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O livro que tenho a honra de prefaciar constitui a tese que conferiu ao pro-
fessor Luciano Lopes o título de Doutor em Direito (Penal) pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), sob a competente orientação do renomado 
penalista José Cirilo de Vargas.

Nele, o autor trata, especialmente, da relação entre tipicidade e ilicitude, 
adotando uma concepção total do injusto, isto é, o tipo como ratio essendi da 
antijuridicidade.

Já não bastasse a profundidade e a maestria com que o assunto é tratado, 
cuida-se de um texto escrito em linguagem clara, precisa e concisa, e, pois, facil-
mente acessível.

Naturalmente que nem sempre estamos de acordo. Assim, por exemplo, 
não me parece que ainda faça algum sentido a tradicional distinção entre elemen-
tos descritivos e não descritivos (normativos) do tipo.

Com efeito, de acordo com Luciano Lopes (fl. 47), “certo é que os elemen-
tos objetivos, meramente objetivos, são diversos daqueles normativos. Há nor-
mas cuja interpretação é plena de valor em si mesma e há normas que dependem 
de complementação na sua interpretação. Ao contrário do que afirmou Roxin, 
há, sim, uma distinção bem nítida entre as duas modalidades de elementos tí-
picos”. Ainda segundo o autor (p. 47), “quanto aos elementos objetivos, que 
são meramente descritivos, há clareza e simplicidade no conceito. São aqueles 
verificados pela percepção direta dos sentidos humanos. Podem ser percebidos 
independentes da vontade que o autor da conduta expressou. Sua objetividade 
não se condiciona a juízos axiológicos”.

PrefácIo
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Tenho, porém, que essa distinção entre elementos descritivos e não descri-
tivos do tipo é uma ilusão, quer porque não existe conhecimento sem mediação 
do sujeito, quer porque todos os tipos penais demandam interpretação, afinal o 
sentido das coisas (textos, provas etc.) não é dado pelas próprias coisas, mas por 
nós, ao atribuirmos um determinado sentido num universo de possibilidades, 
aí incluída a falta de sentido inclusive, razão pela qual o direito, como um cons-
tructo que é, não preexiste à interpretação, mas é dela resultado. A interpretação 
é, pois, o ser do direito; e o ser do direito é um devir.1 Ou, como diz Gadamer, 
“o ser que pode ser compreendido é linguagem”.

Não existem, por conseguinte, fenômenos criminosos, mas apenas uma in-
terpretação criminalizante dos fenômenos e, pois, uma interpretação tipificante, 
antijuridizante e culpabilizante dos fenômenos.

Consequentemente, todos os elementos referidos nos tipo penais são inevi-
tavelmente valorativos (normativos) e não simplesmente objetivos ou descritivos. 

Estamos, porém, de acordo quanto ao essencial, ainda que motivos diver-
sos: os tipos penais encerram, explícita ou implicitamente, proibições, de não 
matar, de não furtar, de não estuprar etc. Afinal, e conforme assinala Luciano 
Lopes (p. 5), “o legislador, ao elaborar a figura típica, já verificou anteriormente 
o caráter de ilicitude que a conduta a ser tipificada apresenta. Há prévia verifi-
cação axiológica da ofensa, ou do perigo de ofensa, ao bem jurídico”, visto que 
(p. 195, item 6) “o tipo é descrição legal de conduta proibida pelo ordenamento 
jurídico-penal. Ele exerce, entre outras, as funções de garantia e de descrição 
(fundamentação da ilicitude)”.

E mais: a proibição que o tipo contém deve ser interpretada à luz do direito 
e do direito penal como um todo, e não isoladamente, naquilo que o seu enun-
ciado contém. É que os tipos penais só fazem sentido se considerados dentro de 
um determinado contexto jurídico-penal, e sistematicamente. 

Sim, porque os tipos penais não traduzem mandados absolutos de proibi-
ção, mas relativos, forçosamente. Justamente por isso, não há crime de homicí-
dio, mas homicídio simplesmente, quando o autor age em legítima defesa; não 
há lesão corporal por parte do cabeleireiro ao cortar o cabelo de seu cliente; nem 
há estupro por parte de quem mantém relações sexuais validamente consentidas. 
Tampouco existe infração penal por parte do funcionário público, que, no es-
trito cumprimento do dever legal, invade a casa de alguém e aí busca e apreende 
bens e prende pessoas.

Consequentemente, se os tipos penais encerram proibições e se as causas 
legais de justificação importam em autorizações, embora previstas e dispostas 
separadamente em diferentes lugares do Código, segue-se que as excludentes de 

1 Para maiores detalhes: QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: parte geral. 8. ed. Salvador: Editora 
Jus Podivm, 2012. 
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ilicitude são, de fato, elementos que negam o tipo, que, por isso, afastam a inci-
dência da norma proibitiva.

Em todo tipo penal está implícita, portanto, a ausência de causas de justifi-
cação, conforme a teoria dos elementos negativos do tipo. Assim, por exemplo, 
a sentença “matar alguém; reclusão de 6 a 20 anos” (CP, art. 121, caput) é in-
completa, porque omite, por uma compreensível questão de estilo, que “matar 
alguém é crime”, “que é punível” “que é proibido”, exceto se houver, em favor 
do agente, alguma excludente legal de ilicitude, quando então a proibição perde 
o sentido e deixa de incidir.

Exatamente por isso, carece de fundamento a distinção entre erro de tipo e 
erro de proibição, uma vez que errar sobre o tipo é, inevitavelmente, errar sobre 
a proibição que o tipo encerra. Consequetemente, todo erro de tipo implica um 
erro de proibição. Assim, por exemplo, quem tem droga ilegal supondo ser uma 
substância inócua qualquer incorre, simultaneamente, em erro de tipo e erro 
sobre a ilicitude do fato, pois quem erra sobre a representação do fato tampouco 
terá ideia da dimensão jurídico-penal de seu ato. A recíproca é também verdadei-
ra: o erro de proibição importa em erro de tipo, porque o erro de proibição é um 
erro sobre a mensagem proibitiva que o tipo consagra. 

A distinção entre erro de tipo e erro de proibição é, pois, uma superficial e 
perfeitamente superável.

Também por isso, o dolo há de compreender, necessariamente, o conhe-
cimento da proibição que o tipo encerra, porque um dolo neutro ou natural, 
tal como formulado pelo sistema finalista clássico, é uma ficção insustentável. 
O dolo é, pois, dolus malus, isto é, compreensivo da consciência e vontade de 
realização dos elementos do tipo. 

Não há dolo, portanto, por parte do agente que, acreditando agir licita-
mente, pesca ou caça ilegalmente, pois realiza, segundo a sua representação, uma 
atividade absolutamente legítima. Só existe dolo, por conseguinte, se o autor pra-
tica uma ação que sabe vedada pelo ordenamento jurídico, pouco importando, 
para esse fim, se ele concorda ou não com a vedação que recai sobre a conduta. 
Mas, se faltar o conhecimento da proibição que incide sobre a ação, faltará algo 
essencial à configuração do dolo.

Vê-se, por conseguinte, que o presente livro trata de assunto dos mais rele-
vantes dogmaticamente e que pode, inclusive, conduzir a doutrina séria e crítica 
– isto é, uma doutrina que não se limita a repetir, sem mais, o que os outros 
dizem, nem a só reproduzir decisões dos tribunais, ou, ainda, como parece ser 
uma tendência atual, a dar dicas de como passar em concurso público com um 
mínimo de esforço – a uma radical reconfiguração do sistema da teoria do delito.

O livro do professor Luciano Lopes é, portanto, indispensável para aqueles 
que ainda acreditam que é possível doutrinar, e doutrinar séria, autônoma e 
criticamente. 
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Que o presente livro tenha, assim, a justa e merecida acolhida por parte do 
público especializado! 

PAULO QUEIROZ
Doutor em Direito (PUC-SP)

Procurador Regional da República
Professor – UNICEUB
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Acho que será de pouca prestança a fala a seguir.
De fato. Nós outros, de constante visita às questões ligadas ao tipo e à 

tipicidade, seja visando à atividade acadêmica, seja no calor do debate forense, 
sabemos que o Autor deste trabalho não é nenhum iniciante que se aventura por 
verdadeiro banco de prova da teoria do delito.

Mais jovem, e começando por onde se deve começar, conteve-se nos primei-
ros degraus de escada ardilosa e cheia de tropeços.

Admitido por concurso público no Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciano Santos Lopes, sob a orienta-
ção segura e ilustre do Prof. Doutor Carlos Augusto Canêdo, pesquisou, meditou 
e redigiu um texto versando certos momentos especiais da ilicitude, crismando-o 
de elementos normativos do tipo. Realmente eles assim se comportam, seja na 
visão do tipo indiciador, seja não prescindindo de seu congênito enlace à anti-
juridicidade.

O trabalho ensejou-lhe o Mestrado, cum suma lauda.
Depois, sempre por concurso público, foi escolhido para o Doutorado, na 

mesma Instituição de Ensino. 
E ali, por influência direta de Mezger e de Sauer, se convenceu de que o 

tipo não é apenas a razão de conhecer a ilicitude. É a sua própria razão de ser. 
Ultrapassando-os (a Mezger e Sauer), compreendeu que a valoração contida no 
tipo não é provisória. Ao contrário, já é definitiva. Adotou, ao final, a doutrina 
do tipo total do injusto.

Sem temor de contrastar a modernidade tardia de Ernst Beling, Luciano, de 
maneira implícita, refutou a existência de um tipo valorativamente neutro, nos 
moldes concebidos e expostos na obra de 1906. 

aPresentação
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A verdadeira carga subjetiva que o injusto carrega deveria ter precedido ao 
Tratado de Beling, a ser crível, como resulta ser, que o tipo descreve a conduta 
lesiva de um valor.

Para logo, Luciano deu-se conta disso.
E melhor: por essa estrada batida pelo bom senso e razão, valendo-se de 

argumentos irrefutáveis, ele chegou ao ponto de chegada, habilitando-se a dar 
por finda a tramitação.

Seu trabalho quebra a monotonia da planície, e haverá de ficar.

JOSÉ CIRILO DE VARGAS
Professor Adjunto da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais


