arthur Kaufmann: 

 

Poderão os juízes na escolha do método decidir apenas segundo o seu arbítrio? Se, 
em vista desta questão, se analisarem as decisões judiciárias, tem de se responder 
afirmativamente. Os tribunais argumentam de modo muito diverso consoante a 
ocasião. (KAUFMANN, 2004, p. 93) 

 

 Face à evidência da pluralidade hermenêutica, torna-se provável que o intérprete, em 

certa medida, realize sua decisão de escolha conforme o resultado que já pretenda alcançar 



antes mesmo de fazer uso de qualquer método, principalmente porque é preciso ter em mente 

a possibilidade das técnicas levarem a conclusões divergentes. Logo, são publicadas 

ideologias construídas discursivamente – tanto na jurisprudência como na doutrina – que 

ocultam subterfúgios anti-legalistas pelo fato de existir uma provável tentativa em manter a 

coerência teórica de sustentação do próprio direito, sem expor as fragilidades de um sistema 

presumidamente hermético que já não perdura nos moldes em que se desenvolve. 

A problemática traça o caminho pelo qual este estudo se inicia, percorrendo os 

elementos (objetivos) que integram o tipo penal e analisando-os frente aos princípios teórico-

metodológicos da Filosofia da Linguagem Ordinária, de modo a viabilizar uma abordagem 

pragmática sobre o tipo penal, a tipicidade e a legalidade, conforme o momento pós-

reviravolta lingüística em que se estabelece a Teoria do Direito contemporâneo. Isso porque, 

desde meados do século XX, com o despontar do fenômeno filosófico da virada lingüística, a 

busca pelo conhecimento, de uma forma geral, passou a ser notoriamente condicionada a 

questionamentos que transfixassem a compreensão da linguagem enquanto constituição e 

práxis do próprio conhecimento. Primordialmente na filosofia (ocidental), a idéia de entender 

quaisquer de seus objetos de maneira desvinculada aos conceitos lingüísticos circundantes 

numa dada comunidade, soaria como um provável alheamento científico. Esse fenômeno, 

inaugurado especialmente a partir da publicação das Investigações Filosóficas de Ludwig 

Wittgenstein1, em 1953, denunciou a antiga (mas ainda recente) forma de se pensar em 

linguagem enquanto estrutura lógico-matemática, apartada, pois, das práticas sociais. Vários 

teóricos desenvolveram a temática, como Habermas, Austin, Searle, Althusser, entre tantos 

outros, os quais acabaram por solidificar o estudo da linguagem no seio das ciências sociais e 

humanas. 

                                                             
1  Conforme assinala Spaniol: “Publicado em 1953, Investigações Filosóficas tornou-se rapidamente o clássico 
do movimento conhecido como Ordinary-language philosophy, assim como o Tractatus havia marcado toda 
uma corrente de filosofia analítica, mais no estilo de Russel e do positivismo lógico” (SPANIOL, 1989, p. 13). 



 As Investigações do segundo Wittgenstein2, determinantes neste estudo por direcionar 

a concepção de língua aqui adotada3, entrelaçando-se, por esse motivo, em todas as reflexões 

postas no campo jurídico-discursivo, trazem, no entanto, a curiosidade em se observar que os 

escritos sobre o tema discorrem, sobretudo no Direito, acerca de uma teoria geral, guardando 

apenas raras aplicações em campos de pesquisa mais específicos. Talvez esse fato ocorra pela 

dificuldade em se elaborar métodos próprios de análise lingüística, o que, a propósito, 

influenciou diretamente o surgimento de compromissos teóricos com a construção (ou 

tentativa de construção) de modelos de análise discursiva. Os maiores exemplos dessa 

tentativa são encontrados na proposta das Análises de Discurso (AD´s), enquanto espaços de 

desenvolvimento da Lingüística que rompem com os métodos tradicionais, em especial com a 

Filologia e com as análises de conteúdo, bem como na Análise Crítica do Discurso (ACD), 

que traz, como alguns de seus expoentes, Teun van Dijk, Norman Fairclough e Ruth Wodak. 

 Apesar de todo mérito pelo esforço empregado na edificação de um modelo de análise 

da linguagem com propriedades tais que, de fato, estivesse apto a demonstrar sua 

aplicabilidade em todo e qualquer evento discursivo, não se observa, até então, um caminho 

suficientemente seguro para conferir uma credibilidade isenta de subjetivismos do 

pesquisador. É evidente que os métodos de análise até então verificados, ainda que 

absolutamente diversificados nos centros acadêmicos segundo a tradição filosófico-lingüística 

adotada, conduzem em si avanços traduzidos no abandono a antigas concepções de semântica 

formal. 

 A análise dos conceitos de legalidade e de tipo penal, como elementos basilares da 

teoria do crime, é tomada como objeto deste estudo, principalmente porque o tipo sustenta em 

sua esfera elementos normativos que são, por sua natureza, necessariamente submetidos a 

                                                             
2 A referência ao segundo Wittgenstein indica o momento pós-Tractatus Lógico-Philosophicus e inclui todo o 
alcance da reviravolta lingüística por ele iniciada nas Investigações Filosóficas. 
3 As concepções de língua poderão ser observadas no ponto 2.1 desta dissertação. 



juízos retóricos. A indefinição semântica, valorada pelo intérprete, exige uma singularidade 

metódica em relação aos demais aparatos hermenêuticos fornecidos pela dogmática 

tradicional penal, a qual, embora envolta nas descrições afirmadoras de valorações dos tipos 

penais, não abre facilmente um espaço de discussão para estudos mais aprofundados sobre a 

linguagem. Evidentemente que, influenciada a sua metodologia pelo normativismo, bem 

como, normalmente, pelos processos lógico-dedutivos aprisionados ainda às formas pró-

Tractatus, a genérica escassez de crítica lingüística no Direito Penal não reflete resistência à 

interdisciplinaridade. As pesquisas nesse ramo do conhecimento jurídico não se intimidam em 

apresentar sua abertura interdisciplinar, sobretudo atualmente, como uma espécie de ruptura 

que surge de fora para dentro, posto que as tensões sociais pressionaram (e ainda pressionam) 

a academia a uma nova visão penalista diante dos velhos conceitos do sistema que em nada 

minoraram os conflitos envoltos nas práticas do crime e da pena.  

Essa recente postura frente aos institutos jurídico-penais, assim como sua implicação 

direta na interpretação do Direito, ocupa espaço a partir dos aparatos resultantes da FLO e da 

ACD porque se acredita em tais marcos teóricos como pressupostos necessários para uma 

pesquisa interdisciplinar subsidiada pela linguagem. O uso desse aparelhamento é 

perfeitamente possível no Direito Penal, admitindo-se uma postura crítica do discurso jurídico 

sem, necessariamente, investir numa cisão radicalista com o legalismo, já que a proposta deste 

trabalho, analisando a linguagem como forma de ação social4, é a de problematizar os 

conceitos ao dialogar com os elementos semânticos e pragmáticos presentes na estrutura, 

interpretação e aplicação (ideologicamente formuladas) dos tipos penais. 

                                                             
4 Para Manfredo Araújo de Oliveira, “não se pode separar pura e simplesmente a consideração da linguagem da 
consideração do agir humano ou a consideração do agir não pode mais ignorar a linguagem” (OLIVEIRA, 1998, 
p. 138).  

 



 Dividida em três capítulos, esta dissertação tratará, primeiramente, sobre alguns dos 

fundamentos que orientam a interpretação jurídica na esfera penal, discorrendo sobre os 

conceitos de tipo, tipicidade e literalidade, desestabilizados diante dos elementos fornecidos 

pela linguagem comum, o que origina um impasse na tradição penalista e implica numa 

sensibilização do maior e mais importante princípio do Direito Penal, que é a legalidade. 

Também serão investigados os desdobramentos discursivos do princípio nullun crimen nulla 

poena sine lege certa e sua contraposição ao Modelo Tridimensional do Discurso de Norman 

Fairclough, expoente da ACD adotado neste trabalho.  

 No segundo capítulo, a organização do estudo fixar-se-á ao redor da problemática da 

indeterminação no Direito como uma questão que envolve toda a sistemática jurídica, em 

qualquer Estado soberano e em qualquer momento histórico. Dentre os inúmeros enfoques 

desenvolvidos na abordagem da indeterminação, esta dissertação estreita o seu objeto no 

aspecto lingüístico enquanto pivô dos estudos hermenêuticos, uma vez que há uma indagação 

generalizada acerca da possibilidade de coexistência de uma verdadeira segurança no sistema 

(no sentido de acarretar pré-conceitos fixos/rígidos dos elementos jurídicos e conseqüente 

previsibilidade do que é, do que não é, do que deve ser e do que não deve, a partir de critérios 

objetivos) em harmonia com preceitos potencialmente indeterminados, os quais têm o condão 

de servir como sustentáculo da arbitrariedade do intérprete.  As concepções de língua, 

precipuamente o seu envolvimento com a noção de jogos de linguagem, bem como as 

definições de texto e discurso, serão previamente colocadas para, a partir delas, pensar-se 

estritamente em indeterminação jurídica conforme visualizada por alguns dos juristas mais 

consagrados na temática, como o são Hans Kelsen e Herbert Hart, os quais, num ou noutro 

momento, desenvolvem suas reflexões ante o pressuposto da imprecisão lingüística. 

O terceiro e último capítulo tratará do controle da interpretação no direito penal, 

iniciando-se com a indagação acerca da possibilidade de existirem interpretações incorretas de 



textos, já que, ao longo de todo trabalho, defende-se um posicionamento construído sob os 

comandos da pragmática lingüística, o que, em princípio, poderia levar a entendimentos de 

que tudo o que se lê é possível, pois o texto, em si, não quer dizer nada: “o leitor é quem diz o 

que o texto diz”. A referida pergunta é formulada a partir de um ensaio homônimo de Sírio 

Possenti e discute a existência de critérios racionais e objetivos que possam estar legitimados 

a apontar a interpretação adequada.  

Será também desdobrada a ideologia da objetividade penal como forma de controle, 

com fulcro nos estudos de Lógica (Formal), considerando dois debates centrais para a 

filosofia penal: a noção de verdade e a de significado. Aquela, com igual importância tanto no 

processo penal como no direito material em si (embora diversa em seu fundamento para cada 

caso, visto que, no primeiro, sua base é primordialmente empírica, especialmente no que diz 

respeito à essência do Inquérito Policial), passa a atuar nesta dissertação como ferramenta 

para análise do funcionamento dos tipos penais enquanto representações de fatos que, 

conforme o caso, atinjam proposições verdadeiras (corretas) ou falsas (incorretas). As 

implicações da verdade afetam diretamente o trabalho do intérprete porque toda e qualquer 

tomada de decisão pressupõe o estabelecimento de uma verdade construída em argumentos 

lógicos sobre a ocorrência ou não de um crime. Para isso, entretanto, é primordial enfrentar os 

limites da aplicação da Lógica no Direito conforme o relacionamento que se estabelece entre 

a linguagem jurídica – que é uma linguagem natural / ordinária – e a linguagem dos lógicos – 

que é, por sua vez, artificial / formal. 

Numa tentativa de buscar esses limites da forma mais circular possível, será 

investigada a operabilidade das estruturas lógicas no Direito, considerando-o a partir de uma 

concepção de língua como atividade, e não como mera representação do mundo. O objetivo 

dessa análise volta-se para o (aparente) conflito que há entre a recepção semântica dada pela 

Lógica em seu argumento de representatividade das coisas no mundo e aquela verificada no 



Direito após o advento da reviravolta lingüística e que, portanto, exclui qualquer resquício 

formalista da linguagem, assim como, os antigos conceitos do neopositivismo lógico de 

linearidade e transparência. 

Por fim, a dogmática penal ganhará uma dimensão de instrumento de controle do 

Estado ao determinar a forma possível de raciocínio, mediante condições retóricas de sentido 

empregadas com base em princípios dogmáticos. Argumentos como a proibição da analogia e 

a permissão da interpretação extensiva, bem como, aqueles a respeito do contraponto entre a 

qualificação da norma e a interpretação dos fatos, embora denunciem o jogo competitivo dos 

enunciados hermenêuticos, revelam tentativas de construção de recursos retóricos que 

justifiquem a racionalidade penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

A HERMENÊUTICA PENAL COMO CULTURA DA DETERMINAÇÃO 

SEMÂNTICA 

 

1.1  O tipo e a tipicidade como eixos do hermetismo penal 

 

A conceituação formal (e jurídica) de crime, conforme a teoria tripartida do delito 

adotada pela grande maioria dos penalistas e liderada pela doutrina alemã, especialmente a 

partir de Hans Welzel, é aquela em que o crime é explicado como um fato típico, antijurídico 

e culpável. O primeiro elemento apenas se caracteriza se houver, simultaneamente, uma 

conduta (que pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva), um resultado (material ou, 

tão somente, jurídico), um nexo causal entre a conduta e resultado e, por fim, a tipicidade. 

Inexiste fato típico, pois, se não ocorrer quaisquer uma dessas particularidades e, mais ainda, 

não há crime, absolutamente, se não for observado o fato típico. Como institutos essenciais à 

teoria geral do crime, este trabalho tomará por prioridade neste momento as figuras do tipo e 

da tipicidade, em virtude do hermetismo penal convergir-se, fundamentalmente, em noções 

desses elementos, conforme será neste momento analisado. 

A tipicidade pode ser estudada sob um prisma formal, referindo-se, genericamente, à 

adequação do fato à previsão legal, bem como em seu enfoque material, que, dentre outras 

abordagens, guarda estreita correlação com o princípio da lesividade no Direito Penal. A 

defesa pela tipicidade formal ganhou fortalecimento, essencialmente, a partir dos ideais de 

segurança jurídica germinados pelos enciclopedistas e teóricos iluministas da Revolução 



Francesa de 1789, onde seu fundamento se centrava na proteção do indivíduo contra o Estado, 

coincidindo com os chamados “direitos negativos”. Para Raúl Zaffaroni: 

 

Não se deve confundir o tipo com a tipicidade. O tipo é a fórmula que pertence à lei, 
enquanto a tipicidade pertence à conduta. A tipicidade é a característica que tem 
uma conduta em razão de estar adequada a um tipo penal, ou seja, individualizada 
como proibida por um tipo penal. (ZAFFARONI, 2004, p. 422) 

 

A tipicidade é definida como a correspondência entre o fato e a descrição abstrata do 

tipo penal, enquanto este é analisado como “a descrição concreta da conduta proibida (...) É 

uma figura puramente conceitual” (WELZEL, 1997, p. 76). Ocorre que, ao apresentar cada 

uma das condutas humanas uma riqueza de singularidades próprias, o enquadre que é 

construído entre elas e a figura conceitual do tipo mostra-se atrelado a processos que vão além 

do raciocínio silogístico pretendido, para então adentrarem no campo da subjetividade. É bem 

verdade que as relações intersubjetivas têm o condão de validar a argumentação racional, uma 

vez que “há, por assim dizer, o controle, os de natureza intersubjetiva, levados a efeito pelos 

próprios dogmáticos penais em relação à produção teórica de seus pares” (FREITAS, 2006, p. 

195), mas a validação – que já é por si só um conceito também construído intersubjetivamente 

– envolve consensos teóricos e também pragmáticos. 

Caracteriza-se o tipo, em decorrência da legalidade e da conseqüente exigência por 

uma definição precisa dos fatos, como função de garantia às práticas dos indivíduos, 

vinculado-o como um instrumento para a segurança jurídica. Sua essência é eminentemente 

liberal-burguesa e leva a efeito, como não poderia deixar de ser, todo o seu apego pelo 

fetichismo jurídico do século XIX, herdado do racionalismo revolucionário. A literalidade 

exaltada do texto normativo condicionou, assim, toda a tradição penalista diante da crença 



pelo justo como aquilo que deve ser interpretável literalmente, ao menos, é claro, para tudo o 

que se seja possível relacionar com o direito de liberdade dos indivíduos.  

 Não se confunde, portanto, o conceito de tipicidade com o do tipo penal, sendo que 

ambos – e não apenas o tipo – podem ser analisados em sua dimensão lingüística. Nesse 

sentido, Cláudio Brandão coloca que “o método de análise do tipo penal envolve três planos: 

o plano valorativo, o plano da linguagem e o plano da realidade” (BRANDÃO, 2003, p. 58), 

porém é indubitável que, também no plano da linguagem, possam ser instruídas investigações 

sobre a tipicidade, uma vez que ela, enquanto cognição de adequação da conduta à norma, 

urge como espécie de trabalho hermenêutico situado entre o tipo penal e a ação/omissão do 

homem. Essa análise não funcionaria, a propósito, como um projeto metalingüístico ao se 

interpretar simples formas de subsunção normativa, mas sim como uma investigação das 

características discursivo-ideológicas que se encontram por detrás da doutrinação que cerca a 

tipicidade penal. 

 Além da função de garantia, os penalistas também apontam para a função indiciária do 

tipo penal. “A circunstância de uma ação ser típica indica que, provavelmente, será também 

antijurídica. A realização do tipo já antecipa que, provavelmente, também há uma infringência 

do Direito, embora esse indício não integre a proibição.” (BITENCOURT, 2008, p. 260). 

Entretanto, mais parece ser a tipicidade, e não o tipo, a responsável pelos indícios de ilicitude, 

posto que, quando a doutrina indica o papel indiciário do tipo, em verdade, acaba por fazer 

referência à conduta, e não à sua abstração legal. A tipicidade é, outrossim, considerada a 

ratio cognoscendi do ilícito. Como se observa, ela não forma a ratio essendi da ilicitude, pois 

a existência das descriminantes (estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento 

de dever legal ou do exercício regular do direito) exclui a antijuridicidade, não afastando, 



todavia, a tipicidade. Ademais, se não se verificar uma real lesividade5 ao bem jurídico 

tutelado pela norma, cessam os motivos para a efetivação da tipicidade porque ausente estaria 

sua materialidade, segundo requisito para concretização desse elemento. Mesmo que ocorra a 

produção formal do tipo, se ausente a tipicidade material, não há que se falar em tipicidade 

nem em fato típico, e, conseqüentemente, não se falará em crime. Essa é mais uma garantia do 

sistema penal para aquelas condutas que não geram danos consideráveis ao bem jurídico e 

que, por conta disso, são absorvidas pelo princípio da insignificância, inaugurado por Claus 

Roxin. Se a conduta é mínima, inalcançável à aplicação da norma, não gera qualquer 

tipicidade penal. Esses dois conceitos (insignificância e materialidade) são demasiadamente 

amplos para encaixotá-los na estrita legalidade e literalidade penalista, e suas imprecisões 

acabam por levar à incerteza da própria existência de um crime. 

 Para um campo do conhecimento que demanda objetividade, como é o caso da 

dogmática penal, conceitos vagos e indeterminados levam a subjetivismos no ato de 

interpretar o direito que comprometem pilares epistemológicos. A subjetividade que perpassa 

a idéia de insignificância e materialidade é de tamanha importância que leva a discussões no 

âmbito da ocorrência mesma de um crime, ou seja, a definição de crime, sendo ela qual for, 

ultrapassa os limites da própria dogmática ao inserir imprecisões significativas no seu objeto 

de estudo. Uma pessoa pode ou não ter cometido um crime a depender da interpretação que se 

faça de sua conduta e do alcance (sentido) do texto normativo, e, mais que isso, uma 

condenação pode ou não acontecer a depender do juízo que se faça da materialidade e 

(in)significância. O Direito Penal e todas as suas implicações saltam da estreiteza de conceitos 

presumidamente seguros para residir noutra extensão, qual seja, o plano da linguagem 

ordinária.  

                                                             
5 Para Ferrajoli, o princípio da lesividade “constitui o fundamento axiológico do primeiro dos três elementos 
substanciais ou constitutivos do delito:a natureza lesiva do resultado, isto é, dos efeitos que produz.” 
(FERRAJOLI, 2006, p. 427-428). 



 Se o crime não se enquadra numa dada objetividade que circula em meio à noção de 

verdade como correspondência aos fatos6 (até porque, se assim fosse, a atribuição de uma 

conduta criminosa a alguém seria algo aproximado de uma revelação divina, em que a 

responsabilidade dessa atribuição excepcionaria a interpretação dada pelo homem), o 

hermetismo penal passa então a se chocar em suas próprias barreiras de conceitos formulados 

ao longo de sua doutrinação, provocando um fechamento do sistema. 

  

O campo penal é um campo fechado. Em todos os sentidos do termo. Fechamento 
físico da prisão, que se tornou pena principal e quase única a partir do século XIX; 
fechamento institucional de uma rede de sanções que permanece separada das 
outras; fechamento, enfim, da razão jurídica que pensa o direito penal como 
conjunto específico, que poucas relações tem com as demais normas do direito. 
(DELMAS-MARTY, 2005, xxix) 

 

 O fechamento do Direito Penal, contudo, encontra uma espécie de fenda retórica ao 

descrever os elementos que integram o tipo, os quais podem ser de ordem subjetiva ou 

objetiva.  Os elementos subjetivos do tipo abrangem “todas as circunstâncias que pertencem 

ao campo psíquico-espiritual e ao mundo de representação do autor” (WESSELS, 1976, p. 

34). Eles são, genericamente, aqueles que perquirem qual a finalidade da conduta, utilizando-

se critérios preponderantemente psicológicos, de forma a se indagar qual o intuito do autor do 

fato ao realizar o núcleo normativo, e se, para tanto, utilizou-se de dolo ou culpa (negligência, 

imprudência e imperícia). Os elementos objetivos, por sua vez, têm por fim resguardar o 

status libertatis do cidadão frente ao Estado no que toca ao dever-ser de suas relações diante 

do mundo, ao bem compreender o que o tipo penal efetivamente transmite, já que dele 

facilmente se deduz “a ação, o objeto da ação e, em sendo o caso, o resultado, as 

circunstâncias externas do fato e a pessoa do autor” (JESCHECK, 1981, p. 374). A definição 

                                                             
6 Sobre noções de verdade no Direito, ver capítulo 3. 



contém um conjunto de instruções no intuito de que a mensagem seja compreensível para o 

seu destinatário, avizinhando-se, pois do que Bateson traduz por enquadre, que nada mais é 

do que “a classe ou conjunto de mensagens ou ações significativas” (BATESON, 2004, p. 

85).  

Analisando a relação entre tipo e tipicidade nos estudos tradicionais do Direito, 

percebe-se facilmente que são estreitadas as relações com a concepção representativa da 

língua diante dos objetos por ela denotados: “(...) a língua possui uma relação com os objetos 

que denota que é comparável com aquela que um mapa tem com um território” (BATESON, 

2004, p. 90). O tipo penal figuraria, então, como o mapa, e a tipicidade, como um território de 

possibilidades. Essa recepção dos institutos, lastreada na idéia de representação do mundo, 

desvia o texto penal das práticas humanas ao engessar o caráter discursivo da operabilidade 

do Direito. 

O tipo objetivo pode dividir-se em duas categorias: elementos descritivos e elementos 

normativos. Esses elementos, absolutamente voltados ao intérprete, delimitam o alcance da lei 

penal, visto que, enquanto os elementos descritivos têm o condão de estabelecer o primeiro 

trabalho de compreensão do texto incriminador, os elementos normativos trazem, 

explicitamente, termos que não comportam, de imediato, a atribuição de um sentido fixo, já 

que, para interpretá-los e aplicá-los, é preciso fazer uso de juízos de valor que são, 

inevitavelmente, subjetivos. É uma fenda, pois, produzida involuntariamente por parte do 

legislador7, já que é inevitável a ocorrência de imprecisões terminológicas também no Código 

                                                             
7 Os elementos normativos do tipo encontram referência na indeterminação não-intencional do Direito, teorizada 
por Kelsen e estudada no próximo capítulo deste trabalho. 



Penal e em leis extravagantes8, como o que acontece, por exemplo, com a alusão à honra: seu 

conteúdo é obscuro porque não está previamente definido no texto do tipo penal.  

Os elementos normativos podem ainda ser subdivididos em: elementos jurídicos (ou 

de valoração jurídica) e elementos culturais (ou de valoração cultural) ou extrajurídicos 

(SOUZA, 2006, p. 77). No acolhimento dessa subdivisão, vê-se que também são normativos 

aqueles elementos que não estão representados expressamente dentro do sistema, abrangendo 

elementos extrajurídicos verificados no mundo da cultura. É uma amplitude, portanto, que 

deve ser considerada enquanto lacuna à tradicional forma de pensar-se em direito penal como 

certeza e previsibilidade, havendo uma abertura inevitável à liberdade do intérprete a partir do 

momento em que lhe são dadas, com autoridade doutrinária, possibilidades expressas de 

valorar a norma penal.  

Ademais, os elementos descritivos, ao se referirem à realidade do mundo exterior, do 

mesmo modo trazem uma zona de penumbra quanto à atribuição de sentidos. São exemplos 

desses elementos os termos “pessoa” e “coisa”, “matar” e “subtrair”, defendendo os 

doutrinadores, entretanto, que a eles é dispensada qualquer valoração (FRAGOSO, 1991, p. 

159). Claus Roxin, apesar de afastar a subdivisão empregada para o tipo objetivo, assevera, 

em caráter didático, que normativos seriam apenas aqueles elementos que podem ser 

representados dentro do sistema de normas jurídicas, tais como as expressões “documento”, 

“alheio” e “injúria”. Ocorre que, independentemente das definições dadas aos elementos 

objetivos, a conduta descrita no tipo abrange um cem número de possibilidades que, a priori, 

nada guardam de comum entre si.  

 

                                                             
8 No desdobramento desse viés e sem prejuízo do caráter aberto da interpretação, os textos encontrados nos tipos 
penais criam um certo grau de similitude com a definição aclaratória a qual Warat explica como uma busca de 
superação de imprecisões decorrentes de termos vagos. (WARAT, 1977, p. 5) 



1.2  O que é literalidade? 

 

1.2.1  As razões da literalidade na tradição penalista 

 

A tradição da hermenêutica penal remonta automaticamente, conforme visto no ponto 

anterior, aos ideais burgueses, onde a interpretação e aplicação das leis penais são 

provenientes de uma literalidade antropocêntrica e racional, resguardando os indivíduos 

contra o arbítrio do Estado ao consolidar o status libertatis como um direito humano. Essa 

liberdade, valor fundamental do Direito pós-revolucionário, passaria então a demandar todo 

um processo hermenêutico garantidor de uma ordem legitimada pelos cidadãos, extirpando-se 

qualquer idéia que viabilizasse um comprometimento mínimo de incertezas frente ao real 

sentido da lei, sendo, por esse motivo, instalado no novo regime um procedimento 

cientificista do próprio texto legal, permitindo-se, conseqüentemente, aferir o significado da 

norma a partir de uma filologia com caracteres supostamente claros e determinados. A 

voluntas legis passou a surgir, assim, como um modelo de racionalismo jurídico ao conceber 

cientificidade ao que poderia ser previsivelmente demonstrado numa sintaxe perfeitamente 

abarcada em fórmulas de lógica formal, mais ao estilo proposicional “se p, então q”. Tal 

modelo lógico-dedutivo, amparando o processo clássico de subsunção normativa, passou a 

constituir toda uma dogmática penal de aplicação visivelmente segura, pois, se p, então q, não 

há como ser sequer cogitada a ocorrência de antinomias ou lacunas, até mesmo por conta de 

toda principiologia que rege o Direito Penal enquanto um sistema fechado, a exemplo da regra 

máxima em que não há crime sem lei anterior que o defina.  

Para Cesare Beccaria, “(...) os julgadores dos crimes não podem ter o direito de 

interpretar as leis penais, pela própria razão de não serem legisladores” (BECCARIA, 2001, p. 



21). Quando o autor coloca a proibição da magistratura interpretar, mergulhado nos dogmas 

de sua época, ignora o trabalho de leitura do aplicador, chegando a levantar a hipótese da 

própria literalidade (ainda que em sua definição tradicional de processos sintáticos) não ser 

posta a necessidades interpretativas, exaltando-se com isso o ideal do in claris cessat 

interpretatio, pois não seria possível pensar o legislador – que é racional – elaborando  leis 

obscuras. De forma ainda mais alusiva à maquinaria hermenêutica do século XIX, Beccaria 

coloca: 

 

Qual será, então, o legítimo intérprete das leis? O soberano, isto é, o depositário das 
vontades atuais de todos; e nunca o juiz, cujo dever consiste exclusivamente em 
examinar se tal homem cometeu ou não um ato ofensivo às leis. O juiz deve fazer 
um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral; a menor, a ação conforme ou 
não à lei; a conseqüência, a liberdade ou a pena. Se o juiz for obrigado a elaborar um 
raciocínio a mais, ou se o fizer por sua conta, tudo se torna incerto e obscuro. 
(BECCARIA, 2001, p. 22) 

 

 Hoje se reconhece que “a aplicação do direito não é adequadamente representada pela 

imagem de um silogismo simples” (CASTRO JR., 2007, p. 4), contudo, a ideologia da época 

difundiu-se rapidamente no Direito ocidental, e mais ainda entre os penalistas pelo resguardo 

à liberdade e refutação às práticas estatais arbitrárias, como os julgamentos secretos e as 

torturas, até então predominantes. Por isso, não há como entender qualquer teoria sobre a 

interpretação no Direito sem, primeiramente, conhecer o momento histórico em que surgiu e 

se desenvolveu, bem como, situá-la no conceito de Direito que sustenta como eixo do 

pensamento jurídico. 

Não se pode apartar do estudo do Direito a formação ideológica dos juristas, sempre 

inserida numa macro organização social, política e cultural, onde cada contexto constitui 

elemento determinante na formulação de métodos de interpretação jurídica. Se antes da 

Revolução Francesa de 1789 os ideais teocêntricos da Igreja e do Estado prevaleciam na 



educação e na cultura, não haveria como a ideologia no Direito ser diversa dos dogmas 

consolidados naquele contexto social. A partir da grande revolução, juntamente com os 

enciclopedistas e os iluministas da época, onde se difundia o lasse faire e o antropocentrismo 

racionalista da burguesia, surge o Código de Napoleão de 1804 como o marco firmador do 

pensamento exegético que teve o seu apogeu entre 1830 e 1880, vindo a declinar com a 

Revolução Industrial. 

A Escola da Exegese é considerada por boa parte dos juristas como a primeira grande 

escola de interpretação do Direito, fundando, assim, a moderna ciência da interpretação a qual 

direcionou os rumos da comunidade jurídica do século XIX e alcançou ainda o século XX 

com alguns de seus preceitos. É tal a sua importância na história do Direito que, até a 

atualidade, costuma-se observar uma atmosfera tipicamente exegeta nas práticas 

jurisprudenciais, sobretudo naquelas reservadas ao direito criminal e tributarista. 

Com a separação dos poderes, apartando-se inclusive o Estado da Igreja, o legislador 

passou então a ser visto como o representante da vontade geral9, estando coberto pelas “luzes” 

da época da razão, sendo, pois, inadmissível uma função legiferante que não fosse capaz de 

encontrar a solução devida para os conflitos jurídicos que fossem postos. O Código tornou-se 

o Direito inteiro, de tal forma a se confundir com a própria norma jurídica, e, 

conseqüentemente, com a vontade geral do povo legitimada no trabalho do legislador, haja 

vista a exaltação à letra da lei oriunda do momento histórico-político. É assim que,  

 

(...) apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e que o direito de 
estabelecer leis penais não pode ser senão da pessoa do legislador, que representa 
toda a sociedade ligada por um contrato social.” (BECCARIA, 2001, p. 20) 

                                                             
9 A recepção da lei como expressão da vontade geral do povo persiste também na atualidade, sobretudo como 
produto ideológico do Estado Democrático: “Que a lei exprima a vontade geral, tal é a ambição fundamental da 
democracia representativa; e é exatamente sobre essa base que se constrói a estrutura, arquetípica mais do que 
clássica, do raciocínio jurídico que lhe corresponde, em cujo ápice se situa a premissa maior constituída por essa 
vontade convertida em lei” (JUST, 2005, p. 29-30). 



A partir desse conceito, o verdadeiro significado da lei não estaria noutro lugar que 

não nas formas gramaticais previstas no diploma legal. A literalidade era o único meio 

encontrado para se chegar à real vontade do legislador, sendo a mens legis a própria mens 

legislatoris. Assim, a interpretação gramatical (literal) e a lógico-sistemática eram os métodos 

utilizados para se chegar ao significado, já que não haveria outro significado ou outro direito 

que não aquele previamente estabelecido pela norma escrita10.  

Esse procedimento metodológico no campo interpretativo, oriundo do Iluminismo e do 

Racionalismo, encontra suporte na Filologia que, no dizer de Sírio Possenti: 

 

(...) aceita que as palavras ou os enunciados ou os textos possam ter uma só 
interpretação, ou uma interpretação verdadeira – pelo menos os textos antigos, 
quando as línguas ainda não teriam degenerado (POSSENTI, 2004, p. 05).  

 

A Filologia é especialmente conhecida como uma teoria para a interpretação de textos 

antigos, daí porque o seu emprego nos escritos bíblicos, tendo se enraizado por décadas nos 

estudos relativos ao entendimento de textos.  

Mesmo com as razões da repercussão dos dogmas pós-revolucionários no Direito 

Penal, são, cada vez mais, observadas discussões tanto no âmbito da doutrina como da 

jurisprudência, acerca do alcance dos enunciados encontrados nos tipos penais, sem, contudo, 

afastar em caráter explícito o comando literal devido no momento da interpretação. Até 

mesmo porque, como adiante será constatado, não há um real consenso acerca da noção de 

sentido literal, mas já existe, por outro lado, uma forte tendência em abordar a literalidade de 

forma dependente do contexto. 

                                                             
10 Em referência à literalidade racionalista, Adorno enuncia: “Para o positivismo que assumiu a magistratura da 
razão esclarecida, extravagar em mundos inteligíveis é não apenas proibido, mas é tido como um palavreado sem 
sentido.” (ADORNO, 1985, p. 33) 



Na legislação penal, incluindo também aquela extravagante, assim como ocorre em 

todo ordenamento jurídico, são verificadas expressões plurívocas. Luiz Antônio Marcuschi 

adota, dentre outras, as premissas de que o sentido literal “é uma expressão que funciona no 

plural, pois em geral uma palavra tem vários sentidos literais” e que “o sentido é (...) 

condicionado aos processos interativos e fora da interação não há sentido” (MARCUSCHI, 

2007, p. 75). Não há como ignorar, portanto, as regras de interpretação de textos que serão 

logo a seguir esmiuçadas.  

 

1.2.2  Para um novo conceito de literalidade na abertura do simbólico 

 

Embora se estabeleça toda uma doutrina penalista direcionada para o método secular 

de interpretar-se conforme o viés primeiramente alcançado através de um sentido objetivo, 

literalmente verificado, a Lingüística traz indagações sobre o que é, efetivamente, o sentido 

literal de um texto. Quando se fala em literalidade, pensa-se imediatamente no significado que 

denota cada palavra, de maneira previamente constituída através do dicionário e da gramática, 

concluindo-se que literal é aquilo que já está posto dentro do próprio texto, sem recorrer a 

elementos extra-lingüísticos. Luiz Antonio Marcuschi, com bastante propriedade, reformula o 

conceito de literalidade com enfoque na interação e no contexto social, posto que, nem 

sempre (ou quase nunca) o sentido que é extraído das palavras soa adequado ao se 

desconsiderar o contexto em que elas são enunciadas. Quando a literalidade parece 

desmedida, é de se perquirir se existe interpretação literal tal como ela vem sendo definida ou 

se essa técnica apenas existe com base noutros elementos que não sejam aqueles 

expressamente sintáticos.  



A literalidade toma por suporte o método sintático de análise lingüística de textos e 

sua noção de corretude. Na análise sintática, a interpretação é realizada no seio do 

relacionamento dos signos entre si, seja através do aspecto fonológico, morfológico ou 

sintático (propriamente dito). Estudando a sonoridade das palavras (fonológico), sua estrutura 

e processos de formação e classificação (morfológico/léxico), bem como a construção 

gramatical por intermédio da disposição das palavras num dada proposição (sintático), a 

Sintática costuma ser o método básico utilizado no ensino das línguas por estar amparada na 

tradição da Gramática Normativo-Prescritiva.  

 Essa forma de análise de textos, por haver se consolidado como formação básica dos 

estudantes de uma língua, apresenta-se, em muitos casos, como método único na 

interpretação, haja vista a sua perpetuidade no ensino e aprendizado lingüístico. Não é por 

outro motivo que, na grande maioria das vezes, o nível superior de ensino dá continuidade à 

tradição sintática como prática pedagógica, formando bacharéis alheios à Semântica e, em 

especial, à Pragmática. Assim, na interpretação sintática, chega-se à significação do texto 

através das normas gramaticais, sempre desenvolvendo o seu método na superficialidade 

textual, ainda que nela se verifiquem preocupações relacionadas a variações lexicais ocorridas 

nos termos das noções de variação sócio-cultural, geográfica e histórica.  

 O nível lingüístico da análise semântica, em avanço, irá observar não apenas o que se 

verifica no co-texto (dentro do texto ou lingüístico), mas, inclusive, a formação contextual 

(fora do texto ou extralingüístico) como elemento fundamental na (re)produção dos 

significados. As questões co-textuais e contextuais são chamadas, respectivamente, de 

aspectos endofórico e exofórico da análise semântica, atribuindo-se aí uma relação dos signos 

com o mundo. Os processos de referenciação, os quais correspondem à instabilidade 

significativa dos signos quanto aos objetos do discurso, por exemplo, sempre se desenvolvem 

na relação do co-texto com o mundo circundante.  É possível observar os atores sociais 



tratando o mesmo objeto de formas diversas, como ocorre com a metonímia e com a 

passagem do plano denotativo para o conotativo, já que “as palavras estão sempre em lugar 

das coisas e não nas coisas” (CITELLI, 1998, p. 25). Logo, a arbitrariedade atribuída aos 

signos não evita imprecisões textuais porque os significados desprendem-se, e muito, da 

literalidade de seus significantes, passando por um processo contextual que envolverá 

mudanças performáticas de enunciação. 

 O terceiro nível de análise lingüística condiz-se com a Pragmática, pesquisando a 

relação dos signos com os seus usuários. É no uso da linguagem, na atividade social, que a 

Pragmática encontra o seu alicerce teórico, evidenciando, para isso, as condições de produção 

do discurso no alcance do significado. Verificam-se, então, os aspectos denotativo e 

conotativo apresentando variações significativas em conformidade com o uso do léxico na 

interação dialógica, inerentes, pois, às práticas que constroem o vínculo da intersubjetividade.  

Quando o homem interage numa comunidade lingüística, o significado denotativo 

(abstrato ou ideal) passa por um processo de subjetividade no qual se investiga a adequação 

do significado atribuído à coisa. No ato volitivo da compreensão, o significado sempre será 

definido dentro de um contexto, de tal modo que “as categorias e os objetos do discurso pelos 

quais os sujeitos compreendem o mundo não são nem preexistentes, nem dados, mas se 

elaboram no curso de suas atividades, transformando-se a partir dos contextos” (MONDADA, 

2003, p. 17). Os significados não se encontram prontos por força de regras ou convenções, 

não se conduzindo, dessa maneira, por estudos formalistas da linguagem (como ocorre com a 

Gramática). Ao contrário, eles emergem de uma atividade comunicativa que se desprende de 

rótulos e crenças de unicidade e perfeição lingüística. A práxis social se desenvolve, 

cotidianamente, através de idiossincrasias e pluralismos que acarretam em ineditismos de uso 

da língua, construindo-se, para tanto, teorias capazes de analisar e interpretar essa atividade de 

forma mais completa. 



A Análise Crítica do Discurso, sustentada em Norman Fairclough, Teun van Dijk, 

Sírio Possenti, dentre outros autores, é verificada como teoria apta a auxiliar o trabalho 

interpretativo de textos. A sintática e a semântica não são deixadas de lado diante da ACD, 

mas apenas atingem a compreensão da dimensão do significado quando atreladas ao nível da 

práxis social. Nesse ciclo, formula-se na relação dos signos entre si, dos signos com o mundo 

e dos signos com os seus usuários (interlocutores) o cerne da produção significativa dos textos 

presente na interação dialógica. 

Por vezes são encontradas em estudos de Lingüística as expressões “análise de 

discurso” e “análise do discurso”, referindo-se em geral ao campo da Lingüística que aborda o 

contexto em que o discurso é produzido como eixo para sua teoria. Diferencia-se, no entanto, 

a primeira expressão da segunda na medida em que se usa o termo “análise de discurso” para 

se referir à escola francesa que irrompe na década de setenta e, de outro lado, a expressão 

“análise do discurso” é utilizada como representativa da escola de Oxford, na qual, dentre 

outros teóricos, Austin e Searle a integram. Ambas as análises afastam os métodos 

tradicionais, em especial aqueles verificados na Filologia e nas análises de conteúdo, de se 

considerar o texto como apto a produzir sentidos “verdadeiros” em sua superficialidade literal.  

Estudando a análise de discurso da escola francesa, Maingueneau ressalta:  

  

Muitas vezes se apresenta a análise de discurso como uma tentativa para superar os 
limites da filologia tradicional e das diversas “análises de conteúdo” em uso nas 
ciências humanas (...) A filologia se vê assim censurada por ter negligenciado esta 
“textualização” do sentido, por apreender o texto só como um documento 
significativo de um certo contexto histórico e social. Como se a interpretação de um 
texto fosse somente o esclarecimento da intenção que presidiu sua enunciação: 
quem é seu autor? a quem se endereça? com que finalidade? em que circunstâncias? 
que alterações recebeu o documento? etc. (MAINGUENEAU, 1990, p. 65) 

 

Como forma de lidar com a interpretação, poder-se-ia dizer que a filologia, em certa 

medida, ainda é bastante utilizada pela grande massa operadora do Direito, sendo discutida e 

superada apenas em estudos mais específicos sobre a linguagem, normalmente no âmbito de 



pós-graduações. E o seu uso contínuo é tão claro no âmbito jurídico, assim como noutros, 

porque perdura a crença numa língua abstrata, verificada como representação ou instrumento 

alheio às práticas humanas. Acredita-se na historicidade da língua, porém não se observa que 

o que é pronunciado outrora desprende-se da intencionalidade do autor através do tempo. Ao 

se ler um soneto de Camões, a interpretação utilizada ainda será aquela em que se pergunta: o 

que o autor quis dizer com o texto? E a resposta dada através da gramática será a correta, a 

única e a verdadeira, porque, afinal, não se vê outra resposta que não aquela. Nesses mesmos 

parâmetros, quando um texto de lei é interpretado, a primeira idéia que surge é conhecer o que 

o legislador pretendeu dizer com aquilo que está escrito. A sua vontade é a vontade 

legitimada, e a única forma de sabê-la é na compreensão gramatical, já que investigar como 

ocorreu a elaboração da norma no momento em que o intérprete é clamado para aplicá-la, soa 

um tanto absurdo. Adotando-se o método gramatical (exegético) para se chegar à vontade do 

legislador, não há como saber, portanto, sobre as condições de produção que ensejaram a 

enunciação, e não se sabendo sobre tal contexto, o significado literal torna-se o mais frágil na 

busca do significado. Diante desse impasse, é que a hermenêutica jurídica desprendeu-se da 

filologia, especialmente a partir da filosofia ontológica de Heidegger, apesar da grande 

maioria dos aplicadores continuarem fiel à gramaticalidade geral dos textos legais pelo temor 

de arriscarem uma interpretação contra legem. 

Além da filologia e da sintática, a AD superou também o nível da semântica, 

chegando, assim, à uma análise crítica proveniente da pragmática. É a pragmática lingüística, 

iniciada com a filosofia do segundo Wittgenstein, que deu ensejo à AD e, posteriormente, à 

Análise Crítica do Discurso (ACD). Esta surgiu da perspectiva da AD francesa, tendo como 

eixos a lingüística de texto, a formação discursiva (a qual também engloba a formação 

ideológica) e a noção de micro e macro sociologia (ALVES, 2004). 



Nos moldes da Análise Crítica do Discurso e que serão adiante detalhados, um texto 

apenas produz sentidos dentro de um contexto, o qual, por seu turno, resta englobado por uma 

determinada prática discursiva. Se esta, por exemplo, sofrer mudanças tais, o sentido do texto, 

conseqüentemente, também será transmudado, não sendo o seu sentido nem claro nem fixo a 

priori, pois interage a todo momento com os elementos que lhe cercam. Assim, por exemplo, 

embora o Código Penal traga, textualmente, no §3º do art. 157, a previsão para o crime de 

latrocínio, o alcance de seus termos não são tão certos, pois, no contexto social das práticas 

criminosas, nem sempre as condutas sofrem uma adequação silogística ao texto normativo, de 

tal modo que a práxis discursiva passou a funcionar como ferramenta diretora do significado, 

pois a literalidade primeiramente observada na legislação, ainda que venerada pelos princípios 

norteadores do Direito Penal, é absolutamente insuficiente para ser aplicada ao caso concreto. 

Assim, quando é levada aos tribunais a hipótese de tentativa de subtração de coisa alheia 

móvel e morte da vítima, os intérpretes dividem-se a respeito de qual norma incidiria sobre a 

conduta. Os questionamentos são vários, perquirindo-se se seria latrocínio consumado ou 

tentado, homicídio qualificado através do dolo de assegurar a impunidade ou vantagem do 

roubo, tentativa de furto em concurso formal com homicídio qualificado, ou, ainda, tentativa 

de roubo em concurso material com homicídio qualificado.   

Para pacificar o assunto, o STF editou a Súmula 610, enunciando que “há crime de 

latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de 

bens da vítima”. O entendimento, embora sumulado pela mais alta Corte, não é vinculante e 

cria um paradoxo tanto diante dos termos da legislação como a partir do que ensina a doutrina 

a respeito dos crimes complexos, como é o caso, pois, para consumar-se um crime complexo, 

antes é necessário que todos os crimes componentes também estejam consumados. 

É no quadro da pragmática, associada a postulados de outras áreas, que se mostra que 

a literalidade não implica em transparência ou homogeneidade, assim como, que não há 



interpretação literal que se baste a desconsiderar as práticas do contexto. Sendo o comando 

normativo inevitavelmente textualizado, submete-se, conseqüentemente, a toda metodologia 

interpretativa apontada neste estudo, e, como resultado imediato dessa consciência textual 

(fugindo dos processos lógico-dedutivos), a jurisprudência e a doutrina têm se revelado numa 

constante busca por temas controvertíveis, inclusive em matéria penal, onde o significado não 

se mostra tão claro como deveria ser, partindo-se então para o que Wróblewski e Dascal 

chamam de interpretação em sentido estrito (S-interpretation) ou interpretação pragmática, a 

ser estudada no tópico seguinte. 

 

1.3 Nullun crimen nulla poena sine lege certa: o que a Análise Crítica do Discurso pode 

dizer à legalidade penal? 

 

 Dentre as recorrentes implicações envoltas pela legalidade, fala-se que não existe 

crime se não houver lei certa (nullun crimen nulla poena sine lege certa), sendo o brocardo 

dirigido ao legislador e que, por isso, vai além de processos entimemáticos ou silogísticos 

típicos da aplicatio. A sua importância jurídica é verificada pela inocorrência de crime na 

hipótese de os preceitos legais não serem claros ou precisos para deduzir eficazmente o 

modelo de conduta delituosa. Seu fundamento é a segurança jurídica, delineada como o 

resguardo dos indivíduos frente ao poder de punir do Estado. 

 Para Wrobléwski e Dascal, a clareza existe. Ela, contudo, não se caracteriza como 

propriedade do texto. A clareza é pragmática. Assim, a certeza da lei não é uma propriedade 

que possa ser observada no co-texto, mas tão somente na prática social.  

 Os autores colocam os três principais significados para o termo “interpretar”. Segundo 

eles, é preciso distinguir, primeiramente, a interpretação em seus sentidos amplíssimo (sensu 



largissimo ou SL-interpretation), amplo (sensu largo ou L-interpretation) e estrito (sensu 

stricto ou S-interpretation)11. O primeiro sentido aplica-se à compreensão de todo e qualquer 

objeto como um produto da cultura, originando, assim, um posicionamento mais globalizado 

do intérprete que se insere numa dimensão textual sem necessariamente considerar as 

implicações com o contexto ou com o uso lingüístico. A interpretação em sentido amplo, 

estreitando as possibilidades interpretativas, atrela o sentido às situações contextuais e às 

práticas comunicativas, concluindo-se como uma interpretação semântica.  

 Na Pragmática Jurídica, defende-se que o terceiro sentido para o termo “interpretação” 

seja o mais adequado, pois sua função alcança os casos de significantes obscuros, ambíguos, 

implícitos, indiretos, bem como de mudanças de sentido (DASCAL e WRÓBLEWSKI, 1988, 

p. 204). No Direito Penal, assim como acontece com todo o ordenamento, o alcance do 

significado aparece muitas vezes de um modo problemático, onde o trabalho unicamente 

semântico mostra-se insuficiente na análise do signo. É nesse momento (e, em especial, na 

consciência jurídica desse momento), que a interpretação do texto legal demanda também a 

análise do contexto e do uso lingüístico, sendo esse espaço de tempo o que Wróblewski 

chama de S-interpretation.  

Ao conceito clássico de interpretação no Direito e que envolve a noção de clareza do 

texto como algo que lhe é característico ou não, incluindo, em especial, a idéia em que textos 

claros não exigem interpretação (in claris cessat interpretatio), são lançados argumentos 

como uma crítica à própria racionalidade jurídica enquanto exaltação do legislador racional, o 

qual produz o sentido literal do texto como sua vontade mais segura. A mens legislatoris e a 

mens legis são aparatos com os quais a racionalidade jurídica opera, e, quando o sentido é, por 

                                                             
11 “ (…) ´Interpretation´ sensu largissimo [SL-interpretation] means any understanding of any object as an object 
of culture (…) ´Interpretation´sensu largo [L-interpretation] means an ascription of meaning to a sign treated as 
belonging to a certain languages and as being used in accordance to the rules of that language and to accept 
communicative practices (…) ´Interpretation´ sensu stricto [S-interpretation] means an ascription of meaning to 
a linguistic sign in the case its meaning is doubtful in a communicative situation (…)”. (DASCAL e 
WRÓBLEWSKI, 1988, p.203-204) 



sua vez, duvidoso, a atribuição do seu real significado pelo intérprete é concebida como um 

processo que maximiza a racionalidade do Direito, gerando, pois, a crença de que existam 

significados reais (verdadeiros) e irreais (falsos). A interpretação que conclua por um 

significado não verdadeiro manteria como conseqüência a irracionalidade jurídica, o que, por 

certo, é repudiado pelo sistema. A problemática reside, contudo, em descrever cientificamente 

o que é verdadeiro e o que não é no âmbito do Direito e, por não se tratar de uma ciência 

exata com comprovações intermediadas por cálculos lógicos sobre o que seja válido 

semanticamente, a idéia de racionalidade persistiria unicamente solidificada em propósitos 

ideológicos e especulativos.  

 O princípio de que não há crime sem lei certa, de caráter essencialmente lingüístico 

porque alude à certeza da norma, o que é verificado pragmaticamente (e não apenas 

semanticamente), requer, neste tópico, uma análise crítica do discurso jurídico-penal, numa 

tentativa de articular a ACD com o referido brocardo, objetivando perquirir a definição de lei 

certa ante os fundamentos teóricos ora levantados. No entanto, há um impasse na definição do 

que seja, de fato, a Análise Crítica do Discurso. Muitas vezes o seu trato parece dar-lhe uma 

roupagem de método de análise dos discursos proferidos em situações concretas de interação 

social; noutros, ela é observada como uma teoria crítica da linguagem, fornecendo subsídios 

ao estudo das identidades e das estruturas entre os interlocutores, bem como, às ideologias por 

trás da fala de um modo geral. Ocorre que, em convencionando o temo “método” como um 

caminho pré-traçado e seguro para se chegar a um certo ponto, o presente estudo desacredita a 

ACD enquanto tal, acatando, conseqüentemente, o seu caráter unicamente teórico, uma vez 

que, ao menos no alcance desta pesquisa, não foram constatados moldes efetivos de análise de 

textos que sejam ou perfeitamente reduzidos às práticas ou totalmente independentes delas. 

Conforme Fairclough mesmo argumenta, “não existe um método de análise lingüística que 

seja tanto teoricamente adequado como viável na prática” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 19).  



A ACD, como uma teoria crítica da linguagem (e, por conseguinte, da sociedade), veio 

a fornecer dados relevantes na interpretação de textos elaborados e consumidos em situações 

concretas de atividade lingüística no âmbito jurídico. Antes disso, predominava na Lingüística 

moderna o estruturalismo formal de Ferdinand de Saussure, que excluiu o sujeito na 

construção do significado por estudar a língua em sua forma autônoma, ignorando a 

historicidade, a semântica e a pragmática (questões hoje centrais na investigação lingüística). 

Em lugar da parole, a langue saussureana tomou destaque excepcional nas pesquisas 

lingüísticas em seu sistema de signos, estudando-a sem a interferência dos falantes e dando-se 

enfoque à fonologia e às estruturas morfológicas. Como um contraponto, as AD´s e, logo 

após, a ACD, provocaram uma ruptura na história do estudo da língua, distanciando-se dos 

ideais do estruturalismo formal de Saussure até então predominantes.  

A mudança de uma Lingüística do Sistema12 para uma Lingüística do Discurso, deixa 

de lado interpretações fundadas na estrutura do texto para dar ênfase às condições concretas 

de produção do discurso, bem como para investigar a relação dialética existente entre este e a 

dinâmica social. Nesse ínterim, Norman Fairclough traça o seu modelo tridimensional, no 

qual se relacionam dialeticamente o corpo social e o discurso, pois não haveria como estudar 

um desses elementos sem o outro estar presente.  

Segundo o autor, o texto apresenta três dimensões: o texto em si mesmo, a prática 

discursiva e a prática social. Fairclough, numa reunião de análise lingüística e social, 

promoveu um modelo socioteórico para o conceito tridimensional do discurso relacionado ao 

texto e à sua interação. É assim que, “qualquer ‘evento’ discursivo (isto é, qualquer exemplo 

de discurso) é considerado como simultaneamente um texto, um exemplo de prática 
                                                             
12 Ao descrever a lingüística do sistema, Ingedore Koch relata: “A lingüística moderna (...) apresentou-se 
inicialmente como uma lingüística do sistema (lingüística da ‘langue’, em termos saussureanos): utilizando-se a 
célebre metáfora do jogo de xadrez, caber-lhe-ia descrever o tabuleiro, as peças de diversos tipos e as regras do 
jogo. Em termos lingüísticos, isto significa descrever, num determinado estádio da língua (isto é, 
sincronicamente), as unidades pertencentes aos diversos níveis da língua (fonemas, morfemas, etc.), sua posição 
no sistema e as suas regras combinatórias”.  (KOCH, 2006, p.08) 



discursiva e um exemplo de prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22). Isso implica dizer 

que, para uma compreensão plena e global da significação do discurso, não se deve apenas 

analisar a lingüística de texto, mas, também, proceder-se com a análise do evento discursivo 

enquanto prática discursiva e social.  

O texto, analisado no segundo capítulo desta dissertação, é construído tanto por uma 

prática discursiva dada (por exemplo, a prática havida entre advogado e juiz e suas relações 

de identidades estabelecidas), como por uma prática social. Na prática discursiva, as 

identidades 

 

dependem da consistência e da durabilidade de padrões de fala no interior e no 
exterior dessas relações para sua reprodução. Porém elas estão abertas a 
transformações que podem originar-se parcialmente no discurso. (FAIRCLOUGH, 
2001, p. 92) 

 

Por estarem abertas as transformações, as relações discursivas entre um juiz e um 

advogado ou entre este e uma testemunha, por exemplo, vão se modulando não apenas nas 

salas de audiências ou nos códigos de processo – civil, penal, trabalhista – e estatutos, mas 

desde o corredor dos tribunais ao ambiente de sala de aula da faculdade. Essas mudanças 

discursivas são transformações sociais e, assim, a prática que se faz dos discursos tem o 

escopo de estabelecer identidades entre os sujeitos. Fairclough é cauteloso em distinguir a 

prática discursiva daquela social: 

 

‘Prática discursiva’ aqui não se opõe a ‘prática social’: a primeira é uma forma 
particular da última. Em alguns casos, a prática social pode ser inteiramente 
constituída pela prática discursiva, enquanto em outros pode envolver uma mescla 
de prática discursiva e não-discursiva. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 99) 

 



As práticas sociais resolvem-se em diferentes contextos e estão envoltas por diversas 

ramificações ideológicas, políticas, econômicas, culturais, etc., de tal forma que “o discurso 

pode estar implicado em todas elas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). A relação que Fairclough 

promove entre prática discursiva e social é, não apenas dialética, como também analítica. Ele 

define a análise textual como um processo de “descrição”, enquanto as análises da prática 

discursiva e da prática social são denominadas como “interpretação”. A análise do texto 

envolve a sua manifestação unicamente formal e construída numa textura aberta13, que não 

alcança o sentido contextualizado, pois este aspecto será apenas verificado num segundo 

momento, qual seja, o da interpretação. Nela, as características encontradas na linguagem 

ordinária, tais como a polissemia, a vagueza e a ambigüidade dos signos lingüísticos, são 

diminuídas a partir de um trabalho hermenêutico que examine os elementos trazidos pelo 

estudo das práticas discursivas e sociais.   

O uso da linguagem ordinária envolve diretamente os objetos da cultura. O sujeito 

falante, situado num contexto (histórico, econômico, político, geográfico, etc.), irá manifestar 

uma atividade dialógica complexa onde o sentido gramatical do texto poderá levar a uma 

significação completamente diversa daquela posta em evidência entre os sujeitos culturais. 

Desse modo, poder-se-ia pensar num grupo de pessoas envolvidas num processo 

comunicativo, onde, utilizando-se da ironia, acabariam por significar um conteúdo distinto 

daquele gramaticalmente observado. O significado estaria então diretamente atrelado à 

condição de produção do discurso, verificando-se aí o uso da ironia como um direcionamento 

fundamental na interpretação. 

 Não é raro, ante os aspectos apresentados na instabilidade dos signos, deparar-se com 

questionamentos do tipo: como ocorrerá a interpretação de termos potencialmente vagos 

                                                             
13 Para tanto, ver: HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. 2ª ed. Oxford 
University Press, 1994. 



encontrados nos textos legais? Ainda que haja a inclinação para o espírito geral do 

ordenamento conforme o senso comum teórico dos juristas, mesmo assim, não se poderia 

falar num único significado para tais expressões. Afinal, será que o senso comum teórico, 

apesar de ser denominado “comum”, não apresenta centenas de divergências em virtude das 

ideologias encravadas na formação de cada indivíduo? Será que as diferenças geográficas, 

culturais, políticas, econômicas e sociais não irão trazer à leitura das palavras vários 

significados? E será que eles são atribuídos abstratamente perante a mera leitura dos textos ou 

vão se emoldurando no uso/prática da língua? Bem, qualquer das respostas leva a pensar que 

a real atribuição de significados só encontra a razão de ser no uso lingüístico. Os significados 

sem a práxis não podem ser tidos como comunicados e, assim, seria o mesmo que não 

existirem.  

 São respostas aparentemente óbvias, mas que, mesmo assim, ainda persistem 

incertezas na comunidade jurídica acerca da diversidade dos significados das palavras. Veja-

se que a Min. Ellen Gracie, ao tratar da questão da súmula vinculante à época em que presidia 

o Supremo Tribunal Federal, traduziu um verdadeiro consenso entre os operadores do Direito, 

dizendo que seu “enunciado tem de ser muito claro e preciso para que os resultados sejam os 

melhores”, e ainda que “a súmula vinculante também aumenta a segurança jurídica. Acabam 

aquelas situações em que, num mesmo assunto, um cidadão recebe uma sentença e o seu 

vizinho, a sentença oposta.” (GRACIE, 2008, apud GRAIEB, 2008, p. 15). Sem ter muito o 

que se apontar de controvertido, a mesma idéia que é colocada quanto às súmulas vinculantes 

é compartilhada na esfera da interpretação de tipos penais. Perquire-se se a falta de clareza 

acarretaria num prejuízo ao sistema jurídico-normativo diante da insegurança nas 

interpretações e decisões judiciais. Ocorre que, se são inatas a vagueza, a ambigüidade e a 

polissemia ao funcionamento da linguagem ordinária, como é a linguagem utilizada no 



Direito, não há como instituir fórmulas únicas de significação em favor de uma suposta 

segurança jurídica.  

Verifica-se, no entanto, que a prática interpretativa no Direito Penal alojou-se numa 

semântica tradicional, de tal forma que a significação de uma palavra torna-se o produto de 

sua construção textual vinculada ao mundo representado, sem, ao menos, atentar-se para os 

processos de produção, distribuição e consumo textual (prática discursiva). A instituição 

jurídica apropria-se de uma rotina não pragmática no processamento de textos, especialmente 

ao lidar de forma universal com textos produzidos e distribuídos em contextos particulares. A 

língua como atividade entre os homens, mergulhada em imprecisões que apenas se elucidam 

no desenrolar das interações comunicativas, é anunciada no modelo tridimensional do 

discurso como um verdadeiro contributo ao Direito Penal visto como ação, ou seja, como 

práxis social. 

Sendo o dever de elaborar leis transparentes destinado ao legislador por força da 

legalidade, é de suma importância abordar tal desdobramento principiológico de forma 

relativizada, afastando o entendimento de “lei certa” como um modelo estritamente 

denotativo por objetivar o pleno entendimento dos comandos da norma sem pairar qualquer 

dúvida quanto ao seu sentido para o administrado. A pretensão de univocidade dos termos 

legais tem por fim evitar arbitrariedades do aplicador do direito; essa aspiração, no entanto, 

confronta-se com a genérica impossibilidade de pré-definir sentidos ao texto isoladamente dos 

demais elementos formadores de significado, principalmente porque a clareza do texto, 

conforme asseverado outrora, não é propriedade sua, mas do contexto para o qual é 

demandado. 

 

 



CAPÍTULO 2 

DIREITO E CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: PRECISÕES JURÍDICAS POR 

IMPRECISÕES LINGÜÍSTICAS 

 

2.1 Concepção de língua no Direito  

 

 Até meados do século XX, não se ouvia falar na academia acerca de investigações 

quanto à concepção de língua adotada por juristas ao instruírem suas teses.  Tal preocupação 

iniciou-se a partir do momento em que, expressamente, foi reconhecida a viragem lingüística 

no seio das teorias sociais, sendo certo que não mais se poderia pensar em teoria do Direito 

sem antes condicioná-la a estudos de Filosofia da Linguagem e de Lingüística. Assim, Tercio 

Sampaio afirma que um modelo lingüístico-pragmático de análise da norma revela uma 

questão metodológica para o Direito14. Contudo, nem sempre foi possível verificar uma 

contemporaneidade entre a pesquisa jurídica e os avanços lingüísticos, em especial na 

dogmática, visto que, até mesmo atualmente, observam-se concepções de língua que 

perpassam o Direito como se a sua tradição houvesse sido cravada numa representatividade 

geral entre língua e mundo.  

É possível apontar três concepções principais apresentadas por lingüistas, que são, 

basicamente, a língua como representação, como instrumento e como atividade. Assumir cada 

uma delas significa não meramente expor a razão teórica que se adota, mas, principalmente, 

pré-definir o destino aonde se quer chegar, porque essas concepções limitam o campo espacial 

                                                             
14 “(...) aceitamos limitadamente que o fenômeno jurídico tem, basicamente, um sentido comunicacional, que nos 
coloca sempre no nível da análise lingüística (...) Dizemos, entretanto, limitadamente, porque recusamos a 
redução total do direito à linguagem, mesmo tomando-se esta num sentido amplo de comunicação.” (FERRAZ 
Jr., 2006, p. 6-7) 



de possibilidades na desenvoltura de toda e qualquer ciência que se desdobre através da 

linguagem.  

A língua enquanto representação é, dentre todas, a forma primeira de se pensar em 

linguagem, pressupondo-a como o meio de exteriorização do conhecimento das coisas pelo 

pensamento. Costumou-se dizer, nessa concepção, que a língua é o espelho do mundo, pois 

que, “segundo ela, o homem representa para si o mundo através da linguagem e, assim sendo, 

a função da língua é representar (= refletir) seu pensamento e seu conhecimento do mundo” 

(KOCH, 2006, p. 7). A linguagem como representação a tem como mediadora entre os 

homens (daí o pensar) e a exterioridade circundante.  

Wittgenstein, mostrando o aprendizado da língua pela criança ao olhar um objeto e 

vinculá-lo à palavra que lhe fora ensinada outrora para designá-lo, explana o exemplo de 

linguagem que cerca esse caso, onde determinada palavra pronunciada irá significar 

exatamente aquilo a que esteve associada. Esse fenômeno acarreta signos lingüísticos que têm 

por função representar o mundo, constituindo, assim, forma básica e primária para a 

concepção de linguagem.  

 

Acredita-se que o aprendizado da linguagem consiste no fato de que se dá nomes 
aos objetos: homens, formas, cores, dores, estados de espírito, números, etc (...) o 
denominar é algo análogo a pregar uma etiqueta numa coisa. Pode-se chamar isso 
de preparação para o uso de uma palavra (WITTGENSTEIN, 1979, p. 20). 

 

Wittgenstein refere-se à concepção representativa da língua quando expõe a idéia de 

preparação para o uso da linguagem, lançando a sua crítica na falha para se chegar aos 

significados das palavras, sempre tendo em vista as características de vagueza, ambigüidade e 

polissemia, não lhes servindo, por conseqüência, os objetivismos provenientes da crença em 

uma linguagem ideal ou abstrata. 



Apesar da crítica lançada, o filósofo não desconsidera a concepção de língua como 

representação, até mesmo porque a analisa como forma de percepção primeira da linguagem, 

acarretando, inclusive, em jogos de linguagem dentro de um processo de repetição dos signos 

diante das coisas representadas. O que ele ressalta, na verdade, é a insuficiência da 

representação. A linguagem em uso vai além de simbolismos pré-constituídos porque 

encontra caminhos próprios de significação de acordo com a dinamicidade do contexto 

lingüístico. E é aí que se encontra a noção de língua como atividade. A funcionalidade e a 

razão de ser da língua é o uso, já que a hipótese de inexistência de usuários levaria a crer na 

inexistência da própria língua. 

A segunda concepção remete ao modelo de transmissão necessária de informações do 

emissor para o receptor, como o que ocorre, por exemplo, na idéia de linguagem jornalística. 

Essa função instrumentalista é bastante difundida a partir da imagem que se faz dos 

componentes básicos da comunicação, que são o emissor, o receptor e a mensagem, a qual é 

decodificada por intermédio de um procedimento padrão de significação, transmitindo uma 

informação travada na relação sujeito/objeto, bem característico de uma atmosfera advinda da 

filosofia da consciência. O estudo da língua como um instrumento de comunicação entre os 

homens, no entanto, distancia-se dos componentes ideológicos impregnados em seu uso, 

codificando-a numa literalidade quase unívoca e alheia ao funcionamento de cada sociedade.  

Ante as lacunas deixadas por essas concepções, a língua passa então a ser vista como 

atividade, como lugar de ação ou interação, uma vez que a idéia de representação e 

instrumento apresenta uma carência quando convocada a explicar fenômenos sociais mais 

amplos. Essa perspectiva dinâmica de atividade é concretizada na modulação de significados 

segundo as circunstâncias de uma dada condição empírica que envolve contexto e 

interlocutores em diversos aspectos de análise. Wittgenstein afirma:  



o que nos confunde é a uniformidade da aparência das palavras, quando estas nos 
são ditas, ou quando com elas nos defrontamos na escrita e na imprensa. Pois seu 
emprego não nos é tão claro” (WITTGENSTEIN, 1979, p. 12, grifo do autor).  

 

O filósofo apresenta a hipótese em que uma mesma palavra pode, em dado momento, 

remeter a uma afirmação e, noutro, a indicação de algo, como ocorre com o termo “isto”, 

assim, as regras gramaticais de emprego das palavras, por elas mesmas, não bastam para a 

definição de sentido. 

A concepção de língua como atividade está diretamente vinculada à noção de jogos de 

linguagem, também sustentada pelo segundo Wittgenstein. Dentre os vários significados 

consolidados para o termo “jogo”, parece-lhe intrínsecos dois requisitos: um objetivo 

(combinações ou regras previamente estabelecidas) e um outro subjetivo (manipular/lidar com 

tais regras). A partir de um conjunto de regras tendentes a regular e direcionar determinado 

comportamento, surge a faculdade para se escolher qual a melhor forma para o 

desenvolvimento da atividade do jogo. É assim que: 

 

Na cultura contemporânea, quando se lança mão do conceito de J. (jogo), como por 
vezes fizeram os filósofos e economistas, está-se acentuando exatamente esse 
caráter de ser guiado por regras cabíveis, escolhidas e estabelecidas para 
possibilitar a realização do J. (jogo) e a alternativa entre sucesso e malogro. 
Wittgenstein alude a isso quando fala em ‘J. (jogos) lingüísticos’, ou seja, 
linguagens diferentes, cada uma das quais é regida por regras próprias 
(ABBAGNANO, 1998, apud ALVES, 2003, p. 38). 

 

 Existindo diferentes linguagens com suas respectivas regras, o jogador (emissor) 

assume a responsabilidade da escolha de uma ou outra estratégia que ofereça melhor resultado 

para o seu objetivo. Em Investigações Filosóficas, Wittgenstein exemplifica diferentes formas 

nas quais se desenvolvem os jogos de linguagem, como ocorre na ação de comandar, 

descrever um objeto, relatar um acontecimento, expor uma hipótese e prová-la, traduzir uma 



língua para outra, dentre outras.15 Para cada um desses exemplos, observam-se manejos 

próprios da linguagem a serem utilizados pelo emissor na perseguição de seu objetivo 

(objetivo de comandar, descrever, etc.), sempre conforme o contexto lingüístico no qual 

exerce a atividade.  

Seguindo esse raciocínio, o autor das Investigações, diante das várias possibilidades 

que encontra para definir situações lingüísticas como sendo formas jogo de linguagem, 

chama-o de “conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada” 

(WITTGENSTEIN, 1979, p. 18), sem, contudo, conceituá-lo. O autor nega qualquer vínculo 

com essencialismos, não fornecendo, por isso mesmo, o conceito para a metáfora por ele 

criada.  

 

Para o autor, não há uma única função comum das expressões da linguagem, o que 
existe são certas semelhanças a que ele atribuiu ‘um certo ar de família’, ‘certos 
parentescos’ que se combinam, se entrecuzam e se permutam, colocando, assim, a 
questão da indeterminação da língua tanto do ponto de vista semântico quanto 
sintático; são as condições de produção que determinam o sentido. Como uma 
pessoa entende outra em dadas circunstâncias? Como é possível dizer alguma coisa 
e isso significar exatamente o contrário? (ALVES, 2003, p. 42) 

 

A significação literal, a qual Luis Alberto Warat16 chama de significação de base, pode 

gerar “mal entendidos” quando descontextualizados, e, é nesse ponto, que os jogos de 

linguagem assumem papel diretivo no alcance da significação. Não se pode considerar a 

noção de jogo de linguagem sem correlacioná-la à concepção de língua como atividade, visto 

que o jogo em si já pressupõe a existência de uma atividade. As regras não são claras nem 

                                                             
15  Observe-se, para isso, a indagação feita por Wittgenstein: “§ 23. Quantas espécies de frases existem? 
Afirmação, pergunta e comando, talvez? – Há inúmeras de tais espécies: inúmeras espécies diferentes de 
emprego daquilo que chamamos de ‘signo’, ‘palavras’, ‘frases’. E essa pluralidade não é nada fixo, um dado para 
sempre; mas novos tipos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e outros envelhecem e são esquecidos.”  
16 Para tanto, ver: WARAT, Luis Alberto. O lugar da fala: digna voz da majestade. In: FALCÃO, Joaquim de 
Arruda. Pesquisa Científica e Direito. Recife: Editora Massangana, 1983. 

 



definidas a priori; elas vão se construindo, moldando-se, tudo conforme a desenvoltura dos 

interlocutores num contexto de fala. Se, por exemplo, numa discussão entre um grupo de 

pessoas encontradas no interior de uma loja de jóias, onde um colar de diamantes desaparece, 

alguém surgir enunciando “ele é o culpado” ao suspeitar da conduta de um terceiro, tal 

enunciado irá levar todos os receptores à suspeita de autoria delitiva daquele que fora 

apontado. O mesmo enunciado, no entanto, soará noutro tom de sentido ao ser proferido por 

um magistrado no texto de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ainda 

que se trate da mesma pessoa e sobre o mesmo evento, de modo que os leitores desse novo 

texto irão recebê-lo como certeza de autoria, e não mais como suspeita (ainda que fundada), 

tendo-se em vista regras próprias onde cada interlocutor exerce papel diferenciado e a 

situação contextual determina o que é ou não permitido/proibido. Desse modo, “o percurso 

que o indivíduo faz da elaboração mental do conteúdo, a ser expresso à objetivação externa – 

a enunciação – desse conteúdo, é orientado socialmente” (BRANDÃO, 1991, p. 10). 

Ao longo das Investigações Filosóficas ocorrem, na verdade, várias construções de 

exemplos para demonstrar a relativização de significados diante da pluralidade dos usos da 

linguagem conforme situações empíricas dadas. Em seu § 75, o autor elucida: “Notadamente 

no fato de que descrevo exemplos de diferentes tipos de jogos, mostro como se pode 

construir, por analogia, todas as espécies de jogos” (WITTGENSTEIN, 1979, p. 42). 

O conceito de atividade relativiza, portanto, as definições abstratas atribuídas aos 

significantes, rompendo com as concepções de língua até então formuladas e evidenciando o 

uso de cada comunidade lingüística como vetor da comunicação. Apesar da tradição jurídica 

remontar, quase sempre, à idéia de representatividade, estudos jusfilosóficos, normalmente 

produzidos em pós-graduações, difundem a concepção de língua como atividade, visando a 

forma de interação do homem no mundo.  



2.2 Texto e discurso como objetos imediatos da hermenêutica jurídica 

 

 Tradicionalmente entre os lingüistas e analistas do discurso, tem-se explicado o 

conceito de texto a partir da metáfora surgida na antiguidade clássica romana, que faz relação 

com o termo “tecido”. Proveniente do verbo latino texere - “tecer”, “entrelaçar” - 

(SCHERNER, 2000, p. 130), a palavra tecido vem sendo utilizada como origem do que hoje 

se conhece por texto. Para ser assim considerado, o texto deve apresentar sempre elementos 

de coesão e coerência, sendo esses elementos requisitos necessários para seu conceito. Se 

determinada expressão não faz sentido algum, ou seja, se não está propícia à comunicação, 

não há porque considerá-la como expressão textual, já que lhe falta os requisitos necessários 

para a formação do texto. E o mesmo acontece com o discurso, já que, para que ele exista, é 

necessária a existência prévia de um texto que lhe ampare. Relativo à idéia, Scherner enuncia 

que “um discurso que não faz sentido não pode ser um texto (...) E isto diz respeito a todo e 

qualquer discurso que seja uma súmula de palavras vagas, simplesmente obscuras e vulgares” 

(SCHERNER, 2000, p. 151). Contudo, há de se ter cautela na transcrição da fala de Scherner. 

Um grito, por exemplo, apesar de numa primeira análise parecer obscuro ou vulgar, não deixa 

de se caracterizar como texto, uma vez que encontra significação dentro de um dado contexto, 

podendo significar um pedido de socorro ou, até mesmo, a exteriorização do sentimento de 

horror. Também o uso de uma frase obscura, com difícil entendimento para os seus 

receptores, onde numa primeira análise se tem a impressão de ser ininteligível e sem sentido 

porque mal empregada, pode apresentar-se como texto se se proceder com uma observação 

mais apurada da mesma. Exemplo disso seria a hipótese em que uma pessoa surda-muda, ou 

ainda, um doente mental, resolvesse emitir sons no intuito de dizer algo sem conseguir 

exteriorizar o pensamento nos moldes convencionais, criando textos obscuros, porém que não 

deixam de ser textos apenas porque o receptor não lhes encontra sentido.  



Um texto é sempre passível de interpretação. Não há texto, nem discurso, que não se 

interprete, posto que a razão de existirem é a de emanar sentidos. As ciências da linguagem 

ocupam-se em definir e conceituar o texto e o discurso de acordo com suas ramificações 

(Filologia, Gramática, Retórica, Lingüística, etc.), sendo, por tal motivo, diversas as 

abordagens acerca do objeto de estudo. Tem-se, por exemplo, o discurso visto como o veículo 

de expressão de opinião pública na tradição retórica, enquanto se constitui como objeto 

lingüístico-histórico na Análise do Discurso17. 

Há, na verdade, uma grande mutabilidade da noção de texto de acordo com o 

momento histórico, passando por conceitos variáveis desde a Retórica Clássica à Lingüística. 

Perpetuando-se até a atualidade, contudo, a tradição do nível sintático de análise lingüística 

difundida no ensino da língua, a qual faz predominar as regras da Gramática mediante o 

estudo do correto versus o errado na escrita e  fala,  surge ingenuamente aquela  idéia  

primeira  de  texto como um encadeamento de frases impressas ou passíveis de impressão a 

serem analisadas em sua superficialidade material. O texto deve ser visto, de fato, como 

materialidade significativa, assim como o discurso, porém é incompleto o acolhimento da 

idéia de texto unicamente como escrita ou fala, sempre decorrente da existência do léxico 

(palavra).  

Apresentando as diversas noções dadas ao texto de acordo com o desenvolvimento dos 

estudos da linguagem e superando a tripartição entre Retórica, Dialética e Gramática, Orlandi 

propõe a relação existente entre texto e discurso, posicionando-se do seguinte modo: 

 

na maneira como considero o texto, não se trata de texto enquanto obra literária, 
não se trata de texto como pretexto para estudar a língua, ou para estudar as línguas, 
trata-se do texto como forma material, como textualidade, manifestação material 

                                                             
17 Ver, para tanto, ORLANDI, Eni P. Discurso e Texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas 
Fontes,SP: 2001. 



concreta do discurso (...) Trata-se do texto como unidade de análise (científica) do 
discurso. (ORLANDI, 2001, p. 78) 

 

O autor não vê apenas no discurso o objeto da Análise do Discurso, pois assim 

também o considera o texto ao fundamentá-lo como matéria necessária ao desenvolvimento 

do próprio discurso. Este se desenvolve, pois, dentro de uma textualidade que se interpreta e 

conforme um ponto de vista que mais importa a forma que se diz do que o que se diz 

(ORLANDI, 2001, p. 83).  Logo, ultrapassando a idéia de texto como produto fechado e 

alheio a qualquer plano ideológico, Orlandi relaciona os elementos da Análise do Discurso 

que o compõe como materialidade, quais sejam: a intertextualidade, as condições de produção 

e o interdiscurso. A intertextualidade demonstra o caráter heterogêneo do texto, encontrando-

se numa evidente co-existência com outros textos, não podendo ser considerado isoladamente. 

A significação textual já pressupõe uma abrangência de conhecimentos anteriormente 

adquiridos a partir de um corpo social complexo, de inúmeros autores e contextos. Nos 

processos intertextuais, há uma “intensa circulação de uma região do saber para outra” 

(BRANDÃO, 1991, p. 75). Idéias e conceitos oriundos de outras áreas do conhecimento são 

transportados para dentro de um novo campo discursivo que está sendo criado, passando a 

existir um texto (maior) abrangendo vários outros (pequenos) textos. 

Também consideradas como elemento constitutivo do texto, as condições de produção 

do discurso referem-se ao contexto em que se desenvolve a comunicação, ou seja, a todos os 

elementos externos que influenciam o sujeito emissor. Segundo M. Pêcheux: 

 

os fenômenos lingüísticos de dimensão superior à frase podem efetivamente ser 
concebidos como um funcionamento, mas como a condição de se acrescentar 
imediatamente que este funcionamento não é integralmente lingüístico, no sentido 
atual do termo, e que só podemos defini-lo em referência ao mecanismo de 
colocação dos protagonistas e do objeto do discurso, mecanismo que chamamos de 
“condições de produção” do discurso. (PÊCHEUX, 1969, p. 16) 



Nota-se aí que as condições de produção servem como base para a construção de 

textos, sendo elemento extra-lingüístico, ou seja, exofórico (fora do texto), e que, nem por 

isso, deixam de atuar na significação endofórica (dentro do texto). Os sujeitos do discurso 

trabalham direcionando cada comportamento conforme a situação empírica encontrada, de tal 

forma que a narração de uma testemunha de um ilícito, por exemplo, será constatada de 

maneira distinta quando desenvolvida perante um amigo e quando colocada ante um juiz. Os 

termos utilizados não serão os mesmos, nem a fisionomia, nem a entonação, porque o 

contexto direciona socialmente e lingüisticamente os indivíduos, revelando significantes e 

significados que vão se formando de acordo com as condições de produção do discurso. 

Como terceiro elemento de influência na produção textual, Orlandi remete ao 

interdiscurso (memória do dizer). O interdiscurso, no dizer de Maingueneau, é o conjunto de 

discursos (MAINGUENEAU, 2000), mostrando-se como campos de extensão onde um 

elemento textual está contido noutro em seu encadeamento lógico. Esse conceito avizinha-se 

da explicação sobre pré-compreensão no Direito, quando é necessário um conhecimento 

anterior sobre dada matéria a fim de entendê-la em sua produção significativa. Assim, o 

homicídio só é punível como crime quando não estiverem presentes quaisquer das hipóteses 

que excluem a ilicitude do fato, sendo tais justificativas penais elementos de pré-compreensão 

para o conceito de homicídio, e assim por diante. Observa-se, dessa forma, que a 

heterogeneidade na relação entre textos se apresenta como característica básica, rompendo-se 

aí com o mito de “produto acabado em si mesmo” outrora propagado na prática pedagógica. 

A familiaridade existente entre texto e discurso não é meramente acidental ou confusa, 

já que coexistem harmonicamente e dependentemente um do outro. Georg Friedrich Meier já 

traduz a interdependência existente entre texto e discurso com a seguinte conceituação :  “O  

texto (textus)  é  o discurso, na  medida  em que este é considerado como o objecto da 

interpretação” (MEIER apud SCHERNER, 2000, p. 150). Texto e discurso passam então a ser 



vistos como os objetos imediatos da hermenêutica, sendo imprescindível, por esse motivo, 

que toda interpretação concentre-se primeiramente na noção desses objetos para, só então, 

bem lidar com as teorias relativas à tarefa interpretativa propriamente dita.  

 

2.3 A multidirecionalidade do texto como limite à segurança jurídica  

 

2.3.1 Indeterminação não-intencional em Kelsen 

 

No capítulo VIII da Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen trata de uma hermenêutica 

jurídica que tem como pressuposto teórico o caráter parcialmente indeterminado da norma. O 

escalonamento do sistema normativo, conforme a lógica piramidal kelseniana, provoca uma 

determinação relativa do ato de aplicação do Direito, posto que a norma superior tem o 

condão de definir, relativamente, o sentido da norma inferior. Assim, a Constituição, 

posicionada no topo da pirâmide, vincula ou determina todo o ordenamento – tanto em seu 

critério de validade formal, como de conteúdo valorativo – sendo certo dizer que a aplicação 

do Direito é parcialmente determinada pelo próprio mecanismo observado no interior do 

sistema.  

 

A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os 
aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora 
maior ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior 
tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, 
o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. (KELSEN, 1996, p. 
388) 

 



A idéia de moldura é efeito imediato da indeterminação da norma, explicitando a 

pluralidade de resultados possíveis para um mesmo evento jurídico. Nesse pensamento estão 

contidos os preceitos da interpretação criativa no Direito e que serão melhor analisados 

adiante. O que se deve observar, neste momento, não é o grau de liberdade do intérprete no 

momento da aplicatio, mas quais os fatores que ocasionam a indeterminação do ato de 

aplicação e a conseqüente subdivisão proposta por Kelsen ao falar em indeterminação 

intencional e não-intencional. 

O autor afirma que o ato de aplicação do Direito é parcialmente determinado e 

indeterminado pelo próprio Direito. Essa indeterminação pode ser intencional, ou seja, “estar 

na intenção do órgão que estabeleceu a norma a aplicar” (KELSEN, 1996, p. 389), o que 

implica na voluntariedade do legislador em fazer com que a determinação da norma apenas se 

complete no momento de sua execução. Quando o legislador estabelece uma sanção em 

abstrato, por exemplo, e seu emprego deixa margem à discricionariedade do 

intérprete/aplicador, tem-se a idéia do que seja indeterminação intencional no Direito, pois 

não haveria como definir com precisão uma sanção única e inalterável em casos peculiares, 

que variam significativamente de um para o outro conforme sua concretização, embora 

estejam submetidos à mesma regra. Kelsen fornece a hipótese da sanção penal cominada em 

abstrato, onde se prevê prisão ou multa, e que, no momento da dosimetria da pena, o juiz 

aparece na função de concluir a determinação da pena, condenando o agente ou na pena 

pecuniária ou em cerceamento da liberdade, uma vez que, no caso, ocorre uma 

indeterminação intencional do ato de aplicação. 

Sendo um mecanismo advindo do próprio sistema jurídico, a indeterminação 

intencional não abarca o aspecto da pluralidade de significados textuais da norma, ou seja, 

não aborda o elemento de indeterminação do uso lingüístico. Este elemento é estudado através 

daquela indeterminação não-intencional do ato de aplicação do Direito, a qual engloba uma 



noção de linguagem que, contraditoriamente, não advém da atmosfera do Círculo de Viena na 

qual Kelsen se vê inserido. Isso porque, para melhor entender a indeterminação não-

intencional, é preciso sair dos ideais do neopositivismo lógico e de um sistema matemático-

dedutivo do Direito, para adentrar na multidirecionalidade do texto em sua produção e 

consumo.  

Aqui o legislador não intenciona a indeterminação para que o aplicador da norma 

escolha entre uma ou outra possibilidade já pré-determinada no texto legal, pois a pluralidade 

de significados está além da vontade do órgão legiferante. As características da linguagem 

verificada no texto da norma jurídica são tais que impossibilitam torná-lo estritamente 

determinado, mesmo que o queira o legislador. Assim, Kelsen diz que “o sentido verbal da 

norma não é unívoco, o órgão que tem de aplicar a norma encontra-se perante várias 

significações possíveis” (KELSEN, 1996, p. 389). 

A moldura do direito a ser aplicado é formada tanto por essas significações possíveis, 

atraídas pela textura aberta, que logo a seguir será estudada a partir de O conceito de Direito 

de Hart, como pela organização sistemática da norma em atribuições prévias de efetivação da 

discricionariedade do órgão executor. O aplicador depara-se com a moldura, interpretando o 

texto normativo em quaisquer dos sentidos possíveis (é fundamental ressaltar que as várias 

possibilidades de interpretação não implicam em qualquer interpretação possível), de tal 

forma que, para o jusfilósofo, não há uma única aplicação correta.  

Não existe um critério objetivo que possa indicar a preferência de um método 

hermenêutico em prejuízo de outro e, por esse motivo, torna-se inviável dizer que uma 

interpretação é melhor que outra. Não é diverso o pensamento lógico de Kelsen ao afirmar 

que são várias as interpretações corretas, até mesmo porque, segundo a Teoria Pura, indicar a 

escolha certa ante a moldura seria um conhecimento relativo à moral, à justiça, à política, aos 



valores sociais, mas não um problema dirigido ao Direito positivo. O autor afirma que a 

interpretação correta é:  

 

uma ficção de que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal de 
segurança jurídica. Em vista da plurissignificação da maioria das normas jurídicas, 
este ideal somente é realizável aproximativamente. (KELSEN, 1996, p. 396) 

 

 A segurança jurídica é intimamente relacionada à idéia de interpretação correta, 

contudo, tanto é relativo o princípio da segurança como o é a determinação da interpretação. 

Se o ato de aplicação do Direito fosse absolutamente determinado, a ficção jurídica de que 

fala Kelsen seria alimentada por uma política do Direito, o que contraria sua manifestação 

científica, na qual todas as interpretações extraídas da moldura são logicamente possíveis.  

A criação de um ordenamento jurídico confere a ele a característica de ser 

indeterminado, estabelecendo-se graus e aspectos diversos para que isso ocorra. Não há como 

ser esculpido um sistema em absoluta segurança jurídica, porque a aplicação é definida por 

critérios de indeterminação que são controlados ou não pelos órgãos criadores dos textos 

normativos.  

 

2.3.2 Hart e a textura aberta 

 

A idéia harteana de textura aberta avizinha-se da proposta contida na indeterminação 

não-intencional de Kelsen, porque ambas explicitam o caráter polissêmico contido nas normas 

jurídicas. A polissemia, ou seja, a existência de vários significados para um mesmo 

significante, comumente gera um ceticismo na comunidade jurídica pelo fato das decisões 



acabarem por se tornar mais intuitivas do que propriamente científicas. A interpretação, nessa 

abordagem, apresenta-se num paradoxo por funcionar tanto como o meio de criação dessas 

incertezas, tanto por exclusivamente diminuí-las. Hart diz que “os cânones da interpretação 

(...) são eles próprios regras gerais sobre o uso da linguagem e utilizam termos gerais que, eles 

próprios, exigem interpretação” (HART, 1994, p. 139). Os caminhos pelos quais a 

interpretação atravessa são, portanto, também interpretáveis, o que potencializa as 

divergências na aplicação do Direito e aumenta a sua insegurança. 

A textura aberta das regras apresenta-se como uma zona cinzenta, de penumbra, onde 

não é possível afirmar, a priori, o significado da norma senão no momento de seu uso efetivo 

e entendimento compartilhado em cada caso concreto. Esse caráter aberto somado à intuição e 

à autoridade das decisões formam a base do ceticismo jurídico, gerando a imprevisibilidade 

das decisões ao eliminar a fixação da única resposta correta. O fundamento cético construído 

na indeterminação do Direito, com ênfase no império do Judiciário, onde “o direito (ou a 

constituição) é o que os tribunais dizem que é” (HART, 1994, p. 155), bem como por não 

haver sanção física ao juízes quando deslocam um possível padrão de entendimento, leva ao 

questionamento se é possível afirmar, categoricamente, a existência de regras. A pergunta, 

fundada na autoridade e definitividade da decisão judicial, no entanto, cai na incoerência por 

não haver decisão que se erga sem regras anteriores que a sustente, e nem jurisdição que 

exista sem observar, no mínimo, normas adjetivas. Hart admite que as regras ajudam a 

predizer o que os juízes farão, mesmo que nelas esteja implícita uma textura aberta, o que o 

traz como um cético moderado. 

 

O cético acerca das regras é por vezes um absolutista desapontado; descobriu que as 
regras não são tudo o que seriam no paraíso de um formalista, ou num mundo em 
que os homens fossem iguais aos deuses e pudessem prever todas as combinações 
possíveis de facto, de tal forma que a textura aberta não fosse um aspecto necessário 
das regras. (HART, 1994, p. 152) 



A textura aberta, a autoridade e a intuição das decisões afastam o ideal do formalismo 

jurídico porque, contrariamente a elas, o formalismo minimiza as escolhas no ato de aplicação 

do Direito ao estabelecer uma significação geral e restringir a interpretação, uniformizando-a. 

As súmulas vinculativas são um exemplo claro (talvez o maior) do prestígio do formalismo na 

práxis jurídica, instituídas, no entanto, muito mais pela necessidade de celeridade no âmbito 

do Judiciário do que pela defesa de um processo geral de significação.  

A idéia de definitividade das decisões surge atrelada à falibilidade das mesmas, sendo 

este outro fator que visita o campo do ceticismo jurídico. Uma decisão pode ser definitiva, 

porém falível e promovida por uma leitura inadequada ao caso, o que não implica em dizer 

que a falibilidade faça de fato alguma diferença, já que não há como desfazê-la. É uma regra 

para o funcionamento do sistema; sem ela, o Direito resta inoperante.  

Em O conceito de Direito, Hart traça o mais famoso exemplo de textura aberta no 

sistema jurídico anglo-saxão ao analisar o uso do termo “diligência devida”. Seu significado é 

vago a priori porque apenas no caso concreto, ou seja, após a ocorrência de um dano por falta 

de diligência devida, é que se tem como saber o seu referencial no mundo. Condutas idênticas 

podem ser diligentes ou não diante do que exige cada situação e, assim, não haveria como 

definir previamente a significação para o termo, posto ser ele vago e polissêmico. Essa zona 

de penumbra na qual Hart se refere é o que propicia a interpretação criativa no Direito, 

embora em muitos países a prática dos tribunais seja revertida na busca pelo “direito que já 

existe” (HART, 1994, p. 149). 

A referência à regra, nas condutas dos indivíduos, permite concluir pela existência de 

um senso comum acerca da significação normativa. Contrariar essa significação seria o 

mesmo que infringir interpretações e leituras permitidas no campo de uso lingüístico, que 

abarca o entendimento pelo que é ou não proibido. Mas essa significação compartilhada tem 



seu lugar numa esfera abstrata e, por isso, sua implicação em casos singulares torna-se 

perfeitamente passível de sofrer modulações significantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

O CONTROLE DA INTERPRETAÇÃO NO DIREITO PENAL 

 

3.1 Limites da interpretação: a leitura errada existe? 

 

O abandono da tese da resposta correta interliga-se à impossibilidade científica de 

anunciar um critério único e objetivo de interpretar-se conforme o que seja melhor ou 

verdadeiro. Em O Império do Direito, Dworkin defende que as decisões jurídicas devam ser 

ao máximo inspiradas no que Hércules faria, não porque sua resposta seria a correta, mas por 

envolver todos os nobres ideais de justiça perseguidos pelo Direito. Guiar-se por Hércules 

corresponderia à melhor interpretação para Dworkin, no entanto, o autor não traçou uma 

teoria segura para se chegar, objetivamente, no método interpretativo mítico e heróico. 

A interpretação atravessa um momento problemático na teoria jurídica, especialmente 

porque seu ponto de partida é revelado na consciência de ser o Direito indeterminado, sendo 

que “o esplendor da problemática da interpretação na cultura contemporânea é paralelo ao 

processo especificamente jurídico de precipitação da crise da indeterminação do Direito” 

(JUST, 2006, p.395). Não é por outro motivo, pois, que a discussão metodológica atual refere-

se a duas perguntas fundamentais: 1ª) Como se interpreta o Direito?; 2ª) Como se aplica o 

Direito? As imprecisões no Direito vêm se sobressaindo, particularmente, através de 

elementos já conhecidos e vistos neste trabalho, que são a vagueza, a imprecisão e a 

ambigüidade dos signos lingüísticos, bem como por intermédio do conseqüente afastamento 

dessas indeterminações no momento de análise de situações sociais de interação. 



A idéia de indeterminação não-intencional, proposta por Hans Kelsen, bem como a 

textura aberta em Hart, seguramente utilizam preceitos que são postos na FLO, apesar da 

constatação de certas diferenças, principalmente quanto aos objetivos perseguidos nesta 

dissertação. Embora Kelsen tenha afirmado que são várias as interpretações possíveis, não 

sendo viável indicar, dentro da ciência do Direito, qual seria o entendimento mais “correto” 

dentre aqueles deduzidos da moldura, ele se omitiu quanto à possibilidade de existirem 

interpretações erradas, especialmente por partir do pressuposto da inexistência de hierarquia 

entre as inúmeras formas de se chegar à aplicação. Para ele, desde que sejam os métodos 

hermenêuticos extraídos do quadro de possibilidades, não haveria como se chegar a uma 

interpretação errada por serem todas elas logicamente deduzidas. Ademais, é importante 

asseverar que a dificuldade em apontar quais são as leituras possíveis dentro de uma moldura 

é muito maior do que concluir quais são as não admitidas. 

Para o autor austríaco, a relevância das formas interpretativas mantém um fundamento 

exclusivamente lógico, mesmo porque, em sua teoria, a interpretação correta não seria sequer 

um problema do Direito positivo, mas da moral, da política, da justiça, etc. (KELSEN, 1996, 

p. 393), o que vai de encontro a qualquer comprometimento ético. O Direito, no entanto, é 

simultaneamente produto e produtor da justiça, da política e da moral, de tal maneira que já se 

põem à vista as interpretações errôneas através desses elementos que constituem o aparelho 

jurídico. 

A Análise Crítica do Discurso veio a fornecer subsídios à interpretação de textos 

elaborados e consumidos em situações concretas de atividade lingüística no âmbito jurídico, 

tendo provocado uma ruptura na história do estudo da língua, distanciando-se dos ideais do 

estruturalismo formal de Saussure até então predominantes entre os pesquisadores. Sobre a 

teoria da ruptura, Possenti explica: 



O conhecimento não se produz por acumulação, mas por saltos e mudanças de rumo 
em relação às etapas anteriores. As novas teorias não são vistas como 
desenvolvimento e sofisticação das anteriores, mas como efeito, em boa medida, de 
seu abandono, seja por estarem ‘esgotadas’, seja porque novas problemáticas, novas 
vontades de verdade tomam seu lugar, tanto teórica quanto politicamente. 
(POSSENTI, 2004, p.2) 

 

O corte epistemológico promovido pela ACD não implica necessariamente no 

absoluto afastamento de trabalhos estruturalistas e abstratos da língua, mas sim em instituir 

uma nova problemática, trazendo para si o sujeito (emissor e receptor do discurso) e o uso da 

língua na construção do significado. Inserindo o sujeito, as perguntas a serem formuladas na 

ACD são, dentre outras conforme o objetivo da análise: Quem fala? Para quem fala? Como 

fala? Qual a ideologia por trás da fala? Esses questionamentos são, hoje, fundamentais para 

um trabalho hermenêutico coerente e que persiga leituras possíveis de se retirar de um dado 

contexto. 

A Lingüística do Discurso deixa de lado interpretações fundadas na estrutura do texto 

para dar ênfase às condições concretas de produção do discurso e para investigar, em lugar da 

intenção do texto ou do autor, a interligação existente entre estes e o leitor. Há um 

deslocamento de foco: onde antes a autoria de textos tomava lugar central na interpretação, 

como se deu no Direito com a mens legislatoris, agora o destaque é voltado para a forma 

como é dada a leitura, desde o caminho traçado na liberdade do intérprete aos limites 

encontrados na proposta de que nem tudo o que se lê é possível. 

Já que cabe ao leitor dizer o que significa um texto, será que é possível apontar, 

cientificamente, que ele não entendeu da forma adequada? E há como concluir pela leitura 

errada se os objetos da análise científica também são iguais leituras e, portanto, passíveis de 

erro do mesmo modo? Essas são dúvidas que merecem ser postas na comunidade jurídica, 

tanto para preparar melhor o campo de trabalho hermenêutico, como para levar a efeito o 



controle das decisões judiciais no interesse da segurança jurídica, afastando arbitrariedades 

promovidas por leituras incorretas. 

Para Possenti, o deslocamento do autor para o leitor não pode ser dado ao equívoco em 

raciocinar que, se o autor não direciona totalmente a interpretação, então ele é um elemento a 

ser desconsiderado totalmente (POSSENTI, 1999, p. 172). O mesmo pensamento impróprio 

deve ser rejeitado em relação ao texto, pois seria enganoso pensar que, por restar ultrapassada 

a idéia de decodificação de textos, a vagueza nele encontrada o faria perder o controle do 

sentido. Apesar da admissão do engano verificado em descartar absolutamente o autor e o 

texto pelo fato de não serem suficientemente aptos a comandar os meios interpretativos, não 

significa exaltar a figura do leitor como o elemento inteiramente responsável e, por isso, o 

mais valorizado na hermenêutica, mesmo sendo inúmeras as vezes em que se é possível 

deparar com conclamações pretensiosas de que “esta é a minha leitura”18. 

Enquanto é facilmente consolidada a convenção de que não há uma única resposta 

correta, como já assinalado anteriormente, para alguns ainda é um desconforto afirmar que 

existe uma resposta errada, especialmente pelo motivo das interpretações desfrutarem de um 

caráter aberto, sendo sempre passíveis de releituras, delas se podendo livremente discordar ou 

não. Ao ser lido um texto, não é apenas permitido, mas inclusive estimulado que se proceda à 

análise feita outrora, por um outro leitor, do mesmo texto. Se os entendimentos são parecidos, 

ou há uma inutilidade em se ter lido o que já possuía uma compreensão compartilhada, não se 

criando nada novo, ou surge a sensação de limitação da capacidade intelectiva ao não ir além 

do que já se é sabido. Se, por outro lado, é estabelecida a discordância, algo de novo se criou, 

e, se é novo, deve ser bom e útil por conter, no mínimo, originalidade.  

                                                             
18 Conforme Possenti genialmente assevera: “(...) quando se argumenta com alguém que tal autor não pensa ou 
tal texto não significa o que se lhes atribui, pode-se ouvir a seguinte resposta (pós-moderna; pós-tudo): mas esta 
é a minha leitura!” (POSSENTI, 1999, p. 172) 



Para compreender os meios necessários à indicação de leituras erradas, seria viável 

concluir que existem dois métodos fundamentais. No primeiro deles, o observador teria que 

proceder à leitura do texto que fora lido erroneamente e, assim, descrever em que momento a 

leitura “errada” fora manobrada sem sucesso. Esse método, bastante utilizado nas escolas por 

professores ao corrigir a interpretação de seus alunos, transparece, de pronto, a incoerência de 

seu fundamento ao admitir como “verdadeira” a leitura do observador e como “falsa” a do 

observado. O status verificado entre leitores num contexto de hierarquia (seja de professor 

para aluno ou de um crítico literário diante da interpretação dada a uma obra por alguém não 

especializado no assunto, por exemplo), remete a uma certa autoridade que não comprova 

qualquer cientificidade na correção da interpretação. O outro meio pensado residiria num 

conjunto de regras objetivas, neutras e universalmente aceitas de um mecanismo 

hermenêutico infalível, o que é uma utopia, incontroversamente. Como esta dissertação não 

encontra suporte, nos estudos lingüísticos, em qualquer sistema metafísico ou matemático que 

bem administre um regulamento das significações discursivas, resta ponderar algumas 

observações a seguir expostas. 

Estando presentes a tríade da significação (autor, texto e leitor), a condição de 

validade da leitura estará atrelada ao mesmo enfoque analítico, ou seja, se o texto for 

analisado a partir do suporte trazido por uma teoria da argumentação, os outros elementos 

deverão igualmente ser assim estudados. Exemplifica-se: numa sentença judicial, onde a 

relação é autor-texto-leitor (o juiz representando o leitor; o legislador, o autor; e as normas e 

os documentos trazidos pelos fatos, o texto), o funcionamento da leitura deve ser um só: se for 

realizada uma análise retórica do texto, que assim também se proceda em relação ao autor e 

ao leitor; se prescindir vincular variações sócio-econômicas em quaisquer dos elementos, que 

assim não vincule nos demais, e assim sucessivamente. Possenti diz não haver como produzir 



uma leitura coerente se, por exemplo, for para “encarar o leitor de um ponto de vista histórico 

e negar esta propriedade ao texto” (POSSENTI, 1999, p. 173). 

Enquanto é preciso ater-se ao mesmo tipo de análise no trato dos elementos de 

significação, é bem provável que sejam encontrados textos semelhantes, em contextos 

parecidos, lidos pelo mesmo sujeito e que, entretanto, inclinem meios interpretativos 

completamente diferentes um do outro. Não se trata de deslocar o enfoque analítico, mas 

apenas de distinguir métodos dentro de uma mesma abordagem. Sírio Possenti fornece dois 

exemplos de textos encontrados em placas de trânsito: 1) “Pare fora da pista”; 2) “Respeite a 

sinalização”. Se, no primeiro exemplo, o leitor interpretar literalmente o texto, é provável que 

estacione imediatamente seu carro diante do comando, sem considerar a hipótese extra-textual 

da advertência em, precisando parar, que o faça fora da pista. Saber quando usar a 

interpretação literal é ponderar se ela soará desmedida ou estranha quando isolada de outros 

elementos. Por isso, no segundo exemplo, a gramaticalidade no interior do texto é 

perfeitamente adequada, uma vez que, nesse caso, não seria preciso admitir uma 

heterogeneidade constituída19 da espécie “se precisar respeitar algo, que seja a sinalização” e 

que se mostra imprescindível no primeiro exemplo. Possenti esclarece: 

 

Se se levarem em conta num caso os elementos necessários para a interpretação do 
outro, teremos dois excelentes exemplos de leitura errada. Mesmo que o leitor e a 
situação sejam os mesmos. Porque os textos são diferentes. (POSSENTI, 1999, p. 
177). 

 

                                                             
19 Bakthin, mentor das estratégias de polifonia, começou a analisá-las por intermédio da obra de Dostoiévski, 
dividindo o seu estudo em duas modalidades: a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constituída. A 
primeira modalidade estabelece o texto polifônico explícito, ou seja, aquele no qual o emissor e o receptor sabem 
que a coisa falada menciona diretamente textos de terceiros, enquanto na heterogeneidade constituída o 
desenvolvimento intertextual provoca, involuntariamente, uma “intensa circulação de uma região do saber para 
outra” (BRANDÃO, 1991, p. 75). 



Outro ponto a ser posto em destaque é a admissão das concepções de verdade como 

pressuposto lógico das análises dos discursos. A idéia de que uma leitura errada equivale a 

uma interpretação não condizente com o que seja verdadeiro, merece algumas considerações. 

Ao tratar da verdade no Direito, Coleman traz duas concepções: a verdade como substância e 

que pode se manifestar como correspondência, garantia ou coerência, e a verdade em sua 

perspectiva reducionista, que revela a impossibilidade de uma real cognição de atributos de 

verdade nas proposições. A verdade como garantia de assertividade, dentro de sua perspectiva 

substancial, é a que mais se aproxima dos moldes formulados pelo segundo Wittgenstein e, 

assim, também deste estudo, ao envolver a comunidade de usuários da língua na construção 

do que seja verdadeiro e falso. Se o que é enunciado fizer sentido na interação, aquele sentido 

será verdadeiro porque atinge o seu objetivo entre os interlocutores e constitui o valor das 

proposições. Coleman indaga se, nessa concepção, corre-se o risco das crenças serem falsas, 

ainda que elas estejam lastreadas pelos fatos20. No entanto, a pergunta é formulada a partir de 

uma concepção de verdade como garantia e que toma por fundamento a idéia de verdade 

enquanto correspondência, o que é um tratamento incoerente. Seria o mesmo que perquirir se 

a correspondência aos fatos apresentaria sempre uma harmonia com as asserções produzidas 

com sentido pelos homens, e a resposta, para tanto, seria imediatamente negativa. O mundo 

físico é um aspecto da verdade, porém não o único, uma vez que, ao lidar com ciências 

humanas e sociais, excluir as práticas e crenças dos homens no que seja verdadeiro e falso 

seria como pensar exclusivamente na visão das ciências exatas ou biológicas, o que se mostra 

uma falha epistemológica. 

Se a verdade é uma afirmação garantida por uma comunidade lingüística, a leitura 

errada apenas poderia corresponder à hipótese de uma interpretação falsa se contrariasse o uso 

                                                             
20 “Can we produce a conception of truth in terms of warrant and belief that accounts for the fact that our beliefs, 
even those well supported by evidence, can be false?” (COLEMAN, 1995, p. 43). 

 



que se faz dos significados. Para um melhor entendimento, imagine-se que um dado emissor 

compartilha a verdade de que José é pai de João (p) e, portanto, deve-lhe prestar alimentos 

(q), sendo formalmente válido raciocinar que “se p, então q” ou “p implica q” (p → q). No 

cálculo proposicional é verificada, nesse ínterim, uma afirmação que tem garantia de ser 

verdadeira. Mas se é ajuizada uma ação de investigação de paternidade e o teste de DNA afere 

que José não é pai de João, mas sim uma outra pessoa, observa-se uma mudança de 

assertividade que compromete o valor de verdade do cálculo p → q. Note-se que, no primeiro 

momento, a verdade não correspondia às regras biológicas, porém não deixava de ter validade 

enquanto verdade, tanto entre os interlocutores como em termos de raciocínio formalmente 

aceito. Já no segundo momento, após revelada uma verdade do mundo da natureza, torna-se 

preciso transmudar os valores de verdade das constantes p e q para não serem desenvolvidas 

leituras inexatas, posto que, apenas agora, o fator genético provado integra a validade do 

raciocínio. 

 A característica de multidirecionalidade dos textos jurídicos, tomada pela recepção de 

princípios da FLO, merece ser repensada no Direito. A simples constatação de diferentes 

possibilidades interpretativas, como tem sido freqüentemente averiguada, não apresenta 

subsídios à práxis hermenêutica em sua tarefa de conferir aos tribunais instrumentos de maior 

cientificidade. Assumir que existem leituras erradas é arriscar um rótulo de elitista, contudo, o 

propósito é formulado numa aproximação cada vez maior com os estudos das análises de 

discursos jurídicos, tanto em sua estrutura lógico-formal, como em sua materialização 

efetivamente significativa.  

 

 

 



3.2 A ideologia da objetividade penal  

 

3.2.1 A verdade como elemento de correção do processo interpretativo 

 

A inalcançabilidade de critérios efetivamente objetivos que comprovem qual a melhor 

interpretação no Direito subsiste porque a objetividade está diretamente atrelada à forma de se 

verificar o que é verdadeiro e o que não é. Talvez por essa razão seja preferível, para alguns 

teóricos, o método não-cognitivo na interpretação jurídica ao inadmitir que as proposições 

sejam verdadeiras ou falsas. Jules Coleman traça, para tanto, um paralelo entre as proposições 

do Direito e da Moral, uma vez que, “dada a semelhança de propósito entre Direito e Moral, 

se os juízos de moral são mais propriamente (...) prescritivos do que descritivos, talvez o 

discurso jurídico também demande uma interpretação não-cognitiva” (COLEMAN, 1995, p. 

34, tradução nossa)21. Inexiste uma convicção científica quanto à possibilidade de existência 

de valores de verdade em enunciados prescritivos porque, a priori, tais valores apenas podem 

ser atribuídos às proposições declarativas. 

Para von Wright, as leis são sempre prescritivas (e não descritivas), sendo isentas, 

pois, de quaisquer valores de verdade, já que sua finalidade precípua é influenciar as condutas 

dos homens22. Logo, quando a norma jurídica prescreve que é proibido matar, tal enunciação 

não pode ser verdadeira nem falsa, já que se refere a um dever ser, entretanto, quando se 

afirma que um homem matou outro, ou seja, quando se está descrevendo um estado de coisas 

a partir de uma conduta realizada, porém não um enunciado abstrato de conteúdo prescritivo, 

                                                             
21 No original: “Given the similarity between Law and morality, if moral judgements are expressive or 
prescriptive rather than descriptive, perhaps legal discourse demands a noncognitivist interpretation as well”. 
22 Von Wright diz que: “Las leyes del estado son prescriptivas. Establecen reglamentos para la conducta e 
intercambio humanos. No tienen valor veritativo. Su finalidad es influenciar la conducta.” (VON WRIGHT, 
1979, p. 22). 



então, nessa descrição é que se poderia afirmar sobre um valor de verdade diante do 

referencial no mundo. Logo, a sentença “Caim matou Abel” será verdadeira se o fato ao qual 

ela corresponde houver materialmente acontecido no mundo. 

 À primeira vista, tudo indica que uma proposição apenas pode ser verdadeira ou falsa 

na percepção de existir um referencial no universo. Essa concepção de verdade vincula-se a 

uma teoria substantiva, qual seja, a verdade enquanto correspondência, e que tem como idéia 

básica o fato de que as sentenças num discurso cognitivo são representações. A grande 

controvérsia filosófica dessa teoria reside, todavia, em seu realismo metafísico que faz 

considerar o mundo numa visão alheia às práticas e crenças dos homens, de tal forma que a 

verdade torna-se independente das ações (COLEMAN, 1995, p. 38-39 e 42).  

 Ir de encontro à idéia de que o estado da natureza existe independente da 

racionalização que se faz sobre ele, seria, incontestavelmente, uma ilusão humana. Já, por 

outro lado, a idéia que se faz desse estado será verdadeira ou falsa conforme as ações dos 

homens, porquanto são as idéias e os conceitos que se tornam objetos de apreensão da 

verdade. Se a noção de verdade já é, por si, algo construído racionalmente pelos homens, 

estando presente apenas porque é concebida como tal, seria incoerente analisá-la como algo 

alheio às práticas, restando, assim, ultrapassada a concepção de verdade enquanto 

correspondência por não acalentar problemas jurídico-filosóficos maiores.  

Os valores de verdade das sentenças são atributos lógicos que encontram um 

desconforto no campo da textura aberta harteana, especialmente porque seu contexto é ideal/ 

virtual.  Os significantes utilizados, como as variáveis (p, q, r, etc.) e as constantes (→, ~, v, 

etc.), nos moldes das fórmulas hoje entendidas como de lógica formal, produzem um 



determinado significado estático que, no entanto, não emite sentido (intension)23. E assim não 

o faz porque o significado em lógica é referido ou denotado por seu significante, ou seja, este 

faz referência a um conceito (coisa, dado, idéia) no mundo, restringindo-se, pois, a uma 

concepção representativa de língua que não consegue ir além de uma semântica formal. Para 

Torquato Castro Jr., apesar disso, não se exclui que a abordagem jurídica possa desenvolver-

se sob uma ótica formalizada (CASTRO JR., 2007, p. 4), todavia, o sentido também possui 

implicações conotativas que se manifestam inalcançáveis em qualquer estrutura lógica que 

não seja de ação, pois que ele (o sentido) só se resolve num contexto de uso lingüístico, 

especialmente porque é no emprego das expressões que é possível ocorrer extensões idênticas 

com intensões diversas24.  

 

3.2.2 A lógica proposicional e a dinâmica do fato penal 

 

Para falar de aplicabilidade lógica no Direito Penal é preciso ater-se, sobretudo, às 

aplicações lógico-lingüísticas. Se, no Direito, a lógica se direciona para o estudo de 

predicados e proposições, que são conjuntos de palavras exprimindo certo pensamento, tem-

se, antes, que compreender como a linguagem assume seu papel de construção do objeto de 

estudo da lógica, como também de instrumento para o conhecimento da própria lógica. Essa 

via de mão dupla que permite a linguagem construir um objeto e ir sendo construída 

significativamente por mecanismos próprios desse mesmo objeto, tanto no que se refere a 
                                                             
23 Fala-se aqui em intension como correspondente de “intensão”, e não como “intenção” (intention). Intensão 
figura como conotação, enquanto a denotação estaria sendo entendida como extensão, que é o próprio signo.  
24 No original: “ There are (...) difficulties attendant on the identification of intensions with functions from 
possible worlds to extensions. We mentioned earlier the case of expressions which have the same extensions but 
different intensions.” (ALLWOOD, 1997, p. 161). 

 

 



atributos de verdade nas ciências, como em relação aos seus elementos sintáticos e 

semânticos, cria indagações quanto aos limites da atuação da lógica no Direito Penal enquanto 

fenômeno de ação lingüístico-social. 

A manifesta interdisciplinaridade entre Direito e linguagem tornou-se, em parte, num 

modismo entre os jusfilósofos, especialmente após a ruptura gerada pela pragmática 

lingüística em vários campos do conhecimento. Esse fato ocasiona benefícios à epistemologia 

jurídica a partir do momento em que busca um maior embasamento teórico no tratamento do 

significado, mas, por outro lado, também tende a acompanhar comportamentos ambiciosos, 

reduzidos, muitas vezes, a dogmas em que “nada existe fora do texto” (MOORE, 2000, p.4). 

É assim que, com bastante propriedade, manifesta-se Juliana Magalhães: 

 

Ocorre que, mais cedo ou mais tarde, os artifícios criados pelas teorias têm sua 
plausibilidade exaurida, e o paradoxo, latente, volta a aparecer. Assim ocorreu com a 
máscara da soberania, assim ocorreu com a precária metáfora do contrato social, 
com a anterioridade dos direitos naturais diante daqueles ditos positivos, com a 
pressuposição da norma fundamental kelseniana e, também, com as tentativas de 
fundar o direito, visto como um texto, nos mais diversos contextos. Toda vez que 
uma “máscara” cai, os limites das teorias tornam-se bastante evidentes, ou seja, o 
paradoxo, que permanecia latente por detrás daqueles artifícios, volta a aparecer. 
Uma nova estratégia, então, tem de ser inventada. (MAGALHÃES, 2002, p. 129, 
grifos nossos) 

 

A Lógica Formal, em sentido contrário ao que ocorre na linguagem natural empregada 

no Direito, faz uso de uma linguagem artificial e que, embora seja formada por letras, 

números e caracteres que não lhes são exclusivos, falta-lhe, em princípio, uma vulnerabilidade 

às imprecisões de significação.  É nessa diferenciação que aparece o questionamento se a 

linguagem da lógica pode auxiliar em alguma medida a tarefa da interpretação jurídica. 



Allwood, Andersson e Dahl indagam sobre a utilização da linguagem da lógica quando se 

tenta descrever os significados das expressões na linguagem natural25. 

Nas precisões estritamente lógicas não há lugar para obscuridades ou texturas abertas, 

salvo exceções como as que ocorrem na Lógica de Ação e na Lógica Fuzzy. Ao se enunciar, 

por exemplo, que a subtração de coisa alheia móvel é crime, a palavra “coisa” posiciona-se 

como um signo da proposição, ou seja, como um símbolo que representa algo no mundo e que 

traz como primeiro significado a idéia de objeto corpóreo valorado pelo Direito. Para que o 

enunciado seja verdadeiro dentro dos postulados formais, todavia, são prescindíveis as 

análises axiológicas, assim como a verificação da existência dessa coisa.  Não há dúvidas de 

que nessa relação entre significante e significado há uma referenciação que encontra suporte 

numa Lógica Proposicional de base convencionalista, a qual, embora exerça papel 

fundamental na explicação e na descrição das coisas no mundo, não decide conflitos 

dinâmicos.  

Uma tecnologia desenvolvida como tentativa de resolução desses conflitos pode ser 

verificada na Lógica Fuzzy (definida por “lógica difusa” em língua portuguesa), criada 

inicialmente com o propósito de elevação do nível de modelagem numérico para o lingüístico. 

Aplicada sobretudo como modelo matemático na engenharia da computação por permitir 

representar a decisão humana e processos de avaliação sob a forma de algoritmos, a Lógica 

Fuzzy trabalha com conceitos imprecisos como “freqüentemente” e “longe”. Ademais, aos 

valores de verdade e falsidade das proposições, podem-se acrescentar noções como “perto de 

verdadeiro” e “parcialmente falso”, o que é feito a partir do pressuposto de abstração e 

generalização encontradas em orações que descrevem contextos complexos e que seriam, por 

                                                             
25 No original: “In what way can the formal languages of logic be used when we try to describe the meanings of 
expressions in natural language?”. (ALLWOOD, 1997, p. 158). 



isso mesmo, difíceis de se modelar com precisão matemática26. Sem ignorar a possibilidade 

de uso da Lógica Fuzzy no Direito, principalmente por seu caráter de inclusão das incertezas, 

reserva-se este tópico aos limites da lógica proposicional aplicada ao fato típico, antijurídico e 

culpável, bem como, à dicotomia entre a linguagem artificial e a ordinária. 

Apesar da linguagem empregada na lógica ser artificial, a linguagem que a explica é a 

natural e, assim, mesmo que sejam afirmadas certezas de significação lógica, essas certezas 

podem ser consideradas indiretas uma vez que, paralelamente, para se chegar à conclusão de 

certeza, utilizou-se uma linguagem que transporta incertezas. Nesse sentido, é improvável um 

encontro com respostas fáceis para a relação existente entre o significado lógico e aquele 

natural, principalmente quando o significado lógico em si já é uma necessidade construída 

pela linguagem ordinária em sua manifestação explicativa. 

 Se o significado encontrado pela hermenêutica penal for entendido como aquele 

sintático ou estritamente semântico, a lógica então estaria apta a fornecer elementos de base 

que sirvam para auxiliar o intérprete; porém, se prevalecer o entendimento em que o 

significado apenas se completa num contexto pragmático, a limitação da lógica clássica 

parece resguardar-se ao trabalho de (des)construção da estrutura simbólica empregada 

enquanto subsídio para o raciocínio e para a construção dos conceitos epistemológicos27.   

É domínio universal a afirmação de Malba Tahan em que lógica é a ciência do 

raciocínio, de tal modo que as leis da lógica são já chamadas de leis do pensamento (VON 

WRIGHT, 1979, p. 23, grifo nosso), buscando os homens sempre a forma “correta” de pensar, 

não no sentido de correção do conteúdo, mas sim como um estudo de um estabelecimento 

formal verdadeiro, onde uma coisa seja ou verdadeira ou falsa, necessariamente. Se numa 
                                                             
26 Sobre o assunto, ver: http://www1.fatecsp.br/aguiar/logicafuzzy.htm. 
27 Allwood, Andersson e Dahl colocam: “(...) we should keep in mind that if logical semantics tell us something 
interesting about how sentences are interpreted, it is mainly about the ways that the interpretations of complex 
expressions are obtained from the interpretations of simple expressions or, if we like, of the contribution of 
structure to meaning”. (ALLWOOD, 1997, p. 164). 



proposição há ou verdade ou falsidade, mas nunca os dois, ela, conseqüentemente, não poderá 

ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo (princípios do terceiro excluído e da não contradição, 

respectivamente). Esses princípios lógicos consideram, para sua validade, um dado 

determinado e estático onde, por exemplo, uma maçã ou é vermelha ou não é, mas jamais as 

duas condições simultaneamente. Contudo, esses princípios não abarcam a real situação 

empírica encontrada, nem mesmo o passado ou o futuro da maçã, visto que seu alcance é 

unicamente formal. Assim, se a fruta inexistisse ou, existindo, se houvesse na natureza apenas 

em cor esverdeada, tal questão não invalidaria o pensamento, pois que, em sua estruturação 

simbólica, o raciocínio é válido formalmente.  

É preciso perguntar se o simbolismo lógico é capaz de expressar características da 

ação humana e, mais que isso, se é possível induzir ou deduzir, em termos conclusivos, 

situações descritivas ou prescritivas que forneçam critérios de funcionalidade ao Direito.  

Nesse sentido, “a lógica da ação resultou ser um requisito necessário da lógica das normas ou 

lógica deôntica” (VON WRIGHT, 1979, p. 17, tradução nossa)28. Para o teórico, a abordagem 

da lógica da ação, a qual tem como requisito a lógica de transformação, passa a tornar-se um 

aparato imprescindível porque o mundo está sempre em atividade e os atos estão 

continuamente em transformação.  Um enunciado pode agora ser verdadeiro e logo depois já 

não o ser, ou o contrário; pode também não o ser absolutamente, mas apenas parcialmente. 

Imagine-se um exemplo clássico de direito subjetivo, em que o preso tem o direito de 

permanecer calado porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, bem como 

por prevalecer no ordenamento o princípio de presunção do estado de inocência. Não resta 

dúvidas de que é possível reduzir esse argumento na seguinte proposição: “É permitido falar 

ou silenciar”. Note-se que aí surge a dúvida se é possível, ao mesmo tempo, falar e silenciar. 

                                                             
28 No original: “La Lógica de la Acción resultó ser un requisito necesario de la Lógica de las Normas o Lógica 
Deóntica”.  



Se o preso falar, por assim querer, o enunciado em que é permitido falar ou silenciar é 

verdadeiro. Do mesmo modo, se o preso silenciar, o enunciado permanece verdadeiro. Mas, 

por outro lado, sendo verdade que se fale e também o sendo que não se fale, a proposição 

continuará como verdadeira? Já que o enunciado apresenta uma disjunção, cujo símbolo faz-

se por “v” (p v q), a resposta é afirmativa: a pessoa presa pode, ao mesmo tempo, falar e 

silenciar sem que se conclua pela falsidade da sentença. Contudo, se o “ou” da proposição 

viesse a ser excludente, passaria então a haver uma afirmação lógica que ao se falar não se 

poderia silenciar e vice-versa. Isso porque se é permitido ou falar ou silenciar, está claro que, 

ocorrendo uma das hipóteses, a outra restante não deverá coexistir com aquela, sob pena de 

invalidação da verdade da sentença. 

 É evidente que uma pessoa pode falar e, depois, silenciar, ou o inverso, mas nunca em 

um mesmo e exato lapso de tempo. Primeiro se fala e, apenas depois, se cala. Considerando 

essa mudança de estado de coisas, é que parece lógico afirmar que o preso fala e silencia e 

que isso é verdadeiro, mas, ao desconsiderar essa passagem temporal, ou seja, tomando como 

pressuposto um tempo único e ideal em que o enunciado é emitido e atrelando suas condições 

de verdade e falsidade conforme esse idealismo lógico-lingüístico, torna-se intuitivo concluir 

pela ilogicidade da proposição. Esse desconforto no estudo dos cálculos proposicionais para 

os que trabalham em contextos empíricos e, portanto, verificáveis na experiência, acarreta 

desconfiança quanto a real utilidade da aplicabilidade lógica em pesquisas científicas nessa 

área.  

   O estudo das proposições, tal como se apresenta em sua forma estática e atemporal, 

não minimiza o desalento lógico nas pesquisas empíricas, pois que a simbologia encontrada 

restringe-se sempre a um contexto sincrônico, em muito familiarizado com o estruturalismo 

formal de Saussure e, portanto, esvaziado de qualquer implicação pragmática e até mesmo 

semântica. Todavia, afirmar e defender uma lógica da ação vai muito além de resumir 



argumentos em princípios teóricos pós-wittgensteineanos, visto que a problemática vai 

adiante, atingindo a inexistência de uma convicção científica quanto ao valor de verdade de 

enunciados prescritivos, o que possivelmente fragiliza a função lógica no Direito em muitos 

dos seus aspectos, especialmente aquele relativo às mudanças de estado de coisas.  

 Não é difícil verificar exemplos de operabilidade lógica na prática do Direito, basta, 

pois, ter em mente um fato delituoso sendo investigado na fase extrajudicial da persecução 

penal, onde, de antemão, sabe-se que o crime ocorreu em concurso de agentes e que existem, 

ao menos quanto a um dos investigados, indícios suficientes de autoria. A partir da proposição 

“Fulano é culpado”, atribuindo a ela um valor lógico de ser verdadeira, bem como de outras 

decorrentes do Inquérito Policial, tais como “Se Beltrano é inocente, então Sicrano é culpado” 

e “ Ou Fulano não é inocente ou Sicrano é culpado, mas não os dois”, é possível reduzir essas 

proposições em cálculos lógicos que, obviamente, aplicam-se ao direito como elementos de 

revelação de suas estruturas lógico-lingüísticas. Se a proposição “Fulano é culpado” é 

verdadeira (p = V), logo, dizer que “Ou Fulano não é inocente ou Sicrano é culpado, mas não 

os dois” (p v q = V), está-se admitindo o elemento “q”, qual seja, “Sicrano é culpado”, como 

falso, uma vez que, para o cálculo proposicional composto ser verdadeiro, Sicrano tem que 

ser, necessariamente, inocente. E, diante dessa afirmação, enunciar que “Se Beltrano é 

inocente, então Sicrano é culpado” (r → q), a proposição simples “r” (Beltrano é inocente) é 

falsa porque a proposição “q” também o é, e, em lógica, quando o conseqüente é falso numa 

condicional “se..., então” (→), para que se consiga uma proposição com valor de verdade, o 

antecedente só poderá também ser falso, não existindo outra possibilidade.  

 Verifica-se, dessa forma, um procedimento de raciocínio lógico que, mesmo se não 

houvesse o conhecimento da operabilidade de uma tabela-verdade (instrumento que analisa os 

valores lógicos das proposições), as conclusões seriam alcançadas de um modo ou de outro. A 

racionalização existe, pois, independente de estruturas lógicas sistematizadas, entretanto, são 



essas estruturações que veiculam, por exemplo, uma maior segurança ao afirmar que certo 

argumento é válido ou falacioso, analisando-se os valores das premissas e de suas conclusões. 

 O cálculo proposicional, assim como a lógica aplicada em sentido mais amplo, não 

cria fatos, mas serve para a compreensão dos elementos que compõem a estrutura de uma 

sentença. Como bem assinala Torquato Castro Jr.: 

 

é possível imaginar que cada lógica (...) é uma ‘gramática’. Cada ‘gramática’, como 
quis Wittgenstein, um ‘cálculo’. E que o ‘lugar’ de uma palavra no cálculo é seu 
‘sentido’, sua semântica artificial. (CASTRO JR., 2007, p. 11). 

 

Negar esse propósito no Direito seria não admitir que o raciocínio jurídico provém de 

toda uma estrutura lingüística, ainda que nos limites da semântica formal, composta por 

signos e significações; exaltá-lo no sentido de reduzir a existência jurídica a fórmulas lógico-

formais, uma cegueira epistemológica.  A admissão da lógica e seu conseqüente uso tornam-

se razoáveis na medida em que se guarda em mãos a definição de atividade e de todas as suas 

implicações no mundo que não é apenas representado, mas realizado por ações. 

 

3.3 Controle como contenção do poder estatal: eficácia retórica dos mecanismos de 

controle 

 

Os princípios norteadores do Direito Penal, tais como as regras do nullum crimen nulla 

poena sine lege praevia, nullun crimen nulla poena sine lege scripta, nullun crimen nulla 



poena sine lege certa, apresentam caráter retórico29. As idéias de certeza quanto ao 

significado da letra da lei e a de segurança jurídica, enquanto produtos do princípio da 

legalidade, cumprem um papel político-retórico de liberdade e igualdade entre os cidadãos, 

lastreado na manutenção do status pós-revolucionário preconizado pela dogmática. 

A partir das características da linguagem ordinária e das conseqüentes valorações 

ideológicas nas quais vão se modulando os sentidos, a lei penal revela-se tão indefinida 

quanto as palavras que a constitui. Assim, os princípios e regras que constroem a dogmática, 

se abordados de modo não relativizado, produzem uma contradição entre a idéia de legalidade 

e a dimensão pragmática da norma. O juiz (incluindo aquele com competência no âmbito 

criminal) redefine conceitos ao valorar leis e fatos, apesar da constante busca por eliminações 

de imprecisões semânticas. É assim que: 

 

(...) a lei penal quantifica o qualitativo, isto é, elimina mediante a quantificação a 
imprecisão de expressões cujas características são indefinidas (...) Palavras como 
dolo, culpa, imputabilidade referem-se a figuras que exibem a mesma precisão das 
figuras geométricas (CUNHA, 1979, p. 95-96) 

 

 É de se destacar que não é propriamente a lei penal que “quantifica o qualitativo”, mas 

o operador do Direito (seja o teórico, seja o aplicador da norma no caso concreto), 

delimitando as possibilidades de sentido a partir dos mecanismos de controle que lhe 

coordenam a tarefa interpretativa. São dogmas penais, os quais, conforme já anunciava 

Bobbio, encontram sua serventia em proveito das idéias de coerência e completude do 

ordenamento jurídico, mesmo que não sejam ignoradas as antinomias e lacunas sempre 

inevitáveis à sistemática do Direito. 

                                                             
29 Segundo a investigação lingüística promovida por Rosa Maria Cardoso da Cunha, o caráter retórico de tais 
regras está diretamente relacionado com o que a autora denomina por “modalização ideológica” das normas 
penais, entendendo que o sentido da lei não emana propriamente da legislação escrita. 



 A coerência do ordenamento pressupõe a não contradição dos comandos jurídicos, 

entretanto, em não sendo absoluta, a doutrina construiu mecanismos para afastar os paradoxos 

acaso existentes, através de regras clássicas de resolução de antinomias jurídicas, sendo elas: 

lex posterior derogat priori, lex specialis derogat generalis e lex superior derogat inferiori. 

Tais instrumentos definem-se como regras gerais (clássicas) de resolução de conflitos 

normativos, colaborando com o princípio da unidade do sistema jurídico, uma vez que, em já 

prevendo o sistema que exista, a partir de instrumentos criados por ele próprio, operadores 

que solucionem antinomias, passa a inexistir, enquanto argumento retórico, qualquer 

incoerência. Assim, o sistema é composto por regras de soluções de conflito, afastando a 

incidência desses mesmos conflitos em seu funcionamento. 

 Esse conjunto padrão de resolução de antinomias não abarca, contudo, todas as 

hipóteses de incoerência observadas. Por isso, há a distinção entre antinomias aparentes e 

reais, onde naquelas não há verdadeiro conflito diante do mecanismo de resolução que é 

posto, e nestas, mesmo ao se utilizar dos aparatos observados, o conflito permanece. No 

Direito Penal, as incoerências no interior do sistema revelam regras dogmáticas relativas à 

interpretação que estabelecem um verdadeiro maquinário para o princípio da unidade. Quando 

ocorre um concurso30 aparente de normas penais, fala-se nos princípios da especialidade, da 

subsidiariedade e da consunção ou absorção, além de ante factum e post factum impuníveis. A 

especialidade apresenta por escopo a idéia de afastar a possibilidade do bis in idem e é 

determinada em abstrato, enquanto os demais princípios, diferentemente, apenas são 

estabelecidos em concreto. Adentrar na seara da especialidade e dessas outras regras 

interpretativas, no entanto, não corresponde aos objetivos aqui propostos, restando sua 

importância tão somente no intuito de pontuar a hermenêutica penal como produto ideológico 

                                                             
30 Quando se fala em “concurso” ou “conflito” de leis, ganha-se facilmente uma entonação de existir duas ou 
mais normas aplicáveis ao caso. Assim, Jescheck agrega a terminologia “unidade de lei”, visto que apenas uma 
norma é efetivamente aplicável em concreto, não havendo conflito, portanto. (JESCHECK, 1981, p. 1041) 



de objetividade, assim como acontece, também a exemplo, com o princípio da irretroatividade 

da lei penal, o qual figura como um dos sub-princípios da legalidade e como regra dominante 

no que se refere ao conflito de leis penais no tempo. É de um pressuposto lógico que a lei 

penal, quando finda a sua vigência, não retroage nem tem ultra-atividade, salvo algumas 

poucas exceções. Em verdade, o princípio absorve o seu real significado na idéia de 

retroatividade da lei mais benigna, conforme assinala Bitencourt, de tal modo que a lei mais 

favorável ao réu, ainda que não vigente à época do fato, será a ele aplicável (BITENCOURT, 

2008, p. 19).  

 Apesar da relevância sistêmica do princípio supra mencionado, Rosa Maria da Cunha 

defende a possibilidade da lei penal retroagir em prejuízo do acusado, pois que, assim como 

ocorre com o próprio princípio da legalidade, seu papel implica numa condição retórica de 

sentido. Quando a autora faz tal afirmação, baseia-se na caracterização da linguagem 

normativa como linguagem ordinária, demonstrando “ser impossível a precisão e univocidade 

das palavras da lei reclamadas pelo princípio da legalidade” (CUNHA, 1979, p. 82). 

Argumentar pela “condição retórica de sentido” é dizer que as decisões não são fundadas na 

escritura penal sem antes passar pelo campo ideológico. O processo lógico-dedutivo das 

decisões ultrapassa suas limitações objetivas para penetrar, implacavelmente, nas redefinições 

de conceitos provenientes da valoração encontrada em incertezas denotativas (vagueza) da 

linguagem e das determinações históricas. Por isso, a relação da norma com outros signos, 

sejam eles lingüísticos ou extralingüísticos, atravessam o eixo da Análise Crítica do Discurso 

a partir do momento em que se rompe com a langue saussureana, que é a-histórica e ignora o 

sujeito falante, para dar lugar às condições de produção. 

 No momento em que a dogmática, tal como traduz sua própria terminologia, baseia-se 

no dogma (da unidade), ela contradiz uma das características do discurso penal – enquanto 

manifestação do discurso geral –, que é o jogo competitivo dos enunciados. Num mesmo 



campo epistemológico são encontrados argumentos que se refutam entre si, e um deles não 

necessariamente anula o outro. Althusser e Bachelard já admitiam a contradição como uma 

das leis do discurso e, exatamente nesse sentido, é que seria possível defender que a lei penal 

maléfica retroage para prejudicar os direitos do réu, contudo, os mecanismos hermenêuticos 

citados, funcionando como controle do poder estatal, conforme aqui proposto, têm o intuito de 

restituir a coesão necessária ao funcionamento lógico do sistema, sem olvidar, evidentemente, 

a característica retórica de todo o procedimento.    

 Outra técnica utilizada pela hermenêutica penal e que demanda uma justificativa 

retórica, diz respeito à proibição da analogia para leis incriminadoras e leis excepcionais. A 

contrario sensu, permite-se o uso da analogia para normas penais não incriminadoras, 

exatamente porque elas não restringem a liberdade do indivíduo, o que se harmoniza com o 

princípio da reserva legal, já que ao intérprete/aplicador é defeso, mediante analogia, criar 

normas que limitem a liberdade do homem, estando elas destinadas tão somente à atuação do 

legislador.  

 A doutrina distingue analogia de interpretação analógica, colocando a primeira delas 

como processo de integração do direito e a segunda como técnica de interpretação. Para 

Bettiol, a analogia “consiste na extensão de uma norma jurídica de um caso previsto a um 

caso não previsto com fundamento na semelhança entre os dois casos” (BETTIOL, 1977, p. 

165). Assim, a analogia apenas apareceria na hipótese de lacuna da lei, enquanto a 

interpretação analógica, como forma de interpretação extensiva, é condicionada pela vontade 

da lei, como costumam dizer os doutrinadores. Um exemplo claro pode ser observado logo no 

primeiro artigo da parte especial do Código Penal Brasileiro, onde é enunciado o homicídio 

qualificado: “Se o homicídio é cometido (...) mediante paga ou promessa de recompensa, ou 

por outro motivo torpe”. Note-se que a expressão em destaque, capitulada no artigo 121, § 2º, 

inciso I, do CPB, permite que seja atribuído um conjunto de significados que não está 



delimitado previamente na norma. A ciência penal, então, admite que, em casos da espécie, 

instaure-se uma interpretação analógica para que sejam dados sentidos desejados pela própria 

lei penal, ao contrário do que ocorre com a analogia, pois, em razão da vedação à existência 

de crimes por costumes, por analogia ou por qualquer outro meio que não a lei em sentido 

estrito (nullum crimen nulla poena sine lege), não se autoriza que sejam integradas normas 

penais incriminadoras. A pergunta que deve ser formulada, no entanto, é: ao serem 

produzidos tais sentidos por meio da interpretação analógica, são criadas normas penais 

incriminadoras através da aplicação do direito? No dizer de Umberto Eco: 

 

Depois que o mecanismo da analogia se põe em movimento, não há garantias de que 
vá parar. A imagem, o conceito, a verdade descoberta sob o véu da semelhança, será 
vista, por sua vez, como um signo de outra transferência analógica. Toda vez que a 
pessoa acha que descobriu a similaridade, esta sugere outra similaridade, numa 
sucessão interminável. Num universo denominado pela lógica da similaridade (e da 
simpatia cósmica), o intérprete tem o direito e o dever de suspeitar que aquilo que 
acreditava ser o significado de um signo seja de fato o signo de um outro 
significado. (ECO, 2005, p. 55) 

 

 Quando a dogmática defende a proibição da analogia e a permissão da interpretação 

analógica, ela o faz com a justificativa de que a primeira hipótese seria um mecanismo de 

integração do direito (lacuna) e, a segunda, de interpretação do direito. Essa justificativa é 

visivelmente retórica, visto que o resultado prático da interpretação extensiva é, do mesmo 

modo, analógica. Se a resposta à pergunta anteriormente formulada for negativa, a idéia de 

vontade (da lei e do legislador), mais uma vez, mostra-se sendo utilizada como um 

fundamento para a racionalidade no Direito, convergindo com os propósitos da legalidade e 

consolidando o posicionamento de que os juízes não devem (re)criar novos significados para a 

legislação penal. Assim, a tradição legalista, com manuseios de defesa por leis claras e 

precisas desde Beccaria, difundiu-se, sobretudo, em razão da necessidade de cientificidade 

posta ao redor das codificações, e, persistindo no Estado contemporâneo o ideário da 



Revolução Francesa como modelo político-jurídico, em que a vontade da lei é a vontade do 

povo, maquinando o Judiciário para operar com textos de forma ipsis literis, a função 

garantista preponderou com lastro na legalidade enquanto literalidade. Se, por outro lado, a 

resposta for positiva, insta fazer uma reorganização das bases principiológicas do Direito 

Penal, pois, na tendência dos argumentos verificados neste estudo, são criadas normas penais 

incriminadoras por outras fontes que não a lei escrita, já que as similitudes são intermináveis. 

Parece existir um paradoxo entre a dimensão semântica da legalidade e a práxis normativa, e, 

no seio do conflito, técnicas de persuasão são empregadas para a construção de uma teoria 

rigorosa de controlabilidade do poder do Estado. 

 A proibição do uso da analogia no Direito Penal abre exceção quando a sua incidência 

beneficiar a defesa. Logo, a analogia in bonam partem é expressamente consentida, da mesma 

forma que acontece com a interpretação analógica, com base no argumento em que não se 

está criando norma penal incriminadora fora do âmbito legiferante, ainda que o resultado final 

entre analogia e interpretação extensiva seja praticamente o mesmo.  

 As justificativas apresentadas pela ciência penal são voltadas para o seu garantismo 

conforme já asseverado, e, conseqüentemente, para conter o poder do Juiz-Estado frente à 

liberdade do indivíduo. Os mecanismos de controle, de essência interpretativa, desestabilizam 

as certezas penais, sendo observada pelos próprios teóricos a fragilização da cientificidade 

frente a incontrolabilidade lógica ou empírica. Tratando da crítica à cientificidade penal, 

Ricardo de Brito pontuou três elementos ausentes de consenso da dogmática, que são: 1) a 

mutabilidade do objeto da ciência; 2) a crítica ao método; e 3) a incontrolabilidade lógica ou 

empírica dos enunciados. No último aspecto, os enunciados da ciência “não podem ser 

controláveis nem lógica nem empiricamente”, porém complementa que tal assertiva “não 

implica na ausência de todo e qualquer controle” (FREITAS, 2006, p. 193 e 195). O controle 

jurídico-penal, assim, apresenta eficácia retórica incontestável e, apesar da crítica à sua 



cientificidade, não é mais razoável pensar-se em ciência penal nas certezas das ciências 

exatas, admitindo-se suas divergências sem que, com isso, perca-se a credibilidade nas 

tentativas de controle do Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

O fechamento da dogmática penal, especialmente quanto à razão jurídica que a pensa 

(DELMAS-MARTY, 2005, xxix), comporta um campo de operabilidade particularmente 

objetiva segundo mecanismos próprios de funcionamento que convergem numa normatização 

estrita de (re)produção de textos. Essa movimentação regular dos institutos é exercida 

mediante o viés interpretativo do Direito Penal, o qual, por sua vez, direciona-se para uma 

roupagem ideológica cravada em discursos objetivistas de correspondência aos fatos e de 

corretude hermenêutica. 

Na perspectiva interdisciplinar proposta neste trabalho, o Direito é observado como 

consumidor de teorias, e não como produtor das mesmas. A partir do momento em que a 

teoria geral do Direito adota um paradigma epistemológico interpretativo, onde a 

interpretação vem ganhando um papel central em seus estudos (JUST, 2006, p. 394-395), a 

investigação das contribuições trazidas pelas ciências da linguagem à comunidade jurídica 

torna-se, cada vez mais, a base dos estudos hermenêuticos, mas, para desenvolvê-la, antes é 

preciso perguntar: quem é o destinatário da pesquisa e qual o seu objetivo? Ao se 

problematizar o princípio da legalidade, bem como, as noções de tipo e tipicidade como 

elementos fundamentais da teoria geral do crime, este estudo tentou manter uma interlocução 

com os penalistas, ao objetivar uma redefinição pragmática de tais conceitos. 

São dois os pontos de partida a serem considerados na interpretação do texto penal: 1) 

a funcionalidade do princípio da legalidade e sua conseqüente vedação aos tipos penais 

genéricos, à retroatividade da lei e à existência de crimes por costumes e por analogia, 2) a 

necessidade de subtrair do texto todos os significados que lhe sejam apresentados, sem 

descartar possibilidades semânticas por argumentos precipitados de ser a norma ilegal em sua 



vagueza. Isso quer dizer que, embora a legalidade apresente fins práticos de inquestionável 

funcionalidade para o Direito, sua dinâmica não vem sendo abordada de maneira pragmática 

no sentido vislumbrado por esta pesquisa. Ainda que a linguagem (preponderantemente em 

sua manifestação gramatical) tenha sempre exercido papel de grande relevância nas técnicas 

de interpretação do direito penal e na práxis jurídica de uma forma ampla, apenas com o 

irrompimento da reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia e da subseqüente notabilidade 

de teorias que correspondem às análises de discursos, as pesquisas jurídicas contemporâneas, 

em quaisquer de suas áreas de conhecimento, passaram a inclinar-se ao estudo dos conceitos e 

limites de seus objetos numa abordagem, no mínimo, semântica. 

O pensamento silogístico, na clássica versão do processo hermenêutico de subsunção 

normativa, figura na prática jurídico-penal como instrumento padrão para suporte da ideologia 

da objetividade no momento da interpretação e aplicação de normas incriminadoras. Sustenta-

se o processo dedutivo, ademais, no raciocínio lógico-formal verificado entre os 

neopositivistas, a exemplo de Kelsen, onde determinada conduta implica, necessariamente, 

numa dada sanção (p → q). Essa operabilidade do raciocínio dogmático penal patenteia a 

orientação da legalidade e de todos os princípios que dela decorrem, exaltando-se o 

fetichismo ao texto (escrito) normativo como modelo ideal/abstrato de previsibilidade 

significativa das condutas. 

No princípio da legalidade, quando dele se infere a regra da taxatividade, onde inexiste 

crime se não houver lei certa, desde já se impõe ao legislador o dever de elaborar leis precisas 

e claras, para que, com isso, o intérprete possa alcançar, com fácil dedução através do referido 

processo silogístico, o conteúdo da norma pretendido pelo legislador-racional, sendo a sua 

vontade o desígnio do povo que o elegeu pelos meios legitimados na ordem jurídica e social. 

Embora esse projeto não encontre propagações na academia de um modo amplo, ele finca 



todo o quadro dogmático que vai se ilustrando mediante recursos retóricos de controle da 

interpretação em proveito da coerência e unidade do ordenamento.  

Lei certa, para fins penais, é aquele texto claro e transparente, sem polissemias, 

vagueza ou ambigüidade, de modo a afastar da prática forense a arbitrariedade do Estado-juiz 

e resguardar, ao máximo, a liberdade dos indivíduos. Apesar dessa definição, a doutrina não 

ignora que, por conta dos caracteres inerentes à linguagem, exista uma potencial imprecisão 

das expressões empregadas nas proposições penais, o que gera uma tarefa interpretativa 

acidentalmente incerta, contrária, pois, ao que se pretende na teorização da ciência penal. Há 

na dogmática, dessa forma, uma relativa recepção dos preceitos da pragmática lingüística, 

mas, ainda assim, nota-se que seus institutos permanecem, em sua construção retórica, a 

inadmitir termos genéricos com fundamento no pensamento da estrita legalidade, e que toma 

por base o modelo político-jurídico da grande revolução. Claus Roxin confirma esse 

pensamento, ao revelar que: 

 

uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode 
proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do ius 
puniendi estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da divisão 
dos poderes, porque permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, invadindo, 
dessa forma, a esfera do legislativo. (ROXIN, 1997, p. 169) 

 

Tal modelo político-jurídico traz benesses incontroversas ao sistema, no sentido de 

preservar direitos negativos (ou direitos humanos de 1ª geração) e consolidar a intervenção 

estatal no âmbito da legalidade. É um raciocínio cíclico, portanto, onde o princípio da 

legalidade surge como justificativa para sua existência mesma. 

Os benefícios, todavia, parecem resultar de preceitos ideais que se desencontram em 

contextos imperfeitos/complexos. Destaque-se que a problemática posta ao longo deste estudo 



não reside numa crítica às finalidades almejadas pelas regras penais, mas, em alguma medida, 

na fundamentação de seus conceitos. Falar de lei certa como elemento para se atingir a 

legalidade, não é apenas pretensioso, como, seguramente, falacioso em seu tradicional 

enfoque, e acaba por defender fins próprios (funcionais) mediante manejos impróprios 

(formais), ou seja, os institutos que erguem a dogmática, embora apropriados quanto à 

utilidade sociojurídica que perseguem, são erigidos de forma paralela ao caráter pragmático 

que urge no seio da academia.  

A proposta desta dissertação para redefinir pragmaticamente alguns dos institutos 

basilares da ciência penal é fruto das razões da análise crítica do discurso e da linguagem 

ordinária. Assim, as noções de clareza e certeza da lei são transferidas do texto para o uso 

lingüístico, não sendo compreendidas, por isso mesmo, como características endofóricas (co-

textuais), e sim exofóricas (contextuais). Esse entendimento é compartilhado e difundido tanto 

entre os analistas do discurso, como também entre juristas e filósofos da linguagem, a 

exemplo de Fairclough, Wróblewski, Dascal e do segundo Wittgenstein, o que provoca uma 

reestruturação da própria legalidade penal, visto que seu alcance tradicional sofre aparos na 

medida em que seus dogmas (mais ao estilo do Tractatus) vão se confrontando com a 

perspectiva da reviravolta lingüística. 

A lei não é certa em seu ponto de vista interno. No texto normativo não há como se 

observar a característica da certeza nele mesmo, devendo ser, para tanto, constatados os 

elementos extralingüísticos que circulam como condição de produção do discurso jurídico. É 

nesse sentido que podem ser apontadas certezas, sendo elas construídas discursivamente numa 

prática social dada. É o que acontece, a título de exemplo, com as expressões “sob o domínio 

de violenta emoção” (art. 121, § 1º, CP), “motivo egoístico” (art. 122, inciso I, CP), “injusta 

provocação da vítima” (art. 129, § 4º, CP), “reputação” (art. 139, caput, CP), “dignidade” (art. 

140, caput, CP), dentre tantas outras. Atente-se que todas elas não possuem uma certeza a 



priori, originárias do texto legislativo, já que sua clareza envolve um processo que se encontra 

fora do texto (ela é pragmática). O que se afasta, neste estudo, são certezas apriorísticas, 

residentes no plano da abstração legal, como se prescindissem de qualquer trabalho 

interpretativo para serem assim consideradas. 

A mudança de enfoque sobre o enunciado da lei penal segue no fluxo da atmosfera 

pós-virada lingüística, tomando papel central na teoria do delito enquanto teoria jurídico-

discursiva. Como visto, o tipo penal é um conjunto de enunciados prescritivos e que guardam 

relação com as práticas penalmente vedadas. Apesar de sua textualidade afirmar condutas, 

como ocorre com os enunciados “matar alguém”, “subtrair coisa móvel alheia”, “usurpar o 

exercício de função pública”, etc., quando somada com a sanção correspondente, afasta 

noções explicativas ou descritivas para dar lugar a preceitos prescritivos, pois sua natureza é 

normativa e, por conseqüência, não possui qualquer valor de verdade. Como assinala Bobbio, 

“um comando vem às vezes expresso em forma declarativa, como costuma ocorrer nos artigos 

de lei, que, embora tendo uma evidente função imperativa, são quase sempre expressos com 

proposições declarativas.” (BOBBIO, 2008, p. 55). O tipo é, desse modo, construído a partir 

de caracteres textuais que vinculam um comando, sendo a expressão máxima da formalização 

do crime. Referindo-se a condutas humanas em abstrato, ele gera um campo virtual de 

significações que, apesar disso, não independe das práticas discursiva e social, nos termos do 

modelo analítico proposto por Norman Fairclough em sua teoria tridimensional do discurso.  

Fairclough definiu a análise textual como um processo de “descrição”, enquanto as 

análises da prática discursiva e da prática social são denominadas como “interpretação”. 

Quando não levados a efeito esses dois últimos elementos, não há como se dizer que um texto 

foi efetivamente interpretado, posto que o estudo restrito de seus aspectos endofóricos, 

sobretudo aqueles sintáticos, não alcançam a tarefa interpretativa da ACD. No momento em 

que ocorre a interpretação, analisando-se o discurso sem deixar de lado o sujeito e a 



historicidade, as perguntas a serem formuladas são, dentre outras: Quem fala? Para quem 

fala? Como fala? Qual a ideologia por trás da fala?  

Apesar de algumas considerações promovidas pela ACD enquanto método de análise 

de discursos, este estudo a recebeu como uma teoria crítica da linguagem, uma vez que, ao 

menos no alcance desta pesquisa, não foram constatados moldes efetivos de análise de textos 

que sejam ou perfeitamente reduzidos às práticas ou totalmente independentes delas. 

Conforme Fairclough mesmo argumenta, “não existe um método de análise lingüística que 

seja tanto teoricamente adequado como viável na prática” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 19). O 

modelo tridimensional, em conjunto com as AD´s, auxiliou na ruptura com a Lingüística do 

Sistema que predominava na Lingüística Moderna, abrindo espaço para o que se chama de 

Lingüística do Discurso. Mesmo assim, a dogmática penal ainda vem se desenvolvendo, em 

sua grande parte, de uma maneira mais aproximada aos moldes do estruturalismo formal de 

Saussure, analisando textos em sua forma autônoma e deixando de lado algumas questões que 

são hoje centrais no estudo do discurso. 

Diante do hermetismo penal e de seu símbolo máximo, que é o tipo penal enquanto 

delimitação textual das condutas criminosas, esta dissertação perquiriu acerca dos limites e 

possibilidades de interpretação dos preceitos potencialmente indeterminados no Direito, o que 

acaba por repercutir diretamente no campo da legalidade. As preocupações e desafios postos 

são também fundados no princípio da segurança jurídica e que está intimamente relacionado à 

idéia de previsibilidade dos comandos normativos. Entretanto, o tipo apresenta elementos que 

dão margem à provocação de instabilidades no âmbito da objetividade, já que, em tais 

elementos, admite-se a inclusão de subjetivismos próprios do intérprete. 

Os elementos objetivos do tipo (descritivos e normativos), presentes em sua 

textualização, abrem uma fenda retórica que cria uma ressalva à ideologia da objetividade 



penal. Boa parte da doutrina cerca os elementos descritivos através da interpretação a que 

chamam de literal, dispensando valorações em suas leituras por entender que o significado já 

vem posto de forma clara e objetiva na norma. Em contraponto, admitem os teóricos o uso de 

juízos de valor quando da análise dos elementos normativos, os quais se destacam entre os 

penalistas como a grande – e maior – abertura a técnicas plurais de interpretação. Mesmo 

diante do enfoque dado no decorrer da tradição legalista, no que se refere a suas razões 

antropocêntricas, a doutrina acabou por revelar a real possibilidade de existirem textos 

imprecisos em normas penais incriminadoras, ainda que comumente restrinjam a hipótese aos 

elementos normativos do tipo. 

A imprecisão de sentido dos tipos penais guarda estreita correlação com o ceticismo 

filosófico quanto à resposta correta, especialmente porque as interpretações desfrutam de um 

caráter aberto. Apesar de não ser razoável falar num único e absoluto significado para um 

dado texto, é possível falar, contudo, em certo grau de controle sobre o trabalho 

hermenêutico. É assim que Sírio Possenti coloca algumas condições de validade para a 

interpretação, levando-se em consideração as análises em conjunto do autor, leitor e texto. O 

teórico assevera que não há como produzir uma leitura adequada se, por exemplo, for para 

“encarar o leitor de um ponto de vista histórico e negar esta propriedade ao texto” 

(POSSENTI, 1999, p. 173). Defende-se, portanto, o mesmo enfoque de análise para a tríade 

de significação – autor, texto, leitor – ou seja, se for realizada uma análise retórica do texto, 

que assim também se proceda em relação ao autor e ao leitor, e assim sucessivamente. O 

legislador (autor), o tipo penal (texto) e o juiz (leitor) são componentes para o produto de 

significados em proporções mais ou menos semelhantes, de tal modo que não se pode dizer, 

sob o manto da legalidade, que se o texto não direciona totalmente a interpretação porque o 

autor já pré-definiu seu sentido através do comando pela lei certa, então ele é um elemento a 

ser desconsiderado totalmente (POSSENTI, 1999, p. 172). 



 Ao se pensar na problemática do significado e nas repercussões da linguagem na teoria 

jurídica contemporânea, sobretudo quanto à principiologia legalista nos enunciados dos tipos 

penais, este estudo não buscou promover uma ocupação extensa do Direito com critérios de 

correção interpretativa em sua exteriorização por intermédio dos signos, ou tampouco com a 

funcionalidade de processos lógico-dedutivos nas ciências, mas, em suma, o que se tentou 

empreender foi uma minimização de impasses na academia ocasionados por algumas das 

inquietações observadas entre o conhecimento da linguagem ordinária e o da dogmática, 

enfatizando-se que o sentido não é contextualmente invariante. Uma vez que o Direito Penal é 

realizado por intermédio de discursos, seja em sua expressão escrita ou oral, verbal ou não 

verbal, estreita-se o propósito em não pensá-lo de forma paralela às interações humanas 

ocorridas dentro de uma práxis social dada, sendo aí desenvolvida uma peculiar atenção no 

momento em que a linguagem é analisada como uma filosofia primeira – naquele mesmo 

sentido proposto por Wittgenstein em suas Investigações Filosóficas – para, só então, 

viabilizar-se uma compreensão mais completa do objeto científico.  
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