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RESUMO
COELHO, Thales Cavalcanti. Livre-arbítrio e culpabilidade: a responsabilização penal em face das
contribuições da neurociência. Junho de 2015. 232 p. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015.

O presente estudo tem por objetivo analisar as implicações, na estrutura de
imputação penal, das recentes pesquisas em neurociência voltadas a investigar os processos
de formação da vontade no cérebro humano. Considerando-se que, dos resultados de
experimentos acerca do funcionamento do sistema nervoso central, alguns pesquisadores
têm interpretado que as condutas humanas são desencadeadas a partir de processos
determinísticos, e não originadas da vontade livre do indivíduo, busca-se verificar de que
maneira tais conclusões impactam a responsabilidade penal, notadamente no que diz
respeito à culpabilidade, uma vez que sua concepção tradicional e consolidada está
fundamentada fortemente na ideia de livre-arbítrio. Com esse escopo, valendo-se do
método teórico-bibliográfico, o trabalho se desenvolve em três grandes etapas. Assim,
primeiramente, visa-se compreender a relação entre culpabilidade e livre-arbítrio,
inicialmente expondo-se de que maneira o primeiro conceito arrogou o segundo como
pressuposto no decorrer de seu desenvolvimento epistemológico, para tornar possível,
depois de realizada uma análise das razões da consolidação - e da posterior crise - de sua
concepção normativa no pensamento penal, examinar quais são (e se são firmes e
coerentes) as alternativas teóricas a esse conceito apresentadas pela doutrina
contemporânea. Em seguida, volta-se ao estudo da relação entre livre-arbítrio e
neurociências. Nessa etapa, investiga-se a natureza dos argumentos utilizados pelos
penalistas tanto para sustentar, quanto para refutar a ancoragem da responsabilização penal
no livre-arbítrio, examinando-se, ainda, eventuais fragilidades e inconsistências, além dos
possíveis aportes que as pesquisas em neurociência podem lhes proporcionar. Tudo isso,
com o intuito de se verificar se o advento da neurociência representa uma mudança de
paradigma na polêmica em torno da liberdade de vontade. Na fase final do trabalho, o
estudo é orientado a traçar um esboço do futuro da responsabilização penal em face dos
aportes da neurociência, analisando-se se representam (ou não) o fim da culpabilidade na
estrutura de imputação e, além disso, qual o modelo de punição mais adequado – tendo-se
como parâmetro as finalidades da pena – aos postulados neurocientíficos.
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ABSTRACT
COELHO, Thales Cavalcanti. Free will and culpability: the criminal liability in light of the contributions of
neuroscience. June of 2015. 232 p. Master’s thesis. Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo,
2015.

The goal of this study is to analyze the implications on criminal liability of the
recent researches in the field of neuroscience that relates to will-formation in human
brains. Taking into account that some researchers have interpreted, based on experiments
about the functioning of the central nervous system, that human behavior become from
deterministic processes, instead of the free will of the person, we aim to verify in what
ways those conclusions affects the criminal liability. The focus of the review is on criminal
culpability, whose traditional concept is based on the idea of free will. With three major
portions, the thesis is developed by the bibliographic method. At first, the target is to
understand the relationship between criminal culpability and free will and how that one is
grounded on this one. Then, after the analysis of the reasons of the consolidation, and
subsequent crisis, of the normative concept of culpability among the criminal authors, the
purpose is to assay the theoretic alternatives to this notion that are provide by the
contemporary doctrine. After that, the work follows with the study of the relationship
between free will and neuroscience. At this stage, we investigate the nature of the
arguments used by criminalists both to support and to refute the anchor of the criminal
liability in free will. We also examine possible weaknesses and inconsistencies, as well as
likely contributions that research in neuroscience can provide them. All this in order to
verify if the advent of neuroscience represents a paradigm shift in the controversy
surrounding free will. In the final phase of the work, there is the attempt to draw a sketch
of the future of criminal responsibility in light of the contributions of neuroscience. Thus,
we analyze whether these represent (or not) the end of culpability in the structure of
criminal liability and what is the most appropriate punishment model to neuroscientific
postulates, taking as parameter the purposes of the penalty.

Keywords: culpability; free will; neuroscience; neurolaw; punishment.
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1. INTRODUÇÃO
O vertiginoso desenvolvimento dos campos da tecnologia e das ciências médicas
tem contribuído sobremaneira, especialmente nos últimos trinta anos, para a compreensão
dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Com efeito, a evolução das
técnicas de leitura da atividade cerebral tem permitido aos pesquisadores não só observar a
estrutura anatômica do sistema nervoso central, como também examinar os processos que
ali se realizam. Assim, a partir de experimentos levados a efeito com a utilização de
procedimentos de escaneamento encefálico, por exemplo, muitas vezes registrando as
atividades neuronais em tempo real, os neurocientistas têm logrado vasculhar os
mecanismos cerebrais subjacentes às funções cognitivas, vale dizer, às atividades mentais
relacionadas ao tratamento das informações (percepção, memória, raciocínio etc.).
Nesse contexto, por sua relevância nas mais diversas áreas do conhecimento filosofia, psicologia, economia, direito etc. -, têm recebido particular destaque na
comunidade científica os estudos voltados à investigação dos processos de tomada de
decisão e de formação da vontade no cérebro humano. A atenção despendida pelos
neurocientistas nesse assunto se deve, em grande medida, à busca de quais são - e como
agem - os fatores responsáveis pela constituição do comportamento do indivíduo.
Expressamente, partindo da assunção de que a atividade cerebral se realiza por meio de
processos determinísticos - vale dizer, por relações de causa e efeito -, os pesquisadores
têm procurado identificar quais os componentes por detrás das mais variadas condutas
humanas.
Na esteira da investigação das origens e das causas do comportamento, uma parcela
significativa de neurocientistas tem proposto, com base tanto no conhecimento sistêmico
do funcionamento do cérebro humano, quanto no resultado de experimentos voltados a
testar diretamente o livre-arbítrio, que a formação da vontade em cada indivíduo não se dá
de forma livre, e que ocorre precipuamente de modo inconsciente. A ideia defendida por
esses pesquisadores é a de que, conquanto complexo e difícil de prever, o processo de
tomada de decisão é desencadeado a partir de uma interação calculável entre fatores
determináveis, a qual apenas emerge à consciência, proporcionando a experiência subjetiva
de liberdade de vontade, quando, em verdade, as escolhas já teriam sido realizadas pelo
cérebro - de maneira "automática" e "pré-determinada".
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Essa tese, apesar de não ser consenso (nem majoritária, quiçá) na comunidade
científica, por sua pretensão revolucionária e seu aparente respaldo empírico, depois de
ganhar força no âmbito da neurociência, passou a impactar outros campos do saber,
notadamente a filosofia, que há séculos tem cuidado da questão do livre-arbítrio e da
responsabilidade moral, sem lograr, contudo, atingir uma conclusão representativa de um
entendimento assente. Nessa linha, um respeitado grupo de pesquisadores de todo o mundo
tem propalado que advento das modernas pesquisas em neurociência apontam para
mudanças significativas no que diz respeito à percepção subjetiva, socialmente
consolidada, de que a liberdade de vontade é inerente ao ser humano. Assim, a título de
exemplo, segundo manifesto publicado na Alemanha, em 2004, por onze neurocientistas
dos mais importantes centros de pesquisa daquele país, a investigação cerebral, em um
período de tempo previsível - no próximos vinte ou trinta anos - poderá alcançar a conexão
entre processos neuroelétricos e neuroquímicos, assim como funções perceptivas,
cognoscitivas, psíquicas e motoras, até o ponto em que será possível fazer predições
bastante certeiras sobre estas conexões - tornando viável, verbi gratia, prognósticos de
comportamento (MONYER; RÖSLER; ROTH; SCHEICH et al., 2004). Para esses autores, isso
significa que devemos contemplar a mente, a consciência, os sentimentos, os atos
voluntários e a liberdade de ação como processos naturais, por todos basearem-se em
mecanismos biológicos.
As repercussões dessa presciência no campo do direito penal parecem evidentes, já
que as conclusões da neurociência, uma vez confirmadas, fariam ruir em grande medida o
arcabouço teórico que sustenta a ciência do direito penal contemporâneo. E, naturalmente,
o elemento mais sensível a aportes neurocientíficos daquele jaez é a culpabilidade, posto
que, ao menos em sua concepção tradicional e consolidada - a normativa, com os aportes
finalistas de Hans WELZEL -, adotada em vários sistemas jurídicos ocidentais, dentre os
quais o brasileiro, somente tem sentido a partir da ideia de existência do livre-arbítrio.
Caracterizada formalmente pela "reprovabilidade" do fato ao sujeito, vale dizer, pela
possibilidade de se dirigir a um indivíduo uma reprovação individual por sua ação, a partir
de valorações e critérios normativos, a culpabilidade welzeliana tem como conteúdo
material o "poder atuar de outro modo", noção largamente ancorada na premissa de que o
ser humano tem como uma de suas aptidões a liberdade de vontade.
Diante desse quadro, a proposta do trabalho é a de analisar como os aportes dos
recentes estudos em neurociência impactam a noção de culpabilidade. Especificamente,
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examinar se em face do atual estágio de desenvolvimento das investigações sobre o
cérebro, bem como dos prognósticos dos neurocientistas, ainda se justifica a manutenção
do conceito atual de culpabilidade - ou, até mesmo, se faz sentido a própria conservação da
culpabilidade na estrutura do delito. Para tanto, trabalhar-se-á, em um primeiro momento, a
relação entre responsabilidade penal e livre-arbítrio, investigando como, de um modo
geral, os doutrinadores penais trataram a questão no contexto do desenvolvimento
epistemológico da culpabilidade, e em seus antecedentes históricos. Em uma etapa
posterior, pretende-se desenvolver um panorama crítico de como os fundamentos
filosóficos e científicos de sustentação e de refutação da liberdade de vontade na estrutura
de responsabilização penal foram trabalhados pelo pensamento penal, o que será feito a
partir da perspectiva das principais correntes teóricas acerca do livre-arbítrio
(determinismo, libertarismo e compatibilismo), verificando-se, ainda, as repercussões da
abordagem contemporânea da neurociência na discussão. E, por fim, com base nas
conclusões da etapa anterior, buscar-se-á analisar, de um modo geral, os reflexos, na
ciência penal, das contribuições neurocientíficas à discussão em torno do livre-arbítrio.
A hipótese de partida da pesquisa é a de que, mesmo que não seja possível aferir
cabalmente, em um futuro próximo, a existência da liberdade de vontade, os subsídios
trazidos pela neurociência do comportamento agregam novos elementos para a
compreensão da ação humana, apontando para a substituição da noção tradicional de
culpabilidade (que, aliás, há tempos já é criticada) por uma nova proposta, mais
estreitamente ligada às finalidades preventivas da pena - inclusive as de prevenção
especial, voltadas à recuperação do autor do injusto penal (via, até mesmo, intervenção
cerebral direta e indireta). Sustentada a hipótese ao longo do trabalho - isto é, da
necessidade de um aperfeiçoamento do conceito de culpabilidade ou, até mesmo, de seu
afastamento da estrutura de imputação -, estudar-se-á se as teses funcionalistas alternativas
à culpabilidade finalista se mostram adequadas a essa nova realidade, bem ainda se as
propostas formuladas pelos neurocientistas podem ser aproveitadas, em algum grau, na
edificação desse novo modelo.
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7. CONCLUSÕES
1. A relação entre responsabilidade penal e livre-arbítrio tem origem no direito
canônico, a partir do qual a avaliação sobre as intenções do agente - aqui, desde uma
perspectiva moral - passou a preponderar sobre o resultado por ele produzido. Assim, a
ideia de que o pecado é a falta querida e imputável ao seu autor suscitou, no direito, um
questionamento já comum a outras áreas do saber, especialmente a filosofia, vale dizer:
existe liberdade de vontade?
2. A problemática acerca da existência (e da possibilidade de comprovação
empírica) do livre-arbítrio ganhou relevo na ciência penal com a consolidação da
concepção normativa, com os aportes finalistas, da culpabilidade. Concebido como a
reprovação ao autor de um fato antijurídico por haver, volitivamente (com dolo) ou sem o
cuidado exigido (com culpa), praticado uma conduta contrária ao Direito, quando podia ter
agido de outra forma, tal conceito tem como pressuposto existencial a possibilidade de
autodeterminação (liberdade de vontade) do agente.
3. A inviabilidade da comprovação empírica da liberdade de vontade do ser
humano e a indemonstrabilidade da possibilidade de o agente ter agido de outro modo, em
conformidade com a norma, na situação concreta em que se encontrava, revelaram a
insuficiência teórica da concepção finalista da culpabilidade. Somadas à crítica de que o
juízo de reprovação carregaria consigo uma indesejável carga moral, as dúvidas em torno
da existência de livre-arbítrio conduziram a uma crise no conceito normativo de
culpabilidade.
4. A crise da culpabilidade normativa suscitou na doutrina penal uma série de
proposições com vistas a elaborar uma estrutura de responsabilização penal de caráter
pessoal que solucionasse os problemas identificados a partir das críticas formuladas. No
que diz respeito à posição do livre-arbítrio no modelo de imputação, tais propostas podem
ser classificadas em duas grades linhas teóricas: (i) a linha baseada na afirmação do livrearbítrio, que o encara como uma realidade concreta, sustenta sua existência e formula
modelos de culpabilidade nele assentados; e (ii) a linha não baseada na afirmação do livrearbítrio, que elabora estruturas de responsabilização penal indiferentes à demonstrabilidade
empírica do fenômeno, seja por considerá-lo uma presunção necessária para o direito
penal, seja por assentar a punição em outros fundamentos.
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5. Os debates contemporâneos acerca do livre-arbítrio são orientados não por um,
mas por dois questionamentos: o "questionamento determinista"; e o "questionamento
compatibilista". O "questionamento determinista" busca revelar se é verdadeira a tese de
que em qualquer tempo - pelo menos até o "momento derradeiro" - o universo tem um
único e exclusivo futuro fisicamente possível. O "questionamento compatibilista", por sua
vez, procura desvendar se é possível haver liberdade de vontade em um universo
determinista.
6. As pesquisas em neurociência, em seu atual estágio de desenvolvimento, não
impactam significativamente o debate filosófico em torno da liberdade de vontade, por não
contribuírem

na

solução

tanto

do

"questionamento

determinista",

quanto

do

"questionamento compatibilista" - a neurociência, para começar, não é capaz de indicar
que vivemos em um universo determinista. O estado da arte da discussão filosófica sobre o
livre-arbítrio, assim, continua no mesmo nível de anteriormente ao advento da
neurociência, vale dizer: nossa noção intuitiva de que, de alguma forma, estamos no
comando de nossas próprias ações permanece em uma encruzilhada científica, onde, em
um flanco, estão os partidários da física clássica e, de outro, ficam os defensores da física
quântica de escala atômica - sendo que nenhum deles é capaz de apresentar uma resposta
satisfatória acerca da liberdade de vontade.
7. O quadro que a neurociência até o momento pôde produzir, com relação aos
processos de formação da vontade, é um de mecanismos infundidos com processos
indeterminísticos ou estocásticos (aleatórios ou probabilísticos): se um neurônio irá
disparar ou não, que padrão de potenciais de ação ele gerará, ou quantas vesículas
sinápticas serão liberadas, tudo isso tem sido caracterizado como fenômenos estocásticos
nos melhores modelos disponíveis atualmente. Contudo, se a imprevisibilidade que se
constata nos experimentos é realmente devida a processos indeterminísticos, ou se é
causada por processos determinísticos complexos que estão além de nossa atual
compreensão, são questões que a neurociência não é capaz resolver - pelo menos por
enquanto.
8. Os resultados das pesquisas neurocientíficas acerca do livre-arbítrio, apesar de
pouco terem impactado o cerne do problema, produziram ao menos um aporte significativo
à questão: ao compreender os processos mentais não como entes abstratos, mas como
decorrentes

dos

processos

cerebrais,

a

neurociência,

valendo-se

do

intenso

desenvolvimento das técnicas de leitura da atividade cerebral, passou a identificar, de
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maneira sem precedentes, disfunções cerebrais com repercussão direta no comportamento
humano, que até então não podiam ser identificadas. Essa contribuição impacta
diretamente as áreas do conhecimento para as quais o livre-arbítrio é objeto de estudo,
porque, apesar de não poder resolver o problema de se temos ou não, efetivamente, tal
aptidão, permite que se identifique situações em que, certamente, a vontade não era livre
ou, ao menos, não fora formada normalmente, seja por conta de desequilíbrios
neurofisiológicos, seja em razão desajustes na anatomia cerebral etc.

9. A neurociência já se revela como uma realidade em diversos tribunais,
notadamente em países estrangeiros, como os Estados Unidos da América, o Reino Unido
e a Índia, onde a leitura da atividade cerebral (especificamente, o "neuroimageamento")
tem sido utilizada como prova técnica no processo penal para várias finalidades, dentre as
quais: (i) demonstrar que o réu tinha uma condição mental que o tornava inapto para ser
interrogado perante o Juízo; (ii) indicar que o acusado tinha conhecimento experimental
(ou memória) da perpetração do crime; e, especialmente, para (iii) arguir a mitigação da
culpabilidade do autor do injusto penal, seja em razão de anormalidades cerebrais, seja por
conta do desenvolvimento incompleto do sistema nervoso central, no caso de adolescentes.
Contudo, apesar da utilização cada vez mais frequente de exames neurológicos como prova
técnica - muitas vezes aliada ao depoimento de neurocientistas, na condição de peritos ou
assistentes técnicos -, ainda não está claro, no atual estágio de desenvolvimento científico,
qual o nível de confiabilidade dessa espécie de elemento de informação na consecução
daquelas finalidades.
10. A proposta teórica de um grupo de neurocientistas estadunidenses de extinção
da inimputabilidade da estrutura de responsabilização criminal e consequente edificação de
um modelo de punição voltado à reabilitação do infrator por meio da intervenção cerebral
direta e indireta ainda não está suficientemente estruturada a ponto de ser detidamente
debatida pela doutrina penal, pois fundamenta-se em pressuposto extremamente inseguro,
carente de mínima base empírica, a saber: a consideração de que toda conduta criminosa é
causada por disfunções cerebrais. Além disso, a aplicação, na prática forense, de técnicas
de "enhancement" - melhora, aperfeiçoamento ou fortalecimento - das funções mentais e
intelectuais enquanto pena, voltada a reabilitação do infrator, se mostra, no presente,
absolutamente temerária, em razão da parca análise doutrinária e da ainda limitada
discussão social a respeito.
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11. Conquanto sejam fascinantes as projeções da neurociência cognitiva - vale
dizer, demonstrar objetivamente, por meio de leitura da atividade cerebral em tempo real,
como a vontade foi formada, conduzindo o processo da tomada de decisão e resultando na
realização da ação -, os resultados de suas pesquisas ainda são muito incipientes, seja
porque as técnicas utilizadas são relativamente rudimentares, seja porquanto muitas das
experiências levadas a efeito são direcionadas, pretendendo substituir uma situação real de
resposta livre por conjunturas construídas em um ambiente controlado. Assim, no atual
estágio de seu desenvolvimento, a neurociência não representa o fim da culpabilidade na
estrutura de responsabilização penal.
12. A neurociência do presente já tem aportado conhecimentos suficientes a
enaltecer uma visão preventiva do direito penal. Com relação à prevenção geral, os
robustos resultados de pesquisas envolvendo os processos de formação da vontade no
cérebro humano, que demonstram que fatores ambientais - isto é, estímulos externos ao
indivíduo - têm influência fundamental em nossos comportamentos, reforçam
sobremaneira as teses de que a proibição penal: (i) tem o condão de infundir temor a
possíveis delinquentes, sendo apta a afastá-los da prática delitiva (prevenção geral
negativa); e (ii) reforça a consciência jurídica de cumprimento da norma, com efeitos de
aprendizagem, confiança e pacificação social (prevenção geral positiva). No que se refere à
prevenção especial, a neurociência, por meio de suas técnicas, ao possibilitar uma
compreensão mais apurada dos mecanismos cerebrais relacionados a determinados tipos de
comportamento antissocial - como o agressivo ou violento -, tem logrado, pouco a pouco,
mas de forma promissora, associar certas disfunções neuronais a algumas práticas
definidas como crime, possibilitando, nesses casos, identificar as causas da atividade
delituosa e, assim, atuar sobre o autor do injusto penal para evitar que volte a delinquir no
futuro.

13. Em suma, à parte todas as possíveis (e promissoras) contribuições que as
pesquisas neurocientíficas podem oferecer ao sistema de justiça criminal a médio e longo
prazo, dois são os aportes da neurociência que já podem impactar, de forma imediata, o
direito penal: (i) os relacionados à identificação de disfunções cerebrais que repercutem
diretamente no comportamento humano, acarretando ações ou omissões em que a vontade
do indivíduo certamente não é livre ou, ao menos, não é formada dentro de padrões de
normalidade cognitiva - ampliando, assim, o espectro da inimputabilidade e conferindo,
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ainda, maior embasamento teórico às propostas de prevenção especial, como, por exemplo,
o tratamento terapêutico enquanto modalidade de sanção penal; e (ii) aqueles relacionados
à demonstração da influência do ambiente – especialmente, fatores culturais, morais e
jurídicos - na formação da personalidade e na realização das condutas humanas –
corroborando as teses de prevenção geral negativa e positiva.
14. Por fim, da análise da compatibilidade entre as principais formulações
alternativas à culpabilidade finalista existentes atualmente e os postulados neurocientíficos,
conclui-se que as propostas teóricas mais adequadas aos conhecimentos em neurociência
são as de Claus ROXIN e Winfried HASSEMER, na medida em que ambos não fundamentam
seu conceito de culpabilidade no livre-arbítrio (ou no "poder agir de outro modo"), bem
ainda reconhecem a eficácia das finalidades preventivo-gerais da pena. Assim, pode-se
apontar como perspectiva teórica para o futuro da culpabilidade a emergência (e
prevalência) de modelos de responsabilização próximos aos formulados por esses autores,
ao menos no que diz respeito às seguintes características: não fundamentação da punição
no "poder agir de outro modo" ou, de maneira mediata, no livre-arbítrio; e presença de
critérios de imposição e dosimetria da pena que levem em consideração suas finalidades
preventivas.
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