
, 

SUMARIO 

I NTRODUÇÃO ...................................................................................................... 17 


Parte I 

UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA LINGUAGEM JURíDICO-PENAL 


CONSIDERAÇÕES INiCiAiS ......................................................... ...... ............... 25 


Capítulo I - A LINGUAGEM JURÍDICO-PENAL COMO OBJETO DE 


Subseção I - Divisões e dimensões do estudo da linguagem jurídico-


ESTUDO ........................................................................................... 27 


Apresentação .......................................................... ........ .................................... 27 


Seção I - Configuração da linguagem jurídico-penal ........ ............ ..... .... ... ......... 27 


Subseção I - Conceituação de linguagem jurídico-penal .... ... ... ............ ..... 27 


Subseção 1\ - Funções da linguagem jurídico-penal .................................. 32 


Subseção lU - Tipos de linguagem jurídico-penal .... .............. ............ ..... . .44 


Subseção IV - Formas de linguagem jurídico-penal ................................. .47 


Seção II O estudo da linguagem jurídico-penal ..... ...... ..................... ....... ..... ..... .49 


-penal ... ... ................. ........... ............... ...... ... ... .. .................... 50 


Subseção 11 - A importância do estudo da linguagem jurídico-penal ........ 77 


Capítulo I1 - O PARADIGMA DA LINGUAGEM E SUAS APLICAÇÕES ...81 


Apresentação ...... .......................... .................. .. ............ ................ .......... ............ 81 


Seção 1- Conceitos e distinções paradigmáticas .... .......... .. ........ .... ........... .... ..... 81 


Subseção I - O paradigma do ser ........................ ............ ....... .. .................. 82 


Subseção 11 - O paradigma da consciência ou do sujeito .......................... 85 


Subseção 1Il- O parad igma da linguagem ...... ............ .............................. 91 


Seção JJ - Aplicações jurídicas dos paradigmas do ser, do sujeito e da linguagem ... \02 


Subseção 1- Aplicações jurídicas do paradigma do ser .......... ............ .... 103 


Subseção 11 - Aplicações jurídicas do paradigma da consciência ou do sujeito ... 104 


• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Francisco Bissoli Filho 

Subseção III - Aplicações jurídicas do paradigma da linguagem ..... ... ... 106 


Seção I li - Aplicações jurídico-penais dos paradigmas do ser, do sujeilo e 

da linguagem ........................ ..... ....................... .... .. ...................... 124 


Subseção I - Aplicações jurídico-penais do paradigma do ser ...... ...... .... 125 


Subseção" - Aplicações jurídico-penais do paradigma da consciência 

ou do sujeito ............ .. .................. .................... ... ..... ... ...... 125 


Subseção IH - Aplicações jurídico-penais do paradigma da linguagem .. J 29 


Capítulo 111- A METALlNGUAGEM JURíDICO-PENAL .......................... 141 


Apresenlaç~o .......... .................... .. ..... .. .............. ..... ... .................. .... .. .... .. .. ...... 141 


Seção 1- Metalinguagem jurídico-penal e linguagem jurídico-penal objeto ... 141 


Seção" - Elementos estruturais da metalinguagem jurídico-penal ................ 144 


Subseção I - O indivíduo, a sociedade, o Estado e o direito de punir .. .. . 145 


Subseção li - A norma e a .Iei penal e processual penal ...................... .... 160 


Subseção IH - O fato punível ..................... .. ........................ .. ................. 166 


Subseção IV - A silnção penal ... ....................................... ...... ................ 191 


Subseção V - A vítima e o criminoso .................. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. ......... .... 202 


Subseção VI- O processo penill e suas relações .. ..... ..................... .. ...... 205 


Parte 11 

A CONSTITUTIVIDADE DA LINGUAGEM JURíDICO-PENAL 


CONSIDERAÇÕES INICIAIS .......................................................................... 243 


Capítulo IV - A PRÉ-CONSTlTUTIVIDADE DA REALIDADE E A LIN
GUAGEM DESIGNATIVA ....................................................... 245 


Apresentação ... ......... .................. ...... ................ ..... ...... .. .. .... ..... ................... .... 245 


Seção I - A pré-constitutividade da realidade e a linguagem no âmbito geral .... 246 


Subseção I - O sofismo e o caráter arbitrário da designação ...... ............ 248 


Subseção .I[ - O phllonismo e a busca da designação correta .... .. ... ......... 249 


Subseção 111 - O aristotelismo e a designação apofântica ........... .. .. ... .... . 252 


Subseção IV - O nominalismo e a designação singular .. .............. .. .. .. ... . 258 


Subseção V - A Fenomenologia e a designação como expressão da 

consciência .... ...... .. .... .......... ... ... ............... ..... .. .. ............. 259 


Subseção VI - O neopositivismo lógico e a designação como tigura
ção do mundo .. ... ........................................................ .... 261 


Seção 11 - A pré-constitutividade da realidade e a linguagem no âmbito 

jurídico ................ ........................ ....... .................. .. ... ....... ........... . 263 


Subseção I - A pré-com 

Subseção 11 - A pré-con 

Seção I" - A pré-constitutivl 
rídico-penal ....... 

Subseção 1 - A pré-col 
nologia Pl 

Subseção II - A pré-col 
dogmático 

Subseção III - A pré-co 
dogmátic 

Capítulo V - A CRIMINALIZAI 
DA LINGUAGEM 

Apresenlação ................. .. .. .. 

Seção I - A constilutividade t 

Subseção I - Anleceden 
geral ........ 

Subseção 11 - A conslitl 

Subseção 111 - A consti 
tilosófíc; 

Seção II - A constilulividade 

Subseção I - A pragmát 

Subseção 11 - A hermenêl 

Seção 111- A conslitutividad( 

Subseção I - O pmgma 
-ti losófica 

Subseção II - Aspeclos. 

A CONSTITUTIVIOADE I 


CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Capítulo VI - A CRIMINALlZ 
DA CONSTITUI' 

Apresentação ..... .... .. ............ . 


Seção I - Aspectos gerais da I 


Subseção I - A alividadt 


Subseção" - O raciocín 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



filho 

paradigma da linguagem ..... ...... 106 


paradigmas do ser, do sujeito e 

............. ..................... .... ............. 124 


do paradigma do ser ...... ... ....... 125 


lis do paradigma da consciência 

,............................................. ...... 125 


is do paradigma da linguagem .. 129 


ICO-PENAL .......................... 141 


....... .................. ..... ........ .. ........... 141 


guagem jurídico-penal objeto ... 141 


uagem jurídico-pena l .... ...... ...... 144 


o Estado e o direito de punir .. ... 145 


ocessual penal .......................... 160 


............................. ... .. .. ........ ...... 166 


.... .... .. ....... .. ................ .. .............. 191 


.. .. ..................... ... ................... .... 202 


relações .................................... 205 


CEM JURíDICO-PENAL 

................................................... 243 


DA REALIDADE E A L1N
................................................... 245 


............ ...... .... .... ............... .... .. .. .. 245 


e a linguagem no âmbito geraL ... 246 


rário da designação .................. 248 


I designação correta ...... ..... .. ..... 249 


ação apofântica ........... .... ........ 252 


nação singular .............. ............ 258 


esignação como expressão da 

............... .. .................................. 259 


o e a designação como figura
........ .......... .................... ............. 261 


ade e a linguagem no âmbito 

...... ........... ........................ ........ .. 263 


Linguagem e Criminalização 

Subseção 1- A pré-constilutividade do direito natural ..... .. .. ................... 263 


Subseção II - A pré-constitutividade do direito positivo ......................... 279 


Seção lU - A pré-constitutividade da realidade e a linguagem no âmbito ju
rídico-penai ...... .. ............ .................... .. .......................................... 282 


Subseção I - A pré-constitutividade do fenômeno criminal na crimi
nologia positivista e na política penal .............. ........ ......... 283 


Subseção II - A pré-constitutividade do fenômeno criminal na lei e na 

dogmática penal ..... .................... .... ...... ........ ............... .... .. 286 


Subseção III - A pré-constitutividade do fenômeno criminal na lei e na 

dogmática processual penal ...... .......... ... ...... ...................... 288 


Capítulo V - A CRIMINALlZAÇÃO PRIMÁRIA E A CONSTITUTJVIDADE 

DA LINGUAGEM JURíDICO-PENAL ................................................ 291 


Apresentação .. .. .................................................................................. .... .......... 291 


Seção I - A constitutividade da linguagem no âmbito geral .... .......... .............. 291 


Subseção I - Antecedenles filosóficos da conslitutividade da linguagem 

geral ........ ........... ..................................... ................. ........ ... 294 


Subseção I1 - A conslitutividade da linguagem geral no pragmatismo ... 298 


Subseção III - A constitutividade da linguagem geral na hermenêutica 

filosófica ............. ........ .......................... .... .......... .... ......... 318 


Seção JI - A conslitutividade da linguagem no âmbito jurídico .......... ........ .... . 321 


Subseç<1o I - A pragmática jurídica e a constiluição do direito .. ............. 322 


Subseção 11- A hermenêutica jurídico-lilosófica e a constituição do direito .... 329 


Seção 111 - A constitutividade da linguagem no âmbito jurídico-penal ........... 330 


Subseção I - O pragmatismo jurídico-pena l, a hermenêutica jurídico
-filosófica e a constituição da realidade criminal ............... 331 


Subseção II - Aspectos gerais da criminalização primária ...................... 338 


Parte 111 

A CONSTJTUTIVIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 


CONSIDERAÇÕES INICIAIS ...........................................................................351 


Capítulo VI - A CRIMINALJZAÇÃO SECUNDÁRIA E A PREPARAÇÃO 

DA CONSTITUiÇÃO DA REALtDADE ClllMINAL .................. 353 


Apresentação ......................... .... ....... ................................... .. ... ............. .. ......... 353 


Seção I - Aspectos gerais da criminalização secundária .......... .. .. .... .. .. ............ 353 


Subseção I - A atividade de imposição de regras penais ................ ......... 354 


Subseção 11- O raciocínio jurídico na imposição das regras penais ........ 361 


15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Francisco Bissoli Filho 

Seção li - A preparação da constituição da realidade criminal ... ........... ..... .... 366 


Subseção I - A constiluição do caso penal ............................ ............. ..... 368 


Subseção" - A constituição da relação processual penal ...................... 388 


Subseção III - A constituição das provas e teses acusativas e defensivas ... 390 


Subseção IV - A constituição da tutela penal de urgência ...................... 397 


Seção 111 - A preparação da constituição da realidade criminal e o prindrio 
do estado de inocência .................................................................. 400 

Subseção I - O princípio do estado de inocência .................................... 400 

Subseção 11 - I mposições do rrincípio do eSlado de inocência na pre
paração da constituição da realidade criminal .................. 404 

Seção IV - A linguagem jurídico-penal na preparação da constituição da reali
dade criminal e o poder de definição dos agentes do sistema penal. ... 40ó 

Subseção J - A linguagem jurídico-penal na preparação da constituição da 
realidade criminal ....................................................................... 406 

Subseção 1I- O poder de definição dos agentes do sistema penal .......... 415 

Capítulo VII - A CRIMINALlZAÇÃO SECUNDÁRIA E A CONSTITU
TIVIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ... 421 

Apresentação .................... ...... ...... ........................ ...... ................. .... ................ 421 


Seção 1- Configuração da sentença penal .................. .. ................................... 422 


Subseção I - Conceituação de sentença penal ........................................ 422 

Subseção 11 - Pressupostos e requisitos da sentença penal ..................... 424 

Subseção 111 - A importância da sentença como ponto culminante do 
processo .......................................................................... 430 

Subseção IV - A eficácia da sentença penal e o seu elemento condenatório ... .432 

Seção 11 - A constilutividade da senlença penal condenatória ........................ 436 

Subseção J - Os nmdamentos da constitutividade da sentença penal conde
natória ...................................................................... .......... ...... ........ 43ó 

Subseção 11 - O trânsito em julgado da sentença penal condenatória co
mo marco objetivo da constituição da realidade criminal ... 460 

Subseção 111 - O poder de definição dos juízes e a sua responsabilidade 
na criminalização de condutas e pessoas ......................... 462 

Seção 111 - Uma concepção realisla e constitucional de crime e de contra
venção penal ................................. .. ............................................. 466 

CONCLUSÃO ..................................................................................................... 469 


REFERÊNCIAS .................................................................................................. 479 


íNDICE ALFABÉTICO ..................................................................................... 493 


A presente obra te 
I ização e, mais especi ficamer 
ria, por ser esse o ato proces: 
travenção penal e o criminosl 

Deve-se a escolhe 
linguagem como objeto da 
do, à existência de lacuna r 
linguagem no processo de e 
ginalidade desta obra. 

Essa importância c 
partir do surgimento do para 
um papel secundário ou inst 
até então, considerada preexi 
passa a ter importância prime 
tituída. No âmbito jurídico, 
-constituído na natureza (din 
tivo), mas, sim. que é conSl 
realiza desses textos na ling 
temente do paradigma etioló 
xistente ou pré-constituída ef 
no processo de crimimllizaç1 
jurídico-penal. 

1 nex ist iam, no ent, 
linguagem jurídico-penal, m; 

de criminalização, que é fom 
origem nas instâncias inforn 
sentença penal, Ilas instânci, 
ter em mente que as pessoa~ 
dutas das outras pessoas e o~ 
definições ou qualificações r 
definições ou qualificações 
informais, e por agentes do s 

A presente investi 
descrevendo como ocorrem 
em relação à realidade crimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


