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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar e conjugar dois temas discutidos 

pelas literaturas jurídico-penal e médica com certa dedicação nos últimos anos: o 

instituto da Culpabilidade e as Neurociências, respectivamente. 

Sabe-se que a Culpabilidade, pressuposto de aplicação de uma reprimenda 

penal, consiste em verdadeiro termômetro da democracia de direito das nações e, por 

esse motivo, todo e qualquer tema que lhe faça fronteira merece especial atenção, 

como é o caso das Neurociências. 

Desse modo, a dissertação, após fazer um traçado histórico sobre a 

Culpabilidade, chegando em seu conceito atual mais difundido, buscará demonstrar 

que o instituto é embasado no pressuposto do livre-arbítrio, sua coluna sustentadora, 

passando a confrontar esse aspecto sob a ótica dos experimentos neurocientíficos 

formulados por Benjamin Libet, na busca de responder à seguinte questão: é possível 

a compatibilização entre as proposições neurocientíficas iniciais de Benjamin Libet e 

a legitimação da aplicação da pena tendo a Culpabilidade como condição e o livre-

arbítrio como pressuposto? 

 

 

Palavras-chave: Culpabilidade; Neurociências; Livre-arbítrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The following paper analyzes and gathers information regarding two issues 

discussed by criminal law and medical literature, with extra attention over the past 

years: Culpability and Neuroscience, respectively. 

Culpability, which defines the application of criminal reprimands, is known as 

a true thermometer of nations’ democracy; for that reason, every single field that might 

cover and enhance this subject deserves special attention, which is exactly the case 

when we are talking about Neuroscience. 

That being said, this dissertation has historically analyzed the fundamentals of 

Culpability, reaching its current widespread concept, demonstrating how Culpability is 

based on the assumption of the free will concept, the foundation of Culpability, 

confronting this aspect with the Neuroscience perspective. This paper will seek to 

respond to the following question: is it possible to align the initial neuroscienfic 

propositions of Benjamin Libet with the legitimization of criminal reprimand application 

having Culpability as a condition and free will as a preassumption? 

 

Key-words: Culpability; Neurosciences; Free will. 
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1. Introdução. 

 

O presente trabalho tem por objeto dois assuntos principais e um ponto 

conector que os questiona e projeta. Nessa interface, pode-se afirmar que a 

dissertação visa a trabalhar conceitos já tradicionais de Direito material, agora 

revisitados, assim como contemporâneos e de vanguarda. 

Nesse sentido, parte-se do tradicionalíssimo instituto de Direito Penal da 

Culpabilidade e seus corolários, sem se olvidar do conteúdo que se lhe tem dado ao 

longo dos anos. Entendido como pressuposto de distribuição de responsabilidade nos 

mais variados ordenamentos jurídicos, referido instituto tem se alçado como 

verdadeiro termômetro da prática democrática no seio social, porquanto tem o condão 

de limitar, legitimar e justificar a intervenção estatal na esfera de maior importância 

aos indivíduos. 

Todavia, a despeito de sua inegável autoridade, o desenvolvimento da 

dissertação não toma a Culpabilidade e suas premissas como absolutas. Antes, 

questiona-as, arrancando-lhe à fórceps indagações acerca de importante elemento de 

sua constituição: o livre-arbítrio, sobretudo em sua face dicotômica cartesiana. 

Não se tratam, no entanto, de questionamentos de toda ordem, senão aqueles 

provenientes das Neurociências e mais especificamente dos experimentos de Libet. 

Enquanto a Culpabilidade será abordada como o primeiro tema principal, as 

Neurociências podem ser identificadas como o ponto que a ela se conectará para 

questionar e elaborar hipóteses. 

À evidência, o estudo conjugado da Culpabilidade e das Neurociências já não 

é novidade, seja em terreno estrangeiro ou nacional. Não se tem, pois, apenas o intuito 

de revisitar os temas e reproduzir ou atualizar o que vem sendo abordado pela 

comunidade acadêmica. 

Com efeito, as análises de Benjamin Libet se elevam, nessa dissertação, a 

um ponto de confluência, indagação e condicionante, porquanto visa, ao mesmo 

tempo, a questionar o livre-arbítrio e sua serventia a fundamentar a Culpabilidade tal 

como entendida atualmente. 
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Pois bem. Resta, no entanto, enfatizar que a dissertação fará fronteiras com 

conceitos adjacentes aos temas centrais, tal qual a teoria do crime, sem que com eles 

se confunda, para que a questão central não se perca. Por outro lado, é necessário 

igualmente sobrelevar que a limitação do desenvolvimento do trabalho identifica-se 

com as incertezas no que concerne aos estudos de Libet e das próprias 

Neurociências. 

De fato, embora seja palpável a rápida evolução nessa área de estudo, 

precipuamente com o acesso que atualmente se tem ao cérebro, com tecnologia 

extremamente sofisticada, parece-nos que o plantel formado pelas diversas frentes 

das Neurociências está longe de constituir uma verdadeira “revolução neurocientífica” 

capaz de alterar significativamente o paradigma jurídico da Culpabilidade1. 

É que, para além dos percalços culturais e políticos, ainda há muito que se 

desenvolver em termos científicos para que a eventual virada seja necessária ou pelo 

menos possibilitada. No mesmo raciocínio, é também essa amálgama de teorias e 

abordagens das Neurociências, com substanciais alterações em termos temporais 

sobre as hipóteses por elas mesmas levantadas, que reside a maior limitação do tema. 

Isto porque, em termos neurocientíficos, o material atinente à existência ou 

não do livre-arbítrio (capaz de fazer frente à Culpabilidade), assim como em relação 

às causas determinantes do agir humano é ainda incerto e somente pode gerar 

probabilidades, com as quais esta dissertação pretenderá trabalhar. 

Desse modo, pisando ainda em solo instável, a monografia tem por objetivo 

discorrer sobre o instituto da Culpabilidade e, à luz dos estudos de Libet, questionar e 

projetar uma possível compatibilização de eventual futura revolução neurocientífica 

com relação à distribuição de responsabilidade em sede de Direito Penal. 

A importância do tema, que configura também a justificativa de sua escolha, 

pode ser identificada nos três principais pontos que o compõem, ainda que por motivos 

diversos, ao nosso sentir. 

                                                           
1 Cf. CRESPO, Eduardo Demetrio in Neurociencias y Derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la 
culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la periculosidad.Demetrio Crespo, Eduardo (dir.) 
MarottoCatalayud, Manuel (coord.). Montevideo: B. de F., 2013, p. 19. 
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A Culpabilidade é sobrelevada pelo próprio papel que desempenha para o 

Direito Penal, podendo-se afirmar que se trata de uma de suas principais bases de 

sustentação, ao passo que está imbuída de justificar a distribuição de 

responsabilidades pela face mais incisava do Estado, subjugando direitos dos mais 

intrínsecos e caros aos cidadãos. 

Neste passo, tem-se afirmado que a análise do grau de democracia de um 

Estado passa inevitavelmente pelo seu ordenamento jurídico-penal, notadamente no 

que toca ao manuseio da Culpabilidade como pressuposto e instituto limitador da 

distribuição da responsabilidade dos indivíduos e, consequentemente, da aplicação 

de uma sanção de cunho penal. 

De fato, o instituto tem se destacado para muito além do afastamento da 

responsabilidade objetiva e da exigência prévia de lei que permita ao cidadão 

conhecer a ilicitude de uma conduta estampada em um tipo penal – política esta 

vigente desde o século XIX2. Ganhou, por sua importância, autonomia na estrutura 

formadora do crime. 

Clarividente que se trata de um instituto legitimador cuja edificação deve 

procurar estar sempre alinhada com a melhor técnica dogmática, sem se olvidar, no 

entanto, de atender a anseios de origem política e social. 

É que, para nós, de fato, a Culpabilidade jamais teve um conteúdo puramente 

técnico-científico, sendo ele erigido para atender a expectativas sociais e de políticas 

criminais. Isto fica ainda mais patente com o rechaço que se tem normalmente dado 

a possíveis aportes de áreas como as Neurociências, cuja validade poderia colocar 

em cheque essas mesmas “finalidades” sociais e políticas. 

Com efeito, apesar de toda altivez desse importante instituto de Direito Penal, 

deve-se questionar sobre a possibilidade de se abrir caminho, não sem críticas, às 

influências externas, ainda que isso signifique a desconstrução de suas premissas 

basilares. Não se pode dar de ombros a evidências com a justificativa de que a 

punição criminal restaria inviável. 

                                                           
2 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade: crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 15. 
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Caso as Neurociências tenham o condão de afastar, cientificamente, a ideia 

do dualismo cartesiano e, portanto, a existência do livre-arbítrio – e aqui pode ser 

identificada a importância desse segundo grande tema – haverá de se encontrar 

outros meios de atender as expectativas políticas e sociais, mas sempre sem subjugar 

a condição humana e os direitos que lhe são imanentes. 

É de toda precipitada a hesitação sobre os novos aportes científicos sob o 

subterfúgio de um suposto Direito Penal de medidas. Se a liberdade de agir como 

entendida hoje for afastada por estudos neurocientíficos, deve-se antes pensar no 

equívoco com que se vinha aplicando o instituto da Culpabilidade, e não apenas tentar 

salva-lo com vistas a viabilizar a teoria do crime. 

Por mais que se tenha desenvolvido trabalhos sobre uma possível 

compatibilização entre o Direito Penal e as Neurociências, acadêmicos esforçam-se 

por rechaçar os conhecimentos destas últimas a pretexto de salvar a forma como se 

tem divisado responsabilidades em imposto penas. Demetrio Crespo3, por exemplo, 

citando Hirsch, lembra que:  

Son muchos los autores que han criticado las consecuencias a las que podría 
conducir el "determinismo fuerte" en el Derecho penal si aboliéramos de 
nuestro universo conceptual toda referencia a la voluntariedad de las 
conductas y a la noción de responsabilidad. Aunque no siempre afortunadas 
o exactas algunas de esas criticas, apuntan a una conclusión poco discutible: 
un Derecho penal sin libertad humana equivaldria a un Derecho penal sin 
culpabilidad, lo que dejarla paso a un Derecho (penal) de medidas de 
seguridad. 

 

Ora, parece-nos que, se houver evidências suficientes que desmontem o livre-

arbítrio tal qual conhecemos hoje, dando lugar a um determinismo, seja este em qual 

intensidade for, o Direito Penal deve admitir o erro pelo qual percorreu durante muito 

tempo, assim como já o fez em relação a outras tantas figuras que se lhe 

relacionavam.  

Não se trata de sumariamente reconhecer a validade dos conhecimentos 

advindos das Neurociências, tampouco descreditar a importância da Culpabilidade 

para o Direito Penal. Ao contrário, exatamente por sua importância, por tudo o que 

                                                           
3 CRESPO, Eduardo Demetrio in Neurociencias y Derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la 
culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la periculosidad. Demetrio Crespo, Eduardo (dir.) 
MarottoCatalayud, Manuel (coord.). Montevideo: B. de F., 2013, p. 29/30. 
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representa para a função de distribuir responsabilidades e penas, é que se deve levar 

a sério qualquer conhecimento que lhe faça fronteira, seja para reforçar e, 

principalmente, para afastar os elementos que lhe dão suporte, como o livre-arbítrio. 

Talvez, melhor um Direito Penal de medidas assim conhecido e difundido – o 

que possibilitaria, inclusive, a formação de novas linhas de pesquisa –, que a 

manutenção de bases insólitas com a justificativa de se estar “viabilizando” a 

aplicação de penas. 

Desse modo, mostra-se clara a importância de abordar de forma séria, mas 

não apaixonada, a influência ainda que projetada das Neurociências sobre as colunas 

sustentadoras da Culpabilidade, sobretudo se forem reafirmadas as hipóteses que 

propõem um determinismo, extremado ou não. O contato das Neurociências, aqui, 

está voltado para cima, onde encontrará a Culpabilidade como uma figura que as 

antecede e por elas será confrontada. 

Nesse sentido, busca-se neste trabalho fazer uma projeção de consequências 

que sobrevirão em caso de aceitação das propostas científicas de Benjamin Libet em 

terreno atualmente ocupado pelo livre-arbítrio: direito penal de medidas? De 

conveniência? 

Com efeito, a par dos novos aportes neurocientíficos, tem-se sugerido que o 

funcionamento cerebral, em especial no que toca à liberdade de escolha de ação, está 

assentado exclusivamente em aspectos físico-biológicos, é dizer, sem qualquer 

denotação metafísica que dê suporte ao livre-arbítrio. Libet representa, no conjunto 

de seus experimentos, um meio termo entre o físico e o metafísico, como se verá. 

De outra banda, a motivação, o start desse funcionamento, as suas 

condicionantes, estão, dentre outros, baseados na formação social do indivíduo, o 

qual, agora, para os neurocientistas, não é totalmente imune a pontos de contato com 

o seio social. Isto é, por não estar mais situado no plano imaterial, o processo volitivo 

afigura-se mais vulnerável a essas influências. 

Não se pretende, todavia, alienar o ser humano a tal ponto de torna-lo 

irresponsável, simples objeto de joguete e vítima de seu próprio cérebro. Também não 

se tem o condão de deslegitimar a atuação do Estado e destituir-lhe de seu famigerado 

direito/dever de punir. 
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Ao contrário, tendo sempre a sociedade como algo a ser protegido e 

sobrelevado, mas sem perder de vistas os indivíduos que a compõem, tem-se por 

objeto rediscutir antigos conceitos, analisar outros que vêm sendo desenvolvidos, e 

projetar um futuro que os compatibilize de tal forma que não se desrespeite, um 

segundo sequer, o Estado Democrático de Direito e, consequentemente, direitos e 

garantias individuais. 

A importância do tema, portanto, e que justifica a sua escolha, não toca 

apenas ao mero estudo de institutos de Direito Penal e aos conhecimentos 

neurocientíficos. No fundo, trata-se, a nosso ver, de uma abordagem que visa a trazer 

à baila a indissociável proteção que se deve dispensar, sempre e sempre, à 

sociedade, como um todo, e a cada um de seus membros, individualmente, como sói 

acontecer mediante a correta aplicação da lei, notadamente a de cunho penal. 

A intervenção do Estado na esfera privada de um indivíduo constitui um tema 

de estudo tormentoso e há séculos tem fomentado dezenas de teorias que visam a 

explicar, justificar e, sobretudo, fundamentar e legitimar a necessidade de se criar 

preceitos dirigidos aos membros de uma coletividade, assim como a imposição de 

uma consequência negativa para quem deles se desvie. 

Isso pode ser observado em todos os graus de uma organização social, desde 

a própria existência do Estado4, passando pelas formas de governo, até a própria 

edificação das instituições que lhe dão suporte, aí se incluindo o Direito, tido como 

uma de suas mais importantes bases de sustentação. 

Aprofundando-se um pouco mais, pode-se dizer que na constituição do 

ordenamento jurídico de uma sociedade, seja ele codificado ou não5, o Direito Penal 

                                                           
4 Embora não seja objeto do presente estudo, no que se refere à formação do Estado, (ZIPPELIUS, 1997, p. 139) 
considera que a origem do Estado pode ser identificada na teoria patriarcal, na teoria patrimonial, na teoria do 
poder e numa teoria contratual historicamente entendida. Independentemente de qual seja a teoria adotada, 
entendemos que não haverá impacto no desenvolvimento da análise do tema central, partindo do pressuposto 
de que o mote a ser abordado independe da do caminho de formação estatal. 
5 Não deixamos de acreditar que o positivismo contribui sobremaneira para a Teoria do Bem Jurídico, mas 
entendemos, com Binding, que há desvinculação entre a lei e a norma penal, de sorte que esta última, antes de 
jurídico-positiva, é jurídico-racional. In: PLANAS, Ricardo Robles; BRANDÃO, Cláudio (Coord.). Estudos de 
dogmática jurídico penal: fundamentos, teoria do delito e direito penal econômico. Belo Horizonte: 2016, p. 
44. 
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é o ramo que mais carece de uma estrutura sólida de justificação, fundamentação e 

legitimação, dado o seu objeto de incidência e as consequências que impõe. De fato, 

Quando se fala em direito penal pensa-se logo em fatos humanos 
classificados como delitos; pensa-se, igualmente, nos responsáveis por 
esses fatos – os criminosos – e, ainda, na especial forma de consequências 
jurídicas que lhes estão reservadas – a pena criminal e a medida de 
segurança6. 

 

Com efeito, a importância do Direito Penal, que compõe essa necessidade 

especial de justificação e legitimação, guarda estreita relação com seu objeto7, que se 

eleva à condição de bem jurídico, cuja carência de tutela passa necessariamente pela 

restrição da ultima ratio característica desse ramo do Direito8. Embora a figura do bem 

jurídico tenha ganhado contornos mais precisos nos ordenamentos contemporâneos, 

sua importante função é historicamente percebida; conforme ensina Bechara9: 

O surgimento da teoria do bem jurídico insere-se no pensamento 
desenvolvido sob a influência da Restauração e consubstanciado na reação 
contra a ideologia iluminista, a partir do desencantamento com o racionalismo 
especulativo, da preocupação com a insegurança jurídica e do despertar de 
um sentido histórico positivista. 

Se de um lado o Direito Penal é imbuído dessa excepcionalidade, de outro 

não há dúvida de que a Culpabilidade é um dos seus institutos que mais se dá ao fim 

de justificar e legitimar, uma vez que: 

El principio de culpabilidad tiene que ver con la justificación de la imposición 
de la pena a individuos concretos (distribución de las penas), es decir, con la 
carga que tiene el Estado de Derecho de ofrecer frente a todo ciudadano una 
legitimación del mal o restricción de derechos que se le impone con base en 
un hecho que ha cometido10. 

 

Todavia, apesar da busca incessante do aprimoramento dogmático, falar em 

Culpabilidade é ainda hoje pisar em terreno arenoso, devendo-se à sua complexidade 

                                                           
6TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 1. 
7 PLANAS, Ricardo Robles; BRANDÃO, Cláudio (Coord.). Estudos de dogmática jurídico penal: fundamentos, 
teoria do delito e direito penal econômico. Belo Horizonte: 2016, p. 46 
8Ultima ratio entendida em sentido duplo: a lei penal pode reagir somente frente ao que já é em si um injusto e 
conforme determinados critérios de seleção dos injustos que devem ser punidos penalmente. Cf. PLANAS, Ricardo 
Robles; BRANDÃO, Cláudio (Coord.). Estudos de dogmática jurídico penal: fundamentos, teoria do delito e 
direito penal econômico. Belo Horizonte: 2016, p. 44. 
9 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2104, p. 93. 
10 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo José. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. In: CRESPO, Eduardo Demetrio 
(Dir.); MAROTO CALATAYUD, Manuel (Coord.). Neurociencias y derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito 
de la culpabilidad y tratamiento juridico-penal de la periculosidad. Montevideo: B. de F., 2013, p. 269. 
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e intangibilidade a maior dificuldade de estabilização de seu conteúdo e, para as mais 

variadas teorias que a abordam, a de se blindar a críticas e se manter no tempo. 

Comumente, na construção conceitual da Culpabilidade, autores partem de 

suportes filosóficos, políticos e mesmo religiosos, com abstrações tais de 

pensamentos que se pode pressupor a sua sobrevivência tão-somente até o momento 

em que outra reflexão, muitas vezes influenciada pela conveniência de política 

criminal, tome-lhe a vez. 

De fato, pode-se identificar que, ao longo de muitos anos, esses ramos de 
estudo têm guardado umbilical ligadura com as ciências sociais, como o Direito, que 
delas se sorvem de infinitos conceitos para direcionar o regramento que se diz 
indispensável à convivência social. Afinal, como bem pontua Aníbal Bruno11, 

Não pede o jurista justificação para o Direito. Toma o sistema jurídico e as 
suas implicações como uma realidade que existe e exerce a sua função 
normativa prescindindo de qualquer indagação de legitimação. A Filosofia é 
que opõe a essa posição empírica uma exigência de justificação racional, que 
acompanha toda construção jurídica, do mesmo modo que outras instituições 
sociais, e faz transpor conclusões da sua atividade especulativa ao domínio 
do Direito. E não se pode negar importância a essas conclusões na 
construção do Direito Penal e dos seus diversos institutos. 

 

A despeito de ser destinado específico espaço na presente monografia para 

os conteúdos que dão suporte à Culpabilidade – sejam eles dogmáticos, filosóficos ou 

mesmo religiosos – é certo que uma figura ganha especial destaque por sua altivez e 

manutenção no tempo para a finalidade a que se presta. Trata-se, como se disse, do 

livre-arbítrio, um importante conceito trasladado ao Direito Penal a partir da filosofia e 

da religião com o objetivo exatamente de preencher o conteúdo da Culpabilidade, sem 

o qual seria difícil justificar a intervenção penal do Estado na vida de seus cidadãos. 

Não é demais ter em ciência que 

A questão do livre arbítrio, ou da liberdade da vontade, é central tanto na 
Filosofia quanto no Direito penal. Neste, em especial dentro da culpabilidade, 
mas também quando se comenta a função da pena, jamais foi raro que viesse 
o tema à tona, ainda que fora para afirmar simplesmente que a discussão 
acerca dele deva restringir-se a bizantinas discussões filosóficas12. 

 

                                                           
11 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 30. 
12 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 15. 
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É evidente que a ação humana, considerada desde um aspecto livre e 

consciente, é o alicerce que justifica a imputação da responsabilidade individual e, 

conseguintemente, é também um dos elementos que permitem ao Estado gerar a 

correspondente consequência negativa acerca de uma conduta tida como desviante. 

Não fosse a aceitação da existência do livre-arbítrio, a intervenção baseada na 

Culpabilidade seria ilegítima, senão injusta. 

Por esse motivo, as liberdades de vontade e de agir, em paralelo à 

especulação de outros ramos do conhecimento, importam em grande medida ao 

próprio Direito, e em especial ao Direito Penal, em cuja seara o Estado se revela em 

sua face mais agressiva. Como pontua Manzano (2013, p. 105), 

La polémica acerca de si el actuar humano es libre o está determinado 
constituye una de las cuestiones esenciales sobre las que todo penalista ha 
reflexionado en algún momento de su vida profesional. El penalista, como 
cualquier persona, se siente fascinado por las cuestiones existenciales, que, 
como ésta, parecen exceder a la propia comprensión humana (...). 

 

É que, num Estado Democrático de Direito, a responsabilidade penal do 

indivíduo sobre suas condutas reside exatamente na ideia de que a ele foi dada a 

escolha acerca da forma como agir, uma vez que é considerado senhor de si, 

possuidor de uma liberdade de querer que, no gozo de suas plenas faculdades 

mentais, torna-o definitivamente a causa primordial da conduta praticada, levada 

como exteriorização de sua vontade13. 

Embora o presente trabalho pretenda desenvolver as questões adjacentes ao 

tema, pode-se afirmar que o livre-arbítrio é de fato um postulado razoavelmente 

estável e que tem possibilitado ao longo dos tempos certa aceitação do modo como 

se dá a distribuição da responsabilidade penal, sendo uma importante base da 

Culpabilidade. 

Pode-se afirmar, pois, que o grande campo do presente estudo é exatamente 

a Culpabilidade e seu pressuposto do livre-arbítrio, sem se olvidar, obviamente, de 

outros conceitos que no decorrer dos anos têm alimentado referido instituto e 

explicado o postulado da liberdade. 

                                                           
13 Não se olvida, mas também não se toma em plano introdutório, as questões relacionadas a exclusões de 
culpabilidade que, ao fim e ao cabo, são também limitações ou exclusões da própria liberdade. 
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Em uma gradação de três níveis, o segundo ponto da análise passará pelo 

enfrentamento do livre-arbítrio a partir dos experimentos neurocientíficos de Benjamin 

Libet, que configurarão o ponto de questionamento sobre a validade dos atuais 

entendimentos da livre vontade. 

Sob o ponto de vista neurocientífico, tem-se por objetivo abordar dois 

aspectos de relevo: o questionamento sobre a validade do pressuposto do dualismo 

cartesiano14, de um lado, com sua consequente consideração de um possível 

determinismo, e a projeção das consequências penais sobre sua aceitação, de outro. 

Com efeito, é mister enfrentar a questão relacionada à suposta metafísica da 

mente que, a nosso ver, é o ponto gerador das abstrações tamanhas da filosofia e da 

religião acerca da livre vontade. No ponto, parece ser exatamente essa imaterialidade 

que permite os discursos de autodeterminação suprema e, portanto, consente que a 

distribuição da culpa se dê como se dá. 

Ocorre que, para alguns neurocientistas extremados, e de certo modo o 

próprio Libet inicialmente, a partir de estudos que vêm sendo desenvolvidos nas 

últimas décadas, é possível supor que a liberdade de agir, com sua característica 

metafísica, não passe de uma ilusão construída a partir de conceitos abstratos, 

imprecisos e, principalmente, não demonstráveis. 

Os métodos de algumas linhas das Neurociências, como a de Libet, – e que 

também será alvo de questionamentos – teriam a credibilidade aumentada 

exatamente por serem pautados em experimentos científicos, que têm o condão de 

demonstrar, em afirmações comprováveis, a validade de suas hipóteses. Isto é, trata-

se de verdadeira contraposição em relação à abordagem feita pela filosofia, pela 

religião etc. 

Com efeito, tem-se que a liberdade de vontade, de decisão e de ação do ser 

humano, de acordo com os estudos oriundos das Neurociências, se dá de modo 

totalmente diferente daquele considerado pelas especulações levadas a efeito, 

sobretudo, pela Filosofia. 

                                                           
14 Fala-se, igualmente, em dualidade, a qual, apesar de certa diferença em relação ao dualismo cartesiano, parte 
igualmente da premissa da existência do material e do imaterial na formação do ser humano. 
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Em capítulo próprio, os questionamentos concernentes ao conceito de livre-

arbítrio vigente no meio jurídico será contraposto com algumas das especulações 

científicas de Benjamin Libet, cujos ensaios concluem que há atividade cerebral 

inconsciente que influenciaria (ou condicionaria) a vontade, decisão e ação humanas, 

porquanto antecedente da atividade consciente. 

Libet denominou esse intervalo entre as atividades inconsciente e consciente 

de Potencial de Disposição (Readiness Potential) e a considera ponto fulcral de seus 

experimentos: 

The long  time  interval (averaging  about  800  ms)  by  which  RP  onset  
preceded  a self-paced  act  raises  the  crucial  question  whether  the 
conscious  awareness  of  the  voluntary  urge  to  act  likewise appears  so  
far  in  advance.  If  a  conscious  intention  or decision  to  act  actually  initiates  
a  voluntary  event,  then the  subjective  experience  of  this  intention  should 
precede  or  at  least  coincide  with  the  onset  of  the  specific cerebral  
processes  that  mediate  the  act15. 

 

Essa conclusão inicial dá o tom da longa discussão sobre o livre-arbítrio e um 

suposto determinismo, que poderia, em situações extremas, negar totalmente a 

existência da livre vontade: o indivíduo como senhor de si de outrora passaria a ser 

não mais que um produto, um objeto de seu cérebro, que age independentemente de 

sua intenção consciente no processo volitivo.  

Admitir que todo o processo envolvendo as condutas e seu entorno tem 

caráter unicamente material, como algumas linhas o tem feito, significa, também, a 

possibilidade de estudá-lo empiricamente, assim como possivelmente comprovar os 

dados de estudo, o que representa de fato uma nova luz em ambiente deveras 

obscuro. 

Diferentemente dos estudos levados a efeito sobre o tema até o início do 

século XX, nas mais das vezes especulativos, a evolução das Neurociências, 

possibilitada pela criação e aperfeiçoamento de inúmeros modernos instrumentos de 

acesso ao cérebro, tem desafiado tudo o que até então se conhecia sobre o seu 

funcionamento. 

                                                           
15LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiativeandthe role ofconsciouswill in voluntaryaction. In: The 
BehavioralandBrainSciences, New York : Cambridge University Press, 1985, year 8, n. 4, p. 529. 
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Isto corresponde a uma diametral diferença do ponto de partida da filosofia e 

da religião, que sempre trataram do assunto desde uma perspectiva especulativa e 

metafísica, servindo de fundamentação à Culpabilidade, ainda que a mesma 

atualmente também se caracterize por conceitos dogmáticos e normativos. 

Com efeito, as Neurociências passam a questionar sólidos conceitos, 

construídos ao longo dos séculos, mormente no que concerne ao dualismo cartesiano, 

uma vez que, para parte de seus teóricos, a constituição do ser humano, inclusive no 

que toca às tomadas de decisões, pode ser identificada única e exclusivamente por 

seu corpo (matéria), deixando de lado a ideia de mente como algo imaterial. 

Não é de se olvidar, nessa linha, que jamais se pretende dar fiabilidade 

máxima às Neurociências, sobretudo pela amálgama de suas conclusões. Mas 

também não se pode manter o Direito apartado dessas mesmas conclusões: há 

necessidade de que Direito, Ciências e Filosofia se entendam, na medida do possível. 

Como escreveu CRESPO (2014, p. 18): 

Tudo parece indiciar que, por muito que forcemos os limites do raciocínio, a 
técnica dogmática por si só não terá o rendimento desejado, pelo que, 
repetidamente, terá que elevar a vista algo mais além e contemplar os 
problemas com uma maior amplitude, não passivamente desde uma cômoda 
torre de vigia, mas com a imprescindível ajuda que oferece a Filosofia. Como 
tratarei de demonstrar, nem as Neurociências, como ciências empíricas, nem 
o Direito penal, como ciência social, podem prescindir dela e estão, portanto, 
obrigados a entender-se. 

 

De fato, não é questão de destituir os avanços que as próprias especulações 

filosóficas possibilitaram, mas sim de se questionar a possibilidade de se admitir que 

as ciências empíricas deitem sombra no Direito como a própria Filosofia o faz. Pode 

nos parecer verdadeiro conservadorismo negar tal influência sob a justificativa de que 

o Direito tem por objeto “verdades formais”, “normativas”, “não verificáveis 

empiricamente”. 

De igual modo, a normatividade não deve ser imune à ciência simplesmente 

em virtude de a expectativa de que o êxito de determinada teoria empírica colocaria 

em xeque as edificações jurídicas, inviabilizando-as. Talvez, se inviabilizadas forem, 

seja porque já não servem para seu mister; ao menos, não desde um ponto de vista 

legítimo. 
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Nesse ponto, é importante a leitura de CRESPO16, quem faz uma análise do 

que resultaria ao Direito Penal em sede de eventual reconhecimento de um 

determinismo forte: Um Direito Penal de medidas? Um Direito Penal Totalitário? Um 

Direito Penal Impraticável? 

A reformulação do Direito Penal, seja a que custo dogmático for, pode não ser 

tão cara quanto a sua manutenção sobre bases insólitas, sob uma falsa percepção de 

que há legitimidade nas colunas que o sustentam. 

Esclareça-se, também desde já, que não tem a presente monografia qualquer 

conotação abolicionista, sobretudo por fugir-lhe do escopo, de modo que passará 

distante de qualquer conclusão nesse sentido. 

O estudo, perpassando pelas análises de áreas do conhecimento humano que 

de modo significativo utilizam-se da liberdade como objeto de análise, desembocará 

nos estudos neurocientíficos de Libet para deles servir-se como ponto de 

questionamento, sem contudo concluir categoricamente sobre a validade de seus 

métodos e conclusões; afinal, além da especificidade da área, basta ao objetivo da 

monografia os avanços e conjecturas de suas análises, que têm feito balançar a ideia 

de liberdade tal qual se tem utilizado o Direito Penal. 

É que, como se espera demonstrar, a estruturação da liberdade a partir do 

conhecimento neurocientífico tem colocado em especial questionamento o modo 

como se dá a interferência estatal por meio do Direito Penal, cujas premissas poderão 

sofrer consideráveis modificações no futuro, ao menos no intuito de imbuir-se de 

legitimidade suficiente à sua subsistência. 

Assim, mostrar-se-á a contribuição neurocientífica de Libet para uma análise 

neurobiológica do movimento de tomada de decisões e das próprias ações, ou seja, 

o reconhecimento de processos bioquímicos que antecedem o agir humano e o 

podem condicionar, ao menos em certa medida, colocando em dúvida o pensamento 

cartesiano sobre a existência da mente como algo imaterial e distinto do próprio corpo. 

Importa observar, todavia, que a abordagem não necessariamente depende 

da abolição da ideia do dualismo cartesiano como apregoam os deterministas fortes, 

                                                           
16Ibidem, p. 31-32. 
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de modo que é possível aceitar ainda as posições literárias dos dualistas-

interacionistas ou integrais. O que dá o tom da monografia, em verdade, é algo de 

certo modo aceito por estes últimos: o fato de que o processo de tomada de decisão 

depende, seja em que grau for, da atividade cerebral consciente e, de acordo com os 

neurocientistas, também da inconsciente. 

Ou seja, atualmente divide-se com muito mais facilidade a responsabilidade 

pelo processo volitivo entre a mente e o próprio funcionamento cerebral, em se 

tratando de pessoas saudáveis. O ponto de conexão que nos interessa, então, é a 

parcela atinente ao funcionamento bioquímico do cérebro, a possibilidade de se alçar 

o determinismo material, ainda que moderado, à condição de objeto de especulação 

sobre o processo volitivo. 

Não é preciso dizer que a constatação dessa atividade cerebral inconsciente, 

capaz de questionar a liberdade tal qual entendemos atualmente, terá grande 

influência no campo da Culpabilidade penal. Mas, para além dessa questão, a 

presente monografia visa a questionar até que ponto as Neurociências têm razão e 

qual seria a repercussão na distribuição da culpa. 

É que, com a justaposição do processo de tomada de decisão à atividade 

material do cérebro, ou seja, se deixada de lado qualquer ideia puramente metafísica 

da mente, passar-se-ia a questionar se maior razão assiste às teorias que veem no 

Estado uma das principais causas de predisposição social de um indivíduo à prática 

criminosa. 

Com o cuidado de não se alinhar a indesejáveis segregacionismos de teorias 

de evolucionismo social darwiniano, o estudo visará a buscar fundamento e a justapor 

o indivíduo – ou melhor, a constituição da atividade cerebral – em sua possível 

sujeição às condições sociais estimuladas pela organização da coletividade, no caso 

possibilitadas pelo próprio Estado. 

A importância da análise reside no fato de que o pressuposto e ponto de 

encontro inaugurados pelas neurociências, ou seja, a composição material da 

atividade cerebral no que toca ao processo volitivo, não seria possível senão em 

decorrência da negação da ideia de metafísica pura consubstanciada no dualismo 

cartesiano. 
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De fato, a clássica divisão cartesiana entre corpo e mente tem pautado 

sobremaneira a discussão sobre a livre vontade há muito tempo, podendo-se afirmar 

que serviu como teoria apaziguadora, porquanto convergente, entre diversos 

pensamentos acerca do tema. Essa façanha, podemos dizer, se deu em boa parte 

devido à desnecessidade de se comprovar a existência da mente, que goza de grande 

aceitação no plano teórico.  

Com as Neurociências, contudo, esse dualismo começa a ceder espaço para 

outras formas de abordagem da questão. Sem prejuízo da discussão acerca das 

construções filosóficas e religiosas sobre o assunto, que se vestiram de enorme 

importância ao longo dos séculos, não há dúvida de que a limitação do acesso aos 

recônditos detalhes do funcionamento cerebral foi a maior causa da aceitação das 

teorias metafísicas. 

Por fim, é de se dizer que toda a problemática no entorno da Culpabilidade, aí 

se incluindo aquela trazida pelas Neurociências, hão de merecer toda a atenção por 

parte dos estudiosos. Afinal, como disse Mezger (1935, p.41), o problema da 

culpabilidade é o problema do destino mesmo do direito de castigar. 
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2. Da necessária exposição da metodologia a ser utilizada: as diferenças 

de enfoques existentes entre ciências médicas e sociais. 

 

A presente monografia será pautada principalmente pelos métodos dedutivo 

e hipotético-dedutivo, ao passo que recorrerá a teorias e estudos jurídicos tradicionais 

já há muito desenvolvidos – sem que isso signifique ausência de abordagem crítica e 

proposição de novas questões ou hipóteses –, além de contemplar áreas científicas 

recentemente correlacionadas com o Direito, e cujo objeto de estudo está ainda em 

constante evolução, sendo certo que sua aceitabilidade será indagada e proposta. 

Com efeito, em campo do Direito Penal, serão trabalhados conceitos 

ordinariamente aceitos pela doutrina, na medida em que o possibilita a dinamicidade 

das ciências sociais, fazendo-os resistir ou não a questões de diversas ordens, com o 

fito de robustecer as premissas que possibilitarão as conclusões a que se pretende 

chegar. 

Nesse ponto, é importante ter em mente que, a despeito da consolidação de 

alguns temas afeitos ao Direito Penal, não se lhes pretende tomar como absolutos, 

senão os trabalha com olhar crítico, como se deve fazer em um trabalho científico. 

Todavia, faz-se necessário mencionar desde já que, não obstante a natural 

dinâmica que banha as ciências sociais, é inevitável que no decorrer do trabalho se 

tome como premissas alguns importantes institutos desse ramo jurídico, sob pena de 

não se tornar possível desenvolver o método dedutivo proposto. 

Para não se atingir tal mister de forma irrefletida – o de possibilitar o método 

dedutivo a partir de premissas razoavelmente estáveis ou estabilizadas –, pode-se 

conjuga-lo com algo como o método histórico de Roscher, de sorte a compatibilizar o 

objeto de estudo das ciências sociais com uma metodologia que exige a veracidade 

da proposição antecedente, considerando o conhecimento científico de regularidades 

na multiplicidade dos fenômenos como o conhecimento essencial nesses mesmos 

fenômenos17, dedicando o mesmo interesse às suas semelhanças e dessemelhanças. 

Noutro lado, o caminho hipotético-dedutivo será inevitável, sobretudo pela 

opção de se abordar na presente dissertação estudos ainda em curso, no ramo das 

                                                           
17 WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais, 4ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2001, p. 6. 
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Neurociências, cuja literatura, por si só, representa verdadeira amálgama de posições, 

com diferentes métodos de experimentação e igualmente variegadas conclusões 

acerca do tema central a ser relacionado no decorrer da dissertação. 

O cuidado no manuseio de referido método deve ser igualmente considerado, 

ao menos por dois motivos distintos. A uma, para que não se eleja hipótese que, 

dentre outras que lhe façam frente, tenha aceitação minoritária sem que exista para 

esta escolha justificação relevante. A duas, para que essa seleção não recaia sobre 

teorias demasiadamente embrionárias, com grande probabilidade de ruírem em curto 

lapso temporal. 

No ponto, também para minimizar o risco e evitar designação sobremaneira 

pautada por ideologias, opta-se por lastrear a eleição das hipóteses em sua validade 

dos juízos de possibilidade18, construção igualmente relacionada às ciências sociais 

e que, portanto, pode se mostrar mais eficiente para o fim proposto. 

É evidente que a monografia não tem o condão de adentrar, indagar e 

contrapor a validade técnica profunda dos métodos científicos, experimentais ou não, 

lançados por Benjamin Libet, tampouco propor novas conclusões acerca de seus 

estudos. 

Ao contrário, tudo o que houver de aporte originado de referido ramo do 

conhecimento será amanhado na dissertação de tal sorte que, ao nela ingressar, 

revestir-se-á de pressuposto/proposição/hipótese, residindo aí a incidência do método 

hipotético-dedutivo – ao contrário do que ocorre dentro das próprias Neurociências, 

onde a hipótese aqui tratada é alçada à importância de “conclusão”. E é para essa 

hipótese que se levantará a questão de sua validade, a partir de juízos de 

possibilidade, para o tema central da dissertação. 

 

 

 

 

                                                           
18 Ibidem, p. 204. 
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3. A Culpabilidade e o pressuposto do livre-arbítrio. 

 

A construção da culpabilidade jurídico-penal sempre girou em torno da 

legitimação da intervenção estatal na vida individual dos sujeitos submetidos ao 

ordenamento, afinal a pena que dela advém sempre configura uma invasão na 

esphera do poder e da vontade do indivíduo, que perturbou e porque perturbou a 

esphera do poder e da vontade de outrem19. 

Com efeito, em um Estado de Direito, a culpabilidade é um dos meios pelos 

quais se justifica frente ao cidadão a imposição de uma sanção de natureza penal, 

como consequência de uma conduta que tenha ele praticado. Não se trata de puro e 

simples embasamento da pena, senão de algo que lhe antecede, com maior ligação 

sobre a própria legitimidade da responsabilidade atribuída20. 

Importante notar que a edificação dogmática da culpabilidade penal, 

normalmente erigida com aportes filosóficos de cunho metafísico, é suficiente para 

ferir de morte importantes direitos fundamentais, tais quais a liberdade, a propriedade 

e até mesmo, em certos casos, a própria vida. Antes de ser uma crítica, a colocação 

visa, ao contrário, situar a tamanha importância do instituto da culpabilidade, 

sobretudo em tempos de expansão do Direito Penal em um inegável movimento 

punitivista ao redor do mundo. 

A culpabilidade penal dificilmente ganha nos ordenamentos jurídicos uma 

definição de conteúdo material – embora a literatura se dedique há décadas em fazê-

lo –, sendo mais comum que pontue apenas as suas causas de exclusão, assim 

entendidas as excepcionais situações em que há claro prejuízo no entendimento do 

agente acerca da conduta por ele praticada ou, como vem sendo sustentado desde a 

década de 1970, não tenha podido agir de outra maneira, isto é, de acordo com o 

ordenamento jurídico – o chamado alternativismo. 

É de se questionar, no entanto, se a culpabilidade tal como é encarada, com 

todos os seus componentes de estudo, pode continuar servindo para embasar a 

reprovabilidade de uma conduta ou se, ao contrário, dado seu caráter de ausência de 

                                                           
19 LISZT, Frans Von. Tratado de Direito Penal Alemão, p. 5. 
20 FEIJOO. Neurociencias e Derecho Penal, p. 269. 
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demonstrabilidade, deve ser rechaçada tal qual vem fazendo as correntes 

deterministas, que ganharam força com as Neurociências. 

De todo modo, convém pontuar que, para se questionar um tema, sobretudo 

de tal envergadura e para o qual se há dedicado anos de estudo, é necessário 

primeiramente abordá-lo de modo sistemático, profundo. Por essa razão, é mister 

entender o Direito Penal, assim como a culpabilidade, em todos os seus níveis, bem 

assim voltar na história os passos que trilhou até se chegar aos conceitos que temos 

hoje (FRAGOSO, 1986, p. 23). 

 

3.1. Os primórdios da culpabilidade: as sociedades primitivas. 

 

Ao se constituir como um instituto afeito à dogmática penal, como dito, a 

Culpabilidade representa uma forma de fundamentação da distribuição estatal de 

responsabilidade sobre condutas humanas. Não é difícil perceber que a própria ideia 

de más condutas e consequente punição antecede a qualquer conceito de 

Culpabilidade, de modo que é de interesse uma breve análise sobre a forma com que 

se justificava a imposição de uma pena nas sociedades primitivas21. 

Nos povos antigos, pode-se dizer, a distribuição de culpa se dava 

basicamente com lastro na religião e nos costumes, encontrando na 

responsabilização objetiva, solidária e na reciprocidade suas principais 

características. Trata-se de genuína ausência de aplicação do que conhecemos pelo 

instituto de Culpabilidade nos dias atuais, não se vislumbrando a consideração do 

livre-arbítrio. 

De fato, nos primórdios das organizações sociais, a atribuição de uma pena 

esteve atrelada à quebra de um tabu22, normalmente estabelecido pelo costume e 

                                                           
21 “Podemos poisassignalar a pena como um facto histórico primitivo, e não erraremos, se virmos 
justamente no direito penal a primeira e mais velha camada da história da evolução do direito, e 
considerarmos o injusto como a alavanca tanto do direito como da mora. LISZT, Frans von. Tratado 
de Direito Penal Alemão, p. 5. 
22“Aquella serie de proibiciones, a las que, con una frase polinésica se llama ahora tapú o tabú tienen 
origen mágico y religioso, y significa retribuición en vida: Edelson Best dice que tapú entre los mayores 
significa prohibición, una multiplicación de ‘no harás’. No es incorrecto llamar a esas prohibiciones la 
ley de los dioses que no deben ser infringidas. La penalidad, por la desobediencia de esos mandatos 
tácitos es el retiro de protección de la divindad”. JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal, 
tomo I. Buenos Aires: Losada, 1950.  
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chancelado por membros sacerdotais e teocráticos, que exerciam a intermediação 

entre seres terrenos e superiores23, com vistas à manutenção de uma ordem querida 

(e não criada) por uma divindade24. 

Tem-se afirmado que a submissão às regras sociais primitivas se dava de 

forma quase automática, com a existência de um impulso natural que levava os 

membros da sociedade a aceitar ou repudiar determinadas formas de condutas, 

pautadas, sobretudo, pela tradição e pelo costume, sendo a pena admitida 

implicitamente como necessária e legítima, incutida que era no sentimento do corpo 

social25. De igual modo, as formas de punição encontrariam parecidos filtros de 

fundamentação26. 

Todavia, a questão parece-nos muito mais complexa, não sendo razoável que 

os indivíduos, civilizados ou não, tenham uma “natural propensão” a obedecerem 

determinadas regras, sobretudo com extremo auto sacrifício. Como acentua 

Malinowski, em tempos modernos e contemporâneos, há uma tendência a se procurar 

nas sociedades primitivas esteios de ordenação, administração e cumprimento de 

regras parecidos com tradições civilizadas e, não os encontrando, conclui-se que as 

leis costumeiras têm aceitação em função de algo naturalmente automático27. 

Pensamos de fato que, mesmo nas sociedades primitivas, a observância dos 

regramentos se dá, nas mais das vezes, por sua compulsoriedade, o que não quer 

dizer que inexistissem fatores de sentimento de comunhão social que igualmente 

influenciassem o cumprimento das leis. Então, 

 

 

                                                           
23 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 17. 
24 A ideia de um Deus criador surge na tradição judaica e passa, depois, à tradição cristã. In FERRAZ JUNIOR, 
Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, denominação, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, 
p. 53. 
25 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 35/36. 
26 MALINOWSKI, Bronislaw. Crime and Custom in Savage Society. New Jersey: Rowman & Allanheld Publishers, 
1985, p. 10. 
27 MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e castigo na sociedade selvagem. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2003, p. 17/18. 
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Talvez não haja nenhuma necessidade maior de afirmar que nenhum homem, 
por mais “selvagem” ou “primitivo” que seja, instintivamente agirá contra seus 
instintos, ou involuntariamente obedecerá a uma regra a que se sinta 
inclinado a burlar astuciosamente ou a desafiar propositadamente; ou ele não 
agirá espontaneamente de modo contrário a todos os seus desejos e 
inclinações28. 

 

Seja como for, tem-se que esse estágio inicial de organização social, baseada 

significativamente em tabus, costumes e tradições, não era caracterizado por 

legitimação racional na maneira de intervir, regular ou punir condutas29, de sorte que 

se fazia presente a responsabilização objetiva do causador de um fato lesivo, na 

medida em que cuidava do lado material ou sensível do crime30, sempre tida a conduta 

como um atentado à vontade divina, a quem se atribuía a proteção da tribo. 

Com efeito, era comum que a religião e o regramento social31 fossem 

fortemente entrelaçados, sendo de difícil percepção qualquer linha que os separasse 

de forma clara, configurando uma espécie de “indiferenciação”, com a confusão de 

funções sociais hoje encaradas distintamente32. Daí a importância que ganha a figura 

do sacerdote, encarregado, na terra, de filtrar as penalidades pretendidas pela 

divindade. Essa espécie de função judicante ou regulação da aplicação do querer 

divino, todavia, 

(...) não se separa do próprio direito, de tal modo que não podemos falar do 
conhecimento do direito com algo dele separado. Esse “conhecimento” e sua 
prática (de aplicação) não se distinguem: a existência, a guarda, a aplicação 
e o saber do direito confundem-se33. 

 

Identificando esse querer divino nos códigos de Manu e Hamurabi, bem como 

sua difusão entre países como Babilônia, Índia, Israel, Egito, Pérsia e Egito, dentre 

                                                           
28 Ibidem, p. 53-54. 
29 Adotamos o termo “racional” ou “irracional” para melhor identificação do tema na doutrina difundida, o que 
não significa dizer que não existia alguma racionalidade nos métodos primitivos, mas sim que obedeciam a um 
contexto histórico incompatível com os dias atuais. 
30 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, vol. I, tomo II, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 113. 
31 Utilizaremos a expressão “Direito Penal” para designar os institutos hoje conhecidos como afeitos a esse ramo, 
sem embargos da ciência de sua inexistência em sede de sociedades primitivas. 
32 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade: Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 17. 
33 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, denominação, 4ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 53. 
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outros, Magalhães Noronha preleciona que o princípio que domina a repressão é a 

satisfação da divindade, ofendida pelo crime34. E continua, na sequência: 

 

É o direito penal religioso, teocrático e sacerdotal. Um dos principais Códigos 
é o da índia, de Manu (Mânava, Dharma, Sastra). Tinha por escopo a 
purificação da alma do criminoso, através do castigo, para que pudesse 
alcançar a bem-aventurança35. 

 

Importante observar que, apesar da irracionalidade das formas de punição, 

com reprimendas extremamente desumanas, infligidas com base unicamente em 

aspectos causais, havia massivo apoio do corpo social, seja pela propensão ou pela 

obrigatoriedade, como dito. O descumprimento de um costume ou tradição, no fundo, 

representava uma afronta diretamente à divindade e, segundo os tabus, a 

consequência sobrenatural e negativa recairia sobre a própria tribo36, de modo que, 

para expiar-se, fazia-se necessária a punição daquele que desencadeara o malfeito. 

Embora haja quem defenda o contrário, parece-nos sobremaneira acertada a 

posição de Von Liszt ao destacar que a imposição de pena não tinha um caráter 

exclusivo de conservação individual, consubstanciado na vingança37. Ao contrário, 

tinha-se também e sobretudo que as condutas punidas atentavam a própria ordem 

social, ofendendo interesses, direta ou indiretamente, comuns ao grupo, de modo que 

as reações eram igualmente coletivas. Isto fica evidente quando se constata, e.g., a 

existência de penas consistentes na expulsão do indivíduo do seio social, denotando 

que a sua conduta retirara a paz e tranquilidade coletivas. 

Desse modo, uma vez verificado o mal causado e, portanto, a afronta ao 

querer divino, era comum que objetivamente aquele que o originou fosse punido. Esse 

é um primeiro aspecto do regulamento social primitivo que denota a ausência da ideia 

racional de Culpabilidade e de seu pressuposto do livre-arbítrio, uma vez que inexistia 

a constatação e mensuração de culpa em seu sentido estrito, notadamente no que 

                                                           
34 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, vol. 1 – São Paulo: Saraiva, 1997, p. 21. 
35 Ibidem, p. 21. 
36 Pontua-se que, nas sociedades primitivas, embora se relevasse o aspecto biológico da família,  
37 LISZT, Franz von. La idea del fin em el derecho penal. Granada: Comares, 1995. In FLORÊNCIO FILHO, Marco 
Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p. 19. 
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toca a possíveis hipóteses de sua exclusão. Isto é, bastava a relação de causalidade 

entre a conduta e o dano, ainda assim sumariamente identificada. 

Por outro lado, a conduta desviante, em tese, geraria malefícios a toda a tribo, 

mormente se não expiada por meio da punição, isto é, de verdadeira retribuição38. A 

pena, como dito desumana, podia recair não apenas na pessoa daquele que 

descumpriu os preceitos sociais, mas da própria coletividade. A responsabilidade não 

era atribuída necessariamente ao causador, tampouco a imposição da pena39.Daí 

dizer-se haver responsabilização solidária40, demonstrando, também por isso, a 

irracionalidade da distribuição da reprovabilidade e, por conseguinte, a ausência de 

qualquer princípio de Culpabilidade. 

Ainda que com o passar do tempo, no que toca às sociedades primitivas, 

tenha havido significativos avanços quanto à natureza das penas, passando pela 

represália da vítima – limitada posteriormente com o talião e a composição (preço da 

paz)41 –, é somente com a fortificação do público em detrimento do privado, passando 

a punição gradativamente à esfera de poder concentrado, que se pode atribuir alguma 

alteração, ainda que mínima, rumo à Culpabilidade. 

De fato, com a concentração da repressão nas mãos de uma organização 

pública de poder, vê-se uma importante restrição da discricionariedade punitiva em 

prol de regras fixas e obrigatórias – muito embora aquém de um positivismo 

propriamente dito. 

De um modo ou de outro, é inegável o salto que se dá na matéria quando se 

retira do ofendido o exercício exclusivo da pena, confiando-o a juízes imparciais que 

examinavam mais calmamente os fatos42. Sugere-se, assim, nessa análise detida, 

que se leve em consideração a culpa do ofensor e a finalidade da pena, sobretudo em 

cotejo com o mal causado, ainda que de forma embrionária. E a imposição de limites 

é o que caracteriza o final do período primitivo43. 

                                                           
38 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Direito Penal, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2009, p.24. 
39 Ibidem, p.24. 
40 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 18. 
41 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 24. 
42 LISZT, Frans Von. Tratado de Direito Penal Alemão, p. 8/9. 
43 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Direito Penal, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2009, p.25. 
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3.2. Culpabilidade entre os gregos. 

 

Na Grécia, em que pese haver ainda uma aplicação do direito baseada em 

atendimento às vontades divinas, sendo Júpiter o responsável por sua tutela, os 

filósofos gregos influenciaram sobremaneira uma alteração desse panorama: 

A ideia de culpabilidade, através do livre arbítrio de Aristóteles, deveria 

apresentar-se no campo jurídico, após firmar-se no terreno filosófico e ético. 

Já com Platão, nas Leis, se antevê a pena como meio de defesa social, pela 

intimidação – com seu rigor – aos outros, advertindo-os de não delinquirem44. 

 

Embora ainda coexistam vinganças públicas, privadas45 e mesmos divinas46, 

é comum ser atribuída aos gregos a origem remota do Direito Penal e Direito Natural 

Clássico, em que pese aquele ainda não reunir, na Grécia antiga, as características 

mínimas identificadoras da formação deste ramo jurídico. Pode-se dizer que esse 

entendimento se dá em torno de dois fatores: a difusão da teorização do pensamento 

científico (de uma gênese do Direito Penal), de um lado, e a tragédia Antígona (Direito 

Penal Natural), de Sófocles, de outro. 

Se por um lado o teoria científica grega tomaria importante papel no 

pensamento romano, por outro a tragédia de Sófocles, escrita aproximadamente em 

441 a.C., é tida como a primeira manifestação propriamente jurídica47. No plano 

prático-jurídico, no entanto, não é possível verificar a consideração da culpa no que 

diz respeito à aplicação das penas, senão no estudo filosófico, e ainda assim restrita 

à vinculação causal, mesmo que sua ligação ao indivíduo pudesse já ser percebida 

no estudo da ética e da moral. Isto é, passa-se à especulação sobre a justificação da 

pena, dividindo socráticos de um lado, com uma construção ético-retributiva, e uma 

espécie de finalismo-preventivo, de Platão. 

Embora Platão tenha, no Protágoras, advertido sobre essa finalidade futura 

da pena, acentuando a prevenção de condutas vindouras e não a vingança das 

                                                           
44  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, vol. 1 – São Paulo: Saraiva, 1997, p. 22. 
45 TELES, Ney Moura. Direito Penal, parte geral – I, 2ª ed. São Paulo, 1998, p. 42. 
46 FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei 

penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 20. 
47 Ibidem, p. 21. 
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passadas48, o mesmo filosófico, em As Leis, sobreleva um pensamento que deixa de 

lado qualquer análise sobre a culpa ou dolo, chegando a mencionar a possibilidade 

de punição de animais e coisas, ou seja, não havia para ele sequer a necessidade de 

apuração de vontade sobre condutas, ou mesmo sobre a existência desta última: 

Se uma mula ou qualquer outro animal matar alguém – a não ser que isto 
ocorra durante alguma competição – o animal será processado pelos 
parentes do morto por assassinato e o caso será decidido pela quantidade de 
guardiões do campo (agrônomos) que for apontada pelos parentes. O animal 
condenado será morto e arrojado além das fronteiras do território. Se uma 
coisa inanimada privar alguém da vida – salvo um relâmpago ou um raio 
procedente do céu – mas tudo aquilo que provoca a morte de um ser humano 
caindo sobre ele ou o ser humano sobre a coisa, o parente do morto indicará 
com o juiz o vizinho mais próximo e assim se purificará ele mesmo e toda a 
parentela; quanto ao objeto reconhecido com o culpado, será arremessado 
além das fronteiras, como já o dissemos em relação aos animais49. 

 

A passagem transcrita é importante, na medida em que prevê a análise sobre 

um fato para então partir-se à penalização, o que indica a avaliação de causalidade. 

Todavia, a própria ideia de nexo perde o sentido, e esvai-se qualquer sentido de culpa, 

uma vez que desconsidera mesmo a existência de um conduta, no caso de seres 

inanimados, ou de uma conduta consciente, quanto aos semoventes. Nesse diapasão, 

a despeito da importância da cultura jurídica grega, não é possível nela identificar 

qualquer traço de culpabilidade50 e consideração do livre-arbítrio, senão restritos ao 

campo da ética e da moral. 

Finalmente, traço importante na organização política grega e sociedades pré-

modernas no geral, e que mais tarde seria aperfeiçoado pelos romanos, é a contínua 

centralização do domínio político, nesse caso em torno das polis. Essa concentração 

de poder acabaria por exigir fórmulas prescritivas de validade permanente, o que se 

revelaria de suma importância à edificação da Culpabilidade e da consideração do 

aspecto subjetivo inerente às condutas humanas. 

 

                                                           
48 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1978, p. 36. 
49 Platão. As Leis, Livro IX. São Paulo: Edipro, 2010, p. 384. 
50 FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 23. 
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3.3.  Culpabilidade entre os povos germânicos51. 

 

É inegável o quão importante o Direito dos povos germânicos contribuiu para 

a formação da dogmática penal europeia, sobretudo a partir do período franco52 

(monarquia franca, em 481 DC), que constitui o primeiro Estado unitário entre eles. 

Ainda hoje o período tem sido retomado para elevar a tendência do restabelecimento 

da paz social por via da reparação do bem jurídico em detrimento da função estatista 

de retribuição53. Todavia, parece-nos que, enquanto encarado como um ordenamento 

autônomo, em sua gênese pouco contribuiu para o entendimento da Culpabilidade, 

uma vez que se caracterizava pela responsabilização penal objetiva, dando maior 

relevância a um Direto Penal do resultado54.  

Há autores, por outro lado, que entendem de forma eminentemente contrária. 

Binding, por exemplo, vê com certa clareza a constância de aspectos subjetivos na 

imposição da pena pelos germânicos, ao analisar a possibilidade de o agente invocar 

em seu favor o desconhecimento do fato por ele praticado como sendo crime: 

(...) el autor que invocaba un error, afirmando que no le permitió reconocer el 
hecho como crimen, era admitido, con base en esa mera afirmación, al 
juramento de purificación y quedaba libre cuando lo prestaba con validez 
formal55. 

 

Ainda existe quem sustente, no sentido de reconhecer a existência da 

valoração subjetiva da conduta, que não eram identificadas na regulação germânica 

punições por eventos resultantes de casos fortuitos (Ungefährwerk), como Florêncio 

Filho em sua recém-publicada tese de doutoramento56. Mas mesmo nesse ponto em 

                                                           
51 Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 1 – Parte geral: arts. 1 a 120, 3 ed., rev., atual. 
eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 51: Nos primórdios, os germanos ocupavam, fora das 
fronteiras do império romano, uma extensa zona que se estendia ao leste do rio Reno e ao norte do Danúbio, até 
a região conhecida hoje como Rússia. Estavam divididos em uma série de povos ou tribos, em geral nômades, 
cada qual com a sua organização própria (v.g., visigodos, ostrogodos, álavos, vândalos, borgúndios) (...). 
52 Na primeira fase, era conhecido como período germânico (378 DC) cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito 
Penal Brasileiro, vol. 1 – Parte geral: arts. 1 a 120, 3 ed., rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 51/52; bem como FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, 10 ed. Rio de Janeiro, 
1986, p. 29. 
53 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 192. 
54 PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. Direito Penal – Parte geral, 3 ed. São Paulo: Rideel, 2007, p. 24. 
55BINDING, Karl. La culpabilidad en derecho penal.Montevideo-Buenos Aires: BdeF, 2009, p. 12/13. 
56 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 43. 
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especial há quem discorde, revelando que, na verdade, para os germânicos, importa, 

tão-somente, o efeito danoso da ação, e a pena não sofre qualquer oscilação se o 

resultado se produz voluntariamente ou não, ou por caso fortuito57. 

 Para tentar entender essa dicotomia de entendimentos entre renomados 

autores, parece-nos haver um caminho que, lançado como hipótese, pode levar à 

conciliação sem afastar qualquer das posições. É que, analisando a questão a fundo 

e fatiando minimamente o período histórico que está reservado aos germânicos, é 

possível perceber uma grande distinção do tratamento que deram ou deixaram de dar 

à culpa antes e depois das invasões ocorridas no velho continente, quando tiveram 

contato com o Direito Romano e o cristianismo. 

Com efeito, em seus primórdios – portanto, antes das invasões intensificadas 

por volta do século V DC, que deu origem à Alta Idade Média58 –, não nos é dado 

conhecer elementos subjetivos suficientes a situar os povos germânicos no ambiente 

da culpabilidade, ainda que de modo incipiente. Ao contrário, além de objetiva, a 

imposição da pena nessa época podia ser também coletiva, denotando a 

solidariedade da reprimenda: 

Pouca ou nenhuma atenção, portanto, se dirige às condições pessoais do 
autor da ofensa; imputabilidade, controle consciente sobre sua execução, 
motivação e finalidades configuram, perante as relações fato-fridr ou fato-
ewa, simples antecedentes desprovidos de maior significado. Decorre daí o 
objetivismo das práticas penais germânicas antigas, sua contribuição para 
aquilo que se designaria por responsabilização objetiva: o resultado, não a 
conduta e seus predicados, banaliza a reação penal59. 

 

Por outro vértice, é interessante notar a reviravolta que se dá ao tema quando 

o Direito Germânico encontra e se mescla com o Romano, assim como com o 

cristianismo. Talvez, a partir daí, é que se gere a confusão entre identificar, no 

primeiro, contornos mais definidos de considerações da culpa, o que, na verdade, foi 

emprestado da época clássica do ordenamento romano. 

                                                           
57 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 1 – Parte geral: arts. 1 a 120, 3 ed., rev., atual. 
eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 53. 
58 AGUIAR, Renan; RODRIGUES MACIEL, José Fabio (coord.). História do direito, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 87. 
59 BATISTA, Nilo. Matrizes ibéricas do sistema penal brasileiro – I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000. In 
FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 43. 
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De fato, por esse mesmo motivo é possível encontrar na literatura jurídica 

posicionamentos no sentido de que as trocas culturais advindas das invasões 

bárbaras60 levaram, também, a uma mescla do Direito Penal. Dos Romanos, herdou-

se, por exemplo, os pensamentos que já se vinham evoluindo no que toca à culpa, 

como será tratado em capítulo posterior. Indiretamente, Fragoso (1986, p.31) une 

perfeitamente o quanto sustemos, ao lembrar, que foi  

(...) característica do direito germânico a prevalência, por longo tempo, do 
aspecto objetivo do fato delituoso, em contraposição ao direito romano da 
época clássica, que proclamava o primado do aspecto subjetivo (in 
maleficiisvoluntasexpectatur, non existus). Atende-se ao dano causado, sem 
indagar se resultou de culpa, dolo ou caso fortuito. Só tardiamente restringe-
se a Faida aos casos de dolo. 

 

Com isso, embora não seja de se olvidar que, para os germânicos, não havia 

punição em casos de tentativa, em terreno de Culpabilidade, a responsabilidade penal 

era de fato eminentemente objetiva, fosse pelo evento (Erfolgshaftung), ou em razão 

da causação material do dano (Causalhaftung), dando lugar à máxima de que o fato 

julga o homem61. 

De outro vértice, apesar de a ideia de culpa avançar sobre o Direito Germânico 

significativamente quando do seu contato com os entendimentos romanos, não se 

deve perder de vista que, na mesma época, dava-se início à conversão de povos 

bárbaros ao cristianismo, de modo que na Idade Média a Igreja e a filosofia nela 

inspirada influenciaram sobremaneira nas questões penais, sobretudo com a ideia 

divina de crime e a necessidade de teorizar a pena62. 

 

 

 

                                                           
60 De fato, no século V, há um processo de síntese entre os elementos da cultura germânica e romana, após um 
século de íntima convivência (...), cf. AGUIAR, Renan; RODRIGUES MACIEL, José Fabio (coord.). História do direito, 
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 90. 
61 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 1 – Parte geral: arts. 1 a 120, 3 ed., rev., atual. 
eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 53. 
62 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 37/38. 
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3.4. A Culpabilidade no Direito Romano. 

  

São inúmeras as razões às quais se pode admitir que o Direito Romano foi 

um dos que mais avançou nas ciências penais: a vastidão do Império Romano e seu 

contato com “sistemas” jurídicos diversos, sua longevidade63, a centralização do 

poder, a codificação e amplo legado escrito são exemplo deles; tratam-se de fatores 

que lhe permitiram avançar em diversos institutos jurídicos, mormente sobre algumas 

bases herdadas, podendo-se citar a cientificidade dos gregos e a religião64, com a 

qual, em sua última fase, chegou a distinguir dolo e culpa65. 

Apesar de no embrião do ordenamento romano ser possível ainda encontrar 

uma confusão entre direito (jus) e religião (fas), consistindo na chamada indifenciação, 

reconhece-se terem sido os romanos os primeiros a procederem à separação da 

prática jurídica da religiosa66, a partir do importante papel desempenhado pelo Estado, 

fosse na função de titular do ius puniendi (aplicação do crimen) ou na de árbitro, 

quando a lide se resolvia por ação das partes67, normalmente com penas primitivas 

aplicadas pelo pater famílias, como o talião68 (aplicação do delictum). Esse aspecto é 

importante, uma vez que a limitação do arbítrio punitivo a partir do poder concentrado 

representa, indubitavelmente, uma conexão com a apuração de culpa. 

A existência de um magistrado dedicado à análise das demandas já 

representava em si mesma uma forma de garantia de análise embrionária sobre a 

Culpabilidade do agente. Mesmo porque, o pretor, em cada caso, deveria construir 

uma decisão boa que realizasse a justiça naquela situação concreta. A lei existia 

somente como um guia (...), que o prudente arbítrio do julgador poderia afastar69. 

                                                           
63 Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a longa duração do Império Romano importa em 

drásticas alterações em seu ordenamento, devendo-se atentar às duas ocasiões em que se reinventou: 
a primeira no século XII (pelos juristas da universidade medieval, glosadores e comentadores) e a 

segunda no século XV (pelos professores alemães no intuito de unificação jurídica nacional). In LOPES, José 
Reinaldo de Lima. O direito na história. São Paulo: Atlas, 2008, p. 16. 
64 LISZT, Frans Von. Tratado de Direito Penal Alemão, p. 10. 
65 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 29. 
66 FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 25. 
67 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 25. 
68 TELES, Ney Moura. Direito Penal, parte geral – I, 2ª ed. São Paulo, 1998, p. 42. 
69 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 25. 
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Ao fim da república, com o aumento da codificação do Direito, passagem pelo 

período clássico do Direito Romano e a concentração do direito de punir quase que 

exclusivamente nas mãos do Estado, a vingança privada começa a desaparecer. 

Simultaneamente, a persecução da culpa aumenta sensivelmente, especialmente 

com a submissão do julgamento de crimes públicos por tribunais de jurados presididos 

por um magistrado (quaestionesperpetuae). Mas é no final do império, com o 

Principado de Augusto (27 DC), que se pode inferir precisamente a consideração de 

circunstâncias agravantes e atenuantes, havendo a distinção nítida do erro a partir da 

dicotomia error facti – error ius, que daria origem à ideia de culpa, dolus e casus70, 

sempre mediante a atuação do julgador: a formulação dos conceitos de dolo e culpa 

(...) surgem através da atividade interpretativa dos julgadores, não das leis71. 

A doutrina é quase unânime em admitir que a Culpabilidade surge no Direito 

Romano, assim como outras importantes figuras, como a legitima defesa, o estado de 

necessidade72, imputabilidade, nexo de causalidade, dolo, imprudência e caso 

fortuito73, mas sem perder de vistas que não se tratava de um ordenamento 

propriamente humano, uma vez que existiam ainda penas de morte à fogo, forca e 

espada74: 

Se Roma conduziu à vitória do Direito Penal Público, e, em particular, a 
doutrina da culpabilidade, de influência ainda em outros aspectos, no 
complexo, porém, do direito da época imperial, com sua incerteza, seu vigor, 
seu arbítrio, não representa um modelo75. 

 

De todo modo, dentro do tema hoje delimitado pela Culpabilidade, reconhece-

se que, dentre os romanos, iniciou-se a análise e distinção existente entre o dolus 

malus e a culpa strictu sensu, isto é, a vontade deliberada e a imprudência como 

causas diretas da conduta lesiva: los romanos fueron los primeros en tratar 

científicamente la cuestión de la intención76. 

                                                           
70 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 29. 
71 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal, parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 26. 
72 TELES, Ney Moura. Direito Penal, parte geral – I, 2ª ed. São Paulo, 1998, p. 42. 
73 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 25. 
74 TELES, Ney Moura. Direito Penal, parte geral – I, 2ª ed. São Paulo, 1998, p. 42. 
75 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 29. 
76 HERRERA, Lucio Eduardo. El error en materia penal. Buenos Aires: Abeledo-Prerrot, 1971, p. 14. 
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Aqui começa a aparecer o tema de interesse da presente dissertação: o fator 

psicológico da conduta. E a importância da questão, já entre os romanos, não residia 

apenas no plano teórico ou acadêmico, tendo-se em vista sua implicação prática 

fundamental. Se por um lado a imprudência, ou falta de intenção, latu sensu, 

representava a impunidade do agente perante a Lei das Doze Tábuas, leis ulteriores 

chegaram a considerar a antijuridicidade como pressuposto da imposição de pena, ou 

seja, havia a necessidade de conhecimento da ilicitude da conduta à punibilidade do 

agente77. 

Talvez em consequência de os romanos não serem dados a abstrações, não 

havia um preenchimento filosófico de relevo sobre a intenção, tampouco sobre as 

recorrentes adjetivações da consciência e da vontade, tais quais dolus mala e astucia 

mala, muito embora já existissem, fora do campo jurídico, a consideração filosófico-

religiosa de tais imperativos, conforme se demonstrará em capítulo próprio, já 

adentrando em outro tema central da dissertação: o livre-arbítrio. 

 

3.5. A Culpabilidade e o livre-arbítrio na Idade Média ocidental: do 

Feudalismo ao Direito Canônico. 

 

O período conhecido como Idade Média é um dos mais duradouros da história, 

normalmente delimitado pelos historiadores como tendo se estendido do século V ao 

XV. Não é difícil supor, por conseguinte, que, no âmbito do Direito Penal, seja 

basicamente impraticável identificar características estanques em relação aos seus 

institutos. 

Não apenas a duração do período, mas também a complexidade de sua 

formação, contribui para que algumas figuras jurídicas tenham sofrido diversas 

alterações ou mesmo convivido simultaneamente com definições diferentes e também 

divergentes entre si. Ainda que seja possível fazer um importante corte entre Baixa e 

Alta Idade Média, caracterizadas respectivamente pelo feudalismos e pelo poder 

temporal da Igreja, é de se ter em ciência que os povos formadores desses períodos 

tinham proveniências diversas, assim como seus respectivos “sistemas jurídicos”, 

                                                           
77 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 27. 
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havendo uma significativa ruptura da então centralização do Estado verificada no fim 

do Império Romano, e que fora de suma importância para o desenvolvimento de uma 

multiplicidade de institutos jurídicos. Nesse sentido, é lapidar o informe de que, 

Durante muito tempo, ao longo de toda a Idade Média, invocam-se as leis 
pessoais. Em Módena, em pleno século XII os residentes se dizem romana 
lege viventes em oposição aos núcleos de franceses que se dizem sálica lege 
viventes. De modo que, com todo o desenvolvimento do direito medieval, 
sobreviverá durante séculos a noção da possibilidade da existência 
simultânea, no mesmo território, de ordens jurídicas paralelas, aplicáveis a 
grupos de pessoas distintas78. 

 

Por esse motivo, na velha Idade Média (V-X, d.C.), há uma coexistência de 

elementos jurídicos, inclusive no âmbito penal, caracterizada por um direito vulgar e 

pessoal, uma vez que os povos bárbaros, a despeito de comumente reunidos em volta 

de pontos que os unificavam, tinham suas peculiaridades culturais que nem sempre 

sequer se comunicavam; mesmo porque não era incomum que a separação dos 

povos fosse incentivada ou determinada compulsoriamente79. 

Considerada um dos períodos mais autoritários do Direito, com penas e 

expiações extremamente violentas, a Alta Idade Média em especial pouco contribui 

para o avanço dos pensamentos jurídicos, havendo uma espécie de 

instrumentalização do Direito Penal à manutenção do poder e acomodação da 

vontade daqueles que o detinham80. 

Por outro lado, na Baixa Idade Média, com o retorno das rotas de comércio, o 

crescimento econômico e o início da formação de uma burguesia – isto é, tudo o que 

se ausentava no primeiro período – há também uma significativa evolução intelectual, 

política e jurídica, nesta última sobretudo a partir da retomada do estudo do Direito 

                                                           
78 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história – São Paulo: Atlas, 2008, p. 51. In FLORÊNCIO FILHO, Marco 
Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p. 36. 
79 Em que pese algumas relações sociais e civis pudessem ser identificadas entre os povos germânicos, como bem 
lembra Florêncio Filho, citando José Reinaldo de Lima Lopes, tomando a cidade de Toledo como exemplo: 
embora a partir do ano 1085 fosse sede de três religiões (cristianismo, judaísmo e islamismo), as comunidades 
foram isoladas juridicamente, havendo prescrição de vedação do casamento entre elas – a mixta religione. 
LOPES, José Reinaldo de Lima. Ibid, p. 36. 
80 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei 
penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 36. 
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Romano pelos Glosadores, basicamente os responsáveis pelo início da dogmática 

penal, posteriormente levada mais à prática pelos Comentaristas. 

Para o tema central da dissertação, todavia, mais ainda importam os 

Canonistas, que se por um lado “formularam a detestável responsabilidade pelo caso 

fortuito, da parte de quem já se achasse in facto illicito”81, por outro, enquanto 

intelectuais da Igreja, passaram a desenvolver nos cânones a ideia do livre-arbítrio 

como parte de uma teoria mais absoluta da pena82. 

É importante ressaltar que o livre-arbítrio não aparece do acaso nas ideias 

cristãs, conforme se verá em tópico próprio. Todavia, pode-se dizer que, se no mundo 

antigo e principalmente entre os gregos e os romanos, o indivíduo era distinguido dos 

demais animais por se tratar de um ser político, é a partir dos cânones da Igreja que 

se passa a considerar os seres humanos como seres sociais, com sua dotação de um 

bem precioso conferido por Deus: o livre-arbítrio. Como anotou o ilustre professor 

Tércio83,  

(...) a sociabilidade era vista como uma espécie de gregariedade e o que a 
distinguia da mera gregariedade animal era a dignidade humana, um ser 
criado à imagem e semelhança de Deus que inscreveu no coração do homem 
uma lei de consciência: o livre arbítrio. 

 

Embora a dignidade humana não nos pareça ser um dos fatores de realce da 

Baixa Idade Média e do poder temporal da Igreja, de fato não se pode negar que o 

avanço em determinados temas acarretou em inevitável consideração e proteção de 

importantes aspectos das vidas individuais, como é o caso de uma análise cada vez 

mais complexa acerca da apuração da culpa, retomando e teorizando o erro escusável 

já existente entre os romanos com a consequente exclusão de culpa em relação ao 

                                                           
81 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, vol. I, tomo II, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 114. 
82 Conforme Aníbal Bruno: “Na Idade Média, o prestígio da Igreja e da Filosofia inspirada nos seus princípios, com 
a ideia de uma ordem de origem divina que o crime infringia, havia de compor uma teoria da pena de sentido 
absoluto”. BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1978, p. 37/38. 
83 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, denominação, 4ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 62. 
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desconhecimento da lei positiva84, isto é, com a consideração dos aspectos subjetivos 

da conduta. 

 

3.6.  A Culpabilidade no Direito Penal moderno e contemporâneo. 

 

Não se visa nesse tópico e nas subdivisões que se seguirão um exaurimento 

do tema da culpabilidade, senão demonstrar a constância e evolução dos aspectos 

psicológicos da conduta penalmente relevante, com a ênfase necessária à 

caracterização do livre-arbítrio. 

Desse modo, embora o respeito que muitos expoentes modernos e 

contemporâneos do Direito Penal e suas escolas penais mereçam, pede-se desde já 

a vênia necessária ao eventual corte acadêmico que ora se faz, como forma de não 

se perder do tema principal, tampouco se configurar uma missão demasiadamente 

histórica. 

 

3.6.1. A evolução dogmática da Culpabilidade. 

 

A cientificidade do Direito Penal, normalmente atribuída com maior razão aos 

alemães, representa um importante marco na limitação das arbitrariedades do Estado 

face aos cidadãos, imprimindo, a partir da dogmática jurídico-penal, conceitos 

precisos acerca dos diversos institutos que perfazem esse ramo do Direito, 

especialmente no que toca à teoria do crime e funções da pena. 

É comum que se encontre na figura de Feuerbach um dos maiores expoentes 

da dogmática penal, ao se lhe vincular as construções das importantes máximas 

integrantes do princípio da legalidade nulla poena sine lege (não pode haver pena 

sem a sua prévia cominação em lei), nulla poena sine crimen (não pode haver pena 

sem a superveniência de uma ação descrita como crime) e nullun crimen sine poena 

legali (a conduta tida como criminosa estará limitada à pena legal). 

                                                           
84 O desconhecimento de um direito natural e divino continuou sendo inexcusável e inútil à antijuricidade, cf. 
MUNHOZ NETTO, Alcides. A ignorância da antijuridicidade em matéria penal. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 
38. 
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Contudo, antes mesmo de Feuerbach, na obra Dos delitos e das penas, 

Cesare Beccaria já demarcara importante divisa rumo à legalidade, ao atribuir à lei o 

dever exclusivo na determinação dos crimes, e ao legislador o papel de criar as leis85. 

Ou seja, buscava-se nesse raciocínio a limitação do poder do julgador, que por muito 

tempo deu origem às mais variadas arbitrariedades, sobretudo em função do poder 

absolutista. 

A cientificidade da dogmática penal importou na edificação das teorias do 

crime, da pena e das funções desta. Quanto à primeira, que primeiro faz fronteira com 

o tema da dissertação, é atualmente constituída pela conduta típica, antijurídica e 

culpável. No entanto, a Culpabilidade, além de princípio e parte constituinte da teoria 

do crime, é também fundamento da pena, com a qual, portanto, guarda relação 

estreita. 

Como princípio fundamental do Direito Penal, expressada no aforisma latino 

de nulla poena sine culpa86 (não há pena sem culpa), foi inaugurada com base nos 

ideais iluministas com vistas a afastar a responsabilização objetiva, configurando 

importante garantia aos direitos fundamentais. Em sua evolução, a Culpabilidade 

passa a destacar-se também como importante papel na atenção à gravidade da pena, 

que deve ser proporcional à gravidade do próprio delito cometido. 

Nesse contexto, não apenas a teoria do crime em si mesma passou por 

evolução dogmática, mas também os próprios institutos que a compõem, como é o 

caso da Culpabilidade. 

  

3.6.2. Panorama geral da Culpabilidade nas Escolas Penais. 

 

Baseados nos ideais iluministas, os pensamentos positivistas de Auguste 

Comte (1798-1857) e John Stuart Mill (1806-1873) serviram de importante fundamento 

                                                           
85 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei penal. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 36. 
86 ESTEFAN, André. Direito Penal, vol. 1 – São Paulo: 2010, p. 116. 
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ao avanço jurídico em direção à proteção dos direitos fundamentais individuais87, e a 

partir dos quais surgiram diversas correntes. 

Incialmente, em contraposição ao positivismo científico, que relegava o estudo 

do delito como parte integrante de áreas como a Sociologia, Antropologia etc., surge 

o positivismo jurídico, que se propõe a estudar o fenômeno delitivo exclusivamente do 

ponto de vista jurídico, isto é, admitindo em si mesmo o caráter científico do objeto de 

análise. 

Dividida basicamente entre duas correntes diversas, a Escola Clássica teve 

fundamento no contratualismo de Rousseau, de um lado, e nos jusnaturalistas, de 

outro. Enquanto os primeiros identificavam em acordo coletivo fundamental para a 

criação do Estado e, a partir dele, das regras de convivência, os segundos entendiam 

pela existência de um direito natural universal. No entanto, um importante ponto unia 

as duas correntes: ambas identificavam um direito superior e anterior à criação do 

próprio Estado, de modo que este estava por eles limitados. 

Desse modo, a incipiente dogmática jurídico-penal visava a organização do 

pensamento científico a partir de um método indutivo, com a qual nasceria uma 

sistematização do Direito Positivo, ou seja, tinha por escopo deduzir da lei a solução 

aplicável ao caso mediante a ‘construção jurídica’, isto é, através da abstração 

progressiva dos conceitos específicos aos mais gerais88. 

Nesse movimento inicia-se o processo de aparecimento das chamadas 

Escolas Penais, que, como é amplamente difundido, não se tratam de exatamente de 

períodos delimitados por pensamentos jurídicos homogêneos, uma vez que não 

compreendem necessariamente um critério cronológico específico89. 

  

3.6.2.1. A Escola Clássica. 

 

 

                                                           
87 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 94. 
88 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al derecho penal contemporâneo, 4ª ed. Barcelona: Bosch Editor, 
1992, p. 86/87. 
89 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz.  Direito Penal. São Paulo: Prima Cursos Preparatórios, 2004, p. 24/25. 
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A chamada A Escola Clássica, como bem asseverou Bittencourt, não estava 

reunida propriamente em torno de um período específico, tampouco amealhava 

homogeneamente pensadores na sua constituição. Nascida entre os positivistas-

jurídicos, teve sua identificação inicial dada pejorativamente pela parcela de 

pensadores que negavam o caráter científico das valorações jurídicas do delito90. 

A despeito da natural divisão que se faz entre os períodos filosófico ou teórico 

– representado por Cesare e Beccaria – de um lado, e o jurídico ou prático – cujo 

maior expoente fora Francisco Carrara – de outro, a Escola Clássica em sua unidade 

tinha o livre-arbítrio como fundamento indeclinável da imposição de uma pena91. 

Com efeito, essa fundamentação da Culpabilidade no livre-arbítrio já se 

tratava de uma tentativa de embasamento racional da imposição da penal, uma vez 

que, para essa escola, como todo homem tem total controle sobre seus atos e prefeita 

compreensão do mundo que o cerca, é absolutamente livre para escolher entre o 

caminho justo ou do injusto, do lícito ou do ilícito92. 

Embora a Escola Clássica já se propusesse a uma racionalização no 

enfrentamento da questão delitiva e da imposição de penas, havendo nos 

ensinamentos de Carrara um caráter de necessária proporcionalidade da pena93 ao 

delito praticado, a Culpabilidade e o pressuposto psíquico do livre-arbítrio, que ligava 

o sujeito ao fato, ainda não desempenhava exatamente um papel sobre a dosimetria 

da pena em si mesma. 

 

3.6.2.2. A Escola Positiva. 

 

Fruto de um acelerado desenvolvimento das ciências sociais, tais quais a 

Sociologia, Antropologia, Psiquiatria, Psicologia etc.94, a Escola Positiva, em sua 

síntese, representa um perigoso enfrentamento da vinculação do indivíduo ao fato 

típico. Normalmente tripartida entre os determinismos biológico e sociológico, de 

                                                           
90 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 96. 
91 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 30/31. 
92 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz.  Direito Penal. São Paulo: Prima Cursos Preparatórios, 2004, p. 25. 
93 Idem. Ibid. 
94 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 101. 
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Cesare Lombroso e Enrico Ferri, respectivamente, e depois uma nova leitura dada por 

Rafael Garófalo. 

Se para Lombroso a medicina poderia identificar os traços físicos de um 

pretenso delinquente, o pensamento de Ferri dava contorno do meio social como a 

causa principal para a prática delitiva. Com seus erros e acertos, ambos trataram de 

atribuir à conduta um determinismo que questionava o livre-arbítrio tal qual até então 

entendido. 

Em sua síntese, Garófalo propõe a importância na identificação da 

periculosidade do sujeito como meio de se prevenir práticas delitivas futuras, enquanto 

busca a justificação da pena no viés da responsabilidade social do sujeito cuja conduta 

se pretende punir. 

Nesse contexto, algumas conquistas se perdem. Não apenas em termos de 

ressocialização, mas no próprio campo da Culpabilidade, já que o fundamento do 

direito de punir perde importância, sendo indiferente a liberdade de ação e de decisão 

no cometimento do fato punível95. 

O desfecho da Escola Positiva, todavia, importa no nascimento da 

Criminologia, ao passo que se chega à conclusão de que a metodologia até então 

praticada por seus defensores não se enquadrava no objeto circunstancial da norma 

jurídica. Esse nascimento, por seu turno, se dá em desvinculação do estudo jurídico 

do delito em relação à dogmática, tendo em vista que a negação da cientificidade do 

objeto estudado, que deveria ser atribuído à Sociologia e à Antropologia. 

 

3.6.2.3. A Terza Scuola italiana96. 

 

Na busca de uma compatibilização ou síntese das escolas Clássica e Positiva, 

as linhas das chamadas correntes ecléticas não chegaram a fazer grandes 

                                                           
95 Idem. Ibid. 
96 Também identificada como Escola Crítica, Sociológica ou da Naturalismo Crítica, cf. ESTEFAN, André. Direito 
Penal, vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, P. 53. 
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considerações entre o livre-arbítrio ou determinismo como fundamento da 

Culpabilidade, embora o negue em algumas correntes. 

A Terza Scuola personificada em Carnevale, mais especificamente, chega a 

negar o livre-arbítrio como fundamento da responsabilidade moral, preferindo fazê-lo 

com base no determinismo psicológico, pois, em sua perspectiva, o homem está 

determinado pelo motivo mais forte, sendo imputável aquele que é capaz de se deixar 

levar pelos motivos97, sugerindo que, do contrário, a medida de segurança deverá 

tomar lugar da pena. 

É evidente, na Terceira Escola, o caráter de imputabilidade e inimputabilidade 

conservado da Escola Clássica, com base no delinquente e que também destes se 

deve ocupar a lei penal, porém com medidas que são providências de segurança e 

por isso mesmo substancialmente diversas das penas, que representam o castigo 

proporcionado à culpa98. Por outro lado, é igualmente percebível que não deixa de 

lado aspectos afeitos à antropologia e à sociologia, tal qual fizera a Escola Positiva. 

Desse modo, os termos de vinculação do fato típico praticado ao indivíduo, 

para a Terza Scuola, acaba por basear-se em razões muito mais extrínsecas, como o 

fizera a Escola Clássica, do que na psique do sujeito, haja vista a desconsideração do 

livre-arbítrio.  Não deixa de ser, nesse sentido, uma pregação menos razoável e muito 

mais prática da imposição da pena ou medida de segurança, na medida em que, 

mesmo com acentuado determinismo psicológico, não traça propriamente uma linha 

de irresponsabilidade. 

 

3.6.2.4. A Escola Moderna Alemã. 

 

Também conhecida como Escola Sociológica Alemã, Jovem Escola ou Escola 

de Política Criminal, a Escola Moderna Alemã, fundada pelo eminente jurista alemão 

                                                           
97 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 65 
98 FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. Campinas: Bookseller, 1996, p. 76. 
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Franz von Liszt99, teve repercussão negativa no que toca à Culpabilidade e seu 

pressuposto do livre-arbítrio. 

Como muitas outras escolas, visou à compatibilização de pontos discordantes 

de correntes anteriores e, nesse mister, rumou à neutralização do livre-arbítrio e o 

determinismo psicológico que, ao fim e ao cabo, já se tratavam de sínteses 

provenientes da Terza Scuola italiana. No âmbito da União Internacional de Direito 

Penal e posteriormente pela Associação Internacional de Direito Penal100, a Escola 

Moderna Alemã propôs a aplicação da pena como meio de intimidação para os 

delinquentes imputáveis e a medida de segurança com o fim de defesa da ordem 

social. 

Verifica-se que, com o pena finalística ou pena de fim101, assim como com a 

prevenção especial apregoada por Liszt (sem deixar de lado a prevenção geral, como 

dito), em sede do seu Programa de Marburgo e da Penologia – termo inaugurado pelo 

jurista para designar as causas e efeitos da pena –, a Escola Moderna Alemã direciona 

pouca atenção à Culpabilidade, afastando a ideia de livre-arbítrio. 

Nesse diapasão, substituindo a causa final do delito para dar lugar à 

normalidade do indivíduo, com a consequente pena ou medida de segurança, 

observa-se um utilitarismo liberal na Escola de Franz von Liszt que mais tarde a faria 

cair no esquecimento, senão por seu conteúdo histórico102. 

 

3.6.2.5. A Escola Técnico-jurídica. 

 

Embora normalmente se atribua a inauguração da Escola Técnico-jurídica a 

Arturo Rocco, seu contornos começam a ser desenvolvidos já por Karl Binding e, como 

sua própria designação sugere, tem como plano principal a retomada do estudo do 

                                                           
99 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 66 
100 A primeira, criada por Franz von Liszt, Adolphe Prins e Von Hammel em 1888, foi interrompida por ocasião 
da Primeira Guerra Mundial, tendo sido sucedida pela segunda em 1924. Idem. Ibid. 
101 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo 3: pena e medida de segurança, 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 42. 
102 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
105/106. 
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fenômeno delitivo e da pena como objeto propriamente jurídico, isto é, em um aspecto 

de nova emancipação metodológica, em reação à confusão metodológica dos 

positivistas, que tinham excessiva preocupação em relação a outros ramos de estudo, 

notadamente a Sociologia e a Antropologia103. 

Nesse sentido, parte-se para uma ideia de que o Direito Penal deve ser uma 

exposição sistemática dos princípios que regulam os conceitos de delito e pena, e da 

conseguinte responsabilidade, desde um ponto de vista puramente jurídico104, n 

Desse ponto de vista, exsurge uma vez mais a ideia de que o método de 

estudo – e essa é a maior diferença do discurso positivista das ciências naturais que 

perdurara até aquele proferido por Arturo em 1910105 – deveria ficar adstrito ao técnico 

jurídico ou lógico-abstrato106, na medida em que o Direito Penal seria uma ciência 

autônoma, com objeto, método e fins próprios, não podendo ser dependente das 

ciências causal-explicativas, embora não as renegasse107. 

Na seara da responsabilização moral, para a Escola Técnico Jurídica, 

defendia-se a vontade livre, tendo a pena uma função de tutela jurídica como reação 

do delito praticado. Em princípio, essa vontade livre, que pode ser identificada com o 

livre-arbítrio e o decorrente alternativismo, curiosamente, entra em rota de choque 

com outro objetivo da Escola: a recusa do emprego da filosofia no campo penal108, o 

que demonstra certa despreocupação com nesse importante meio de justificação da 

imposição da reprimenda penal. 

 

3.6.2.6. A Escola Correcionalista. 

 

Com seu ideário de emenda ou cura do delinquente, a Escola Correcionalista 

deve uma importante influência da religião cristã e da filosofia krausista (Karl Christian 

                                                           
103 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 67. 
104 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luiz. Tratado de Derecho Penal, 3ª ed., vol. 6. Buenos Aires: Losada, 1964, p. 126 
105 ROCCO, Arturo. Il problema e il metodo della scienza del Diritto Penale. Sassari: Rivista di Diritto e Procedura 
Penale, 1910. 
106 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Direito Penal, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2009, p. 27. 
107 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 109. 
108 Idem. Ibid. 



56 
 

Friedrich Krause (1781–1832)109, tendo desempenhado significativa influência no 

campo da Culpabilidade no sentido da distribuição de responsabilidade penal. 

Assim como os positivista, seus defensores viam na pessoa do delinquente 

um desvio de constituição interna a ser resolvido; enquanto os primeiros atribuíam à 

biologia ou sociologia a causa do “problema”, os correcionalistas identificavam-no 

como uma questão ética110, de modo que a pena constituiria um “bem” à sua 

readequação. 

Nesse ponto em especial, verifica-se que a, em função da filosofia cristã, o 

delito era apontado como o sintoma de uma vontade defeituosa, de sorte que a pena 

deveria visar a cura ética do indivíduo, mas tendo por finalidade, também, a higiene e 

profilaxia sociais sob o argumento de afastamento do delinquente dos estímulos 

delitivos111. 

Com um viés supostamente humanista, ao de certa forma não atribuir o 

fenômeno do crime ao pressuposto do livre-arbítrio puramente dito, acabava por 

defender uma indeterminação do tempo de duração da pena, haja vista a necessidade 

da emenda do poder de autocontrole individual, devendo a reprimenda durar tanto 

quanto necessário à cura ética, pois, como defendia um dos seus primeiros 

expoentes112, a teoria correcionalista vê na pena o meio racional e necessário para 

ajudar a vontade, injustamente determinada, de um membro do Estado, a ordenar-se 

por si mesma113. 

Evidencia-se nesse sentido um total esvaziamento do livre-arbítrio como 

fundamento da imposição da reprimenda penal, haja vista seu caráter de cura, sendo 

o delito tido automaticamente como a identificação de um indivíduo anormal carente 

de emenda. Ou seja, a Escola Correcionalista não dá nenhuma relevância ao livre-

                                                           
109 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 69. 
110 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Direito Penal, 8ª ed. São Paulo: Premier Máxima, 2009, p. 27. 
111 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 69. 
112 Embora Carlos David Augusto Roder seja identificado como o precursor da Escola Correcionalista, costuma-
se atribuir aos espanhóis sua evolução, com sua conotação eclética, destacando como seus principais expoentes 
Giner de los Ríos, Alfredo Calderón, Concepción Arenal, Rafael Salillas, Pedro Dorado Montero, Romero y Girón, 
Luis Silvela e Félix de Aramburu y Zuloga. 
113 RODER, Carlos David Augusto. Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delicto y la pena en sus 
interiores contradicciones. Traducido del aleman por Francisco Giner. Madrid: Libreria de Victoriano Suarez, 
1876, p; 27. 
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arbítrio. O criminoso é limitado por uma anomalia de vontade, encontrando no delito o 

seu sintoma mais evidente e, por isso, a sanção penal é vista como um bem114. 

 

3.6.3. Os aspectos subjetivos e normativos contemporâneos da 

Culpabilidade. 

 

Com a evolução da dogmática penal é possível perceber que, em uma 

gradação maior ou menor, de certo modo o livre-arbítrio esteve assiduamente 

presente no fundamento da Culpabilidade, sendo o aspecto subjetivo da conduta de 

grande importância para a distribuição de responsabilidade penal. 

O período do Positivismo Naturalista compreende uma ênfase destacada ao 

aspecto do subjetivismo psicológico da Culpabilidade, com sobrelevo à relação de 

causa e efeito da conduta e o evento. 

De fato, o positivismo normativo, em contraposição e antes de sua fusão com 

o método das ciências naturais, assim como embasada em uma filosofia neokantiana, 

estabelece um conceito racional acerca do objeto investigado, não se circunscrevendo 

à sua descrição pura. Consequentemente, atribui-se uma carga valorativa que impõe 

uma análise do fenômeno delitivo não mais a partir de seu aspecto naturalístico, mas 

sim cultural, desabrochando um estudo sobre a reprovabilidade da conduta115. 

As teorias psicológica e psicológico-normativa da Culpabilidade, lastreada na 

relação de causa e efeito, tem sua origem nas ciências naturais do século XIX, e 

partem da importante distinção dos elementos objetivos (ligados à antijuridicidade) e 

subjetivos (Culpabilidade) na teoria do crime. Este último aspecto identifica a ligação 

psíquica do fato ao sujeito116. 

Como demonstrado no decorrer dos tópicos anteriores, após uma evolução 

que remonta há séculos, nunca os aspectos subjetivos ou psíquicos da conduta 

                                                           
114 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 110. 
115 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade – Crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei 
penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 63. 
116 Idem., p. 54/55. 
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humana foram tão importantes ao Direito Penal como atualmente, mais 

especificamente no escopo da Culpabilidade. Como já anotava Nelson Hungria117, 

(...) não é possível a imputatio juris de um evento criminoso sem que haja 
uma relação psíquica que a êle vincule o agente. Sòmente com a averiguação 
in concreto dêsse nexo subjetivo se pode atribuir ao agente, para o efeito da 
punibilidade, uma conduta objetivamente desconforme com a ordem ético-
jurídica, ou reconhecer sua incidência no juízo de reprovação que informa o 
preceito penal. 

Essa análise não comporta apenas, num conjunto de dogmática penal, um 

suscitar se a possibilidade de apuração de culpa, latu sensu, do indivíduo face à sua 

conduta, como forma de legitimação da intervenção estatal na imposição de uma 

pena. Os aspectos que permeiam a subjetividade da conduta vão muito além, ante as 

atuais causas de excludentes de culpabilidade, dosimetria da pena, reprovabilidade 

da conduta etc. 

Fato é, no entanto, que ao mesmo tempo em que os entornos das condutas 

humanas se tornam cada vez mais complexos e sua importância vai sendo elevada, 

as ciências que a estudam desenvolvem-se e devem ganhar igual atenção, não só 

por parte dos titulares das respectivas áreas de investigação, mas também e 

sobretudo pelos operadores do Direito e o Estado em si, responsável pela distribuição 

de responsabilidades. Assim, cabe a análise, a seguir, do ponto relacionado ao livre-

arbítrio especificamente considerado pela Culpabilidade nesse mister estatal. 

 

4. Na Culpabilidade: os aspectos subjetivos da conduta humana e o 

pressuposto do livre-arbítrio. 

 

Como demonstrado no decorrer do tópico anterior, após uma evolução que 

remonta há séculos, nunca os aspectos subjetivos ou psíquicos da conduta humana 

foram tão importantes ao Direito Penal como atualmente, mais especificamente no 

escopo da Culpabilidade. Como já anotava Nelson Hungria118, 

(...) não é possível a imputatio juris de um evento criminoso sem que haja 
uma relação psíquica que a êle vincule o agente. Sòmente com a averiguação 
in concreto dêsse nexo subjetivo se pode atribuir ao agente, para o efeito da 
punibilidade, uma conduta objetivamente desconforme com a ordem ético-

                                                           
117 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, vol. I, tomo II, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

1959, p. 112. 
118 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, vol. I, tomo II, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 112. 
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jurídica, ou reconhecer sua incidência no juízo de reprovação que informa o 

preceito penal. 

 

Essa análise não comporta apenas, num conjunto de dogmática penal, um 

suscitar se a possibilidade de apuração de culpa, latu sensu, do indivíduo face à sua 

conduta, como forma de legitimação da intervenção estatal na imposição de uma 

pena. Os aspectos que permeiam a subjetividade da conduta vão muito além, ante as 

atuais causas de excludentes de culpabilidade, dosimetria da pena, reprovabilidade 

da conduta etc. 

Fato é, no entanto, que ao mesmo tempo em que os entornos das condutas 

humanas se tornam cada vez mais complexos e sua importância vai sendo elevada, 

as ciências que a estudam desenvolvem-se e devem ganhar igual atenção, não só 

por parte dos titulares das respectivas áreas de investigação, mas também e 

sobretudo pelos operadores do Direito e o Estado em si, responsável pela distribuição 

de responsabilidades. Assim, cabe a análise, a seguir, do ponto relacionado ao livre-

arbítrio especificamente considerado pela Culpabilidade nesse mister estatal. 

 

 

 

 

4.1. O pressuposto do livre-arbítrio como base da Culpabilidade. 

 

O estudo acerca das condutas humanas é afeito às mais diversas áreas do 

conhecimento, sendo possível identifica-lo na filosofia, na religião, no Direito e 

também nas ciências médicas. 

No campo da filosofia, por exemplo, pode-se atribuir ao tema elevadíssima 

importância ainda na atualidade, em que pese a existência de robusta produção 

bibliográfica por parte de pensadores que remonta há mais de dois mil anos. Todavia, 

debruçar-se sobre o tema não se trata apenas de reunir reflexões passadas, mas 

também de contribuir com o seu talvez eterno desenvolvimento. 
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A construção “conduta humana”, para fins da presente dissertação, engloba 

não somente o agir exteriorizado em si mesmo, mas também e sobretudo a vontade 

que o antecede e o controle livre e racional que em tese o determina. 

Esse último aspecto, o do livre-arbítrio, desde sempre tem sido defendido 

e também alvo de muitos questionamentos, sendo ainda hoje tema de muita 

discussão, o que pode ser atribuído à conveniência de sua manutenção para o 

funcionamento do corpo social e religioso, de um lado, e sua intangibilidade, de outro. 

De fato, partindo da era cristã para o estudo sobre o livre-arbítrio, é possível 

identificar uma enorme tentativa, sobretudo por parte de filósofos cristãos, de conciliar 

onisciência divina com a expiação dos pecados: se Deus sabe como determinada 

pessoa agirá no futuro, ou seja, se tem ciência da conduta antes mesmo de sua 

superveniência, seria possível dizer que tal pessoa possui livre-arbítrio? E se a 

resposta for negativa, como doutrinar os membros da igreja a fazerem uma coisa em 

lugar de outra? E, ainda, seria justa a expiação dos pecados, praticados sem que o 

pecador pudesse agir de outra forma para não contrariar a providência divina? 

Em resumo, nesse ponto, tratar-se-á de uma questão sobre a existência, 

ou não, do determinismo divino, sobre o qual muitos pensadores e religiosos têm 

investido incansável dedicação e estudo, mas cujas perguntas talvez permaneçam 

sem resposta definitiva, se é que esse seja o fim proposto de quem as formula.  

Ocorre que, para a problematização ainda maior do assunto, a 

(in)existência de um determinismo não é pautada unicamente pela religião, mas 

também pelas ciências e, atualmente, mais especificamente pelas Neurociências, 

conforme será desenvolvido mais adiante. 

Feito este breve introito acerca do escopo do capítulo, revela-se importante 

minuciar o seu tema de acordo com algumas posições filosóficas e religiosas, para 

então adentrar no terreno empírico dos experimentos neurocientíficos de Benjamin 

Libet. 

 

 



61 
 

4.1.1. A questão da liberdade como condição do livre-arbítrio. 

 

Como sói adiantar, soçobra o entendimento de que a liberdade de querer e 

de agir guarda com o Direito Penal umbilical ligadura, podendo-se afirmar que se trata 

de uma de suas principais colunas de sustentação. 

Todavia, é de se questionar: o que é a liberdade? O tema é enfrentado há 

séculos por estudiosos afeitos à Filosofia, à Religião e ao próprio Direito, para dizer o 

mínimo. E este último sempre se sorveu daqueles para erigir seus próprios conceitos 

acerca do mote. 

Apesar de contar com capítulo próprio, convém pontuar que recentemente 

outro ramo ganhou papel destacado na discussão sobre a liberdade: a Neurociência. 

As conclusões a que tem chegado, no entanto, parecem não ganhar espaço muito 

facilmente no mundo do Direito, como aconteceu outrora com as outras áreas, que o 

alimentavam mais facilmente. 

Antes de abordar as chamadas Neurociências e seus avanços, porém, é de 

rigor lançar luz sobre a “liberdade” em seu conceito amplo, especialmente no que 

tange à Filosofia e à Religião.  

 

4.1.2. Livre-arbítrio como questão filosófica: aceitação ou negação do 

dualismo cartesiano. 

 

Uma das leis mais importantes da natureza, sem dúvida, é a de causa e efeito. 

Busca-se, desde os tempos mais remotos, a causa determinante de tudo o que 

acontece no mundo sensível, não se podendo olvidar o notável sucesso em tal 

empreitada. 

De fato, os mais variados conhecimentos acerca da constituição das 

manifestações naturais advêm do anseio desenfreado de se saber o porquê de as 

“coisas serem” como são, ou o porquê de se manifestarem de determinada maneira. 

Para ilustrar, um exemplo deve bastar a esse objetivo: é de conhecimento o 

motivo pelo qual chove, quais as causas desse efeito. O fato de chover, por seu turno, 
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constitui igualmente causa de outros sem-número de efeitos, que por sua vez iniciam 

outra sequência de igual importância. 

Isto é, em todo enfrentamento, a vida parece formar-se essencialmente por 

um emaranhado infinito de causas e efeitos, como um pêndulo cujo movimento teve 

início no sopro inaugural da existência. Simplesmente, as coisas são como elas 

deveriam ser, no jogo eterno das causas e efeitos a elas imanentes. 

O mesmo não se dá, todavia, com o ser humano, cujas manifestações não 

seriam fruto inarredável de causas preestabelecidas pelo movimento universal. E essa 

ideia foi de tal modo incutido no pensamento comum que pouco dela se duvida. 

Com efeito, diz-se que o homem é dono do seu próprio existir, da sua vida, 

não se podendo jamais o reduzir (ou as suas ações) a causas extrínsecas que não à 

sua própria vontade. O que caracteriza essa essência que nos distingui, seres 

humanos, de tudo o que mais existe? O que nos torna senhores de nós mesmos, à 

margem da regra amplamente aceitável de que tudo é como é, como deveria ser, 

obedecendo às relações de causa e efeito necessárias à sua própria constituição? 

A discussão, levada a termos filosóficos, não é nova e está longe de ser 

ultrapassada ou vencida. Mas uma constatação é comum: seja qual for o motivo da 

busca, é necessário fundamentar esse quê que nos torna diferentes. E disso a filosofia 

vem se ocupando. Platão, por exemplo, vai traçar um importante pensamento 

dicotômico sobre a constituição do mundo e do homem, o que viria a influenciar 

deveras a filosofia que o sucedeu. A famosa alegoria platônica sobre uma caverna 

que abrigava escravos foi suficiente para nos legar importante reflexão sobre o tema. 

Apenas para situar, a partir da construção de um diálogo mantido por Sócrates 

e Glauco, Platão narra uma caverna em que escravos estavam amarrados de tal modo 

que não podiam movimentar suas cabeças, que estavam viradas para uma parede 

onde eram projetadas sombras de simulacros que desfilavam à frente de uma figueira. 

Passada a vida inteira dessa maneira, os escravos tomavam as sombras 

como verdades, sem acesso à matéria que as projetava. Um escravo, no entanto, uma 

vez liberto, acessa os objetos cuja sombra vira adrede e, num segundo momento, sai 
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da caverna e conhece os reflexos dos astros refletidos na água e depois os astros em 

si119. 

 Como alegoria que é, nela o filósofo traz-nos a suposta existência de dois 

mundos: o dos sentidos e o das ideias. Enquanto aquele nada mais seria que a 

representação distorcida, imperfeita da realidade, o mundo das ideias, ao contrário, 

contemplaria a própria essência de todas as coisas. 

As sombras, nesse contexto, seriam exatamente a projeção desvirtuada de 

algo essencial a que os sentidos não proporcionavam conhecer. O lado exterior, onde 

a verdade reside, seria, pois, o mundo das ideias. 

Tudo o que sentimos por nossos sentidos nada mais é que uma versão 

incompleta do que de fato as coisas são em sua essência. Em consequência, o objeto 

distorcido pode ganhar tantos significados quantos sejam seus contempladores. Já no 

mundo das ideias, esses objetos conservam suas estruturas intactas. 

Pode-se exemplificar com uma mesa: no mundo ideal, é possível distinguir a 

essência sem a qual um objeto jamais pode ser chamado de mesa: uma superfície 

minimamente plana, apoiada sobre uma estrutura que lhe dê sustento etc. Para alçar 

esse raciocínio, no entanto, é necessária abstração de cunho filosófico, a partir do 

pensar, que é uma das funções da alma, que constitui parte do ser humano. 

De fato, para Platão, o homem é igualmente dividido em duas partes: o corpo 

e a alma. Aquele aprisiona essa no momento do nascimento. E apenas a alma – e 

não o corpo; e, portanto, não os sentidos – pode acessar o mundo das ideias. 

Embora a alma já contenha em si mesma todas as verdades, é no momento 

de seu aprisionamento no corpo que delas fica alheia, apenas podendo acessá-las 

por meio daquilo que se chamou de teoria das reminiscências120. 

Com seu caráter imaterial, a alma seria também permanente, atemporal, 

responsável por três funções primordiais ao homem, que o possibilitam sentir, reagir 

                                                           

119 Extraído de “A República” de Platão . 6° ed. Ed. Atena, 1956, p. 287-291. 

120 In. Platão – Vida e Obra. Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 1999. Em especial, 
o diálogo de Fédon, p. 117 e ss. 
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e, o mais importante, pensar. Ou seja, o ser humano se distingue de tudo o quanto há 

na natureza exatamente pela sua alma e suas respectivas funções, tornando-o senhor 

de si, de suas ações, de sua vida. 

É que a alma, como instância superior, jamais se corromperia à natureza do 

corpo, tampouco às inclinações e desejos deste. Ao contrário, a alma é que tira o ser 

humano do jogo da relação de causa e efeito que norteia o universo. 

É desse modo, pois, lançando mão do imaterial, que Platão propõe aquilo pelo 

qual nos tornamos senhores de nós mesmos e, por conseguinte, responsáveis plenos 

por nossas ações: temos, a partir da alma, a liberdade de pensar e escolher entre 

possibilidades diversas. 

Assim, Platão fundamenta, em última análise, em que consiste 

primordialmente a liberdade humana: é uma qualidade intrínseca do homem, que, por 

intermédio do pensar – uma das funções da alma, imaterial – dá-lhe plena 

possibilidade de agir conforme quer.  

Seguindo na mesma esteira, já nos anos de 1.600, René Descartes deu 

origem ao chamado dualismo cartesiano, por também considerar o homem como um 

ser composto de duas partes distintas, como o fez Platão. 

A inovação de sua abordagem inicia-se pela conhecida “dúvida metódica”, 

que o leva a flexibilizar as conclusões até então defendidas pelos mais variados ramos 

do pensamento, desde a filosofia até a matemática. 

Dado que de tudo se pode duvidar, a única certeza cartesiana é a própria 

dúvida. Nada do que se supõe pelos sentidos pode ser erigido à ideia de certeza 

absoluta, uma vez que de tudo se pode duvidar. A certeza da dúvida, por seu turno, é 

o que de fato define o homem, pois, se duvida, logo existe – embora se tenha traduzido 

pelo existir a partir do pensar. 

Nesse jogo da dúvida, os próprios sentidos extraídos pelo corpo – e o próprio 

corpo – restam inúteis à edificação da verdade, uma vez que se pode questionar a 

conclusão a que eles podem chegar. Por exemplo, não é porque se diz que o céu é 

azul, ou que o fogo é quente, que assim realmente se dá. Ao contrário, qualquer um 

pode duvidar sobre assertiva desse caráter. 
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Por esse motivo, a essência do homem, vale dizer, a dúvida, também não 

pode residir em seus sentidos ou em seu corpo (res extensa), mas em uma substância 

elevada à imaterialidade a que ele dá o nome de res cogitans, que se trata exatamente 

da substância “duvidante”. Nada mais se trata, em última análise, do que a alma. 

Nessa azinhaga, não é difícil perceber que, para Descartes, assim como para 

Platão, o homem é inteiramente livre em suas vontades e ações, pois, ser pensante 

que é (res cogitans, imaterial), não se lhe pode atribuir qualquer caráter determinante 

de causa material.  

Outro filósofo de envergadura que, já no século XX, erigiu pensamento 

parecido, com as devidas proporções, foi Immanuel Kant, ao propor uma diferenciação 

importantíssima entre vontade e desejo, à luz de um dualismo existente na 

constituição humana. Referido dualismo pode ser atinado em toda extensão de sua 

obra “A metafísica dos costumes”121. Ao tratar sobre a relação das faculdades da 

mente humana e as leis morais, o tradutor de referida obra adverte para o que se deve 

entender por mente: mente no sentido de alma (psiquê), sede dos instintos, apetites, 

paixões, emoções, pensamento, vontade e as respectivas faculdades122. 

Racionalista por excelência, Kant dá o tom de sua análise com base na razão. 

Com efeito, enquanto o desejo em Kant nada mais é que a inclinação do homem a ter 

tudo aquilo de que carece – é a inclinação a se ter aquilo que se lhe falta –, a vontade 

funciona como uma espécie de filtro racional. 

De fato, depois de uma análise aprofundada sobre a questão, o filósofo 

sustenta que 

A faculdade do desejo, em consonância com os conceitos – na medida em 
que o fundamento que a determina à ação reside nela mesma e não em seu 
objeto – é denominada faculdade de fazer ou deixar de fazer conforme aprova 
a cada um. Na medida em que está unida à consciência de cada um a 
capacidade de realizar o seu objeto mediante ação própria chama-se escolha; 
se não unida a essa consciência, se ato é denominado aspiração (...)123. 

 

                                                           
121 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes – contendo a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Trad. 
BINI, Edson. Bauru/SP: Edipro, 2003. 
122 Ibid., p. 60. 
123 Ibid, p. 62. 
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Isto é, tem-se à vontade situada na consciência, termo que viria ser alvo de 

variadas observações positivas e negativas, exatamente por sobrelevar o caráter 

imaterial com que se dá o fenômeno racional do ser humano. 

Kant não explica, todavia, como se daria essa formação da consciência no 

homem, apesar de edificar seu pensamento indissociavelmente em sua existência. 

Afinal, a faculdade do desejo cujo fundamento determinante – e daí até mesmo o que 

lhe é agradável – se encontra na razão do sujeito é chamada de vontade124. 

Importante observar, também, que o filósofo trata em sua análise de diversos 

termos ligados à imaterialidade da mente, notadamente as inclinações, aspirações, 

interesses, gostos etc., mas chama a atenção, ainda, para o livre-arbítrio, termo 

diuturnamente utilizado com conotação religiosa. 

O renomado filósofo acredita que o desejo, quando submetido ao crivo da 

razão, gera a vontade livre e soberana do sujeito, que delibera racionalmente por agir 

dessa ou daquela maneira. 

Como relacionada desde sempre à Filosofia, a liberdade levantou muito mais 

questões do que respostas. Nesse sentido, a delimitação do tema pode ser feita com 

maior precisão a partir de algumas perguntas, muito bem elaboradas por CHAUÍ 

(2000, p. 460): 

 

(...) O que está e o que não está em nosso poder? Até onde se estende o 
poder de nossa vontade, de nosso desejo, de nossa consciência? Em outras 
palavras: até onde alcança o poder de nossa liberdade? Podemos mais do 
que o mundo ou este pode mais do que nossa liberdade? O que está 
inteiramente em nosso poder e o que depende inteiramente de causas e 
forças exteriores que agem sobre nós? (...) O que depende do “vasto mundo” 
o que depende de nosso “mais vasto coração”? 

 

Primeiro é necessário identificar em que consiste a liberdade (ou a ausência 

dela), uma vez que pode ser encarada a partir de diferentes ângulos, principalmente 

em ambiente filosófico. O ser humano é realmente livre? Se sim ou se não, em que 

medida e em que aspectos? 

                                                           
124 Ibid, p. 62-63. 
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A literatura costuma identificar a liberdade como a capacidade humana de 

auto-organização, isto é, de autodeterminação125. Percebe-se, da própria conjugação 

dos vocábulos auto + determinação, que a liberdade, seja vista de qualquer ângulo, 

apenas poderá ser entendida como algo que se relaciona com o ser, ou seja, uma 

qualidade ou propriedade, física ou moral, que se dá à vontade e ao agir humanos126. 

Daí advém, em consequência, a iminência do estudo acerca da plenitude de 

nossas vontades e de nossas ações. Nesse campo, em que a discussão parece não 

ter fim, ganharam relevo os estudos da Filosofia e da Religião, as quais, por serem 

eminentemente abstratas, apenas carecem ser convincentes e, muitas vezes, 

convenientes, para serem aceitas. Nada com embargos à importância até hoje 

desempenhada por ambas. 

Com efeito, no emaranhado do existir humano, costumeiramente contrapõem-

se à vontade e à ação a necessidade, o acaso (contingência), a fatalidade, o 

determinismo etc., o que pode desaguar na negação da liberdade plena ou, para 

alguns, da liberdade em si mesma. 

De fato, não se pode afirmar com toda certeza de que nossos anseios e 

sobretudo nossas ações estão totalmente circunscritos à tal esfera de liberdade, 

porquanto o homem é sempre levado a querer ou a praticar uma ação por conta de 

fatores externos, muitas vezes totalmente alheios ao livre-arbítrio. 

Ao fim e ao cabo, uma ação que se conjecture genuinamente sem lastro em 

um fator determinante seria a negação da própria ação, isto é, um movimento sem 

importância à criação cultural do homem. Obviamente, toda vontade e ação estão 

lastreadas numa determinante, seja esta oriunda do próprio ser que quer e que age, 

ou não. 

Nesse ponto, mesmo a partir da filosofia, é importante desmitificar o 

entendimento de que a liberdade humana nasce em si mesma, livre de quaisquer 

                                                           
125SANCHEZ, Bernardo Feijó. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias in Neurociencias y derecho penal – 
Nuevas perspectivas en el ámbito de lá culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la perigosidad. 
Montevideo: B. de F., 2013, p. 272. 
126BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade, p. 12. 



68 
 

determinações, uma vez que, uma vontade absolutamente livre, sem controle, não 

permitiria ao sujeito determinar-se a si mesmo127. 

Costuma-se afirmar que a necessidade e a obrigatoriedade são dois dos mais 

comuns fatores a incidirem sobre a liberdade, o que parece ser fácil concluir. É 

possível identificar a necessidade, em parcas linhas, em tudo aquilo que naturalmente 

existe, sobre a qual não temos qualquer ingerência. Não temos outra opção senão 

aceitá-la e nos adaptarmos: a existência do externo. 

São as leis naturais quem primeiro moldam ser humano, por assim dizer, que 

necessita identificar, assimilar a adaptar-se à sua própria constituição natural e de 

tudo daquilo que o rodeia. São as leis naturais contra as quais nada se pode fazer. 

Por outro lado, a obrigatoriedade das normas-regras culturais dá ao homem 

o relevo da sociedade em que vive, de modo que as segue ou terão lugar as 

consequências que a sua inobservância importa. De um enfoque ou de outro, não se 

pode falar em liberdade plena. 

Finalmente, identifica-se ainda na contingência, que igualmente não cabe a 

cada um sobre ela decidir, precípuo papel sobre a livre-vontade. E é dela que surgem 

predicados que, de modo consciente ou não, levam ao ser humano justificar grande 

parte de suas misérias. 

Com efeito, exsurgem ideias como boa ou má sorte, fatalidade e acaso. São 

circunstâncias que, além de se oporem ao controle, justificam determinados 

acontecimentos, de modo a tornar limitada a liberdade. Nesse contexto, propõe 

CHAUI128 mais uma pergunta: “Como sermos sujeitos responsáveis num mundo feito 

de acidentes e de total indeterminação?”. 

 Pode-se entender que, numa limitação de tempo e espaço, a necessidade e 

a obrigatoriedade trabalham em conjunto com o par contingência-acaso para tornar a 

liberdade de vontade e de agir um tanto quanto limitada. 

Daí dizer-se que o jogo com a liberdade, praticado pela necessidade, a 

obrigatoriedade e a contingência/acaso, impõe restrições contra as quais nada se 

                                                           
127 SANCHEZ, Bernardo Feijoo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias..., p. 272. Tradução livre. 
128 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000, p. 461. 
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pode fazer a não ser adaptar-se: uma pessoa que não escolheu nascer homem, num 

país subdesenvolvido, numa família de classe baixa, por exemplo, talvez pudesse 

vivenciar a experiência de ser mãe, levar uma vida mais confortável em um país 

desenvolvido ou tivesse melhores condições enquanto membro de uma família 

abastada129. 

Impera observar que a mesma contingência ou acaso lidera muitos aspectos 

da vida humana, gerando a impressão (ou seria certeza?) de que muitas das 

demandas a que somos chamados a enfrentar não contaram com qualquer ingerência 

de nossa parte. De fato, o futuro guarda uma indeterminação tão grande a nosso 

respeito que podemos identificar como sendo o próprio fator de geração das 

esperanças humanas: e é exatamente onde têm lugar o azar e a sorte. 

A perspectiva de Aristóteles sobre a liberdade, em quem podemos encontrar 

as posições mais acentuadas e duradouras sobre a questão, já davam conta de 

fatores que diminuíam sobremaneira a liberdade individual. A liberdade entendida por 

este filósofo representou uma perpetuação até a modernidade, quando passou a ser 

revista com maior pertinência principalmente por Sartre e Kant. 

Qual a liberdade encarada por Aristóteles? No início do livro III de seu Ética a 

Nicômaco podemos ter uma boa percepção da posição do autor, quando registra: 

 

Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e é às paixões e ações 
voluntárias que se dispensa louvor e censura, enquanto as involuntárias 
merecem perdão e às vezes piedade, é talvez necessário a quem estuda a 
natureza da virtude distinguir o voluntário e o involuntário. Tal distinção terá 
também utilidade para o legislador no que tange à distribuição de honras e 
castigos. 

 

Aristóteles leva em consideração primordial a existência de fatores intrínsecos 

e extrínsecos ao homem, e que afetam terminantemente a sua liberdade. Nesse 

sentido, o filósofo identifica na compulsão ou involuntariedade tudo aquilo que 

acontece à margem da vontade humana, vale dizer, em sua causa não repousa 

qualquer ingerência pessoal daquele cuja vontade se busca extrair, ainda que o 

                                                           
129Ibidem, p. 462. 
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princípio gerador do evento seja promovido por outra pessoa. Trata-se de verdadeira 

questão extrínseca. 

Não se nega, todavia, a inevitável existência de motivações externas em 

quaisquer formações de vontade e de promoção da ação, de modo que mesmo a 

voluntariedade inexiste vazia. 

Pode-se concluir que na filosofia aristotélica a liberdade é caracterizada pelo 

princípio e motor internos ao ser que o leva a querer e a agir, ainda que na escolha 

entre as diversas influências determinadas por questões externas à sua própria 

constituição enquanto homem. Ou seja, é livre todo aquele que, apesar de parte de 

uma relação de causa e efeito, encontra em si mesmo a opção de, de acordo com sua 

vontade, agir dessa ou daquela forma. 

Isso não vai de encontro com o que a filosofia contemporânea tenta extrair do 

livre-arbítrio, que repousaria numa força interna maior que, mesmo em meio a uma 

realidade imposta, que influencia deveras a formação da vontade e a motiva, leva o 

indivíduo a agir de acordo com sua consciência. 

Ocorre que, abstrata como é, a Filosofia não consegue responder 

satisfatoriamente – ao menos até o momento – em que consiste exatamente essa 

força maior, o tal livre-arbítrio. 

Com efeito, se apesar de tudo indicar que uma ação seja praticada de 

determinada maneira, é dado a quem a pratica fazê-lo de modo diverso, é necessária 

uma base explicativa um tanto quanto consolidada para que então a presunção seja 

de tal modo absoluta que possa gerar total responsabilização dessa conduta. 

É que, enquanto houver margem para interpretação contrária, de que à 

pessoa não restou escolha senão agir na direção a que tudo indicava (todos os fatores 

acima mencionados, e.g.), tudo não passará de abstração conveniente à satisfação 

de uma linha de pensamento dominante. 
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4.2.  O livre-arbítrio como questão filosófico-religiosa. 

 

Importante mencionar, desde já, que para o presente tópico, opta-se por 

tratar do livre-arbítrio como questão religiosa e também filosófica, em conjunto, uma 

vez que há uma inevitável imbricação do tema, tendo em vista a grande quantidade 

de filósofos que, sendo eles mesmos religiosos, trataram do assunto a partir de 

explanações filosófico-religiosas, havendo inclusive quem difundisse uma filosofia da 

religião, como é o caso de Averróis130. Escolhe-se, portanto, em situar os pensadores 

dentro deste subtítulo com a consideração da amplitude ou especificidade do conjunto 

de sua obra. 

A concepção de uma religião, por si só, já importa em aceitar a existência de 

uma força sobrenatural que transcende a existência humana, tanto em questão de 

intensidade como de abrangência. No a aspecto filosófico, por seu turno, é sempre 

presente a questão sobre o quanto o pensamento mais elaborado sobre a condição 

humana considera a liberdade de vontade131. 

Não é incomum que se recorra a um deus cujo poder é capaz de realizar 

coisas que não são dadas aos seres humanos alcançarem senão por seu intermédio. 

E nesse aspecto talvez nenhuma religião foi capaz de suprir essa incapacidade 

humana por meio de uma divindade tão bem quanto o Cristianismo. 

Talvez por se tratar da religião com maior número de seguidores132, o 

Cristianismo costuma habitar de forma significativa a maioria dos estudos 

relacionados à religião. No entanto, sem se desconhecer de tal fato, é necessário 

reconhecer que muitas outras orientações religiosas deram e dão enorme contribuição 

para muitos dos assuntos relacionados à ética e a moral, temas que abrigam, sem 

dúvida, a questão do livre-arbítrio. 

O Islamismo e o Hinduísmo, e.g., que são também religiões deveras 

difundidas, trazem em seus textos sagrados, assim como em reflexões de seus 

seguidores, muitos estudos acerca do assunto. Todavia, mesmo com todas as suas 

                                                           
130 O livro da filosofia, trad. Douglas Kim, 2ª ed. – São Paulo: Globo Livros, 2016, p. 82. 
131 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 39. 
132 Em 2016, estimava-se que o Cristianismo tinha 2,2 bilhões de seguidores. VILAVERDE, Carolina. As 8 maiores 
religiões do mundo. Revista Super Interessante. Disponível em: <http://bit.ly/2k9UTRX>. Acesso em jul. 2019. 
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variações, o cristianismo exerce há mais de dois mil anos profunda influência na vida 

do ser humano, mesmo nas daqueles que se dizem agnósticos. 

Ocorre que, admitir uma força divina importa, em consequência, a 

aceitação de reflexos cotidianos de uma força que nos atende, mas que também nos 

limita. Por óbvio, um deus cuja existência se aceite não está apenas para atender aos 

anseios dos indivíduos, mas igualmente para doutriná-los de acordo com o que por 

suas premissas entendem ser melhor para a vida em sociedade. 

Por esse motivo, a aceitação de um deus onipresente e onipotente dá ensejo 

a que a humanidade compactue com um poder tão grande que, com as habilidades 

terrenas, nada se pode fazer contra ele. Afinal, esse deus tudo vê e tudo pode fazer, 

seja em relação ao passado, presente ou futuro. Trata-se mesmo de uma 

atemporalidade imanente à sua imagem. 

Nesse ponto, pode-se atinar uma verdadeira limitação da liberdade na 

religião, que impõem, na medida do quanto possível, uma tal vontade divina que nos 

guia por caminhos que não nos é dado escolher ou influenciar. CHAUÍ formula essa 

relação sob o par fatalidade-liberdade, que seria caracterizado por forças 

transcendentes às nossas e que nos governam, quer o queiramos ou não133. 

Atendo-se ao cristianismo, diz-se que Deus é poderoso de tal maneira que 

nada escapa aos seus olhos, aí se incluindo as escolhas e ações futuras a serem 

feitas e praticadas pelos seres humanos: Deus sabe qual será a conduta praticada 

por um indivíduo antes que ele tome dela conhecimento e exerça sua vontade. 

A questão sobre a liberdade humana, nesse escopo, não demora a aflorar na 

cabeça mesmo do mais incauto. Com efeito, se Deus sabe exatamente como será 

uma ação, como dizer que há escolha livre e consciente? Como dizer, aliás, que existe 

consciência e vontade? 

Obviamente, o Cristianismo não tardou em buscar uma compatibilização, 

afastando a hipóteses de que todas as condutas fossem atribuídas à vontade e ciência 

divinas, sob o risco de se compactuar com ações socialmente desviantes, isentando 

os indivíduos de quaisquer responsabilidades. Surge nesse antagonismo o 

                                                           
133Ibidem, p. 461. 
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famigerado livre-arbítrio, que atribui ao homem fatores de escolha e responsabilidade 

sob as suas condutas. 

Também nesse contexto, questiona-se até que ponto uma força divina tem 

poderes sobre os indivíduos, de acordo com seus expoentes, e de que forma isso 

pode influenciar, restringir ou negar o livre-arbítrio. É uma análise, portanto, 

metafísica. 

Na Bíblia Sagrada, conjunto de textos adotado pelo Cristianismo, a palavra 

“onisciência” não aparece escrita em momento algum, mas o adjetivo é utilizado 

amplamente na teologia a partir da interpretação principalmente da descrição de 

Deus, divindade suprema da adoração cristã. 

Deus, para os cristãos, é dotado de poderes irrestritos (Marcos, 10:27), não 

havendo nada que não possa fazer ou comandar (Gênesis, 17:1). E esta onipotência 

pode ser lida, de acordo com a fé cristã, em suas faces de onipresença e onisciência, 

sendo esta última entendida como sendo o conhecimento ilimitado de tudo (Jó, 24:23; 

Salmos, 33:13-15 e 139:13-16; Provérbios, 15:3; Jeremias, 16:17). 

Sendo Deus o responsável pela criação do mundo e de tudo que nele 

habita, aí se incluindo os seres humanos, e sendo ele onipresente, tem conhecimento 

de tudo o que aconteceu e acontece, o que existiu e o que existe. Mas a onisciência 

interpretada a partir dos textos bíblicos vai além, para alçar à ciência divina também o 

que ainda não aconteceu e o que ainda não existe. 

De acordo com os livros deixados pelos apóstolos de Jesus Cristo, filho 

encarnado de Deus que teria descido à terra, o conhecimento divino acerca do futuro 

é exatamente o mesmo daquele sobre o passado e o presente, assim como sobre 

todas as possibilidades não realizadas e qual teria sido a consequência no plano 

histórico caso cada uma dessas possibilidades tivesse sido concretizada (1 Samuel, 

23:9-13; 2 Reis, 13:19; Salmos, 81:14-15; Isaias, 48:18; Marcos, 11:21). 

O ponto aqui a ser trabalhado não guarda sentido com debater a 

possibilidade de existência da onisciência divina cristã, mas sim com o raciocínio 

adotado pelos teólogos para compatibiliza-la com a atribuição de pecados e a 

imposição de expiações, bem como o doutrinamento dos fiéis. 
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É verdade que nos textos bíblicos há passagens que contradizem a 

onisciência divina134, mas coloca-la em dúvida desembocaria em uma discussão 

puramente teológica, que não é o fim proposto pela dissertação. Mais vale, portanto, 

para os fins aqui almejados, partir do pressuposto cristão da onisciência e visitar o 

raciocínio desenvolvido para trabalhar a sua compatibilização com o livre-arbítrio. 

Para tanto, são eleitos alguns expoentes com o fim de simples ilustração. 

 

4.2.1. Santo Agostinho (354-430 d.C). 

 

Agostinho de Hipona – ou Santo Agostinho – é um dos mais importantes 

expoentes do livre-arbítrio sob a ótica religiosa, embora a extrapole a ponto de ser 

também identificado como verdadeiro filósofo, tendo discorrido acerca de diversos 

assuntos que vão muito além de seu enquadramento como religioso. 

Contudo, faz-se necessária uma observação inicial sobre as posições de 

Santo Agostinho, de modo que se possa situá-lo diante da narrativa que se seguirá, 

notadamente pelo fato de haver ponto de encontro entre seu pensamento e o do 

filósofo Platão. 

O neoplatônico Plotino exerceu enorme influência nos pensamentos de Santo 

Agostinho, especialmente no que concerne à sua busca contumaz pela verdade sobre 

a origem do mal e, consequentemente, do livre-arbítrio em contraposição à 

presciência de Deus. 

De fato, Agostinho teve desde o início de sua dedicação ao pensamento 

religioso elevada estima pelo tema, em especial por discordar da posição 

maniqueísta135, que sustentava a existência do bem em contraposição ao mal, da luz 

contra as trevas. Ambos, todavia, seriam princípios divinos. 

                                                           
134 Em determinadas passagens bíblicas, e.g., Deus manifesta pesar por determinados acontecimentos: Gênesis, 
6:6; 1 Samuel, 15:10,11,35; 2 Samuel, 24:16; Jonas, 3:10. Por outro lado, a própria confissão acaba por entrar em 
conflito com a onisciência. 
135 Santo Agostinho, antes de converte-se cristão, foi um maniqueu. In Santo Agostinho. O livre-arbítrio, 
tradução, organização, introdução e notas de de Nair de Assis Oliveira; revisão de Honório Dalbosco. São Paulo: 
Paulus, 1995, p. 15. 
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Por se tratarem de divindades, para os maniqueus essa dicotomia se 

manifestava nos seres humanos igualmente em caráter metafísico, vale dizer, o 

homem possuiria duas almas, uma boa e outra má, presididas por princípios divinos 

e imateriais, de modo que não seria responsável por qualquer mal causado, vez que 

uma conduta desviada nada mais seria que algo imposto por uma das divindades que 

governam o universo: o mal teria origem em Deus tanto quanto o bem. Já em suas 

confissões, Agostinho demonstrava inquietação com o tema e com a solução dada 

pelos maniqueus: 

Mas eu, mesmo quando afirmava e cria firmemente que és incorruptível, 
inalterável, absolutamente imutável, Senhor meu, Deus verdadeiro que não 
só criaste nossas almas e nossos corpos, e não somente nossas almas e 
corpos, mas todas as criaturas e todas as coisas. Todavia, faltava-me ainda 
uma explicação, a solução do problema da causa do mal. Qualquer que ela 
fosse, estava certo de que deveria buscá-la onde não me visse obrigado, por 
sua causa, a julgar mutável a um Deus imutável, porque isso seria 
transformar-me no mal que procurava.  
Por isso, buscava-a com segurança, certo de que era falsidade o que diziam 
os maniqueus; deles fugia com toda a alma, porque via suas indagações 
sobre a origem do mal cheias de malícia, preferindo crer que tua substância 
era passível de sofrer o mal do que a deles ser susceptível de o cometer136. 

 

A partir daí, incomodado com tal assertiva, foi em Plotino que Santo Agostinho 

encontrou uma explicação que, embora não o tenha convencido, serviu como ponto 

de partida para desenvolver seu próprio pensamento. 

Trilhando o raciocínio de Plotino, de que o mal não é um ser, mas a privação 

dele137, em ambiente unicamente material e não metafísico, Agostinho triparte a 

questão precisamente em aspectos (i) metafísico-ontológico; (ii) moral; e (iii) físico. 

Analisados em conjunto, seriam suficientes para informar o motivo pelo qual existe o 

mal, já que, na concepção do teólogo, no cosmo apenas existe o bem, partindo do 

pressuposto de que a Providência Divina dirige o universo138. 

Segue. No plano metafísico, herdado de Platão, Agostinho identifica diversos 

níveis de finitudes inferiores ao próprio Deus, cada qual com certa gradação de 

privação do ser. No entanto, encarados como membros de um todo, criado por Deus, 

                                                           
136 Santo Agostinho. O livre-arbítrio, tradução, organização, introdução e notas de de Nair de Assis Oliveira; 
revisão de Honório Dalbosco. São Paulo: Paulus, 1995, p. 297-398. 
137 Ibidem, p. 16. 
138 Ibid, p. 25. 
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somente podem ser enxergados no âmbito universal como o bem, formadores de um 

conjunto harmônico. 

Finalmente, em terreno físico, o mau apenas pode ser encarado como um 

castigo divino, retribuição às más escolhas individuais, tomadas em prol de bens 

inferiores, em detrimento de Deus e a partir do livre-arbítrio por ele dado, como bem 

maior139. 

Desse modo, identifica-se na razão ou moral humana o mais elevado nível, 

acima do qual apenas Deus pode situar-se. O livre-arbítrio, por seu turno, seria o meio 

pelo qual o ser humano busca a razão e a proximidade com o ente divino, mas também 

o motivo pelo qual escolhe o mal. A vontade má, nesse ponto, configura um mau uso 

do bem supremo dado por Deus: a liberdade. 

Esclareça-se que para Santo Agostinho a existência da alma/mente/espírito é 

incontroversa, assim como a de Deus e a do livre-arbítrio, e é o que coloca o ser 

humano em situação de superioridade em relação aos demais animais, sendo esta 

muitas vezes a única diferença existente entre eles e que leva o primeiro a dominar 

os segundos, e não o contrário. 

Pois bem. A par dessa tripartição, Evódio, com quem Santo Agostinho 

mantém o diálogo socrático em torno do livre-arbítrio, questiona: 

 

Diante dessa lei divina, com efeito, como poderiam estar isentos de pecado 
aqueles que se mancham com sangue humano, para defender coisas dignas 
de menos apreço? Parece-me, pois, que a lei escrita para governar os povos 
autoriza, com razão, atos que a Providência Divina pune. Isso porque a lei 
humana está encarregada de reprimir crimes, em vista de manter a paz entre 
homens carentes de experiência, e o quanto estiver ao alcance do governo, 
constituído de homens mortais. Quanto às outras faltas, é certo que existem 
para eles penalidades adequadas, as quais, a meu parecer, só mesmo a 
sabedoria pode libertar140 

 

Ou seja, admite-se que a lei humana tenha o condão de aproximar-se o 

máximo possível da divina, mas com ela jamais poderá confundir-se e alinhar-se, uma 

                                                           
139 Ibid, p. 25. 
140 Ibid, p. 38. 
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vez que está delimitada pelo fluxo temporal (a divina é eterna) e dirige-se por uma 

especial finalidade de defesa do povo141. 

Ainda que para Santo Agostinho a moral seja levada desde um plano 

metafísico142, encontrando na lei eterna (lei divina) perfeita correspondência quando 

alinhados o espírito/mente e a razão143, é no fluxo temporal e nos motivos terrenos 

que o mal agir encontra sua causa. 

Por isso é que, para o doutor da Igreja, o que seria ter inteligência a não ser 

viver com mais perfeição e esplendor, graças à luz mesma da mente?144 Na 

atemporalidade da lei divina, alcançável a partir da razão, do livre-arbítrio, residiria a 

distinção da lei humana, que não necessariamente com ela se confunde. Ao contrário, 

é comum dela desprender-se totalmente, utilizando-se Santo Agostinho de exemplos 

de condutas não punidas pelo regramento terreno, mas que o será pela Providência 

divina. 

É evidente que para o teólogo o livre-arbítrio é um grande bem dado por Deus, 

mas que dá à criatura humana a possibilidade de um agir mau, o que não quer dizer 

que o ente supremo compactue com o pecado, uma vez que a liberdade estaria 

situada em posição intermediária entre as escalas do bem e do mal. Se Deus não 

seria a causa do mau uso do livre-arbítrio, o que seria? 

Santo Agostinho não chega a explicar com clareza em o De Libero Arbitrio 

qual seria a motivação do mau uso da liberdade, embora deixe claro que ela não 

residiria em Deus, já que se a vontade de Deus é um bem em si, dela não pode porvir 

um ato mau (RODRÍGUEZ, 2014, p. 43). Todavia, o teólogo viria a abordar essa 

determinante nos textos intitulados Retractationes, nos quais retoma, dois anos antes 

de morrer, diversos temas tratados em suas obras.145 

Na retratação de número 24, Agostinho trata especificamente do livre-

arbítrio, deixando sua posição final acerca da liberdade humana como fator 

                                                           
141 Ibid, p. 43.  
142 Ibid, p. 45 - 46. 
143 Ibid, p. 47. 
144 Ibid, p. 45. 
145 Pois o que ali confessa diante de Deus e dos homens sobre sua vida, aqui nas Retratações confessa também 
diante de Deus e diante dos homens sobre seus escritos, com a mesma sinceridade, humildade, desprendimento 
e responsabilidade. MADRID, T. C. Introducción a Las Retractaciones. In: AGUSTÍN. Obras completas de San 
Agustín, XL. Traducción Teodoro C. Madrid. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995, p. 927. 
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condicionante das más escolhas e más condutas, sem contudo esclarecer a 

contradição com a onisciência divina146: o pecado e a ação reta estão no livre arbítrio 

da vontade? Que é assim absolutamente verdadeiro; mas a graça divina o libera para 

que seja livre para agir retamente147. 

 

4.2.2. Boécio (480-524 d.C). 

 

Boécio, filósofo nascido no final do século V d.C. e cristão declarado, em 

sua célebre obra “A consolação da filosofia”, trata do assunto de maneira filosófico-

religiosa. O título da obra traduz uma conversa travada por Boécio com a própria 

Filosofia, tendo como tema central sua injusta condenação à morte. Dizendo-se 

injustiçado, e sendo religioso, inevitavelmente tratou de abordar a providência divina. 

Era natural que, em sua conversa com a Filosofia, questionasse que tais 

coisas [sua injusta condenação nelas inserida] aconteçam no reino de um Deus 

onisciente, onipotente e que quer apenas o bem faz com que as pessoas fiquem 

admiradas e lamentem o fato148, chegando a considerar que lhe melhor satisfaria se 

a desordem entre a consequência boa aos maus, e a má aos bons, fosse atribuída ao 

acaso, do que a um ser onipotente e onisciente149. 

Via de consequência, após estabelecer o terreno extremamente nebuloso 

em que se está operando, passa-se a contrapor temas como indivisibilidade da 

providência divina, o curso do destino, os acontecimentos imprevisíveis, o 

conhecimento e predestinação divinos e, finalmente, o livre-arbítrio. 

É importante observar, para fazer sentido a alocação do tema no tópico 

presente, que não se trata de uma análise puramente consectária daquilo que se viria 

                                                           
146 Para o eminente professor Víctor Rodríguez, a resolução desse paradoxo teria sido tentada por Agostinho 
através de um raciocínio estratificado, onde o livre-arbítrio situa-se de forma intermediária e como meio de se 
atingir a razão a partir da compreensão e discernimento, não deixando ele mesmo, livre-arbítrio, de ser uma 
graça divina. In RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da 
neurociência e à evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 43. 
147 AUGUSTINUS, Retratactionum libri I (XXVI, 55c-70d). A. Mutzenbecher (ed.), Corpus Christianorum, Series 
Latina LVII. Tradução livre de: Vtrum et peccatum et recte factum in libero sit uoluntatis arbitrio. Quod ita esse 
omnino uerisssimum est; sed ut ad recte faciendum liberum sit, dei gratia liberatur. 
148 BOÉCIO. A consolação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 95/96 
149 Idem., p. 114 



79 
 

a chamar dualismo cartesiano, mas sim de um (in) determinismo a partir da onisciência 

divina. Não se olvida, todavia, que a separação entre mente/alma e corpo, tal qual 

Descartes leciona, não entra em conflito direto com as doutrinas cristãs. 

Boécio preleciona que há uma regra multiforme na inteligência divina 

quanto ao governo do universo. Essa regra, segundo argumenta, pode ser entendida 

como “providência”, desde um aspecto puramente ligado à onisciência divina 

(atemporal, metafísica), ou ao “destino” (terreno, situado no espaço e no tempo), como 

se fixou chamar desde os povos antigos. 

Nessa linha de pensamento, o destino nada mais seria que o desencadear 

cambiante da indivisibilidade da providência divina, estando a ela inevitavelmente 

submetido; ilustra Boécio, nas palavras da Filosofia: 

Suponhamos os círculos concêntricos. O que está mais próximo do centro 
aproxima-se mais de sua indivisibilidade e constitui, para todos os outros 
círculos situados no exterior, uma espécie de pivô em torno do qual giram os 
outros, enquanto o círculo mais externo, que descreve a maior circunferência, 
se desdobra de maneira tão mais extensa que se afasta da indivisibilidade do 
centro; por outro lado, se um círculo coincide em todos os seus pontos com 
o centro e cessa de se desdobrar e estender, segundo o mesmo raciocínio, 
quanto mais alguma coisa se distancia da inteligência suprema, mais e mais 
os liames do Destino a envolvem, enquanto alguma coisa é tanto menos 
dependente do destino quanto mais se aproxima desse pivô do universo150. 

 

Evidencia-se, no raciocínio de Boécio, portanto, que o livre-arbítrio nada 

mais seria que a capacidade de conhecimento, de vontade e de ação do ser humano 

ante a multiplicidade da providência divina, materializando na temporalidade do 

destino algo daquilo que já fora indivisivelmente fixado pela força suprema. 

Para nós, tal entendimento ainda não comporta uma verdadeira 

compatibilização do livre-arbítrio com a onisciência, uma vez que, assim explicada a 

relação providência divina vs destino, na forma de círculos concêntricos, nada 

impediria que, entre o centro (providência) e o limite externo (destino), entre os quais 

estaria alojado o livre-arbítrio, houvesse distanciamento da presciência suprema 

suficientemente a ponto de com ela romper. 

                                                           
150 Idem., p. 118/119. 
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Mais. Em sentido oposto, o livre arbítrio poderia atuar tão proximamente à 

providência divina (PD) a ponto de com ela fazer confundir o destino, restando 

prejudicada qualquer métrica de aproximação e de distanciamento: 

 

 

           Limite Destino no tempo e espaço (LDTE) 

 

       Livre-arbítrio (LA) 

                                      

                              Fonte: Produção do próprio autor. 

PD, mesmo em função de LA será sempre maior LDTE, seria uma fórmula 

ideal do funcionamento da tentativa de compatibilização aventada por Boécio, onde a 

providência divina, mesmo em função do livre arbítrio, será sempre maior que o 

destino, por ela abarcado. 

Todavia, uma fórmula alternativa, tal qual PD, mesmo em função LA, será 

igual ou diferente de LDTE, não entraria em contradição com o raciocínio boeciano. 

Isto porque, sendo o limite “pra trás” do destino a própria coincidência com a 

providência divina, nada mais haveria senão um cumprimento preciso da 

indivisibilidade daquilo que fora previamente fixado; por outro lado, se não há fator de 

limite “pra frente”, haja vista que não é dado ao ser terreno saber a providência divina, 

nada impediria um distanciamento do destino suficientemente e com ela romper. 

Adotar esta relação seria pressupor coisa outra, muito além da própria 

onisciência e vontade divinas. Eis que, sendo o destino uma variação da providência 

celeste, a esta apenas em restrita medida estaria submetido o doutrinamento cristão, 

não sendo exagero dizer que o curso universal, jamais afetado pelo livre-arbítrio 

individual, estaria em sentido inevitável, de modo a afastar a necessidade de expiação 

senão como forma de punição isolada daquilo que não se retraiu necessariamente ao 

centro do círculo, vale dizer, à providência divina, que continuaria sendo a causa do 

acontecimento. 

    PD 

Figura 1 - Compatibilidade do livre-arbítrio com a onisciência 
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4.2.3. Thomas de Aquino. 

 

Para o aspecto do presente estudo, a extensa obra de Thomas de Aquilo, 

religioso medievo, pode desde o início ser bem delimitada a partir de seu alinhamento 

com a metafísica aristotélica, o que por si só já guarda estreita relação com sua ideia 

ante a existência de um dualismo que viria a ser mais tarde desenvolvido por 

Descartes. 

Evidentemente a ideia acerca do funcionamento imaterial do intelecto era, 

como ainda é, amplamente aceita em meio aos pensadores, não ficando Aquino alheio 

a tal entendimento, sobretudo na esteira do quanto apregoado por Aristóteles, a quem 

dedicou boa parte de sua bibliografia, direta ou indiretamente. Nesse sentido, 

concorda Thomas de Aquino: e ainda mais capaz de conhecimento é o intelecto, 

porque é ainda mais separado e emerge da matéria, como diz Aristóteles151. 

Defende-se, nessa frase, que o conhecimento (ciência de) é tanto maior 

quanto mais separado da matéria, embora com ela guarde a relação necessária de 

conhecente e conhecido. O aspecto é trazido por Aquino com vistas a responder 

questões em torno da (in)existência de ciência (conhecimento) em Deus152, não sendo 

difícil concluir que para o filósofo Nele não apenas há como também confunde-Se com 

o próprio conhecimento, na medida em que Deus é o que mais de metafísico existe e, 

portanto, está mais distante da matéria. 

No raciocínio acerca da gradação do conhecimento, ancorado na 

metafísica do ser conhecente, Aquino sobreleva três níveis de ciência: quando 

conhece os princípios, dizemo-lo dotado de inteligência; de ciência, porém, quando 

conhece as conclusões; quando conhece a causa altíssima, dizemo-lo dotado de 

sabedoria153. Esse exercício buscado pelo raciocínio tomista tem por premissa basilar 

                                                           
151 I Sent., dist. XXXV, a. 1; I Cont. Gent., cap. XLIV; De Verit., q. 2, a. 1; Compend. Theol., cap. XXVIII; XII 
Metaph., lect. VIII, art. 1º, np. 
152 Ibidem, cap. XXVII. 
153 I Sent., dist. XXXV, a. 1; I Cont. Gent., cap. XLIV; De Verit., q. 2, a. 1; Compend. Theol., cap. XXVIII; XII 
Metaph., lect. VIII, art. 1º, np. 
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a justificação no próprio texto bíblico, em que se atribui a Deus a sabedoria e a 

inteligência supremas154. 

Este é o primeiro passo rumo à temática que importa para a dissertação, 

pois a questão que exsurge da afirmação de que Deus conhece é: “o que Ele 

conhece?”. Como já tratado antes, a importância advém da abrangência do 

conhecimento divino, que não pode ser jamais equiparada ao humano, que é limitado 

aos acontecimentos causados, a partir dos quais busca conhecer a causa e, no mais 

elevado poder, tenta prever os acontecimentos contingenciais: 

A ciência depende do modo de ser do sujeito que conhece; pois, o objeto 
conhecido está no sujeito conhecente ao modo deste. Por onde, sendo o 
modo de ser da divina essência mais elevado que o da criatura, a ciência 
divina não será como a da criatura, universal ou particular, habitual ou 
potencial, ou com qualquer disposição semelhante155. 

 

Primeiramente, com a assertiva de que Deus é um ser supremo e sobre 

Ele nada há de maior valor, poder-se-ia questionar seu rebaixamento existencial 

metafisico ao conhecer, além de si próprio, os demais seres criados, alinhando-se, 

portanto, a um pensamento agostiniano. Todavia, nas obras de Aquino, uma vez mais 

muito bem embasada no texto bíblico, passa-se à tentativa de alargamento do objeto 

conhecido pela divindade. 

É importante notar que, diferentemente de teólogos contemporâneos, na 

Idade Média não era comum que eventuais contradições existentes entre passagens 

bíblicas fossem aceitas, havendo nas mais das vezes grande esforço na promoção de 

uma compatibilização entre os diversos textos dos apóstolos. Além dessa flexão, no 

caso de Aquino a dificuldade dessa tarefa é ainda aumentada, ao ser possível 

perceber um movimento maior que o normal em partir dos textos para o embasamento 

de seus pensamentos. 

É evidente na obra de Aquino que o ponto de partida, nesse tema em 

específico, consiste em passagens de textos dos apóstolos, tal qual a de que todas 

as coisas estão nuas e descobertas aos seus olhos [de Deus] (Heb 4:13). Contudo, 

admitir que a vontade de Deus é primária, não excluiria o livre-arbítrio dado ao homem 

                                                           
154 A sabedoria e a fortaleza está em Deus; ele possui o conselho e a inteligência (Jó, 12, 13). 
155 I Sent., dist. XXXV, a. 1; I Cont. Gent., cap. XLIV; De Verit., q. 2, a. 1; Compend. Theol., cap. XXVIII; XII 
Metaph., lect. VIII, art. 1º, np. 
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que, não adstrito à causa de todas as coisas (causa primária, vontade de Deus), 

conformaria uma espécie de causa secundária. E essa necessidade condicional é 

permitida por Deus porque faz parte de sua própria vontade156. 

Com esse raciocínio, extrai-se de Aquino que, embora não queira o mal, na 

providência está ele comtemplado, assim como a reprovação e a responsabilização 

pela escolha proveniente de uma causa secundária, ou seja, do livre-arbítrio: 

Tudo isso é possível porque as ações particulares do homem são 
contingentes – são causas segundas – e é isso que autoriza o filósofo a 
defender o livre-arbítrio, conjugado com a presciência de Deus. As decisões 
humanas são derivadas de sua liberdade, e a predestinação não subsiste no 
intelecto, pois este é causa segunda, ou, em outras palavras, o fato de a ação 
ser livre não significa que ela seja causa de si mesma. O homem raciocina e 
exercita livremente sua vontade, e daí ‘é necessário que o homem seja 
dotado de livre-arbítrio, pelo fato mesmo de ser reacional’. A vontade humana 
é livre e mesmo assim, para que exista, é impulsionada por Deus157. 

 

Finalmente, assim como muitos interacionistas, mas aqui numa visão orgânica 

integral, é importante perceber que para Aquino alma e o corpo coexistem em total 

interdependência. De modo geral, a grande maioria dos filósofos e religiosos tem 

posições parecidas a este respeito, embora com raciocínios extremamente abstratos 

divirjam entre si em questões pontuais de fundamentação, o que apenas começaria a 

ser antagonizado por estudos empíricos, como é o caso das Neurociências. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 47. 
157 Ibidem, p. 45. 
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5. Aproximação às Neurociências. 

 

Como já tratado sumariamente no decorrer do presente trabalho, mas agora 

finalmente retomando gradativamente e em sentido contrário o tema das 

Neurociências, é importante destacar que um de seus enfoques faz contato direto com 

a questão da liberdade de agir, parte integrante do livre-arbítrio, que por sua vez é 

uma das bases do instituto da Culpabilidade em sede de Direito Penal. 

Por esse motivo se tem afirmado, embora não de forma uníssona, que os 

estudos neurocientíficos devem ser cada vez mais considerados pela comunidade 

jurídica, não devendo ela ficar imune aos significativos avanços dessa importante área 

de contato cada vez mais estreitos com o seu próprio objeto de análise. Antes, porém, 

convém pontuar critérios científicos que permitem ingresso das Neurociências no 

raciocínio jurídico, iniciando desde já os primeiros passos ao objetivo da presente 

dissertação: a compatibilização entre Direito e Neurociências. Para tanto, adotamos o 

método construtivista, conforme se passa a expor. 

 

5.1. Sobre o método cientifico como pressuposto: as ciências 

construtivistas. 

 

Uma das grandes questões trazidas pelas chamadas Neurociências diz 

respeito à suposta existência de fatores deterministas no processo de decisão dos 

seres humanos, o que pode trazer à tona complexas consequências ao âmbito da 

responsabilização penal. 

Embora hoje se possa falar em neurodeterminismo, a discussão não é tão 

nova e nem sempre dependeu (se é que depende) das Neurociências para se 

alimentar. Por isso, é de grande utilidade tecer algumas considerações sobre os 

métodos de abordagem que as ciências conferem ao estudo de seus diversos objetos. 

Diz-se que atualmente a concepção que governa as ciências tem cunho 

construtivista, afirmação que necessita ser dissecada para o perfeito entendimento do 

que se propõe com a aceitação das Neurociências como método eficiente e de 

credibilidade no meio científico. 
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Segundo ensina CHAUÍ (2001, p.320) no curso da história as ciências 

guardaram três principais concepções em seus métodos e objetivos: racionalista, 

empirista e construtivista, este último com aplicação nos dias atuais, como acima 

referido. 

Contudo, dado que o método construtivista não excluiu seus dois 

antecessores, mas antes os congregou, é de certa maneira conveniente uma breve 

explanação do que eles consistiam, de modo que a fundação do que se pretende 

construir não venha a ruir em meio a questionamentos de toda ordem. 

Tem-se que a ciência racionalista, baseada na matemática e portanto 

dedutiva, estendeu-se dos gregos até o final do século XVII. A célebre frase de Galileu 

de que o grande livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos158 pode 

defini-la perfeitamente, indicando em apertada síntese o que representa sua forma de 

abordagem. 

Com efeito, para a ciência racionalista a realidade dos objetos existe em si 

mesma, e sua abordagem de modo racional permite formar axiomas e sistemas que 

os pode demonstrar de modo absoluto, sem margem para qualquer contestação por 

parte do estudioso, uma vez que erigido à categoria de conhecimento universal. 

Desse modo, as experiências científicas teriam o condão de verificar, 

confirmar, demonstrar e provar as relações universais que regem o objeto sob estudo, 

que já estão previamente estabelecidos e, nesse caso, é alcançado por meio da 

dedução científica, como acontece com a matemática.  

Essa natureza da ciência então é paradigmática pois: 

 

 

 

                                                           
158 A frase original, extraída do livro O ensaiador é: “A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que 
continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de 
entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os 
caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender 
humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto”. 



86 
 

Substancia-se nas ideias de Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, Bacon e 
Descartes. Construído com base no modelo das ciências naturais, o 
paradigma da modernidade apresenta uma e só uma forma de conhecimento 
verdadeiro e uma racionalidade experimental, quantitativa e neutra. De 
acordo com o autor, essa racionalidade é mecanicista, pois considera o 
homem e o universo como máquinas; é reducionista, pois reduz o todo às 
partes e é cartesiano, pois separa o mundo natural-empírico dos outros 
mundos não verificáveis, como o espiritual-simbólico. O autor apresenta 
outros pormenores do paradigma: a) a distinção entre conhecimento científico 
e conhecimento do senso comum, entre natureza e pessoa humana, corpo e 
mente, corpo e espírito; b) a certeza da experiência ordenada; c) a linguagem 
matemática como o modelo de representação; d) a medição dos dados 
coletados; e) a análise que decompõe o todo em partes; f) a busca de causas 
que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vista 
a prever o comportamento futuro dos fenômenos; g) a expulsão da intenção; 
h) a ideia do mundo máquina; i) a possibilidade de descobrir as leis da 
sociedade159. 

 

Esse paradigma absoluto dos racionalistas, que mais tarde viria a ser 

desafiado de forma mais contundente pelo relativismo de Einsten, começa a ser 

reconsiderado pelo já pelas ciências empiristas, que, também segundo Chauí, se 

estendeu da medicina grega e de Aristóteles até o final do século XIX160. 

A principal contraposição, a nosso ver, relaciona-se com o próprio fim da 

ciência que, para o empirista, não é formado pela necessidade de se confirmar 

conceitos em torno do objeto estudado, mas sim de produzi-los. É que as ciências 

empíricas defendiam que as formulações acerca da objetividade advém da criação 

científica, por meio da indução, tendo nas experiências a fonte de suas propriedades 

e leis de funcionamento. 

Nesse passo, apesar da diferença de enfoque, as ciências de cunho empírico, 

assim como as racionais, entendia que seu produto nada mais era que a clarificação, 

um verdadeiro feixe de luz sobre a realidade, que existe em si mesma. Contudo, 

enquanto uma tinha método hipotético-dedutivo, a outra trabalhava com o hipótetico-

indutivo. 

A atual ciência construtivista, por seu turno, como acontece hodiernamente 

com as mais diversas proposições, buscou conciliar os dois métodos, sugerindo que 

as ciências têm o condão explicativo de seu objeto de estudo, não apenas demonstrar 

                                                           
159 FONSECA, João José Saraiva. Metodologia da pesquisa científica. – Fortaleza: UEC, 2002. In Métodos de 
pesquisa, [organizado por] GERHARDT, Tatiane Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
2009, p. 15. 
160 Ibidem, p.15. 
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uma realidade universal que existe em si mesma. Isto permite, principalmente, que as 

conclusões científicas não sejam tomadas como absolutas, mas sim como algo que 

pode ser complementado. Trata-se, em parte, daquilo que desde a década de 1980 o 

português Boaventura de Souza Santos vem chamando de paradigma emergente das 

ciências, com especial enfoque para sua face de transformação temporal: 

A configuração do paradigma que se anuncia no horizonte só pode obter-se 
por via especulativa. Uma especulação fundada nos sinais que a crise do 
paradigma atual emite mas nunca por eles determinada. Aliás, como diz René 
Poirier e antes dele disseram Hegel e Heidegger, "a coerência global das 
nossas verdades físicas e metafísicas só se conhece retrospectivamente". 
Por isso, ao falarmos do futuro, mesmo que seja de um futuro que já nos 
sentimos a percorrer, o que dele dissermos é sempre o produto de uma 
síntese pessoal embebida na imaginação, no meu caso na imaginação 
sociológica. Não espanta, pois, que ainda que com alguns pontos de 
convergência, sejam diferentes as sínteses até agora apresentadas. Ilya 
Prigogine, por exemplo, fala da nova aliança e da metamorfose da ciência161. 

 

De fato, abordar o conhecimento científico como um produto da linearidade 

do tempo leva a dizer que o evolucionismo das ideias é o carro chefe da inovação, 

que permite afirmar a própria formulação científica com um conhecimento 

aproximativo e, portanto, corrigível. 

Com efeito, enquanto o construtivista, como o racionalista, espera que o 

estudo do objeto possa gerar axiomas, postulados, definições e deduções aceitáveis 

sobre o objeto da ciência, serve-se igualmente do enfoque empírico para experimentar 

e testar esses mesmos resultados, o que eventualmente pode levar a modifica-los 

oportunamente. Ou seja, não toma de absoluta qualquer formulação. 

Finalmente, com o fito de consolidar esse pensamento, CHAUÍ elenca aquilo 

que chamou de três postulados fundamentais da cientificidade162: (i) “que haja 

coerência (isto é, que não haja contradições) entre os princípios que orientam a teoria; 

(ii) que os modelos dos objetos (ou estrutura dos fenômenos) sejam construídos com 

base na observação e na experimentação; e (iii) que os resultados obtidos possam 

não só alterar os modelos construídos, mas também alterar os próprios princípios da 

                                                           
161 SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. 
Revista de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, v. 2, n. 2, publicada em 01.08.1988 – São Paulo: 
1988, p. 59/60. 
162 Ibidem, p. 321. 
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teoria, corrigindo-a. Essa observação será de extrema importância para traduzir o 

enfoque dado pela Neurociência à questão do determinismo. 

Importante ainda divisar que a ciência entendida modernamente sofreu uma 

importante mudança em relação aos antigos, precipuamente no que concerne à sua 

relação com a natureza enquanto objeto de estudo. É própria da antiguidade uma 

ciência eminentemente teorética, contemplativa e dedutiva, que jamais se dava a 

intervir na natureza. 

O panorama muda sensivelmente como o surgimento das ciências modernas, 

que visam a se apoderar da natureza de tal modo que esta seja encarada como um 

verdadeiro objeto de manipulação. Como disse Descartes em frase célebre, e cujas 

reflexões já foram em parte explanadas em tópico anterior, “a ciência deve tornar-nos 

senhores da Natureza”. 

A par dessa constatação, pode-se afirmar que o modo de encarar a natureza, 

a partir da ciência moderna, ganha novas afeições, com vistas a dominar o máximo 

possível a constituição das coisas, que passam a não ser mais unicamente algo dado 

que possibilita apenas a sua contemplação, mas, ao contrário, desperta o anseio de 

sua manipulação. 

Obviamente esse é um ponto de necessário cuidado e, curiosamente, gera 

uma inter-relação entre Neurociência e Direito: do mesmo modo que se pode defender 

o eventual aporte da Neurociência no Direito, no sentido de explicação do 

funcionamento cerebral e suas consequências para o entendimento da Culpabilidade, 

não se pode perder de vistas as inúmeras vezes em que, à título científico, se buscou 

materialmente “curas para delinquentes” e, processualmente, meios para a 

descoberta da “verdade”, tais quais o chamado soro da verdade e o Polígrafo. Nesses 

casos, o Direito reveste-se de importante salvaguarda dos direitos humanos 

fundamentais, a servir de inarredável bloqueio. 

Esse tema, embora não seja escopo da presente dissertação, voltará a ser 

enfrentado mais detidamente quando da conclusão. 
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5.2. Considerações iniciais sobre as Neurociências. 

 

Embora não seja objetivo da dissertação, é importante tecer brevemente 

algumas considerações acerca da evolução histórica dos métodos que dariam origem 

às Neurociências, com o simples fito de estabilizar esse ramo de estudo como sendo 

uma área nada aventureira, mas bem sedimentada. 

Há registro de que, em tempos muito remotos da história da humanidade, há 

mais de um milhão de anos, é possível que já se identificasse a região craniana como 

sendo a principal responsável pelos aspectos mentais dos indivíduos, em virtude de 

achados arqueológicos consistentes em crânios com perfurações de aparência 

intencional. Todavia, a Arqueologia costuma situar há cerca de 7 mil anos os indícios 

mais precisos dessa percepção das funções na região craniana, ao se dispor de 

crânios perfurados em evidentes procedimentos de cunho operatório, com indicações 

de que levados a efeito em busca de curas de cefaleias e transtornos mentais, no 

mínimo. 

Os egípcios deram sua contribuição com estudos de lesões encefálicas, 

enquanto os gregos, mais dados à abstração, chegaram à conclusão que o cérebro é 

o órgão responsável pelas sensações humanos, sobretudo na pessoa de Hipócrates 

de Cós (460-379 a. C.), a quem se atribui o surgimento do método indutivo163 e cujos 

pensamentos estão reunidos no Corpus hippocraticum, um conjunto de matérias em 

torno da medicina prática e teórica de enorme robustez não exclusivo de 

Hipócrates164. 

Aos romanos, por sua vez, especialmente ao famoso médico Galeno (130-

200 d. C.) dá-se o crédito da distinção de cérebro (responsável por sensações e 

memórias)165 e cerebelo (comando dos músculos), tendo tido grande influência até os 

séculos XVI e XVII, período em que se projetam hipóteses de que o cérebro serve de 

comando para um funcionamento mecanicista do corpo humano (os nervos se 

                                                           
163 GOTTSCHALL, Carlos Antonio Mascia. Medicina hipocrática : antes, durante e depois. – Porto Alegre: Stampa, 
2007, p. 55. 
164 REBOLLO, Regina Andrés. O legado hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós a Galeno. 
Scientiæ zudia, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 45-82, 2006, p. 47. 
165 CORDEIRO, Mário. Príncipes da medicina. – Lisboa: Editora Saída de Emergência, 2016, p. 33 



90 
 

comunicam com o encéfalo pelo movimento de fluidos), encontrando essa visão apoio, 

dentre muitos outros, em Descartes166. 

Mais recentemente, a partir do século XIX, é possível encontrar áreas de 

estudo como a Frenologia167, facilmente pareada com conceitos lombrosianos. 

Difundida por Franz-Joseph Gall (1758-1828) no início do século XIX, a Frenologia 

buscava o entendimento acerca dos aspectos psicológicos, mentais e 

comportamentais dos indivíduos em suas formações físicas, o que de fato pode levar 

a tal parcial erro. 

A diferença, no entanto, é que a Frenologia acertou em um aspecto de 

importante diferencial, quando contraposta à análise lombrosiana: as faculdades 

mentais eram situadas e estudadas na região do crânio, e não em compleições físicas 

gerais do corpo humano. Todavia, não se tratava de um estudo cerebral propriamente 

dito, restringindo-se à visualização dos formatos externo do crânio, deduzindo-se o 

conteúdo interno, donde se chegou a estabelecer a existência de órgãos diversos. 

Desse modo, embora a Frenologia e suas sucessoras diretas, mais 

especificamente a Craniometria e a Antropometria, tenham tido vida curta no cenário 

científico, com as bases e meios de que dispunham é possível se lhes atribuir algum 

acerto em virtude da identificação da região craniana como sendo aquele que abriga 

as questões mentais, sendo também esse o motivo do rápido sucesso que alcançaram 

seus estudos em diversos países da Europa e nos Estados Unidos da América, 

ganhando jornais periódicos e mesmo desenvolvendo tecnologias, como é o caso do 

Psicógrafo. 

Paralelamente, ainda no século XIX, estudos conduzidos por Luigi Galvani e 

Emil du Bois-Reymond confirmariam o movimento dos nervos a partir de impulsos 

elétricos e a geração de eletricidade pelo encéfalo, com posterior mapeamento do 

caminho percorrido pelos impulsos elétricos pelo sistema nervoso, com a identificação 

da ramificação das raízes dorsal e ventral e os nervos e seus filamentos carregando 

                                                           
166 FINGER, Stanley. Origins of Neuroscience. New York: Oxford University Press, 1994. 
167 Do grego phrenos (mente), ou seja, estudo da mente. 
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informação para o encéfalo e para a medula espinhal, e outros levando informação 

para os músculos168. 

O Século XIX foi também o berço das teorias evolucionista de Charles Darwin, 

cuja aceitação implicaria no reconhecimento de que também o sistema nervoso dos 

animais foram objeto de evolução. Esse aspecto é importante para a experimentação 

e pareamento de espécies, sobretudo no manuseio de cobaias de diversos animais 

com vistas e entender o funcionamento do sistema nervoso humano. 

Em que pese o microscópio tenha sido muito refinado no início do século XIX, 

apenas em 1900 o neurônio é identificado como unidade funcional básica do sistema 

nervoso169, dando um passo enorme ao que hoje se tem por Neurociências. Com 

efeito, tendo elas por objeto o sistema nervoso, é importante que disponham de 

instrumentos que as permitam analisai-lo em todos os seus níveis, sendo a sua 

unidade básica (não mínima) de constituição de suma importância nesse desafio: 

  

Desse modo, nessa empreitada, as neurociências podem ser fatiadas em 

diferentes subdivisões, sendo as mais delas os níveis de análise, que nada mais são 

do que recortes do todo em unidades de estudo interdependentes, normalmente 

identificadas, numa ordem crescente de complexidade do objeto, como sendo: 

molecular, celular, sistemas, comportamental e cognitivo. 

Para a presente dissertação, seja pela real necessidade ou em virtude da 

ausência de fundação técnica necessária a uma divisão precisa por parte do 

candidato, opta-se por não fazer um recorte de preponderância entre tais níveis de 

análise como sendo aquele de principal abordagem do tema trabalhado. 

De fato, buscar-se-á, na sequência, abordar algumas hipóteses já trabalhadas 

por neurocientistas em inevitáveis imbricações de unidades de níveis de análise 

distintos, é dizer, com uma já avançada interdependência de hipóteses niveladas à 

serviço de conclusão unitária. Por exemplo: para se afirmar que a mente é criada no 

encéfalo de determinada forma (nível cognitivo), é possível e mesmo provável que já 

                                                           
168 BEAR, Mark F [et. al.]. Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso, 4ª ed. – Porto Alegre: Artmed Editora, 
2017, p. 9. 
169 Ibidem, p. 9 - 10. 
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se tenha por base uma hipótese sobre os comportamentos integrados (nível 

comportamental) dos sistemas neurais, compostos por constelações de neurônios 

com funções específicas (nível de sistema), sendo os próprios neurônios formados 

por células e estas por moléculas. 

Não se desconhece, contudo, que é no nível cognitivo em que mais se 

identifica a influência das Neurociências no âmbito jurídico, já que dentre as subáreas 

existentes, destaca-se a neurociência cognitiva, campo de abrangência da subárea 

que tem se convencionado denominar por neurodireito170 

Visto desse ângulo, e também por fugir do objetivo da presente dissertação, 

deixa-se de se adentrar nos fatores profundamente científicos, assim como não se 

tenta – porque nem se pode – atribuir qualquer grau de validade às hipóteses trazidas 

pelas Neurociências, senão acerca de sua aceitabilidade em terreno jurídico. Assim, 

e também para não se tomar por base “quaisquer” hipóteses, tem-se o cuidado de se 

trazer à lume aquelas que tenham obedecido ao procedimento científico básicos de 

observação, replicação, interpretação e verificação. 

 

5.3. Neurociências e o funcionamento neuronal inconsciente. 

 

O primeiro tema que, dentro das neurociências, interessa ao mote 

central da dissertação diz respeito ao suposto funcionamento neuronal inconsciente. 

E aqui já começam aparecer questões tratadas anteriormente, tais quais o dualismo 

cartesiano, a existência da mente e do livre-arbítrio.  

A hipótese neurocientífica de que há atividade neuronal inconsciente 

não é nova, embora venha ganhando contornos de fato científico171 nas últimas 

décadas. Em uma relação lógica de causa e efeito, como vimos, costuma-se filosófica 

e sobretudo religiosamente atribuir-se à metafísica o motivo inaugural de todas as 

coisas: uma divindade criou o mundo material e tudo o que nele há; a mente, morada 

                                                           
170 RASSI, João Daniel. Neurociência e prova no processo penal: admissibilidade e valoração. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo, 2017, p. 42/43. 
171 Na ciência, costuma-se intitular “fato científico” o dado que, ultrapassado o grau hipotético, após o já citado 
procedimento de observação, replicação, interpretação e verificação, é elevado a uma categoria de 
conhecimento aceito pela comunidade científica como comprovado ou verdadeiro. 
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do livre-arbítrio, cria a vontade, a decisão e ação que movimenta materialmente as 

coisas. 

Nesse sentido, seria inconcebível que no plano do ser humano, algo 

pudesse anteceder à sua mente, senão a vontade divina, como dissemos, de modo 

que antecipar materialmente a causa dos efeitos, como o poderia fazer o 

funcionamento neuronal inconsciente, seria colocar em xeque temas muito caros à 

organização social, como se verá. 

 

5.3.1. O funcionamento neuronal inconsciente de Benjamin Libet. 

 

Ao se pressupor o funcionamento neuronal do cérebro antes da percepção 

psicológica do agente não traz implicações puramente acadêmicas; ao contrário, 

passa-se a questionar e a formular hipóteses de implicações extremamente práticas: 

por quê há o funcionamento anterior aos comandos conscientemente dados pelo 

indivíduo? Qual a função do funcionamento anterior? Que reflexos eles teriam sobre 

as decisões supervenientes, sobre as vontades e sobre a ação? Esse funcionamento 

seria determinante ao que se segue no plano consciente? Se sim, em que grau? 

Questões como essas têm movido neurocientistas ao redor do mundo e 

balançado alguns setores indesejosos de uma mudança drástica no entendimento que 

atualmente se tem acerca do livre-arbítrio, sobretudo na função desempenhada na 

distribuição de responsabilidades aos membros da coletividade social. 

Benjamin Libet é uma das figuras mais citadas quando o assunto é a apuração 

acerca da existência dessa atividade neuronal que antecede a consciência humana, 

tanto em termos de causas quando de efeitos. Sobretudo a partir do início dos anos 

1980, a temática passa a constituir verdadeiro marco divisório sobre a questão, e que 

viria a servir de impulso para tantos outros neurocientistas. 

Com efeito, embora as hipóteses inicialmente alçadas por Libet tenham sido 

um tanto quanto questionadas, não se deve falar em Neurociências, quando o nível 

de análise é o comportamento humano consciente e inconsciente, à margem de seus 

experimentos, que servem não somente para o registro histórico, como também para 
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situar o tema de forma orgânica, de modo a possibilitar o desenvolvimento das 

descobertas que se seguiram. 

E é exatamente nesse contexto que o presente tópico visa trabalhar, 

descrevendo sumariamente os experimentos, refletindo sobre as conclusões e 

sobrelevando os questionamentos ou incompletudes do estudo de referido cientista, 

abrindo passagem para o quadro contemporâneo da análise do cérebro no que 

concerne à suposta liberdade do agir humano. 

 

5.3.2. O método experimental de Benjamin Libet172. 

 

O presente capítulo tem por objetivo expor o último tema central da 

dissertação, relacionado, dentro das neurociências, aos experimentos de Benjamin 

Libet. Coletadas em 1983 e posteriormente repetidas em 1999, as informações 

provenientes dos experimentos causaram certo alvoroço não apenas na comunidade 

médica, não sendo raros textos jurídicos destinados à interpretação dos dados e a 

consequência de sua aceitação. 

Embora as hipóteses de Benjamin Libet tenham sido e venham sendo 

rediscutidas, reformuladas e mesmo aperfeiçoadas por neurocientistas, que 

naturalmente abrangem outras linhas de investigação, a dissertação faz um recorte 

não em função dos espertos no assunto, tampouco sobre a evolução das teses e sua 

solidificação como fato científico. A proposição do tema, na verdade, estabelece-se 

em torno de uma hipótese específica e que pode ser atribuída aos experimentos de 

Libet, fato pelo qual se lhe alça à personificação da proposta da neurociência no ponto 

em debate. 

Com efeito, ainda que admitamos a existência de outros neurocientistas que 

atualmente discutem a questão de fundo, isto é, aquilo que nós podemos chamar de 

experimentos “de tipo Libet”, a dissertação restringe-se basicamente a Benjamin, por 

não objetivar a completude, sucesso ou acerto das hipóteses, mas sim eleva-las ao 

                                                           
172 O professor Victor Gabriel Rodriguez faz um recorte entre dois experimentos levados a efeito por Libet, em 
momentos eminentemente diferentes, e que ora se adota. In RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito 
Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. 
Universidade de São Paulo, 2014, p. 18/20. 
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potencial de validade futura, mensurando-se as consequências ao Direito Penal, 

especialmente à Culpabilidade. 

Embora seja expressamente admitido por Libet que os seus experimentos 

serviram para explicar e fundamentar uma hipótese que já supunha verdadeira173, é 

de rigor que, ao menos para o escopo do presente trabalho, os experimentos e 

hipóteses desenvolvidos pelo neurocientista sejam colocadas em uma sequência 

posterior à descrição de seu método, o que permitirá um pano de fundo mais didático. 

Nesse sentido, é importante que se tenha em mente as premissas das 

ciências construtivistas que, como já descritas, buscam, em sua face empírica, atestar 

a fiabilidade de suas hipóteses a partir da demonstrabilidade palpável, material, das 

conclusões que delineiam, a partir do aspecto experimental do método científico. 

Libet insere-se nessa conjuntura exatamente por ter como objeto de estudo o 

cérebro humano, cujos impulsos elétricos liberados pela ativação neuronal foram 

colocados à experimentação em seus modelos de medição a partir da conexão de 

eletrodos em diversas áreas específicas do crânio, com o intuito de identificar, numa 

sequência cronológica, os momentos em que: (i) se inicia a atividade cerebral; (ii) o 

indivíduo conscientemente toma uma decisão; (i) efetivamente determina o comando 

para execução da decisão tomada; (iv) age em função do comando de execução174. 

Para tanto, em seu primeiro experimento, em 1983, Libet utilizou-se de um 

medidor de tempo – uma espécie de relógio –, conhecido por Oscilloscope clock175, 

que detinha uma precisão extremamente apurada para aquela ocasião, e foi assim 

posteriormente descrito pelo próprio Libet: 

The clock had to be much faster than the usual clock, in order to accommodate 
time differences in the hundreds of msec. For our clock, the spot of light of a 
cathode ray oscilloscope was made to revolve around the face of the scope 
like the sweep-second hand of an ordinary clock, but at a speed approximately 

                                                           
173 LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiative and the role of counscious will in voluntary action. The 
behavioral and brain sciences 8 (1985), p. 536. 
174 PÉREZ MANZANO, Mercedes. El tiempo de la conciencia y la libertad de decisión: bases para una reflexión 
sobre neurociencia y responsabilidad penal. In: CRESPO, Eduardo Demetrio. (Dir.); MAROTO CALATAYUD, 
Manuel (Coord.). Neurociencias y derecho penal: nuevas perspectivas en el âmbito de la culpabilidad y 
tratamiento jurídico-penal de la periculosidad. Montevideo: B. de F., 2013, p. 110. 
175 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 18. 
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25 times as fast. Each of the marked off ‘seconds’ around the periphery was 
thus equivalent to about 40 msec176. 

 

O ponto de luz que se movia na face do Oscilloscope, identificado na figura 

abaixo como o maior e mais externo, indicaria o momento mais preciso possível de 

cada um do eventos buscados por Libet: 

Figura 2 - Face do Oscilloscope 

 

Fonte: The Gear Page 

 

O experimento, apesar de aparentemente simples, era inovador pela suposta 

precisão de informações possibilitada pelo aparelho medidor, o que permitiu toda a 

idealização teórica erigida pelo neurocientista e a formulação das hipóteses acerca do 

funcionamento neuronal anterior ao início do estágio consciente. 

Assim, uma vez conectados os eletrodos no crânio e em uma das mãos dos 

participantes, estes eram orientados a praticar ações simples, como flexionar um 

dedo, sempre que sentissem vontade (ação originada endogenamente), de modo que 

deveriam perceber introspectivamente que eles [indivíduos] estão realizando o ato por 

                                                           
176 LIBET. Benjamin. Do We Have Free Will?. Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, p. 5. Disponível 
em: <https://bit.ly/2kaIw8e>. Acesso em abril 2019. 
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sua própria iniciativa e que eles são livres para começar ou não começar o ato que 

desejam177. 

O voluntário, ao ter a percepção subjetiva da decisão tomada, deveria 

identificar de memória a posição do feixe de luz que se movia no aparelho medidor, 

isto é, o próprio indivíduo submetido a exame era quem informava qual posição do 

ponto de medição no momento em que iniciara sua intenção consciente de praticar ou 

deixar de praticar o ato. 

Incialmente três dados foram coletados: o momento em que a atividade 

cerebral se iniciava (activity in motor córtex begins), o instante em que se dava a 

intenção de agir (awareness of intention to act) e o movimento do dedo propriamente 

dito (finger begins to move). 

De acordo com a medição feita por Libet, todo o processo de atividade 

cerebral, da ativação neuronal inicial até a movimentação motora, levou um período 

aproximado de 550 milissegundos (ms). Nesse intervalo de tempo, pôde-se identificar 

que antes da percepção do subjetiva da decisão tomada pelo voluntário já havia 

funcionamento independente do cérebro. Assim foram dividas as atividades nesse 

intervalo de 550ms. 

Figura 3 - Gráfico da ativação neuronal 

 

Fonte: The Gear Page 

 

Setorizando as medições, Libet considerou que, 

                                                           
177 LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiative and the role of counscious will in voluntary action. The 
behavioral and brain sciences 8 (1985), p. 529. 
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Freely voluntary acts are preceded by a specific electrical change in the brain 
(the ‘readiness potential’, RP) that begins 550 ms before the act. Human 
subjects became aware of intention to act 350–400 ms after RP starts, but 
200 ms. before the motor act. The volitional process is therefore initiated 
unconsciously178. 

 

Nesse sentido, o estudo teria demonstrado que, antes de o indivíduo ter 

consciência de sua própria intenção de movimentar-se, havia atividade neuronal que 

a antecedia em cerca de 350-400 ms, em um sentido inconsciente do cérebro. A essa 

atividade não consciente, o cientista chamou Readness Potention, ou Potencial de 

Disposição do cérebro. 

Para aumentar o grau de confiança nos valores encontrados, bem como para 

sobrelevar a questão relacionada à livre vontade no momento em que o indivíduo 

decidia sobre movimentar ou não o seu dedo, Libet também fez o experimento 

envolvendo um estímulo sensorial na pele do voluntário, a partir do qual deveria 

decidir-se. Ou seja, a ideia era demonstrar que, entre os dados coletados com e sem 

estímulo, necessariamente deveria haver um diferencial de tempo, apaziguando a 

ideia de que ele apenas poderia se dar em razão de o voluntário decidir ou não 

livremente179. 

Essa conclusão, naturalmente, levaria à afirmação de que, havendo atividade 

neuronal antes mesmo de que o sujeito tivesse consciência de sua decisão, esta 

poderia estar causalmente determinada, vale dizer, o agir humano poderia restar 

condicionado à atuação involuntária do cérebro, sendo a conclusão mais imediata a 

negação do live-arbítrio180. 

Está-se diante de evidente questionamento sobre a relação dualista entre 

mente – cérebro, uma vez que, admitida a atividade neuronal inconsciente e anterior 

à intenção e vontade, a mente poderia estar desprovida de autonomia no que toca à 

causação do ato, isto é, estar esvaziada de livre-arbítrio, não sendo legítima moral e 

                                                           
178 Ibidem, p. 529. 
179 LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiative and the role of counscious will in voluntary action. The 
behavioral and brain sciences 8 (1985), p. 529. 
180 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 19. 
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juridicamente a atribuição de responsabilidades181, seja no sentido de aprovação e, 

com maior razão, no de reprovação. 

Com efeito, se concebidos os dados da medição com fatos científicos, assim 

como se estiver correta a projeção de que essa atividade neuronal inconsciente 

representa nela mesma a tomada de decisão (impulso para se agir ou não de 

determinada maneira), acarretará com que não apenas o livre-arbítrio esteja sob risco, 

como também o que ele representa para o Direito, notadamente para a Culpabilidade. 

Se o ato não é conscientemente voluntário, mas sim tem sua raiz em um 

processo cerebral a que o indivíduo não tem acesso ou controle, seria possível infligir 

uma pena em razão de um crime cometido, a expiação de um pecado praticado ou a 

desaprovação de uma conduta alheia à expectativa social? 

Em 1999 Libet refaz seus experimentos, dessa vez utilizando-se de 

instrumentos mais sofisticados, tendo em vista o longo tempo transcorrido desde o 

primeiro experimento, de 1983. Nele, reafirma a existência do Readness Potential, 

mas confere especial relevo a outro aspecto de sua análise: a possibilidade de veto.182 

Embora esse ponto já tivesse sido trabalhado pelo neurocientista quando do primeiro 

experimento, nota-se que em 1999 ele está muito mais preocupado com um tom 

pragmático de compatibilização, fosse num esforço monista integral, fosse em razão 

de um suposto interacionista. 

Com isso o cientista, de certa forma, acaba por recobrar não apenas a 

existência, mas também o relevo do livre-arbítrio, pronto para servir às causas que há 

muito tempo tem se prestado. De acordo com seus estudos, embora exista de fato um 

fator importante no Readness Pontetial, que, alheio à consciência e vontade do 

indivíduo, impulsiona à prática ou não prática de determinada conduta, ao ser humano 

é sempre dado um poder de veto sobre a superveniência ou não do evento. Isto é, 

trabalha-se com uma distinção mais precisa entre intenção inconsciente e vontade 

consciente. 

                                                           
181 COELHO, Jonas Gonçalves. Livre-Arbítrio e a relação mente e cérebro em Benjamin Libet. – Principia 18(1): 
153-174 (2014). Published by NEL – Epistemology and Logic Research Group, Federal University of Santa Catarina 
(UFSC), p. 154. 
182 LIBET. Benjamin. Do We Have Free Will?. Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, p. 5. Disponível 
em: <https://bit.ly/2kaIw8e>. Acesso em abril 2019. 
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Explicado de outra maneira, após a verificação do Readness Potential, mas 

antes da prática do ato, ao agente é dado escolher ou refutar o comando primordial 

enviado inconscientemente por seu cérebro. Nesse sentido, segundo Libet, o 

indivíduo não deixa de ter livre-arbítrio, senão tem apenas deslocado o momento de 

sua atuação: em lugar de ser a causa inicial, passa a ser um filtro por meio do qual 

ela é submetida, e que responderá pela existência ou não do evento. 

 

5.3.3. A confirmação pelo experimento de John Dylan Haynes. 

 

Mais tarde, m 2008, Haynes promoveu novos estudos com vistas a rediscutir 

as conclusões de Libet, que entendia ainda por carecer de responder a diversas 

questões. Nesse sentido, utilizou-se de métodos mais sofisticados, como o fMRI183, e 

aumentou a complexidade da demanda decisória do voluntário184. 

Além de duplicar as possibilidades de ação do indivíduo, de modo a exigir que 

a decisão recaísse sobre duas alternativas ativas distintas (Libet propunha a ação ou 

inação), o mapeamento a partir do fMRI permitiu um mapeamento completo do 

cérebro, com vistas a identificar a atividade neuronal em sua totalidade, fosse antes 

ou durante o processo volitivo: 

 

                                                           
183 Imagem por ressonância magnética funcional (fMRI, do inglês Functional Magnetic Ressonance Imaging). 
184 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito Penal: Revisão frente aos aportes da neurociência e à 
evolução dogmática. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo, 2014, p. 21/22. 
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Figura 4 – A decisão inconsciente no cérebro 

 

Fonte: Max-Planck-Gesellschaft Page 

 

As conclusões do professor Haynes e seu time, como se chegou a publicar 

naquele mesmo ano, foi a de que, 

Already several seconds before we consciously make a decision its outcome 
can be predicted from unconscious activity in the brain. This is shown in a 
study by scientists from the Max Planck Institute for Human Cognitive and 
Brain Sciences in Leipzig, in collaboration with the Charité University Hospital 
and the Bernstein Center for Computational Neuroscience in Berlin. The 
researchers from the group of Professor John-Dylan Haynes used a brain 
scanner to investigate what happens in the human brain just before a decision 
is made. "Many processes in the brain occur automatically and without 
involvement of our consciousness. This prevents our mind from being 
overloaded by simple routine tasks. But when it comes to decisions we tend 
to assume they are made by our conscious mind. This is questioned by our 
current findings185. 

Tem-se, nesse sentido, que os avanços das tecnologias não apenas não 

refutaram os experimentos de Libet, mas antes, em grande medida, confirmaram-no. 

 

 

                                                           
185 Nature Neuroscience, April 13th 2008. 
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5.3.4. Considerações sobre as hipóteses de Libet e Haynes. 

 

Inicialmente, algumas questões podem ser levantadas acerca dos 

experimentos levados a efeito por Libet e Haynes, antes de ingressar nos aspetos de 

suas hipóteses em si mesmas. Todavia, trabalhadas no bojo da presente dissertação, 

são argumentações dialéticas que não guardam a proporção necessária com o ramo 

neurocientífico, de modo que o desafiam, mas não o desacreditam, e 

consequentemente as conclusões de Libet e Haynes serão posteriormente mantidas 

para o prosseguimento da redação. 

Pois bem. É de se discutir o aspecto da espontaneidade do ato praticado pelos 

indivíduos em sede das experimentações, uma vez que, embora a eles fosse dada a 

escolha e o momento de agir ou deixar de fazê-lo, pode-se sugerir que a própria 

orientação acerca do experimento deixasse o cérebro de prontidão, isto é, sendo ela 

a verdadeira causa do Readness Potential. Trata-se da mesma dúvida apontada por 

João Daniel Rassi por ocasião de sua análise acerca dos métodos processuais de 

obtenção probatória, mas especificamente ao exame de IAT186, embora não apenas 

a ele sua análise se circunscreva: 

(...) a medição dos tempos de reação perante uma afirmação coloca em 
evidência se existem mecanismos de defesa em relação a esta. A liberdade 
de autodeterminação fica fortemente limitada devido à pressão psicológica 
exercida pela presença de um sistema que se presume capaz de revelar o 
falso caráter da resposta fornecida187. 

Ainda por ocasião do primeiro experimento, Libet assim defendeu-se desse 

ponto: 

A liberdade do sujeito de agir em qualquer tempo de sua escolha realmente 
fornece o elemento crucial desse estudo. O objetivo era, de fato, comparar o 
tempo do início da intenção consciente de agir e o tempo do início do 
processo cerebral associado. A escolha específica de que ato realizar não 
era material para a questão a ser perguntada.  
Os processos volitivos podem operar em vários níveis de organização e 
tempo relativos ao ato voluntário. Esses podem incluir a deliberação 
consciente da escolha de alternativas, assim como o que fazer e quando, se 
agir ou não agir, se concordar ou não com ordens ou instruções externas para 
agir, e assim por diante. Se quaisquer desses processos resultam na 
performance motora de um ato voluntário, eles devem de algum modo 
trabalhar para o “caminho da ativação motora comum final” no cérebro. Sem 

                                                           
186 Implicit association test (teste de aplicação implícita), que vista a medir o tempo da reação de uma pessoa em 
face de uma afirmação. 
187 RASSI, João Daniel. Neurociência e prova no processo penal: admissibilidade e valoração. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo, 2017, p. 176. 
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uma performance motora aberta, qualquer deliberação volitiva, escolha ou 
planejamento pode ser interessante por seu conteúdo psicológico ou mental, 
mas não constitui uma ação voluntária. É especificamente essa performance 
aberta do ato que foi experimentalmente estudada por nós188. 

 

Não se trata propriamente de uma explicação científica, senão de uma 

justificação do corte feito no objeto de estudo e experimentação, que deixou de 

considerar o ponto, que aparentemente não teria meios a ser resolvido, uma vez que, 

sendo a percepção subjetiva acerca do desejo e decisão de agir dependente do sujeito 

que a detém, o experimento ficaria condicionado à sua explanação por parte daquele 

que se voluntariou e, sendo a própria explicação algo a ser considerado como possível 

causa, ainda que parcial, do Readness Potential, tornar-se-ia impossível sua 

resolução. 

De todo modo, debruçando-se sobre os textos de Libet, e interpretando-os de 

forma unitária acerca de sua concepção dos resultados obtidos, pode-se inferir que o 

cientista defende categoricamente a hipótese de que há de fato atividade neuronal 

que precede à percepção subjetiva dos indivíduos humanos saudáveis, sendo elas as 

responsáveis por intencionar à prática de um ato ou à sua abstenção. Mas ainda que 

o ato seja efetivamente espontâneo, é necessário investigar qual a função sobre ele 

exercida pela intenção inconsciente que o antecede. Com efeito, parece-nos que a 

constatação do funcionamento do cérebro em momento anterior à percepção subjetiva 

acerca de uma decisão a ser tomada, não necessariamente representa uma 

inclinação à prática ou não do ato voluntário, restando incólume a atuação do livre-

arbítrio em quaisquer de seus aspectos. 

Novamente tomando como verdadeira a proposição de Libet, no sentido de 

aceitar que a atividade neuronal inconsciente mantém estreita relação de sugerir o 

sentido da conduta, adiantamos que, para fins de Culpabilidade, isto é, para que sobre 

ela represente significativa importância, seria mister divisar a característica daquela 

inclinação, é dizer, se o poder de veto, no caso específico, atuou no sentido de aceitar 

ou bloquear a conduta sugerida. Mais ainda, se há no cérebro intensidade da sugestão 

variável de um indivíduo para outro; e se há graduação no “poder” de veto. São temas 

                                                           
188 LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiative and the role of counscious will in voluntary action. The 
behavioral and brain sciences 8 (1985), p. 530. In COELHO, Jonas Gonçalves. Livre-Arbítrio e a relação mente e 
cérebro em Benjamin Libet. – Principia 18(1): 153-174 (2014). Published by NEL – Epistemology and Logic 
Research Group, Federal University of Santa Catarina (UFSC), p. 157. 
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sensíveis e caras à ordem jurídica estabelecida, conforme se detalhará em tópico 

próprio. 

Por outro lado, para Libet, no que toca ao livre-arbítrio, essa intenção 

inconsciente de uma conduta positiva ou negativa não se realiza por si mesma, senão 

em razão da vontade consciente que, ao receber o impulso e a par do livre-arbítrio, 

decide sobre veta-lo, permiti-lo [e adapta-lo?]. Desse modo, o livre-arbítrio não está 

na “capacidade de iniciar um ato voluntário”, mas no poder de controlar sua realização 

ou não; isto é, o livre-arbítrio atuaria na forma de seleção sobre quais das “iniciativas 

inconscientes das ações voluntárias ‘borbulhando no cérebro’ (...) podem chegar a 

uma ação ou quais vetar ou abortar”189. 

Portanto, podemos avaliar que Libet compartilha expressamente da ideia da 

existência do livre-arbítrio, embora desloque o momento de sua atuação na sequência 

temporal dos acontecimentos cerebrais. Naturalmente, para embasar a proposição de 

que a vontade e decisão serão sempre livres em sujeitos saudáveis, em 1999 Libet 

retoma com mais afinco um ponto há muito defendido pelos indeterministas: a 

percepção subjetiva de livre-arbítrio. Segundo Libet, citado por Coelho190: 

(...) devemos reconhecer que a experiência quase universal, de que nós 
podemos agir com liberdade e escolha independente, fornece uma espécie 
de evidência à primeira vista que processos mentais conscientes podem 
causalmente controlar alguns processos cerebrais [...] O fato fenomenal é que 
a maioria de nós sentimos (sic) que temos de fato livre-arbítrio, ao menos 
para algumas de nossas ações e dentro de certos limites que podem ser 
impostos por nosso estado cerebral e por nosso ambiente. Os sentimentos 
intuitivos sobre o fenômeno de livre-arbítrio formam uma base fundamental 
para pareceres de nossa natureza humana, e muito cuidado deve ser tomado 
para não acreditar em conclusões supostamente científicas sobre eles que 
realmente não residem sobre suposições ad hocs. Uma teoria que 
simplesmente interpreta o fenômeno de livre-arbítrio como ilusório e nega a 
validez deste fato fenomenal é menos atraente que uma teoria que aceita ou 
acomoda o fato fenomenal. 

 

A percepção subjetiva, todavia, jamais foi suficiente para responder a todas 

as perguntas que se lhe contrapuseram, embora efetivamente desempenhe 

                                                           
189 LIBET. Benjamin. Do We Have Free Will?. Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, p. 5. Disponível 
em: <https://bit.ly/2kaIw8e>. Acesso em abril 2019. 
190 COELHO, Jonas Gonçalves. Livre-Arbítrio e a relação mente e cérebro em Benjamin Libet. – Principia 18(1): 
153-174 (2014). Published by NEL – Epistemology and Logic Research Group, Federal University of Santa Catarina 
(UFSC), p. 160 
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importante função na manutenção da ideia de livre-arbítrio. Às muitas críticas, 

acrescentamos um aspecto de dupla função. Vejamos. 

Há muito são aceitas conclusões provenientes de diferentes áreas médicas 

para fins de aplicação de regras jurídicas, também não constituindo novidade à própria 

Culpabilidade, muitas vezes afastada por excludentes provenientes propriamente da 

medicina. Nesse espeque, o próprio Libet exemplifica com as patologias que 

comprometem a função psicomotora em razão de Epilepsia e a Síndrome de 

Tourette191, mas podemos estender a toda e qualquer doença que comprometa o 

discernimento parcial ou total do indivíduo. 

Patologias com tais características, uma vez assim definidas após 

investigações médicas, inevitavelmente envolvem um deslocamento de um atuar cuja 

causa seria eminentemente metafísica (existência da mente, do livre-arbítrio como 

causa inicial) a um fator puramente material, de tal modo, inclusive, a afastar 

categorias dualistas integrais ou interacionistas. Em um grau de comprometimento 

mental que raramente importa ao Direito Penal, pode-se tomar a Epilepsia192 como 

exemplo, que 

(...) é uma condição neurológica bastante comum, acometendo 
aproximadamente uma em cada 100 pessoas. A doença é caracterizada pela 
ocorrência de crises epilépticas, que se repetem a intervalos variáveis. Essas 
crises são as manifestações clínicas de uma descarga anormal de neurônios 
(...)193. 

 

Importante notar inicialmente que a própria classificação em doença mental, 

seja a sentença utilizada de forma técnica ou não, é sugestiva quanto à 

desnaturalização casual do conceito metafísico da mente para fazer atuar uma ciência 

empírica na identificação e justificação da patologia, o que seria supostamente 

impróprio aos que defendem o indeterminismo. 

                                                           
191 LIBET. Benjamin. Do We Have Free Will?. Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, p. 5. Disponível 
em: <https://bit.ly/2kaIw8e>. Acesso em abril 2019. 
192 Epilepsia em sentido genérico, uma vez que existem diversas subdivisões cuja análise não é do interesse da 
dissertação, mas que podem ser identificadas dentro da categoria central do Código Internacional de Doenças 
nº 10 (CID10). 
193 Definição do Hospital Israelita Albert Einstein. Disponível em: <https://bit.ly/2lFMC8N>. Acesso em: ago. 
2019.  
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Partindo-se de outro exemplo, mais implicativo com o Direito Penal, pode-se 

citar a Demência, que 

(...) é uma doença mental caracterizada por prejuízo cognitivo que pode 
incluir alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao 
espaço, raciocínio, concentração, aprendizado, realização de tarefas 
complexas, julgamento, linguagem e habilidades visuais-espaciais. Essas 
alterações podem ser acompanhadas por mudanças no comportamento ou 
na personalidade (sintomas neuropsiquiátricos)194. 

 

Nesses casos, ainda que se possa interpretar as patologias “relacionadas à 

mente” à luz de uma configuração interacionista do binômio mente-corpo, não se 

verifica uma atenção teórica nessa troca. Ao contrário, o deslocamento das questões 

mentais à causação eminentemente material, física, da patologia parece se dar quase 

de forma automática, sem muitos questionamentos, o que nos parece gerar uma 

contradição no que toca a outros temas provenientes das neurociências, como uma 

possível negação do livre-arbítrio. 

Dentro desse contexto, não foi possível encontrar estudos relacionados à 

relação específica e direta da percepção subjetiva do livre-arbítrio por indivíduos 

acometidos por doenças mentais como a demência, por exemplo. Não é difícil supor, 

todavia, que pessoas portadoras de alguma patologia mental concernente à 

demência, ainda que a depender do grau do comprometimento das faculdades 

mentais, possam afirmar categoricamente sentir introspectivamente tal sensação de 

poder decidir-se livremente sobre a prática de suas condutas, o que acaba por não 

ser suficiente ao afastamento do diagnóstico médico baseado em evidências 

empíricas, materiais, da patologia. E o sujeito será em alguma medida inimputável no 

plano da Culpabilidade. 

Para nós, então, parece que o aspecto relacionado à percepção subjetiva do 

livre-arbítrio não conforma uma evidência à primeira vista de sua existência, senão 

um indício de necessária contraposição científica das atividades cerebrais, aí se 

incluindo o funcionamento inconsciente e anterior ao estágio consciente de 

configuração da livre-vontade. 

 

                                                           
194 Definição da Associação Bras. Disponível em: <https://bit.ly/2kaHJnT>. Acesso em: set. 2019. 
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6. Conclusão. 

 

A par de todo o quanto ora delineado na presente dissertação, resta-nos a questão 

inicial, que movimentou a pesquisa acerca dos temas expostos: é possível a 

compatibilização entre as proposições neurocientíficas iniciais de Benjamin Libet e a 

legitimação da aplicação da pena tendo a Culpabilidade como condição e o livre-

arbítrio como pressuposto? 

Embora as proposições de Benjamin Libet não configurem um determinismo 

propriamente dito, haja vista admitir, especialmente após seu segundo experimento, 

de 1999, a existência do livre-arbítrio, entendemos que as atuais afirmações do 

neurocientistas, se elevadas à categoria de fato científico, deveriam implicar em 

consequências à Culpabilidade, uma vez que, com o deslocamento temporal da 

atuação do livre-arbítrio, sobretudo com a antecedente existência do Readnesse 

Potential no sentido por ele delineado, inevitavelmente causariam uma modificação 

no raciocínio jurídico acerca da distribuição de culpa e responsabilidade. 

Como se sabe, o instituto da Culpabilidade tem funções múltiplas, sendo uma 

delas a diferenciação casual, individual, da responsabilidade por fato penalmente 

relevante. E é exatamente nesse contexto que as hipóteses de Libet se encaixariam 

de forma a necessitar uma mudança do que se compreende e de como se vincula a 

culpa a um indivíduo. 

Como já discorrido anteriormente, sendo a iniciação causal de um resultado 

desvinculada do livre-arbítrio, que passa a ter uma função – ainda que determinante 

– de veto ou concordância com a causa inicial, distinguir a natureza dessa inclinação 

inaugural reveste-se de importância suprema na configuração da culpa, assim como 

o detalhamento do poder de veto proposto. 

Infelizmente ainda não existem meios de se apurar tais fatores, mas desde já é 

de se admitir que, uma vez que se chegue à elucidação dessas questões, a 

comunidade jurídico-penal deve comunicar-se com as Neurociências no intuito de 

desempenhar seu principal papel ante a intervenção do Estado na esfera privada da 

vida individual. 
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Assim, partindo do pressuposto de que a intenção inconsciente guarda estreita 

relação com o sentido do comando cerebral acerca de uma decisão a ser tomada, 

será imperativo reconhecer que o sentido dessa inclinação importará de plano para a 

superveniência da conduta executada. Ou seja, será de rigor admitir que o comando 

inicial estará no sentido positivo ou negativo de determinada (in)ação. 

Consequentemente, em um primeiro momento, bipartindo a análise da 

culpabilidade de modo a adequar a distribuição de culpa a cada indivíduo, poderá 

surgir a necessidade de que sua atuação inicie exatamente no sentido da inclinação 

inconsciente dada pelo cérebro: tomando-se a conduta “x” como sendo penalmente 

relevante, no aspecto de ferir um bem jurídico e ocasionar a imposição de uma sanção 

penal, e tendo ela sido praticada por duas pessoas mentalmente capazes, haveria 

diferenciação se elas “vetaram” ou “aceitaram” a inclinação inconsciente? Veja-se. 

 

 

Tício praticou a conduta “x”, quando o impulso inconsciente era de que praticasse 

mesmo essa conduta, apenas não a tendo vetado. 

 

 

Caio, por seu turno, também praticou a conduta “x”, embora seu cérebro tivesse 

inicialmente uma inclinação à conduta “y”, irrelevante ao Direito Penal, de modo que 

ele a tenha vetado. 

 

 

Afora os critérios já utilizados pelo Direito Penal em sede de Culpabilidade para 

a individualização da pena, parece-nos, em princípio, haver relevância penal na 

natureza do impulso neurobiológico em direção a uma conduta ou outra, uma vez que 

sobre ele é que agiria o livre-arbítrio diferido sugerido por Libet. 

De fato, no exemplo acima, não nos afigura correto que o Direito Penal ficasse 

indiferente e não houvesse diferenciação decorrente da constatação de que Tício 

“aceitou” o impulso inconsciente de uma conduta socialmente indesejada enquanto 
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Caio praticou essa mesma conduta, mas em consequência de ter vetado uma (in)ação 

irrelevante ao Direito Penal, contrariando o comando inconsciente. 

Evidentemente que essa análise apenas fará sentido e será necessária a partir 

de sua conjugação com o fato relacionado ao “poder de veto”. A conclusão até o 

momento simplista de que o exercício do livre-arbítrio é causa final e determinante da 

exteriorização das condutas humanas parece servir à conjuntura social existente, não 

se dando relevo à investigação acerca de sua capacidade frente à atuação neuronal 

inconsciente. 

Todavia, a pura anotação de escolha livre e consciente entre possibilidades 

distintas, sendo a principal delas, nessa análise, o impulso antecedente e inconsciente 

do cérebro, muda a concepção então vigente do livre-arbítrio como fonte inicial e final 

do exercício cerebral. Escolher há de ser diferente de criar esse mesmo algo, ainda 

que ele se opere em estágio inconsciente. Por isso, também, em nossa visão a 

percepção subjetiva da autonomia pode não ser suficiente à Culpabilidade. 

Com efeito, para que os atuais estudos e Libet possam exercer algum contato 

efetivo com a Culpabilidade, entendemos que estudos supervenientes precisariam 

explicar a influência dos impulsos neurobiológicos inconscientes sobre o poder de 

veto, ou, em outro sentido, se essa capacidade de veto é igual em todos os indivíduos 

e se seria capaz de se manter totalmente imune ao comando inconsciente. 

Em termos filosóficos, parece-nos evidente, numa relação de causa efeito, que 

se a um indivíduo é dado um fator sobre o qual decidir, se lhe é contraposta um 

inclinação em determinada direção, haverá um ponto, ainda que não determinante, a 

gerar efeitos dele mesmo indissociáveis. 

Importante, notar, no entanto, que essas possíveis novas bases de cunho 

neurocientífico, à luz dos experimentos de Benjamin Libet, não alterariam 

drasticamente a justificativa penal na distribuição de culpa e imposição de pena, senão 

alterariam ou aperfeiçoariam aquilo que já se tem como objetivo central da 

Culpabilidade, com a distinção precisa do valor da reprovabilidade da conduta. Até 

aqui, estamos de acordo com Crespo, para quem 

É improvável que a chamada “revolução neurocientífica” leva consigo uma 
“mudança de paradigma” cultural no sentido do pensamento “kuhniano” sobre 
o desenvolvimento científico (Kuhn, 1976) que faça tremer os princípios 
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jurídicos fundamentais. Isto não significa, porém, que não se deva estar alerta 
ante a evolução que possa chegar a produzir-se porque os eventuais efeitos 
positivos podem também converter-se em enormemente perniciosos se não 
aprendermos as lições do passado195. 

Isso está em consonância com a natureza própria do instituto, que trabalha com 

aspectos subjetivos da prática de uma conduta, de modo que, havendo avanço em 

áreas adjacentes a esse tema, não pode ele ficar imune às suas consequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 CRESPO, Eduardo Demetrio. Compatibilismo humanista: uma proposta de conciliação entre neurociências e 
direito penal. In BUSATO, Paulo Cesar (org.) Neurociências e direito penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 19. 
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