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RESUMO 

Na evolução da teoria do tipo penal, podemos perceber um movimento de 

intensificação de complexidade, no qual os mais novos e diferentes posicionamentos 

doutrinários confluem para tornar aquela figura o ponto central do estudo do delito. Dentre 

as inúmeras classificações dogmáticas que surgiram neste desenvolvimento, nosso trabalho 

analisa uma em particular: a divisão entre tipos fechados e tipos abertos. 

Embora criada originalmente por Hans WELZEL para descrever um grupo 

específico de casos, a noção de tipos abertos ganhou contornos mais amplos, sendo 

admitida pela doutrina de maneira geral. Todavia, a aceitação dessa categoria científica não 

se limitou a uma atividade expositiva, servindo para a crítica de modelos jurídicos. Frente 

ao princípio da legalidade, conquista jurídica de longa data, os estudiosos do Direito Penal 

apontaram a ilegitimidade dos tipos abertos, por ofensa ao mandato de certeza, um dos 

quatro aspectos daquele princípio maior. 

Por outro lado, as conclusões da atual ciência hermenêutica ensinam que não se 

pode confundir texto legal e norma, e que a compreensão do fenômeno jurídico perpassa 

uma série de valorações adstritas ao Direito. Neste sentido, as diferenças que, em tese, 

tornavam específicos os tipos abertos, quando confrontadas com essa nova descoberta, se 

mostram apenas aparentes. Toda e qualquer norma apresenta um caráter aberto, algo 

intrínseco à linguagem humana. Logo, não existe tipo fechado. 

Inobstante, a censura que fora aventada pela doutrina não perde sua razão de 

ser. Pelo contrário, é necessária sua reformulação, para afirmar que o problema se encontra 

no grau de intensidade da abertura, na aceitabilidade ou não da indeterminação da conduta 

humana diante do caso concreto, único instante em que é possível a individualização da 

norma. 

Para tanto, é preciso erigir critérios seguros a fim de efetuar o julgamento da 

legitimidade dos tipos penais. Defendemos que os próprios fundamentos do princípio da 

legalidade – a vedação da arbitrariedade e a previsibilidade das condutas – servem como 

critérios de avaliação. Mais ainda, a realização dessa operação somente pode ser feita por 

meio do controle das decisões judiciais, o que nos leva a um problema de ordem prática e 

não apenas teórica. 
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ABSTRACT 

In the evolution of the criminal type theory, we can notice a movement of 

complexity intensification, in which the newest and most different doctrinal positions join 

together to make that figure the central point of the crime study. Among the multiple 

dogmatic classifications that aroused in this development, our task analyses one in 

particular: the division between closed and open types. 

Though originally created by Hans WELZEL to describe a specific group of 

cases, the notion of open types acquired a wider profile, being generally admitted by the 

doctrine. However, the acceptance of this scientific category has not been limited to an 

expository activity, serving to the critic of juridical models. Before the principle of the 

legality, a long-term juridical conquer, the scholars of the Criminal Law pointed to the 

illegitimacy of the open types, due to the offense of the certainty term, as one of the four 

aspects of that major principle. 

Moreover, the conclusions of today’s hermeneutic science instruct that one 

cannot confuse legal text and norm, and that the comprehension of the juridical 

phenomenon pervades a series of valuations bonded to Law. In this way, the differences 

that, in thesis, made specific the open types, when confronted with this new finding, prove 

to be only apparent. All and any rule presents an open feature, an aspect intrinsic to human 

language. Therefore, there are no closed types. 

Despite that, the censure that was made by doctrine does not lose its reason. In 

the opposite, its reformulation is necessary, to affirm that the problem is in the intensity 

extent of the opening, in the acceptance or not of the human conduct indetermination ahead 

of a concrete case, the single moment in which it is possible to individualize the rule. 

Therefore, it is necessary to built firm criteria to perform the judgment of the 

criminal types’ legitimacy. We sustain that the own foundations of the principle of the 

legality – the prohibition of arbitrariness and the prevision of conducts – serve as 

evaluation criteria. Furthermore, the accomplishment of this transaction can only be 

fulfilled by the control of judiciary decisions, what leads us to a practical problem, not only 

theoretical. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um Estado Democrático de Direito, não há dúvidas, o Direito Penal deve 

ser norteado pelo princípio da legalidade, dentre outros. A lei é mais do que um 

instrumento do Estado: consubstancia uma verdadeira garantia ao cidadão, um limite 

àquele poder que ele mesmo, enquanto integrante do povo, constituiu. 

Por interferir na liberdade, bem dos mais preciosos para o homem, o jus 

puniendi estatal precisa observar contornos claros, que demarquem com exatidão o campo 

do crime, evitando abusos por parte do Estado e conservando a segurança na sociedade. 

Daí porque o brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege foi consagrado em 

praticamente todas as legislações dos países democráticos, alcançando a ordem jurídica 

legal, constitucional e também internacional. 

No Direito Penal hodierno, o crime é previsto na lei através de uma construção 

lingüística específica: o chamado tipo penal. Deste modo, o princípio da legalidade, sob o 

aspecto da existência de um delito e da sua respectiva pena, está relacionado com a 

tipicidade penal. Só há crime e sanção penal quando houver tipo penal correspondente. 

A teoria do tipo penal percebeu um desenvolvimento notável desde sua 

elaboração. Sua importância é crescente, assumindo até mesmo, em algumas concepções 

doutrinárias atuais, o verdadeiro cerne da teoria do delito. 

Dentre as diversas análises do tipo penal, este trabalho dá atenção para uma em 

especial: a divisão entre os denominados tipos abertos e tipos fechados. 

A compreensão do significado desta dicotomia não é unívoca na doutrina, bem 

como são diferentes os efeitos que lhe conferem. De modo geral, podemos dizer que os 

tipos fechados são aqueles nos quais a descrição legal é precisa, enquanto que os tipos 

abertos padeceriam de uma redação indeterminada. 

Assim, em virtude de sua indeterminação, parte dos penalistas postula que os 

tipos abertos ofendem o princípio da legalidade, mais exatamente, o princípio da 

determinação legal, visto como desdobramento daquele. 
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Por outro lado, há tempos vem sendo elaborada e ampliada na teoria geral do 

direito a idéia segundo a qual texto legal e norma não se confundem, cabendo ao operador 

do Direito, perante um fato, realizar uma atividade interpretativa. As diversas concepções a 

este respeito vão desde a constatação da necessidade de interpretação para certos casos 

qualificados como difíceis (hard cases) até a afirmação de que não há atividade jurídica 

que não seja interpretativa, sendo a hermenêutica, portanto, essencial ao estudo e 

compreensão de qualquer norma e ordenamento. 

Neste sentido, a presente obra examina quais as repercussões da teoria da 

interpretação para a aludida classificação entre tipos abertos e tipos fechados. Também 

procura esclarecer as questões que emanam dos imperativos inerentes ao princípio da 

legalidade no que toca às implicações mencionadas no campo da hermenêutica, mormente 

quanto ao mandato de taxatividade ou determinação. 

Com efeito, se a norma – de acordo com a hermenêutica atual – não é 

exatamente a origem da interpretação e sim, mais propriamente, seu objetivo último, a 

divisão entre tipos abertos e tipos fechados se mostra apenas aparente. Tal conseqüência 

nos leva a refletir sobre o real significado da tipicidade com relação à determinação da 

conduta criminosa, e, por esta razão, traz questionamentos sobre a função do princípio da 

legalidade nos dias de hoje. 

É exatamente isto o que buscamos: abordar de maneira global as inúmeras 

decorrências que se entrecruzam na figura dos tipos penais abertos. A interdisciplinaridade 

essencial do problema, que envolve teoria da lei penal, teoria da norma, teoria do tipo 

penal e teoria da interpretação, anuncia corretamente a complexidade do exame a seguir. 
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2. CONCLUSÃO 

O princípio da legalidade é uma conquista de primeira grandeza para nossa 

sociedade, tendo sido amparado na Lei, na Constituição e nos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos. Ao lado de sua consagração no Direito positivo, ocorreu também seu 

desenvolvimento teórico, culminando na distinção de quatro aspectos que o compõem: lex 

scripta, lex stricta, lex praevia, lex certa. 

Na evolução do tipo penal, diversos problemas foram suscitados, destacando-se 

os chamados elementos normativos do tipo, bem como a crescente complexidade da figura 

típica. Como parte desse desenvolvimento, foi criada a dicotomia entre os tipos fechados e 

os tipos abertos, inicialmente formulada por WELZEL, e depois acolhida pela doutrina. 

Os tipos abertos são criticados por atentarem contra o princípio da legalidade, 

especialmente no que toca ao mandato de certeza. Entretanto, a teoria hermenêutica atual 

revela que essa observação parte de uma visão ultrapassada do que seja a norma, devendo 

ser revista. 

É necessário reavaliar a dicotomia entre os tipos fechados e os tipos abertos. 

Aqui oferecemos nossa contribuição teórica, para dizer que a questão não está no campo da 

qualidade dos tipos – todos inarredavelmente abertos – mas sim no grau de abertura que 

apresentam, na intensidade desta sua característica. 

Uma vez considerado o problema sob essa perspectiva, é preciso notar que a 

crítica permanece, mas com outros contornos, para figurar quanto à tolerância ou não de 

um dado grau de abertura, o qual deve ser avaliado na comunidade cultural em que se 

insere, tomando a norma contextualizada. 

Para operacionalizar o exame da abertura, postulamos critérios pautados pelos 

fundamentos que levaram à criação do princípio da legalidade, os quais pretendiam evitar a 

arbitrariedade e também assegurar a função preventiva da norma penal. Portanto, nosso 

trabalho apresenta mais uma obrigação do magistrado, consubstanciado no dever de avaliar 

a tolerância ou não do grau de abertura do tipo, de acordo com os critérios dogmáticos 

mencionados, amparados na legalidade. 
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Além disso, após o julgamento da aceitabilidade ou não do grau de abertura, é 

preciso oferecer uma resposta pragmática, que é concretizada pela via do controle. Este 

controle pode ser de diversas formas e, no campo jurisdicional, apresenta características 

peculiares. Dentre os instrumentos dispostos no sistema brasileiro, podemos assinalar as 

ações de controle de constitucionalidade, os recursos e as súmulas, com especial atenção 

para as chamadas súmulas vinculantes. 

Destarte, a solução para o caráter aberto dos tipos penais não é encontrada em 

uma fórmula teórica definitiva, mas sim na dinâmica da atividade jurídica, que demanda de 

todos nós, operadores e estudiosos, uma perene atuação em prol da liberdade. 
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