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RESUMO 

 
A presente tese investigará a noção de autodeterminação do sujeito como elemento de 

sustentação da culpabilidade no Direito penal. A hipótese a ser verificada sugere que o livre-

arbítrio, verdadeiro alicerce do jus puniendi estatal, é um conceito que não parece apto a 

fornecer qualquer auxílio na tarefa de (des)legitimar o Direito penal, uma vez que sua 

comprovação e refutação exorbita o âmbito daquilo que é humanamente cognoscível. Nesse 

sentido, tem-se por hipótese que o livre-arbítrio funciona como uma presunção essencial à 

cultura humana, de modo que ele não pode ser afastado sem uma total descaracterização do que 

se entende como o ser humano e sua sociedade. Diferentemente do inverificável livre-arbítrio 

e tendo em vista um conceito que pode ser instrumentalizado na tarefa de adequação do Direito 

penal a uma conformação mínima, propõe-se a adoção da noção de autodeterminação, como 

um conceito dotado de gradações, uma vez que o sujeito pode ter seu âmbito de 

autodeterminação restringido em razão de condicionantes físicas, biológicas, sociais. Assim, o 

indivíduo não é absolutamente livre em suas deliberações e atos, eis que eles dependem das 

circunstâncias que o permeiam, ou seja, ele é um “ator situado” em um cenário de 

condicionantes. Interessa ao recorte da pesquisa a influência das ingerências do Estado sobre o 

sujeito, sendo certo que, em algumas hipóteses de delitos, é legítima a aplicação da ideia de 

“coculpabilidade”, diminuindo a reprovabilidade do indivíduo que cometeu um injusto penal, 

em virtude de omissões estatais na oferta de bens sociais. Tal medida visa a uma diminuição do 

cenário de seletividade penal contra as classes subalternas, bem como uma aplicação que 

melhor se adeque ao princípio da proporcionalidade e a uma perspectiva de Direito penal 

mínimo. 

Palavras-chave: Livre-arbítrio; autodeterminação; culpabilidade; coculpabilidade; 

seletividade penal. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis will investigate the notion of self-determination of the subject as a guiding 

element in criminal law. The hypothesis to be verified suggests that free will, a foundation of 

the jus puniendi, is a concept that is not able to provide any assistance in the task of legitimize 

the criminal law, since its proof or refutation exorbit what is humanly knowable. In this sense, 

it is hypothesized that free will functions as a presumption, which is essential to human culture, 

so that it can not be removed without a total decharacterization of what is understood as the 

human being and his society. Unlike the free will, it’s proposed the use of a concept that can be 

instrumented in the mission of adapting criminal law to a minimum range: the self-

determination, as a concept endowed with gradations, since the subject may have its scope of 

self-determination restricted due to physical, biological, and social constraints. Thus, the 

individual is not absolutely free in his deliberations and acts, behold, they depend on the 

circumstances that pervade him, so, he is an "actor situated" in a setting of constraints. The 

influence of State interference on the subject is of interest to the research approach, since in 

some hypotheses it is legitimate to apply the idea of "coculpability", reducing the 

reproachability of the individual who committed a crime, due to omissions in the supply of 

social goods. This measure aims at reducing the scenario of criminal selectivity against the 

subaltern classes, as well as an application that best fits the principle of proportionality and a 

minimal criminal law perspective. 

 

Key words: Free will: self-determination; culpability; coculpability; criminal selectivity. 
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RESUMEN 

 
La presente tesis investigará la noción de autodeterminación del sujeto como elemento de 

sustentación de la culpabilidad en el Derecho penal. La hipótesis a ser verificada sugiere que el 

libre albedrío, verdadero fundamento del jus puniendi estatal, es un concepto que no parece 

apto a proporcionar ninguna ayuda en la tarea de (des)legitimar el Derecho penal, una vez que 

su comprobación y refutación exorbita el ámbito de lo que es humanamente cognoscible. En 

ese sentido, se tiene por hipótesis que el libre albedrío funciona como una presunción esencial 

a la cultura humana, de modo que no puede ser alejado sin una total descaracterización de lo 

que se entiende como el ser humano y su sociedad. A diferencia del libre albedrío y teniendo 

en una vista un concepto que puede ser instrumentalizado en la tarea de adecuación del Derecho 

penal a una conformación mínima, se propone la adopción de la noción de autodeterminación, 

como un concepto dotado de gradaciones, pues el sujeto puede tener su ámbito de 

autodeterminación restringido en razón de condicionantes físicos, biológicos, sociales. Así, el 

individuo no es absolutamente libre en sus deliberaciones y actos, he aquí que dependen de las 

circunstancias que lo impregnan, o sea, él es un "actor situado" en un escenario de 

condicionantes. En el caso de los delitos, es legítimo la aplicación de la idea de 

"coculpabilidad", disminuyendo el reproche del indivíduo que cometió un injusto penal, en 

virtud de las omisiones estatales en la oferta de bienes sociales. Esta medida se refiere a una 

disminución del escenario de selectividad penal contra las clases subalternas, así como una 

aplicación que mejor se adapte al princípio de proporcionalidad y a una perspectiva del Derecho 

penal mínimo. 

 

Palabras clave: Libre albedrío; autodeterminación; selectividad criminal; culpabilidad; co-

culpabilidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Olhar um átomo modifica-o, olhar um humano 

transforma-o, olhar o futuro subverte-o.” 

Gaston Berger1 

  

                                                 
1 BERGER, Gaston. Phénoménologie du temps et prospective. Paris: PUF, 1964, p. 275. (Tradução livre). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 “A doutrina da liberdade humana fornece a prova de que, às vezes, uma hipótese 

errônea é preferível a uma hipótese exata”2. O provocativo aforismo de Georg Christoph 

LICHTENBERG aponta para uma insustentável aporia que tem sido objeto primordial no 

pensamento de diversos autores, de variadas áreas, há milênios: a liberdade ou ausência dela 

nas ações humanas, ou seja, se realmente somos de fato libertos das amarras de relações de 

causalidade perpetradas em um trajeto que ruma ad infinitum.  

Tal pergunta – vital à Teologia e à Filosofia, mas que também acabou por enveredar-

se pelos mais diversos campos do conhecimento – permanece sem uma resposta inequívoca ou, 

ao menos segura, embora, cada vez mais, Física, Psicologia e Neurociência têm desconstruído 

o paradigma de liberdade de ação que sustenta as relações sociais.  

Diante das constatações cada vez mais sólidas de tais ciências, o excerto inicial aponta 

para uma constatação: mesmo que, faticamente, inexista liberdade em nosso comportamento – 

e nossa concepção de livre-arbítrio seja um colossal mal-entendido ou uma necessidade de 

primeira grandeza – não mais parece ser possível abdicar-se de tal hipótese. O despertar desse 

suposto estado ficcional representaria a falência inelutável de toda essa construção coletiva 

denominada humanidade, que, sem o livre-arbítrio, nada mais seria do que um conjunto de 

autômatos conduzidos por inexoráveis relações causais pré-estabelecidas. 

Desta feita, ficcional ou não, a ideia de livre-arbítrio é um atributo essencial à 

sociedade. Portanto, como bem aponta Georg LICHTENBERG, a hipótese que apregoa a 

existência do livre-arbítrio, ainda que errônea, é inafastável à conformação de toda e qualquer 

sociedade. Assim, para o bem e para o mal, o indivíduo é considerado senhor de seus atos e 

responsabilizado na medida de sua conduta.  

Essa estrutura é a tônica do funcionamento social, sendo, obviamente, também 

reproduzida dentro do prisma do Direito penal, objeto central da tese. Conquanto tal ramo do 

Direito possua idiossincrasias no que concerne à atribuição de responsabilidade, é inegável que 

a pedra fundamental da penalização seja a ideia de que o ser humano (sendo e estando imputável 

no momento da conduta e ciente desta) pode ser responsabilizado por ter se comportado de 

                                                 
2 LICHTENBERG, Georg Christoph. Aphorismes. Tradução de Marthe Robert. Paris: J. J. Pauvert, 1966, p. 105. 



15 

 

 

 

forma ilícita, quando poderia e deveria ter agido de maneira distinta. Trata-se, portanto, de um 

plexo de escolhas possíveis ao indivíduo, que dentre elas optou (e tal verbo denota e pressupõe 

liberdade) por uma dessas condutas possíveis, sendo tal conduta eleita tipificada como ilícita e, 

mais do que isso, como criminosa. 

A primeira indagação acerca da utilização do livre-arbítrio como expediente 

legitimador do Direito penal é a respeito da própria existência dessa suposta liberdade. Há 

correntes que apontam para tanto, sendo a defesa do livre-arbítrio a posição proeminente sobre 

o tema, desde a chamada Escola Clássica do Direito penal.  

Por outro lado, há correntes de pensamento que colocam sob dúvidas e até mesmo 

refutam o livre-arbítrio. Nesse sentido, imagine-se uma realidade em que essa noção de 

liberdade seja colocada em suspensão: lançando mão da mecânica acima esboçada do 

funcionamento do Direito penal, não faria qualquer sentido pensar nem mesmo em uma 

preocupação acerca da penalização ou não das condutas tidas como ilícitas.  

Isso porque as condutas foram tipificadas em virtude de uma cadeia de fatores 

sucessivos além do controle da humanidade; a conduta criminosa também adveio de uma 

inelutável cadeia causal; por sua vez, a própria preocupação coletiva acerca da penalização seria 

um sentimento derivado de cadeias causais pré-estabelecidas e a penalização ou não decorreria, 

por seu turno, de uma sucessão não modificável de acontecimentos, ou seja, a própria percepção 

de possibilidades (de que o indivíduo poderia ser ou não punido) já era algo pertencente a uma 

cadeia causal determinada de antemão.  

No pavoroso (embora plausível aos olhos de alguns filósofos e cientistas) cenário de 

impotência acima descortinado uma postura possível (conclusão, diga-se de passagem, que já 

seria pré-estabelecida, portanto, sem qualquer liberdade) seria a da indiferença. Atributos como 

mérito e culpa perdem razão de ser em um mundo que se prostra diante do implacável destino 

previamente estabelecido, da ausência de opção e de possibilidades. Tal panorama estaria bem 

sintetizado na expressão árabe maktub, traduzível como “estava escrito”.  

Em prol da vida em sociedade e ainda que uma ficção, há que se crer no livre-arbítrio, 

não apenas como fundamento do Direito penal3, mas de toda humanidade nos seus mais 

                                                 
3 HASSEMER aponta que a certeza de que podemos agir de outro modo é uma mentira vital, mentira em que os 

penalistas são os primeiros a crer. Cf. HASSEMER, Winfried. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. 

Tradução de Manuel Cancio Meliá. In: Indret - Revista para el análisis del derecho, Barcelona, nº 2, 2011, p. 

10. 
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diversos âmbitos. Essa imprescindível crença leva a um segundo e duplo questionamento 

(rememorando-se que a primeira questão versava sobre a existência do livre-arbítrio): por que 

o livre-arbítrio é um imperativo ao ser humano e sobre que tipo de raciocínio está fundada tal 

noção de liberdade? 

Face a esta dupla indagação, constrói-se toda argumentação, já aqui brevemente 

esboçada, que justifica a premente necessidade de concepção do humano como ser livre. Tal 

premissa, no entanto, depende de um alicerce a seu respeito, que se apresenta de variadas 

formas: o livre-arbítrio é uma constatação metafísica; o livre-arbítrio é uma constatação 

fundamentada cientificamente; o livre-arbítrio – numa posição “agnóstica” acerca de sua 

existência – é uma presunção teleologicamente orientada; o livre-arbítrio é um fato com status 

de premissa, sob uma abordagem do materialismo-histórico; o livre-arbítrio é uma ficção 

utilitarista, fisicamente refutável, mas metafisicamente necessária à humanidade; dentre outras 

possíveis teses acerca do porquê e como se fundamenta o livre-arbítrio. 

Há ainda uma terceira questão, absolutamente central ao presente trabalho: até que 

ponto o ser humano é livre. Assim, diante de uma presunção que parte de uma situação de 

liberdade de agir, que situações contingentes estão aptas a restringir o indivíduo ao ponto de 

suprimir sua condição de comportamento plural, ou seja, de agir a partir de um espectro de 

liberdade que o faça poder eleger, por exemplo, entre o que é lícito e ilícito.  

Nesse sentido, se a presunção acerca do livre-arbítrio parece ser uma condição 

inelutável, cabe perquirir se a partir do pressuposto de liberdade o sujeito pode de fato 

determinar-se de acordo com sua vontade e consciência, ou seja, autodeterminar-se, tendo 

domínio causal de suas condutas, a partir de suas vontades, ainda que elas estejam 

condicionadas em maior ou menor grau por uma série de circunstâncias fáticas.  

No exame dessa causalidade relacionando vontade e conduta, há o risco de se cair no 

hermético discurso científico que aproxima o desviado do inimputável, o que em nada resolve 

a dilema do sistema punitivo, já que, notadamente, tal solução apenas substitui pena por medida 

de segurança. Por isso, a solução à questão do livre-arbítrio em relação à culpabilidade parece 

menos estar dentro do âmbito da “imputabilidade” e mais dentro de um novo delineamento ou 

expansão dos modelos de culpabilidade. 
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Nesse sentido, é imperioso que o delineamento da culpabilidade, como elemento do 

delito, seja apto a albergar as condutas praticadas dentro de um reduzido âmbito de 

discricionariedade, advindas de situações “condicionantes”, ou seja, que induziriam 

decididamente a atuação do agente. Nesse sentido, em certos cenários, circunstâncias sociais 

poderiam limitar o plexo de possibilidades de ação de um sujeito, reduzindo sua capacidade de 

autodeterminação dentro dos parâmetros lícitos.  

Em outras palavras, embora as expectativas sociais sejam comungadas coletivamente 

(por exemplo, êxito financeiro, notoriedade, dentre outras metas generalistas) para 

determinados sujeitos, o alcance de tais objetivos por trajetórias lícitas é sobremaneira difícil. 

Há um ponto de chegada homogêneo com pontos de partida absolutamente heterogêneos.  

Mais além, em um sem número de casos criminais, nota-se que o infrator careceu 

daquilo que é mais comezinho em termos de direitos assegurados a qualquer ser humano, 

privado de bens sociais em um patamar aquém do que se entende como o mínimo existencial a 

qualquer indivíduo. Há que indagar-se, em situações como essas, se a autodeterminação do 

sujeito não sofreu limitações decisivas à opção para a trajetória criminal. 

Tais possibilidades poderiam aportar soluções normativas de racionalização do Direito 

penal, frente a situações concretas em que indivíduos imputáveis, conscientes da ilicitude do 

fato e com possibilidade de comportamento diversos cometem crimes, por estarem inseridos 

em uma situação de autodeterminação restringida por corriqueiras limitações de ordem social. 

Se, a princípio, tal hipótese possa soar laxista aos ouvidos da sociedade (condicionada por 

discursos rigoristas), de outra mão, ela tem o mérito de atribuir um novo critério de aplicação 

proporcional do Direito penal. 

Há, no entanto, uma aporia decorrente da análise do livre-arbítrio e culpabilidade, 

sobretudo no específico aspecto do nexo de causalidade motivador do ilícito, diz respeito ao 

solipsismo inerente a cada comportamento individual, dificultando o processo de generalização 

necessário para a criação de padrões normativos que orientem minimamente a 

discricionariedade do julgador.  

Ao que parece, como hipótese resolutiva desse impasse acerca do acesso à subjetividade 

dos indivíduos, é necessário trabalhar dentro do plano da presunção. Nesse sentido, se a própria 

ideia de livre-arbítrio, fundamentadora da punição pelo direito penal, é uma presunção, não há 

que se falar em empecilho dogmático ao se inserir dentro do Direito penal uma presunção 
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limitadora de sua incidência, que levasse em consideração que em determinadas situações, 

objetivamente verificáveis, o indivíduo encontra-se em uma situação de debilidade em sua 

autodeterminação. 

A culpabilidade parte do pressuposto da liberdade de decisão, amparada pela 

consciência e voluntariedade de um comportamento. Se assim o é, talvez seja fundamental 

inserir elementos que mitiguem o alcance de tal normatização do comportamento, por meio de 

variáveis também normativas, que não digam respeito à existência ou não de liberdade 

comportamental, mas sim de limitações ou supressão da premissa (possivelmente fictícia) de 

que possuímos plena autodeterminação.  

Para tanto, dois conceitos – com origens, fundamentações e autorias distintas – serão 

cotejados em busca da verificação da hipótese apresentada, quais sejam, o do “ator situado” e 

o da “coculpabilidade”. 

O primeiro conceito é o de “ator situado”, do criminólogo belga Christian DEBUYST, 

segundo o qual o sujeito deve ser enxergado a partir de uma síntese do pensamento racional 

(em que o indivíduo é dotado de escolha livre e racional) e do pensamento determinista (que 

idealiza o indivíduo como condicionado em suas ações). A partir da simbiose dessas duas ideias, 

o autor é muito mais um ator (acteur), uma vez que atua dentro de um cenário repleto de 

condicionantes (posição social, biografia, modo de vida) que influenciam suas tomadas de 

decisão e seus comportamentos. 

O segundo conceito é o da “coculpabilidade”, da lavra do jurista argentino, Eugenio 

Raúl ZAFFARONI, que concebe a coculpabilidade como uma valoração da atuação estatal 

(suas ações e omissões) em relação ao criminoso, procurando avaliar se de alguma forma o 

Estado contribuiu para o comportamento delitivo do sujeito. Evidentemente, em caso 

afirmativo, o Estado não seria punido como coautor ou partícipe na empreitada criminosa. A 

coculpabilidade serviria como um elemento limitador do jus puniendi estatal justamente em 

razão de uma atuação deficitária ou ilegítima sobre a biografia do indivíduo. Expõem 

ZAFFARONI e PIERANGELI: 

 

Todo sujeito age numa circunstância dada e com um âmbito de 

autodeterminação também dado. Em sua própria personalidade há uma 

contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a sociedade - 

por melhor organizada que seja - nunca tem a possibilidade de brindar a todos 

os homens com as mesmas oportunidades. Em consequência há sujeitos que 
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têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por 

causas sociais. Não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e 

sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade.4 

 

Nesse sentido, conjugando os conceitos esboçados, se os indivíduos são “atores 

situados” em uma determinada realidade na sociedade, há sobre eles a influência das 

ingerências do Estado, como um dos principais colaboradores na tarefa de construir um cenário 

social. Ou seja, o ator está situado em um palco cuja construção tem enorme contribuição da 

atuação estatal. O Estado, portanto, pode ser decisivo no comportamento individual, inclusive 

no comportamento criminoso.  

A coculpabilidade busca situar a análise da culpabilidade dentro de um patamar de 

proporcionalidade, a partir dos limites da autodeterminação do sujeito, levando em 

consideração as possibilidades a ele oferecidas em cotejo com as expectativas que a sociedade 

(em certa medida condicionadas pelo próprio Estado) deposita sobre cada individualidade. 

Por fim, necessário justificar a escolha do título da tese, qual seja, “Ao arbítrio de 

Ananke: por uma revisão do conceito de autodeterminação no Direito penal”. Para mais além 

do que uma mera marca de estilo na escrita, recorre-se à mitologia como forma de metaforizar 

o milenar impasse do ser humano diante do livre-arbítrio.  

Ananke é uma divindade primeva na teogonia grega (chamada de Necessitas na 

mitologia romana, decorrendo daí a etimologia de necessidade, com o sentido de algo 

inexorável). Trata-se da deusa do destino, da inevitabilidade, da necessidade (no sentido 

filosófico do termo).5 Não há como se escapar dos desígnios de Ananke, os quais regem todo o 

universo, suas criaturas e, na mitologia grega, até mesmo os deuses olímpicos.6  

 

                                                 
4 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 613.  
5 SMITH, William. A new classical dictionary of Greek and Roman Biography, Mythology and Geography. 

Nova Iorque: Harper & Brothers, 1984. P. 523. 
6 No diálogo Protágoras, Platão recorre ao poeta Simonides ao afirmar que nem mesmo os Deuses podem lutar 

contra Ananke.  
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Representação (em uma edição ilustrada da 

República, de Platão) de Ananke com suas três 

filhas, as Moiras: Cloto, Láquesis, Átropos 

 

Ananke, consorte de Khronos (o Deus-tempo) costuma ser representada junto de suas 

filhas (as Moiras: Clotos, Láquesis e Ártropos) portando um fuso7, do qual saem os fios da vida 

de todos os humanos (fios que são trabalhados pelas Moiras), os quais são regidos pelas regras 

universais e necessárias de Ananke. 

O mito de Ananke sinaliza para a curiosa crença dos gregos antigos segundo a qual a 

ideia de livre-arbítrio não era plenamente acessível aos homens, tampouco aos deuses, mas sim 

apenas à própria divindade regente do destino, cuja inevitabilidade foi tão bem explorada em 

tragédias gregas, como “Édipo Rei”, de Sófocles. 

Ainda em veredas literárias, porém mais de dois milênios após Sófocles, a pena de 

Victor Hugo cuidou de Ananke, em uma breve passagem que inicia a obra Les travailleurs de 

la mer. É justamente tal excerto (talvez por uma vontade de Ananke...) que motivou a metáfora 

                                                 
7 No livro X da República de Platão, ao narrar o Mito de Er, o filósofo grego menciona Ananke e seu “fuso da 

necessidade”.  
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que intitula a presente tese. Nele, Victor Hugo afirma: “Uma tripla Ananke repousa sobre nós, 

a Ananke dos dogmas, a Ananke das leis e a Ananke das coisas.”8  

O objetivo da investigação será justamente buscar essa “Ananke multifacetada”, ou seja, 

os elementos que restringem a autodeterminação humana, sejam eles físicos, biológicos, sociais 

ou, mais especificamente, jurídicos, avaliando quais deles são aptos a uma instrumentalização 

que colabore para o processo de contenção do Direito penal. 

Nesse sentido, embora não seja possível abdicar da presunção de livre-arbítrio, não se 

mostra adequada a extrapolação de tal presunção, de modo a considerar que todos também 

possuem plena autodeterminação. Há que se verificar se a autodeterminação pode ser graduada 

a partir da situação de cada ator social e, ainda, se é adequado operar no Direito penal com um 

princípio da culpabilidade que não parece levar em conta as possíveis restrições das 

possibilidades de cada sujeito. 

O interesse na temática advém da incipiente exploração pela doutrina brasileira do 

assunto, bem como das novas aproximações que a ciência oferece em relação à capacidade de 

determinação do ser humano e de que forma isso pode reverberar dentro da noção de 

culpabilidade dentro do Direito penal. Nesse sentido, por exemplo, as novas descobertas da 

Neurociência supostamente relativizariam cada vez mais a noção de livre-arbítrio, atribuindo 

uma condição de assujeitamento do humano a processos inconscientes que antecipam decisões 

tidas como “livres e racionais”.  

Assim, falar do progresso científico no Direito penal – em um recorte da concepção 

do livre-arbítrio para a Neurociência ou mesmo à Física (em releituras da Teoria da 

Relatividade) – significa reacender o debate acerca da apropriação dos discursos da ciência, 

como saberes que se tornam poderes, ou seja, na validação e justificação da coercibilidade 

estatal (cujo paroxismo é atingido por meio do Direito penal) mediante argumentos científicos, 

os quais, são inexoravelmente dotados de falibilidade e, mais além, necessitam de uma 

crivagem crítica. 

A Filosofia adquire papel de protagonista nesse panorama de crítica, em virtude de 

uma de suas indagações mais basilares ser justamente a questão do livre-arbítrio. E, mais ainda, 

é fundamental lançar um olhar filosófico sobre as implicações de alicerçarmos todo nosso 

aparato social (e, portanto, penal), sob uma presunção: a de que nós possuímos, de fato, livre-

                                                 
8 HUGO, Victor-Marie. Les travailleurs de la mer. Paris: Gallimard, 1980, p 4.  
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arbítrio ou, ainda, de que além do livre-arbítrio possuímos plena autodeterminação. Nesse 

sentido, adentrando-se à seara do Direito penal, há que se esmiuçar especificamente todas as 

implicações da relação (problemática, posto que necessária) entre ficção (presunção de 

liberdade) e culpabilidade. 

O recorte temático foi elaborado visando a centrar a investigação sobre o Direito penal 

no restrito âmbito do conceito de culpabilidade e sua fundamentação na liberdade de ação do 

sujeito, a priori, a partir de uma desconstrução do livre-arbítrio no Direito penal e, 

posteriormente, empreendendo uma releitura da configuração da autodeterminação do sujeito 

dentro do prisma da culpabilidade jurídico-penal. 

Assim, não obstante esteja fora de cogitação para a cultura humana prostrar-se diante 

do argumento determinista – segundo o qual não existe qualquer liberdade comportamental – é 

fundamental encontrar um “ponto ótimo” a respeito da autodeterminação, que não tangencie 

demasiadamente a noção simétrica do determinismo, ou seja, um irrestrito livre-arbítrio, aos 

moldes da Filosofia medievalista. Em outras palavras, se os humanos são livres (ainda que à 

força de uma presunção), que seja levada em consideração a possibilidade de que não são tão 

livres assim, investigando-se quais condicionantes atuam sobre a autodeterminação dos 

sujeitos. 

Com vistas a introduzir o percurso que será empreendido na presente tese, os parágrafos 

a seguir conterão esboços dos temas que serão abordados em cada um dos capítulos que 

compõem o trabalho. 

O capítulo “1 – O livre-arbítrio como problema central à existência humana” buscar-se-

á descortinar a problemática que gira em torno da liberdade de vontade e ação do ser humano, 

demonstrando como a (in)existência do livre-arbítrio é uma das questões mais tormentosas da 

história do pensamento humano, eis que desde tempos imemoriais, toda a gramática das 

relações humanas é construída a partir da crença na liberdade de agir de si e do outro, o que 

permite a elaboração de prêmios e punições aos indivíduos, a depender de seu comportamento, 

valorado como meritório ou demeritório. Tal mirada só é possível a partir da premissa de que 

o comportamento avaliado foi realizado a partir da vontade do sujeito, pois sem esse atributo 

não faz sentido afirmar que o indivíduo agiu com culpa ou mérito ao externalizar determinada 

conduta.  
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Em tal capítulo serão lançadas luzes sobre a ideia de liberdade, termo notadamente 

polissêmico, sendo que seu significado abstratamente múltiplo deve ser contextualizado para a 

real compreensão de que sentido de liberdade está a se falar. Isso porque, mesmo no restrito 

campo do Direito penal, o vocábulo liberdade possui uma miríade de significados. Apenas 

como exemplos dos sentidos possíveis, “liberdade” é um bem jurídico tutelado pelo Direito 

penal e, concomitantemente, também é um bem jurídico restringido por meio da pena de prisão. 

Ao fim desse capítulo inicial, será esboçada uma síntese das principais posições 

relacionadas à (in)existência do livre-arbítrio: o determinismo, o indeterminismo e também 

posições compatibilistas, as quais possuem diversas matizes e, guardadas as peculiaridades de 

cada uma, defendem a possibilidade do livre-arbítrio coexistir com um mundo determinado, ou 

seja, regido por relações causais.  

O capítulo “2 – O livre-arbítrio metafísico: a liberdade de ação como pedra de toque da 

história da Filosofia” incursionará pelo intrincado e milenar debate filosófico a respeito do 

livre-arbítrio, uma vez que se trata de um dos temas mais debatidos e importantes da tradição 

filosófica. Conforme será evidenciado ao longo do texto, por ser o livre-arbítrio um tema 

filosófico por excelência e em virtude da dogmática penal ser profundamente influenciada por 

aportes filosóficos, optou-se por iniciar o alicerce teórico do debate a respeito da liberdade 

humana, a partir da Filosofia e, sempre que adequado, relacionar os pensamentos dos filósofos 

escolhidos com aspectos da dinâmica do Direito penal contemporâneo. 

Muito filósofos deitaram o olhar sobre o assunto, derivando disso diversas teorias que 

defendem ou refutam o a liberdade de ação do homem. Evidentemente, tentar catalogar e 

colacionar toda produção filosófica a respeito do livre-arbítrio é uma tarefa sobre-humana e 

totalmente alheia ao recorte dessa tese. Dessa forma, importantes pensadores que abordaram o 

tema do livre-arbítrio não foram analisados. Optou-se, com a intenção de evidenciar a trajetória 

do pensamento humano (em um recorte da tradição filosófica ocidental), por uma abordagem 

que selecionou cronologicamente alguns dos principais filósofos da história da humanidade e 

que trataram diretamente da temática em suas obras. 

Como dito, o percurso que aqui aborda o livre-arbítrio na Filosofia buscou seguir um 

norte cronológico, lançando mão da tradicional divisão do estudo da história da Filosofia 

ocidental, dividida em quatro períodos, quais sejam, o antigo, o medieval, o moderno e o 

contemporâneo. Há, nesse sentido, a análise da visão acerca do livre-arbítrio de autores de cada 
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um desses períodos. No entanto, não há uma divisão exata entre número de autores, 

prevalecendo uma quantidade maior de filósofos que correspondem ao período moderno. Trata-

se de uma escolha deliberada, pois, entende-se que nesse momento o assunto alcançou 

patamares notáveis, surgindo, a partir dessa ebulição do debate sobre o tema, diversas e 

complexas teorias filosóficas, algumas das quais serão abordadas no capítulo em questão. 

Posteriormente, o capítulo “3 – Livre-arbítrio e autodeterminação: algumas perspectivas 

científicas” abordará algumas aproximações empreendidas entre Ciência e livre-arbítrio. É 

notável pluralidade de perspectivas científicas que ao menos tangenciam o tema da liberdade 

humana. Tal qual justificou-se acima em relação à Filosofia, seria impossível elaborar um 

compêndio que relacionasse Ciência e livre-arbítrio.  

Ainda que o fosse, não seria um recorte apropriado a uma tese de Direito penal, este que 

é justamente o elemento decisivo na escolha a respeito de quais abordagens científicas estariam 

presentes nesse trabalho. Isso porque a opção por influxos da Física, da Biologia e, 

destacadamente, da Neurociência decorrem de aproximações outrora realizadas por juristas 

brasileiros e estrangeiros, relacionando tais ciências e o Direito, inclusive discorrendo sobre os 

aportes de tais ramos científicos sobre o debate jurídico a respeito do livre-arbítrio, este que é 

elemento fundante na estruturação do Direito. 

Assim, inicialmente serão analisadas algumas considerações da Física sobre o dilema 

da liberdade de agir do ser humano, primeiro a partir da ótica da Física clássica mecanicista 

(determinista) e, após, sob o prisma da Física quântica, a qual rompe com a tradição 

determinista. Todavia, caberá avaliar se tal rompimento assegura a existência do livre-arbítrio, 

é dizer, se as constatações da Física quântica de fato reverberaram sobre a noção de liberdade 

de ação do homem.  

Posteriormente, será realizada uma aproximação entre a Biologia e o livre-arbítrio, a 

partir de uma reflexão acerca deste ser um atributo relativo à vida. Se não o for, cabe perquirir 

que condições e peculiaridades a vida humana apresenta para supostamente possuir tal atributo. 

Ao cabo desse capítulo, restará seu ponto central, o cotejo entre os influxos 

neurocientíficos e o Direito penal. É inconteste que a Neurociência virou um tema de ressalto 

dentro da doutrina penal, sobretudo em razão de certos estudos que supostamente relativizariam 

a noção de culpabilidade do sujeito e mesmo a possibilidade de existência do que é entendido 

como livre-arbítrio. Se tais estudos estiverem corretos e de fato puderem refutar o livre-arbítrio, 
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inegavelmente, cai por terra toda estruturação do Direito penal moderno, lastreado na 

responsabilização subjetiva do indivíduo.  

Todavia, conforme será explicitado, tem-se por hipótese que todos os estudos 

neurocientíficos estão metodologicamente corretos e de fato criam novas verdades, no entanto, 

verdades científicas, as quais não são aptas a modificar um conceito como o livre-arbítrio, 

eminentemente construída a partir da percepção e experiência compartilhada socialmente de 

liberdade de agir. Assim, tal capítulo será finalizado com uma reflexão da noção de livre-

arbítrio a partir da Filosofia da linguagem, de modo a contrapor as afirmações de alguns 

neurocientistas que, com base nos resultados de experimentos realizados nas últimas décadas, 

fortaleceram as fileiras da corrente determinista.  

No capítulo “4 – Livre-arbítrio, autodeterminação e comportamento social”, adentrar-

se-á em uma nova perspectiva acerca da liberdade de agir do ser humano. Em virtude da 

incognoscibilidade da (in)existência do livre-arbítrio (tema que não permite uma incontestável 

comprovação ou refutação), propõe-se uma mirada em um novo conceito (relacionado, embora 

distinto do livre-arbítrio), a autodeterminação. Não à toa, o título do trabalho menciona uma 

revisão de tal conceito, haja vista ser ele costumeiramente compreendido como sinônimo de 

livre-arbítrio. 

Dessa forma, o debate sai de uma insuperável aporia (a verificação do livre-arbítrio), 

uma vez que a liberdade de agir do ser humano passa a funcionar como uma presunção, 

alicerçada em dados da experiência (na ideia de perceber a si e aos demais como livres). 

Todavia, ainda que supostamente livre, é cediço que a depender das circunstâncias a liberdade 

de decisão encontra maior ou menores opções. Assim, ainda que livre, os seres humanos 

possuem plexos de possibilidades distintos, titularizando, portanto, mais ou menos 

autodeterminação em um determinado contexto situado no espaço-tempo. 

A autodeterminação não é absoluta, mas sim matizada, variando em virtude de 

elementos físicos, biológicos e sociológicos. Interessa ao recorte da tese, como será explicitado 

em tal capítulo, a análise das condicionantes sociais que interferem na liberdade de ação dos 

indivíduos. 

O capítulo “5 – Livre-arbítrio, autodeterminação e Direito penal” alcança o cerne da 

presente tese, a aproximação dos conceitos de livre-arbítrio e autodeterminação ao universo do 

Direito penal. Em tal capítulo, será realizado um percurso sobre a complexa categoria da 
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culpabilidade jurídico-penal, sem qualquer pretensão de um estudo histórico do 

desenvolvimento de tal instituto, tampouco a intenção de esgotar as diversas teorias a respeito 

da culpabilidade que foram concebidas ao longo do pensamento jurídico-penal.  

Interessa a tal capítulo contextualizar a ideia de culpabilidade e de que forma ela está 

associada à noção de livre-arbítrio, esboçando para tanto, algumas vertentes teóricas que 

propõem visões plurais para a liberdade humana como fundamento último da culpabilidade, 

inclusive com perspectivas que almejam uma superação do livre-arbítrio. 

Buscar-se-á demonstrar que as teorias da culpabilidade não lograram êxito, exceto por 

artifícios nominalistas, em criar um modelo de Direito penal inequivocamente dissociado do 

livre-arbítrio, ainda que este seja visto como uma presunção, tal qual ocorre na ideia de 

responsabilidade (composta pela reprovabilidade somada a fins preventivos) de Claus ROXIN, 

ou ainda na tentativa de uma construção de uma culpabilidade procedimental (concebida por 

Klaus GÜNTHER), legitimada pela possibilidade de deliberação dos cidadãos na consecução 

das normas. 

Assim, o livre-arbítrio faz-se presente nos modelos teóricos preponderantes a respeito 

da culpabilidade. Todavia, propõe-se um modelo que deixe de lado o debate acerca da 

legitimação do jus puniendi em razão dos indivíduos possuírem livre-arbítrio (que deve ser 

pressuposto) e considere um elemento que pode ser verificável na aplicação do Direito penal 

sobre alguém. Tal elemento é a autodeterminação, sendo certo que se ela é variável, em algumas 

situações, é possível inferir que um grau maior ou menor de autodeterminação tem direta 

relação com a realização de um comportamento delitivo.  

Ao final do referido capítulo, algumas linhas introdutórias serão escritas a respeito da 

coculpabilidade, como uma proposta apta a aproximar a culpabilidade jurídico-penal da 

autodeterminação, a partir de condicionantes sociais que guardam relação com a (não) atuação 

estatal, conforme o recorte proposto para a presente pesquisa. 

O capítulo “6 – Autodeterminação, o ator situado e a coculpabilidade”, empreender-se-

á a análise da autodeterminação (na perspectiva de limitações relacionadas a condicionantes 

sociais) como um elemento central à culpabilidade jurídico-penal, uma vez que a partir dele é 

possível estabelecer parâmetros mais consentâneos à ideia de proporcionalidade da pena, pois 

haverá um menor grau de reprovabilidade em certos crimes cometidos por um sujeito com uma 

autodeterminação reduzida em razão de omissões estatais na oferta de bens sociais. 
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Para tanto, a autodeterminação será contextualizada por meio da noção de “ator 

situado”, sendo que nas hipóteses em que o “ator” fizer parte de um cenário permeado de 

condicionantes sociais decorrentes de omissões estatais, será possível recorrer à 

coculpabilidade como instituto de mitigação do rigor da penalização, voltado à redução da 

seletividade penal e de uma racionalização na aplicação do Direito penal, adequando-o ao seu 

princípio da proporcionalidade, bem como a sua conformação mínima, contraposta à tendência 

contemporânea de recrudescimento da política criminal. 

De modo a instrumentalizar a ideia de coculpabilidade, serão esboçadas as 

possibilidades de positivação no ordenamento pátrio, a partir de ponderações calcadas na 

realidade do Direito penal brasileiro, por exemplo nas esparsas menções jurisprudenciais à 

expressão, bem como em uma breve análise da positivação de tal ideia em outros países.  

Por fim, há ponderações a respeito da coculpabilidade em face de elementos como 

seletividade e populismo penal, a partir de uma avaliação das possibilidades da coculpabilidade 

como instrumento de efetivação da valoração da autodeterminação dentro da dinâmica do 

Direito penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverte-se que, como opção metodológica, visando a manter uma uniformização do 

texto, empreendeu-se ao longo da tese o uso de traduções livres para o português de excertos 

no idioma espanhol, inglês e francês, salvo nas hipóteses de textos literários, os quais poderiam 

perder a métrica, rimas e sonoridade se traduzidos do idioma original. Em tais casos, optou-

se por transcrições à língua portuguesa em notas de rodapé.  
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1 – O LIVRE-ARBÍTRIO COMO PROBLEMA CENTRAL À 

EXISTÊNCIA HUMANA 

 

 

Two roads diverged in a yellow wood,  

And sorry I could not travel both  

And be one traveler, long I stood  

And looked down one as far as I could  

To where it bent in the undergrowth;9  

 Robert Frost 

 

A História da Filosofia aponta que há milênios pensadores escolheram a ideia de livre-

arbítrio10 como um tema crucial na definição dos atributos do ser humano, sendo que tal questão 

perdura na atualidade. 

O parágrafo acima, com características típicas de um início de texto acadêmico, já 

apresenta em sua primeira linha uma aporia, pelo simples uso do verbo “escolheram” em sua 

construção. Tal expressão é exemplar no sentido de encerrar em si o cerne do debate acerca de 

nossa liberdade de decisão, tendo em vista que a própria “escolha” da questão que versa sobre 

termos, ou não, possibilidade de escolha já encerra em si uma possível contradição lógica, uma 

vez que, para um defensor da ausência de livre-arbítrio a noção de escolha não passa de obra 

ficcional ou de mal-entendido no emprego da linguagem. 

A “opção” heterodoxa da forma de abertura deste capítulo, já denunciando em sua 

primeira linha um problema terminológico, parecerá, para alguns, inadequada e condenável, 

tendo em vista a melhor técnica de redação científica. Para outros, no entanto, terá méritos por 

fugir de clichês que permeiam a escrita acadêmica. 

                                                 
9 FROST, Robert. The Road Not Taken. In: Mountain Interval. Nova Iorque: Henry Holt and Co., 1931, p. 9. 

Tradução livre para o português: “Duas estradas divergiam em um bosque de outono; ressenti-me não poder ambas 

tomar; E, sendo um único viajante, detive-me longamente; e contemplei um dos caminhos o quanto pude; até onde 

por sob a relva desaparecia.”  
10 Termo que pode ser compreendido descrevendo a existência da possibilidade de se ter optado por uma decisão 

distinta da que de fato foi tomada. Cf. SEARLE, John. Freedom and Neurobiology. Reflexions on Free Will, 

Language and Political Power. Nova Iorque: Columbia University, 2007. Cabe apontar que o conceito exposto é 

uma espécie de denominador comum acerca do que se concebe como livre-arbítrio, sendo que SEARLE discorre 

ao longo de sua obra sobre algumas perspectivas que enfrentam a temática, orientando-se, por fim, ao chamado 

naturalismo biológico. Nessa esteira, cf. o subcapítulo “3.3 - Neurociência e liberdade de ação”. 
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No entanto, para além do louvor ou crítica acerca da abertura do texto, o que interessa 

evidenciar a partir de tal premissa é a seguinte problematização: caso inexista a liberdade de 

decisão (hipótese defendida por diversos pensadores contemporâneos e de outrora), a “opção” 

por determinada forma de iniciar um texto foi, em absoluto, falaciosa, eis que se desvelou a 

única e necessária sucessão de atos possíveis. Nesse sentido, a reação de desaprovação ou 

aprovação de cada leitor, por seu turno, nada mais seria do que a única reação possível diante 

do que fora a ele apresentado.  

Levando às últimas consequências a premissa apresentada: a própria discussão que aqui 

se descortina a respeito do livre-arbítrio é uma ocorrência necessária, carente de qualquer 

discricionariedade11. Assim, para aqueles que defendem o determinismo12, não há espaço de 

liberdade nem no momento em que se discute se somos livres. A própria opção pela defesa da 

ausência de liberdade não consiste numa escolha entre duas possibilidades, mas sim em algo de 

antemão estabelecido e inexorável, que apenas não vislumbramos em virtude de não 

dominarmos todas as variáveis que influenciam a realidade. Se houvesse um ser com uma 

inteligência suficientemente potente para conhecer integralmente as relações causais, de acordo 

com o determinismo, tal ser seria apto a prever tudo o que viesse a acontecer. Pierre-Simon, 

Marquês de LAPLACE esboça uma entidade com tal capacidade, que ficou conhecida como o 

“demônio laplaceano”: 

 

Devemos considerar o estado atual do universo como o seu efeito antes e, 

como a causa do que se segue. Uma inteligência que por um instante dado 

sabia todas as forças com que a natureza é animada e a situação respectiva dos 

seres que a compõem, se de fato fosse grande o suficiente para enviar esses 

dados para análise, abraçar na mesma fórmula os movimentos dos maiores 

corpos do universo e aqueles do átomo mais leve: nada seria incerto para ela, 

e o futuro como o passado, estaria presente aos seus olhos.13  

                                                 
11 “As teorias científicas presumem que somos seres racionais livres para observar o Universo como quisermos e 

tirar conclusões lógicas daquilo que observamos. Num esquema como este, é razoável supor que seremos capazes 

de progredir cada vez mais em direção às leis que governam o Universo. Contudo, se houver realmente uma teoria 

unificada ela também determinará presumivelmente as nossas ações. E assim, a própria teoria determinaria o 

resultado da nossa busca. E por que motivo determinaria que chegássemos às conclusões certas, a partir da 

evidência? Não poderia também determinar que chegássemos à conclusão errada? Ou a nenhuma conclusão?” 

HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo. Tradução de Ribeiro da Fonseca. Lisboa: Círculo de 

leitores, 1988, p. 22. 
12 O determinismo basicamente consiste “na tese de que em cada momento dado há exatamente um único futuro 

possível”. VAN INWAGEN, Peter. An essay on free will. Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 3. 
13 LAPLACE. Essai philosophique sur les probabilités. In: Oeuvres, vol. II.  Gauthier, Villars, 1986, pp. 6-7. Karl 

POPPER, em um argumento que serve de premissa a sua crítica ao determinismo, esboça sua própria versão de 

um ser onisciente (a qual acabou ficando conhecida, por referência à metáfora de LAPLACE, como demônio de 
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Em suma, sob a ótica determinista, tudo que acontece está necessariamente posto, 

“Quidquid fit necessario fit”.14 

Se assim o é, é para todos. Logo, em um panorama de ausência de livre-arbítrio, não há 

qualquer razão para imaginar que algumas condutas, algumas situações ou alguns sujeitos 

seriam livres. Para o bem ou para o mal, estaríamos diante de uma supressão absoluta da noção 

de possibilidades.15  

Necessário frisar a ideia acima porque, com enorme frequência, recorre-se no Direito 

penal (campo central desta tese), à hipótese de ausência de livre-arbítrio como argumento 

voltado a eximir alguém de culpa, já que o indivíduo não poderia ter agido diferente naquele 

caso em concreto. Assim, incorre-se numa noção pouco plausível de carência seletiva de livre-

arbítrio, ou seja, apenas a atitude criminosa de um determinado indivíduo, mesmo que 

consciente do caráter ilícito da conduta, indicaria a ausência de livre-arbítrio.  

Nada mais equivocado do que tal seletividade, já que em um cenário determinista, a 

carência de livre-arbítrio não acometeria apenas o criminoso, mas também o magistrado em sua 

decisão, o legislador no momento da cominação da pena e o próprio penalista irresignado que 

argumenta em favor da ausência de livre-arbítrio. Esquece-se este último, de que também é 

ausente de liberdade a sua própria postura crítica à decisão que não reconheceu a carência de 

livre-arbítrio do criminoso.  

Todavia, um penalista que não atinou a respeito da ausência irrestrita e universal da 

ausência de livre-arbítrio não pode ser criticado por seu raciocínio falacioso, pois em um 

                                                 
POPPER): “Se o determinismo físico está certo, então um físico completamente surdo que nunca tenha ouvido 

uma composição musical poderá escrever todas as sinfonias e concertos de Mozart ou Beethoven por meio do 

expediente de estudas os estados físicos de seus corpos e prever em que lugar do pentagrama musical seria 

colocado os sinais. Nosso físico surdo poderia fazer mais coisas: mediante um estudo suficientemente detalhado 

dos corpos de Mozart e Beethoven, poderia compor partituras que eles, de fato, nunca escreveram, mas que teriam 

escrito se houvessem sido distintas algumas características de suas vidas: se houvessem comido carneiro em vez 

de frango ou se houvessem bebido chá no lugar de café.” POPPER, Karl. Sobre nubes y relojes aproximación al 

problema de la racionalidad y libertad del hombre, In: Conocimiento objetivo. Tecnos, Madrid, 1982, p. 208. 
14 “O que ocorre, ocorre necessariamente”. SCHOPENHAUER, Arthur. O livre-arbítrio. Tradução de Lohengrin 

de Oliveira. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1967, p. 93. 
15 SMART recorre à obra de Marquês de SADE ao expor a dramaticidade de uma vida determinada por relações 

causais e não pela deliberação do sujeito, com o seguinte trecho do autor francês: “O que seria de suas leis, sua 

moralidade, sua religião, sua forca, seu paraíso, seus deuses, seu inferno, se fosse demonstrado que tais e tais 

fluídos, tais fibras, uma certa acidez no sangue ou no espírito animal, seriam suficientes para fazer o homem o 

objeto de suas punições ou de suas recompensas.” Cf. SMART, J. J. C. Free will, Praise and Blame. In: WATSON, 

Gary (org.). Free Will. Nova Iorque: Oxford University Press, 2003, p. 64. 
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cenário caracterizado por uma realidade carente de livre-arbítrio, sua falácia era a única 

possibilidade existente. Ou seja, inexiste demérito no seu equívoco, pois era a única conduta 

possível dentro de uma perspectiva determinista. 

Em síntese, com a supressão do livre-arbítrio, golpeia-se de morte noções centrais à 

humanidade16, tais quais a culpa e o mérito. Elogios e críticas não possuem qualquer 

justificativa. “O determinismo faz do elogio e da censura algo absurdo, do castigo algo brutal, 

do remorso uma insensatez, do propósito de melhora algo desesperado e do dever um engano.”17 

No entanto, tais comportamentos elogiosos ou críticos também seriam absolutamente 

determinados. Há aí uma sutileza que escapa à percepção de diversos autores deterministas 

(alguns destes com suas posições pormenorizadas ao longo do presente trabalho): não faz 

sentido para um determinista criticar um sujeito que defende que temos livre-arbítrio, já que ele 

não teria opção de pensar diferente.18 Essa é a primeira premissa que alguns autores apontam. 

No entanto, há uma segunda premissa: também não pode ter sua posição criticada o determinista 

supostamente incoerente, que critica o indeterminista, já que tal crítica, embora infundada, não 

foi fruto de uma escolha, mas sim uma conduta necessária, não havendo qualquer possibilidade 

de uma decisão coerente naquela situação. 

Em uma linha de raciocínio possivelmente desesperadora a quem com ela se depara, 

poder-se-ia dizer que este próprio debate metalinguístico acerca de termos, ou não, livre-arbítrio 

já estaria aprioristicamente determinado, e a possível “opção” de pensarmos nossa liberdade de 

agir como uma espécie de ficção útil à vida em sociedade também de antemão estaria 

determinada19. O próprio desespero decorrente dessa ideia também não seria opcional. Karl 

POPPER pondera que: 

                                                 
16 Para o filósofo suíço Charles SECRÉTAN a liberdade, por si só, dá um valor à vida e é o elemento fundamental 

à ideia de humanidade. SECRÉTAN, Charles secrétan. La civilisation et la croyance. Paris: Alcan, 1887, p. 170.  
17 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción (y una respuesta desde la filosofía del 

lenguaje). In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el 

ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 165. Acerca 

da incoerência do castigo em uma perspectiva determinista, cf. também GÜNTHER, Klaus, Acción voluntaria y 

responsabilidad criminal. tradução de Rafael Alcácer Guirao, In: GÜNTHER, Klaus; JAKOBS, Günther; 

BURKHARDT, Björn. El problema de la libertad de acción en el Derecho penal. Buenos Aires: AdHoc, 2007, 

p. 95.  
18 EPICURO, há mais de dois milênios, proferiu o agudo aforismo 40: “quem diga que todas as coisas sucedem 

por necessidade não pode criticar a quem não crê que todas as coisas ocorrem por necessidade, já que haverá de 

admitir que esta afirmação também ocorre por necessidade.” Cf. os “Manuscritos epicuristas”, compêndio datado 

do século XIV, preservado na Biblioteca do Vaticano. Disponível em <http://www.epicurus.net/en/vatican.html> 

acesso em 19/04/2016. 
19 Peter BERGER afirma que nos reconhecemos como seres sociais determinados por fios sutis, como fantoches, 

porém, prossegue ele. “percebemos uma diferença decisiva entre o teatro de bonecos e nosso próprio drama. Ao 
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O determinismo físico seria um pesadelo. Assim o é porque afirma que o 

mundo em seu conjunto, com tudo que há nele é um imenso autômato e, 

portanto, nós não somos mais que diminutas engrenagens. Desse modo, 

destrói concretamente a ideia de criatividade. Reduz a uma mera ilusão a ideia 

de que ao preparar esta conferência eu tenha utilizado meu cérebro para criar 

algo novo. Segundo o determinismo físico, o que unicamente ocorreu foi que 

certas partes de meu corpo fizeram sinais sobre um papel branco: qualquer 

físico, com uma informação suficientemente detalhada, poderia ter escrito 

minha conferência pelo simples expediente de predizer os lugares exatos do 

papel em que o sistema físico, constituído por meu corpo (que inclui 

evidentemente meu cérebro e meus dedos) mais minha caneta, poria as marcas 

de tinta.20 

 

Se em dado momento concluíssemos peremptoriamente que não há livre-arbítrio isso 

também já estaria determinado, ou seja, o livre-arbítrio não seria suprimido a partir de então. 

Haveria uma modificação (não opcional) na percepção sobre nossa liberdade de ação, sendo 

que as possíveis consequências funestas disso já estariam também, a priori, determinadas. 

Muitos, ao tomarem conhecimento da profundidade da noção de um mundo sem 

liberdade de agir, acabariam por adotar uma postura niilista. Tal adoção, no entanto, já estaria 

previamente estabelecida, bem como as consequências disso e as reações a essa escolha. 

Assim, com a suposta ciência de que não somos senhores de nosso destino, poderíamos 

passar a cruzar os braços21 ou mesmo viver de forma totalmente irresponsável 

(irresponsabilidade, dentro do parâmetro de responsabilidades morais e legais). No entanto, se 

de fato inexiste livre-arbítrio, essa aparente escolha inconsequente já estaria aprioristicamente 

definida, não obstante alguns pensadores já tenham concluído que o melhor seria que a 

                                                 
contrário dos bonecos, temos a possibilidade de interromper nossos movimentos, olhando para o alto e divisando 

o mecanismo que nos moveu. Este ato constitui o primeiro passo para a liberdade.” BERGER, Peter. Perspectivas 

Sociológicas: uma visão humanística. Tradução de Donaldson M. Garschagen. Rio de Janeiro: Vozes, 1986, p. 

194. Embora tal perspectiva esboçada por Berger seja reconfortante, não parece ser correta, ao menos dentro de 

uma ótica determinista radical, uma vez que conhecer “o mecanismo que nos moveu” pode ser apenas uma 

consequência necessária e única de sucessivas causas. Ou seja, a crença na possibilidade de interromper nossos 

movimentos seria um equívoco de antemão determinado.  
20 POPPER, Karl. Sobre nubes y relojes aproximación al problema de la racionalidad y libertad del hombre, In: 

Conocimiento objetivo. Tecnos, Madrid, 1982, pp. 207-208. 
21 GREENE e COHEN ironizam tal hipótese: “Mesmo se alguém decidir, como parte de um pequeno exercício 

intelectual, sentar-se e não fazer nada em razão de crer que não há livre-arbítrio, mais hora ou menos hora essa 

pessoa terá que levantar e preparar algo, como um sanduíche. E se não o fizer, ela terá problemas maiores do que 

a Filosofia pode resolver.” GREENE, Joshua; COHEN, Jonathan. For the law, neuroscience changes nothing and 

everything. In: Philosophical Transactions of the Royal Society B, v. 359, n. 1451, 2004, p. 1784.  
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humanidade não soubesse da ausência do livre-arbítrio.22 Como já afirmado, incorrem tais 

letrados em um raciocínio insuficientemente denso sobre o tema, uma vez que não é uma opção 

para a humanidade tomar consciência de tal fato. Se um dia, maciçamente, concluirmos que 

não há livre-arbítrio isso é algo, de acordo com o determinismo, inexorável e, logo, suas 

consequências também o são.  

O presente devaneio sobre a real profundidade do determinismo também é algo 

necessário. O raciocínio dedutivo apresentado ao longo desses parágrafos também é, por sua 

vez, totalmente necessário, caso vivamos em um universo determinista. Nesse cenário, tal 

raciocínio é totalmente incapaz de gerar qualquer modificação no que está previamente 

estabelecido.23  

Eis a ironia: o próprio debate sobre termos ou não livre-arbítrio é algo necessariamente 

estabelecido (e inútil na concepção de um determinista que teve a “sorte” de expor um 

pensamento coerente acerca das reais consequências da ausência irrestrita do livre-arbítrio). 

Ainda que inútil, se o debate é apresentado é porque necessariamente ele o seria. Não haveria 

qualquer outra opção. 

Fernando SAVATER recorre ao humor para criticar a posição determinista, sugerindo 

que quando alguém se empenhar em negar que os homens são livres, deve ser aplicada contra 

ele a “prova do filósofo romano”. Conta o autor que, na antiguidade, um filósofo romano 

discutia com um amigo que negava a liberdade humana e assegurava que todos os homens não 

têm outro remédio senão fazer o que fazem. Diante disso, o filósofo romano pega um bastão e 

começa a acertar seu interlocutor com toda sua força. “Pare, já está bom, não me bata mais!” 

pedia o determinista. O filósofo, prosseguindo com os golpes, continuou argumentando: “Não 

dizes que não sou livre e não tenho remédio senão fazer o que faço? Pois então não gasteis 

                                                 
22 Por exemplo, um excerto sarcástico de Robert Wright acerca do risco de que a humanidade descubra a 

inexistência do livre-arbítrio: “Em outras palavras, enquanto esse dado estiver restrito a alguns cavelheiros 

ingleses, sem infectar as emassas, tudo estará tranquilo” (tradução livre). No original: “In other words: so long as 

this knowledge is confined to a few English gentlemen, and doesn´t infect the masses, everything will be alright.” 

WRIGHT, Robert. The Moral Animal. Nova Iorque: Pantheon Books, 1994, pp. 350-351. 
23 A ideia de algo “previamente estabelecido” pressupõe uma sucessão temporal, algo que está distante de um 

consenso entre os físicos. Filósofos também já discorreram sobre a inexistência de passado, presente e futuro e 

cabe aqui mencionar o problema da ausência da sucessão temporal e sua relação com o livre-arbítrio a partir de 

um excerto literário em que a questão é magistralmente colocada: “Em um universo em que passado, presente e 

futuro existem como um só, todas as possibilidades são varridas para baixo do tapete, inexistindo escolhas, mas 

apenas consequências” KOONTZ, Dean. Innocence. Nova Iorque: Bantam, 2013. p. 62. 
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saliva pedindo para que eu pare. Sou automático!” E até que o amigo não reconheceu que o 

filósofo podia deixar de nele bater, os golpes não cessaram.24 

A divertida anedota incorre em um erro sutil que não aparenta ter sido observado pelos 

indeterministas que a ela recorrem. Sob nenhuma circunstância, o pedido de clemência do 

amigo do filósofo significa que há livre-arbítrio, tampouco a opção do filósofo de só parar de 

bater após ouvir seu amigo voltando atrás em sua posição inicial. Nada impede que o pedido de 

clemência e a cessação dos golpes como um ato contínuo a isso façam parte de uma ordem 

causal determinada. Não se quer com isso afirmar que seja esse o caso, mas apenas apontar 

como a metáfora utilizada por SAVATER é apenas mais um dentre os diversos argumentos que 

não são categóricos para provar o indeterminismo ou o determinismo. 

 

1.1 – Perspectivas diante do impasse a respeito do livre-arbítrio 

 

Conforme se buscou (“buscar pressupõe intenção”, argumentaria um determinista) 

demonstrar, a concepção de um universo em que nada, tampouco ninguém possuiria qualquer 

discricionariedade em suas ações, atinge frontalmente o alicerce de pretensa liberdade de nossas 

ações, sobre o qual a cultura humana foi solidificada. Assim, pautar-se pela falta de opção de 

agir não parece ser opcional. E daí decorre uma nova ironia sobre o tema: caso não haja livre-

arbítrio, todo esse tempo a humanidade passou vivendo uma ficção. No entanto, em um cenário 

determinista, essa é a única possibilidade. Isto é, devido à falta de livre-arbítrio já estaria 

previsto que a humanidade nele erroneamente acreditaria.  

Gary WATSON estabelece um argumento silogístico, esboçando o passo-a-passo das 

consequências da crença no determinismo: 

 

Se o determinismo é verdadeiro, tudo, incluindo ações humanas, são 

causalmente necessárias devido a um estado universal anterior em acordo com 

as leis da natureza; se as ações humanas são causalmente necessárias em razão 

do passado regido por leis da natureza, então não podemos jamais fazer algo 

distinto do que fazemos, exceto se burlamos as leis da natureza ou burlarmos 

a descrição do passado; não podemos burlar as leis da natureza ou a descrição 

do passado; se não podemos burlar as leis da natureza ou a descrição do 

                                                 
24 SAVATER, Fernando. Ética para amador. Barcelona: Ariel, 1991, p. 11. 
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passado; por conseguinte, se o determinismo é verdadeiro, carecemos de livre-

arbítrio.25 

 

Para além dos raciocínios hipotéticos, evidenciar a presença ou ausência de livre-arbítrio 

é tarefa que não parece ser definitivamente solucionável pela humanidade, tratando-se, tal 

questão, de um inexpugnável “dilema metafísico entre determinismo e livre-arbítrio”26. A 

ciência é dotada de falibilidade, e conclusões científicas sobre o tema não apresentariam uma 

resposta inequívoca ao tema, o qual escapa de uma análise exclusivamente filosófica.  

Nesse diapasão, talvez a melhor solução advenha de uma terceira via, metaforicamente 

compreensível como “agnóstica” (em paralelo com a ideia de agnosticismo em relação à 

existência de uma ou mais divindades). Tal solução é oriunda da filosofia da linguagem, que 

simplesmente aponta que perguntas como essa não fazem sentido27, uma vez que não 

apresentam nem dão indícios de que apresentarão uma resposta viável. Assim, diante de uma 

realidade em que há um consenso, ainda que calcado em uma presunção de que possuímos 

liberdade de agir, resta-nos um comportamento adequado a essa compreensão.  

Em suma, há três correntes predominantes no debate em face do aflitivo fantasma do 

determinismo total.28 A opção (ainda que ficcional) pelo livre-arbítrio parece ser a solução mais 

adequada29, uma vez que ela estaria de acordo com o determinismo30 (nesse sentido, o fato de 

                                                 
25 WATSON, Gary. Introduction. In: WATSON, Gary (org.). Free Will. Nova Iorque: Oxford University Press, 

2003, pp. 2-3. Diante de uma visão do determinismo como excludente do livre-arbítrio, apenas para exemplificar 

um autor, recorre-se a Peter VAN INWAGEN, que é peremptório em refutar a posição determinista: "Negar a tese 

livre-arbítrio é negar a existência de responsabilidade moral, o que é absurdo. Assim, devemos rejeitar o 

determinismo.” VAN INWAGEN, Peter. An essay on free will. Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 223. 
26 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. Tradução de Ana Paula Zomer Sica et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 394. 
27 Cf. nesse sentido, por exemplo, uma posição fisicalista que dialoga com a filosofia da linguagem em 

BRIDGMAN, Percy Williams. The Nature of Physical Theory. Nova Iorque: Dover, 1936, p. 11-15. 
28 LLOMPART VERD observa quatro possíveis posições sobre o livre-arbítrio, incluindo também o que ele 

denomina de posição cética, que não será pormenorizada na presente tese, mas excluindo as posições 

compatibilistas. In literis, discorre o autor: “Existe a liberdade humana? Acerca disso, surgem as seguintes 

opiniões: 1. Sim, está claro que existe (posição indeterminista). 2. Não, está claro que não existe (posição 

determinista). 3. É completamente impossível tanto provar que existe como não existe (posição agnóstica). 4. 

Talvez exista, talvez não (posição cética).”  , p. 685. 
29 De acordo com RICOEUR a ação humana e todos os conceitos que orbitam em torno dela partem do pressuposto 

da existência do livre-arbítrio. RICOEUR, Paul. O Discurso da Ação. Tradução de Artur Morão. Lisboa-

Portugal: Edições 70, 1988. 
30 É notória a máxima de que “sob tortura, pessoas e números confessam o que se desejar.” Nesse sentido, cf. 

RAMOS, Pedro Nogueira. Torturem os Números que Eles Confessam. Coimbra: Almedina, 2013. Exemplo do 

adágio anterior é a conclusão de Adolphe QUÉTELET (estatístico belga que possui relevância nas ciências penais 

por ter cunhado, no século XIX, o termo ciffre noir¸ traduzido na língua portuguesa por cifra negra) de que, para 

além do determinismo individual, há uma espécie de constância no número de nascimentos, mortes, casamentos, 

http://www.goodreads.com/work/quotes/26038906
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alguém não acreditar no determinismo é algo previamente determinado, caso inexista o livre-

arbítrio, é dizer, o determinismo já impunha que a pessoa não creria no determinismo).  

No caso de existência de livre-arbítrio, a correção da opção pela crença na liberdade é, 

per se, evidente.  

No que concerne a via da dúvida insuperável acerca do livre-arbítrio, sustentada por 

alguns pensadores da filosofia da linguagem, a crença na liberdade também se mostra como a 

solução correta diante do dilema (ou aparente dilema, segundo tais autores), uma vez que agir 

conforme a presunção de liberdade se adequa à compreensão da humanidade sobre o tema, 

tratando-se de um comportamento alinhado com os jogos de linguagem e interações sociais. De 

acordo com Searle: 

 

A experiência da liberdade é uma componente essencial de qualquer caso do 

agir com uma intenção. (...) No caso típico da ação intencional, não existe 

modo algum de erradicarmos a experiência da liberdade. Ela é uma parte 

essencial da experiência do agir (...) Não podemos, de modo semelhante, 

abandonar a convicção de liberdade, porque esta convicção está inserida em 

toda a ação intencional normal e consciente. E usamos esta convicção para 

identificarmos e explicarmos as ações. Esse sentido de liberdade não é apenas 

uma característica de deliberação, mas é parte de qualquer ação, seja 

premeditada ou espontânea.31  

 

Assim, agir pressupondo a liberdade proporcionará sentido ao seu comportamento e os 

demais indivíduos que compartilham a crença na liberdade de agir compreenderão e 

compactuarão com um comportamento calcado em tal premissa. Evidentemente, é pressuposto 

para tanto que o sujeito compreenda, ainda que perfunctoriamente, o que é intencionalidade32 e 

possua consciência mínima acerca das consequências de suas decisões pretensamente livres, 

                                                 
suicídios e crimes em uma sociedade sinalizariam o determinismo e permitiriam o estudo de tais regularidades a 

partir de uma “física socil”. Cf. <http://metaphysicist.com/book/Chance.pdf> acesso em 26/07/2016.  
31 SEARLE, John. Mente, cérebro e ciência. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 117-118.  
32 No sentido mais singelo e vulgar da expressão, com a ideia de “intencional” designando algo “feito de 

propósito”. Em uma análise mais detida da noção de intencionalidade é possível estabelecer uma série de atributos 

embutidos em tal conceito. Por exemplo, para Bertram F. MALLE, a noção de “intencionalidade” em uma conduta 

está alicerçada em cinco condições: “1 – desejo de um resultado; 2 – a crença de que uma conduta levaria a tal 

resultado; 3 – uma intenção de performar tal conduta; 4 – a capacidade de performar tal conduta; 5 – ter a 

consciência da intenção de performar tal conduta durante sua performance.” MALLE, Bertram F. Of Windmills 

and Straw Men: Folk Assumptions of mind and action. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause 

Behavior? Cambridge: MIT press, 2000, pp. 216-217. Para uma aproximação entre a ideia neurocientífica de 

intencionalidade e o direito penal, vide KAPLAN, Leonard V. Truth and/or Consequences: Neuroscience and 

Criminal Responsabiliy. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause Behavior? Cambridge: MIT 

press, 2000. 
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bem como compactue minimamente, com seus pares, das noções a respeito da correção ou 

incorreção de condutas.33 

Há, no entanto, posições intermediárias no que concerne à existência, ou não, do livre-

arbítrio, as quais foram construídas ao longo da história por meio de conclusões obtidas em 

diversas áreas do saber, dentre as quais possuem destaque a Biologia, a Psicologia e a 

Neurociência. Por exemplo, o “compatibilismo” é uma corrente que trata do tema da liberdade 

de agir humana, apontando que a divisão binomial entre ausência irrestrita ou presença total de 

livre-arbítrio em nosso comportamento é uma dicotomia pobre e insuficiente, que não expressa 

as nuances que permeiam os modos de tomada de decisão do ser humano.  

Dois conceitos são essenciais para a compreensão de uma das teorias compatibilistas de 

maior impacto no debate contemporâneo sobre o livre-arbítrio: Liberdade de ação e liberdade 

de vontade, expressões centrais à proposta de Harry FRANKFURT a respeito do livre-arbítrio34. 

A Liberdade de ação consiste na possibilidade de escolher entre pelos menos dois cursos 

causais, a partir de um curso causal qualquer (por exemplo: diante de uma situação X, que 

adveio de uma sucessão de cursos causais, posso optar estabelecer para X uma continuidade 

causal Y ou Z. Por seu turno, a liberdade de vontade corresponde à possibilidade de estabelecer 

aquilo que vai ser desejado, ou seja, “querer um querer”.  

De acordo com FRANKFURT, é na liberdade de vontade que reside o livre-arbítrio, 

uma vez que o importante não é o curso causal estabelecido, mas sim a escolha livre que ensejou 

tal curso. Nesse sentido, o autor expõe que a liberdade humana corresponde à capacidade de 

determinar nossas vontades, podendo-se estabelecer quanto a elas as motivações que 

justifiquem as decisões tomadas em detrimento das decisões enjeitadas35. 

Para chegar à definição de liberdade exposta acima, Harry FRANKFURT opera com 

dois conceitos, quais sejam, desejos de “primeira ordem” e de “segunda ordem”. São de 

                                                 
33 Nesse sentido, indivíduos amorais, por exemplo, crianças ou determinados indivíduos com desenvolvimento 

mental prejudicado, não fariam parte desse jogo de linguagem. Cf. o subcapítulo “5.1 – Considerações acerca da 

culpabilidade”, que versa sobre o conceito de culpabilidade e sua relação com sujeitos inimputáveis. 
34 Vide FRANKFURT, Harry G. Freedom of the Will and the Concept of a Person. In: The journal of philosophy, 

v. 68, n. 1, p. 5-20, 1971. 
35 Não é sem razão a escolha (presumindo-se haver livre-arbítrio) do verbo “enjeitar” na tradução livre da definição 

Harry FRANKFURT. Isso porque é um primado da Filosofia a acurácia semântica de conceitos abstratos. Assim, 

para alguns autores, em que pese uma aparente sinonímia precisa, rejeitar e enjeitar são expressões que guardam 

uma sutil mas decisiva distinção: rejeitar tem o sentido de repelir algo ao passo que enjeitar tem o sentido de 

dispensar algo colocado à disposição (nesse sentido, o sujeito com liberdade de ação teria ao seu dispor a opção 

não escolhida). Acerca da distinção entre rejeitar e enjeitar, vide: LUIZ, Francisco de S. Ensaio sobre alguns 

synonymos da língua portugueza. Tomo segundo. Lisboa: Academia real das sciencias, 1828, p. 139. 
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“primeira ordem” os desejos de realizar determinada conduta, por exemplo, tomar uma taça de 

vinho. Já um desejo de segunda ordem corresponde à vontade de se ter ou não ter certas 

vontades, por exemplo a vontade de não se desejar uma taça de vinho36. 

Para FRANKFURT, há livre-arbítrio se um desejo de segunda ordem determina o desejo 

de primeira, num processo que o filósofo estadunidense chama de “volição de segunda ordem”. 

Segundo o autor, não há livre-arbítrio se há um desejo de segunda ordem que não condiciona o 

que é realizado a partir de um desejo de primeira ordem. Essa segunda possibilidade pode ser 

explicada recorrendo-se ao exemplo de uma pessoa adicta a alguma substância: inexiste 

liberdade de ação pela carência de volição de segunda ordem (que é o do desejo de primeira 

ordem determinado pelo desejo de segunda ordem), considerando-se que – mesmo que o sujeito 

deseje não desejar consumir a substância aditiva (um desejo de segunda ordem) – isso não fará 

com que ele não tenha o desejo de consumir a substância (desejo de primeira ordem), acabando 

por submeter-se ao vício.  

A teoria de Harry FRANKFURT é entendida como compatibilista porque não refuta os 

cursos causais deterministas, mas insere um componente de liberdade que reside na “volição de 

segunda” ordem, que é um desejo acerca de se querer ou não determinado desejo que influencie 

este último desejo. Este elemento volitivo sobre a volição seria apto a mudar o curso causal 

normal de uma conduta, naturalmente regido por um desejo de primeira ordem.  

Exemplifica-se, com prevalência da didática em detrimento da estilística, considerando-

se a constante repetição de palavras: um sujeito (não adicto a qualquer substância) agiria sob 

influência de seu curso natural caso se sujeitasse a um desejo de primeira ordem: comer um 

pedaço de torta na vitrine de uma doceria. Todavia, um desejo de segunda ordem sinaliza que 

aquele desejo de primeiro não seria desejável porque aquela torta contém proteína animal e o 

sujeito em questão aderira há algum tempo ao veganismo. Eis que o desejo de segunda ordem 

efetivamente influenciou o desejo de primeira ordem, modificando o curso natural da conduta 

do indivíduo.  

                                                 
36 “O que é particularmente característico dos seres humanos é que eles formam o que ele denominaria desejos da 

segunda ordem: é-lhes possível também querer ter ou não ter certos desejos e motivações. Ademais, muitos animais 

parecem ter as capacidades características dos desejos de primeira ordem. Estes são desejos simplesmente de fazer 

ou não alguma coisa ou outra. No entanto nenhum animal excepto o homem pareça possuir a capacidade de realizar 

a autoavaliação reflexiva que se manifesta na formação dos desejos de segunda ordem.” CAPITA, Pascoal 

Mangovo. A pessoa como Liberdade da Vontade em Harry Frankfurt. Dissertação de mestrado em Filosofia. 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2016, p. 21. 
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Conquanto fique claro que a “volição de segunda ordem” modifica um curso causal 

advindo de um desejo de primeira, há um problema quanto à noção de liberdade em 

FRANKFURT: a demonstração de o desejo de desejar ou não desejar é livre. Qual o 

fundamento da liberdade de vontade, o que atesta ser ela de fato livre? Portanto, ao que parece, 

tal teoria careca da demonstração da seguinte premissa: Um desejo desejado (ou seja, com 

volição de segunda ordem) só pode ser considerado inequivocamente livre se restar 

comprovado que havia liberdade no ato de se desejar o que se deseja.  

Como dito há pouco, algumas correntes de pensamento sobre a temática apontam para 

uma relativização do livre-arbítrio, em uma espécie de postura moderada, que sinalizaria que 

temos liberdade de ação, mas ela é condicionada por uma série de fatores. Assertivas nessa 

linha, denominadas de “compatibilistas” operam com um conceito de livre-arbítrio distinto 

daquele que se estabelece a partir de uma premissa lógica e binomial que é o que propõem duas 

hipóteses: ou há liberdade de ação ou não há liberdade de ação, inexistindo qualquer meio 

termo.  

Assim, se um sujeito pode ter um comportamento diferente daquele que havia 

apresentado, existe livre-arbítrio, pouco importando se ele sofreu influências poderosas na sua 

tomada de decisão.37 Portanto, diante de uma ótica puramente lógica, ausência de decisão livre 

não significa inexistência de livre-arbítrio. Exemplificando, se um indivíduo podia agir de duas 

ou mais maneiras, mas apenas conseguiu agir de uma forma, não há que se falar em carência 

de livre-arbítrio. 

Dessa maneira, portanto, mais adequado do que falar em uma relativização do livre-

arbítrio (conforme propõem diversos autores de distintos campos do saber) é defender um 

contexto de existência de livre-arbítrio, embora, dentro do cenário pressuposto de livre-arbítrio, 

as decisões são tomadas com decisiva limitação da liberdade de escolha. 

É dizer, em um cenário de inumeráveis condutas possíveis, apenas parte delas são 

plausíveis, só algumas são prováveis e exclusivamente uma se desvela, em prejuízo em todas 

as demais que poderiam ter ocorrido em seu lugar. Uma série de fatores condicionam a 

                                                 
37 Em uma perspectiva que foge ao escopo desta tese, Harry FRANKFURT afirma que é possível responsabilizar 

o sujeito ainda que ele não pudesse agir de forma distinta do que ele agiu, ou seja, não estivesse sob o manto do 

que o autor chama de “princípio de alternativas possíveis (“PAP”, principle of alternate possibilities). Vide 

FRANKFURT, Harry. Alternate Possibilities and Moral Responsability. In: WATSON, Gary (org.). Free Will. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2003, pp. 167 e ss. 
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ocorrência dessa possibilidade em detrimento das outras, sendo alguns deles irresistíveis, o que 

pode gerar a impressão de que o indivíduo não possuiria qualquer outra escolha 

comportamental, portanto, não possuiria livre-arbítrio. Como já foi mencionado, esse raciocínio 

incorre no erro de suprimir o livre-arbítrio apenas em tais momentos, como se a regra de um 

universo indeterminado pudesse ser excepcionada em momentos específicos das vidas de 

habitantes de um planeta que gira em torno de uma estrela marginal em uma galáxia periférica.  

Portanto, o que existe em situações em que há condicionantes irresistíveis a uma tomada 

de decisão não é uma quebra à presumida regra universal de existência do livre-arbítrio, mas 

sim, uma supressão decisiva do poder de escolha de alguém, suficientemente intensa a ponto 

de transparecer que naquela situação, nenhuma outra opção seria possível.  

Por razões metodológicas, para facilitar a distinção entre o conceito de livre-arbítrio e de 

possibilidade de decisão livre, de forma estipulativa38, denominar-se-á, a partir de então, tal 

capacidade fática de decidir livremente como autodeterminação.39  

Assim, o livre-arbítrio significa a capacidade do sujeito pode decidir de forma distinta 

em uma mesma circunstância, o que implica a existência de possibilidades, em detrimento da 

necessidade.40 

Já a autodeterminação significa a capacidade de o sujeito poder se comportar com 

autonomia ou, ao menos, o fato de que suas decisões possuem maior potência que suas 

condicionantes41, que são os fatores que limitam a liberdade de escolha individual.42 A 

autodeterminação não é um conceito binomial, mas sim um conceito com matizes. 

                                                 
38 É costume distinguir definições “estipulativas” de “lexicográficas”. Ambas descrevem o significado atribuído a 

uma palavra; mas a primeira se refere a um significado que o autor da definição de propõe a adotar para a palavra 

em questão, enquanto a última se refere ao significado que as pessoas em geral dão a essa palavra no uso comum.” 

LEONI, Bruno. Liberdade e a lei. Tradução de Diana Nogueira e Rosélis Maria Pereira. Porto Alegre: Ortiz, 

1993, p. 59 
39 Embora seja cediço que diversos autores tratem livre-arbítrio como sinônimo de autodeterminação. Senão veja-

se: “Livre-arbítrio: Condição daquele que é livre. Capacidade de agir por si mesmo, autodeterminação, 

independência, autonomia”. Cf. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3ª. 

ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. p.163. 
40 A expressão “necessidade” entendida em tal contexto a partir do seu sentido lógico-filosófico. A respeito de 

uma aproximação da ideia de livre-arbítrio pela lógica modal, a partir das modalidades aléticas (concernentes às 

noções de possibilidade e necessidade), cf. ZAGZEBSKI, Linda Trinkaus. The Dilemma of Freedom and 

Foreknowledge. Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 154. 
41 CAMPBELL, em uma perspectiva semelhante à filosofia kantiana, usa o termo “liberdade contra-causal”, 

afirmando que o ato livre seria aquele em que seria cumprido um dever, ainda que em detrimento da inclunação 

particular do indivíduo. Cf. CAMPBELL, Charles Arthur. Is Free will a Pseudo-Problem?. In:  Mind, v. 60, n. 

240, p. 441-465, 1951. p. 453. 
42 Cabe um breve parêntesis para alertar que não há que se confundir determinismo com autodeterminação (não 

obstante haja uma semelhança de ordem fonética nas palavras). O determinismo pressupõe a existência de relações 
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Alguém poder fazer algo diferente do que foi feito não significa automaticamente que o 

sujeito teve autodeterminação em sua ação, haja vista ser possível que outras condições 

impeliram o sujeito a agir de forma distinta a uma hipótese idealizada de vontade livre.43 

Além disso, é necessário apontar que a percepção de liberdade de decisão de acordo 

com a vontade, a partir de duas ou mais possibilidades, não necessariamente significa liberdade 

de ação. Cabe recorrer ao conhecido paradoxo do quarto trancado de John LOCKE, utilizado 

por tal pensador para relativizar a ideia de que o agir livre depende da vontade. O filósofo inglês 

concebe uma situação em que um sujeito adormecido é levado a um quarto, que é trancado de 

forma a tornar aquela porta intransponível pelo homem. Lá despertando, depara-se com um 

indivíduo com desejava há muito travar uma conversa. Em razão disso, o aprisionado “opta” 

por permanecer no recinto, imaginando ter a opção de sair do quarto.44 Tal hipótese sugere, de 

acordo com LOCKE, que a voluntariedade em uma escolha (por exemplo, sair ou ficar em um 

quarto) pode ser apenas aparente em razão de circunstâncias fáticas (a porta trancada). Para tal 

filósofo, um ato é livre em virtude da razão de escolha do agente (o sujeito aprisionado deliberou 

por permanecer no quarto, imaginando que era livre para de lá sair), independentemente de 

haver ou não a liberdade para agir de outra maneira.   

A respeito da dicotomia entre livre-arbítrio e autodeterminação45, exemplifica-se: 

quanto ao livre-arbítrio, a escolha por açúcar ou adoçante no café ou a decisão de desligar ou 

                                                 
causais necessárias ou não. Será visto mais adiante que, para os incompatibilistas, se de fato há determinismo, não 

é possível se falar em livre-arbítrio e, por conseguinte, tampouco em autodeterminação. Já os compatibilistas 

defendem o chamado determinismo moderado, que não impede a possibilidade do livre-arbítrio. 
43 WIGGINS, David. Towards a Reasonable Libertarianism. In: WATSON, Gary (org.). Free Will. Nova Iorque: 

Oxford University Press, 2003, p. 97. 
44 LOCKE, John, An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press, 1975, p. 238. 

Para uma análise e variações do problema do quarto trancado, cf. ZAGZEBSKI, Linda Trinkaus. The Dilemma 

of Freedom and Foreknowledge. Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 155 e ss. 
45 Fundamental destacar que os conceitos de determinação e liberdade – basilares à construção das definições de 

autodeterminação e livre-arbítrio – estão longe de ser unívocos e, a depender do autor, impedem as definições 

estabelecidas nessa tese. Apenas como um exemplo de conceitos alternativos, para Max SCHELER, a não 

determinação ou indeterminação exprime uma ideia negativa e significa que um ato não é necessariamente 

resultado de determinadas causas. Por seu turno, a liberdade seria um conceito positivo e diz respeito à vivência 

de um poder de decidir.  SCHELER, Max. Metafísica de la libertad. Tradução de Walter Liebling. Buenos Aires: 

Editorial Nova, 1970, p. 10. Na página 07 da mesma obra, o filósofo alemão indaga indaga qual é ou quais são 

o(s) significado(s) de um ato livre, para ele: “O primeiro significado, evidentemente, à consciência de poder. Mas 

nesse poder há um duplo sentido: designa por um lado, a consciência de poder da vontade de decidir-se por uma 

coisa ou outra e de fazer uma resolução, mas, ao mesmo tempo, designa o poder-de-outro-modo, é dizer, a 

capacidade de decidir-se a eleger: o poder como faculdade possessão da força e o poder como ‘liberdade pura’ em 

sentido estrito. Ambas situações se acham intimamente relacionadas e parecem incrementarem-se entre si. A 

capacidade de decisão parece poder crescer e decrescer com o número de possibilidades: somos tanto mais livres 

quanto maior é a quantidade de possibilidades entre as quais podemos eleger.” 
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não os aparelhos de um paciente terminal é idêntica. Partindo-se da presunção da existência do 

livre-arbítrio como possibilidade de no mínimo duas opções concebíveis para cada uma das 

situações. Se há livre-arbítrio, há para ambas as situações, se não há, não há para nenhuma 

delas. Já quanto à autodeterminação, é plausível pensar que diversas condicionantes atuarão de 

forma mais incisiva no exemplo dos aparelhos. Trata-se, como dito, de um conceito de matizes 

pois diferentes situações geram diferentes graus de variáveis que atuam de forma mais ou menos 

incisivas sobre uma situação idealizada de decisão livre46.  

O livre-arbítrio é perene em sua absoluta existência ou inexistência, a autodeterminação 

existe de forma variada, havendo situações com maior ou menor grau de possibilidade do 

sujeito se autodeterminar. Exemplificando por meio do Direito penal: é plenamente possível 

conceber que tipos penais com penas idênticas (a corrupção passiva e a ativa, por exemplo) 

sejam cometido por dois agentes sob influência de condicionantes muito distintas. Um sujeito, 

sem instrução formal e recebendo cerca de um salário mínimo mensal, que oferece R$50,00 

(cinquenta reais) a um agente policial para não ter apreendido o veículo que utiliza para carregar 

seus aparatos de jardinagem está sujeito a uma pena de 2 a 12 anos de reclusão, tal qual o 

político que solicita R$5.000.000,00  (cinco milhões de reais) a um particular, sob forma de 

vantagem indevida em razão de função, conduta que se adequa ao tipo penal previsto no artigo 

317 do Código penal, cujo nomem juris é “Corrupção passiva”47.  

Cabe perquirir – e isso será oportunamente feito – quais as consequências práticas dessa 

diferença na imputação do crime e na dosimetria da pena. Cabe ainda indagar se as 

circunstâncias do artigo 59 dão conta a contento do abismo das biografias e situações dos dois 

sujeitos acima exemplificados? 

                                                 
46 Mais à frente, no capítulo “4 – Livre-arbítrio, autodeterminação e condicionantes sociais” será melhor delineada 

a ideia de que o número de variáveis cognoscíveis por que delibera e a intensidade dos malefícios e benefícios 

intrínsecos a cada opção são elementos “decisivos” (não à toa o radical da palavra entre aspas) em uma tomada de 

decisão. Nessa esteira, recorrendo a um exemplo jurídico, as chamadas “escolhas trágicas” (por exemplo, o 

fornecimento de medicamento de alto custo para o tratamento de um indivíduo ou a preservação do erário em 

benefício da coletividade) podem ser entendidas como casos em que há condicionantes com enorme potencial de 

influência sobre um julgador. Tal hipótese sinaliza que a autodeterminação do julgador também deve ser objeto 

de análise (cf., para tanto, o subcapítulo 6.5 – “O legislador e o julgador como atores situados”). 
47 O exemplo pode soar dramático, mas vai ao encontro da tragédia verificável na análise da jurisprudência pátria. 

Ou a individualização da pena é levada a sério em nosso Judiciário ou a seletividade permanecerá sendo a tônica 

de nosso sistema criminal (e a condenação espetacularizada, esporádica e pontual de grandes empresários e 

políticos não são suficientes a desmentir tal realidade), e o princípio da proporcionalidade continuará sendo letra 

morta.  
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FEIJOO SÁNCHEZ, dentre outros autores, também aponta para uma dicotomia entre os 

conceitos de livre-arbítrio e autodeterminação, o que reverbera diretamente no Direito penal no 

que concerne à responsabilização do sujeito. O autor assevera que “a autodeterminação já não 

deve se identificar com o livre-arbítrio, que a ciência feriu de morte, mas sim com a 

competência construída socialmente de autodeterminar-se a partir de estruturas de 

responsabilidade.”48 

Conforme será demonstrado ao longo da pesquisa, a Ciência e Filosofia historicamente 

falharam nas inúmeras tentativas de comprovação ou refutação do livre-arbítrio, muito 

possivelmente porque a prova para qualquer uma das hipóteses é cientificamente e 

epistemologicamente inviável49. Logo, não serão penalistas que atestarão, ou não, a existência 

do livre-arbítrio. No entanto, o tema foi, tem sido e será sempre central à discussão da liberdade 

de agir como pressuposto da legitimidade de punir o criminoso em virtude de seu 

comportamento desviante, ainda que não se tenha certeza que ele poderia agir de outra forma.50 

Portanto, há uma imperiosidade da aproximação do problema por meio de um 

pensamento complexo, aberto, albergando uma interdisciplinaridade patente, em que campos 

distintos operam, por vezes, dialeticamente e, por outras, simbioticamente. Em síntese, é 

metodologicamente raso e epistemologicamente bizarro que o Direito penal se feche 

hermeticamente no que concerne ao livre-arbítrio, valendo-se apenas de premissas normativas.  

No estado de arte de nosso conhecimento atual, há que se trazer a baila da discussão 

jurídico penal da responsabilização dos indivíduos em razão de sua suposta autodeterminação, 

contribuições de diversas áreas. A falibilidade (conceitual, analítica ou sintética) na operação 

                                                 
48 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 340. 
49 Não há como se atestar cientificamente a existência do livre-arbítrio. A demonstração de ausência de livre-

arbítrio é única hipótese cientificamente concebível, embora inimaginável: tratar-se-ia da antecipação do futuro 

por meio do domínio de todas as variáveis que atuam sobre a realidade (partindo-se da ideia de uma relação de 

causalidade que se desenvolve ao longo do tempo). Nesse sentido, se um super cientista (nos moldes do “demônio 

laplaceano”) conseguisse ter uma onisciência sobre todos os dados que influenciam determinado fato, ele seria 

apto a prever o futuro, porque conseguiria sintetizar as ações empreendidas por todas as variáveis e as reações 

(consequências futuras) decorrentes da interação das variáveis em conjuntos. Não há qualquer vislumbre de 

possibilidade de nossa ciência atual e futura para tanto, uma vez que o domínio de todas as causas eficientes foge 

ao saber humano.  
50 Nesse sentido, LLOMPART VERD afirma: “Creio não ser tema da ‘ciência’ penal prova que somos ou não 

somos livres. Todavia, outra coisa, muito distinta, é saber se o Direito e a ciência penal de fato pressupões a 

liberdade humana ou se podem prescindir dela.” LLOMPART VERD, José. Revisando las siete maravillas del 

Derecho penal, In: GUZMÁN DALBORA, José Luis (coord.). El penalista liberal. Buenos Aires: Hammurabi, 

2004, p. 684. 
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de tantos campos é patente. No entanto, falhar ao produzir conhecimento é condição inafastável 

da atividade do acadêmico, sendo certo que a opção metodológica deste trabalho de percorrer 

tantos saberes não decorre de qualquer pretensão de domínio suficiente desses campos, mas sim 

de uma crença robusta de que essa análise multifacetada sobre o livre-arbítrio e, sobretudo, a 

noção de autodeterminação, é aquela mais apta a oferecer uma visão sistêmica e útil sobre o 

problema dentro do cenário do Direito penal. 

Fato é que a presunção do livre-arbítrio é uma pedra de toque da vida em sociedade e 

não apenas do Direito ou especificamente do Direito penal, logo, este último não poderia 

prescindir da premissa de que somos livres para legitimar a aplicação de uma pena51.  

Todavia, a existência de livre-arbítrio, ainda que presumida, não significa suficiente 

liberdade de ação do sujeito. É justamente aí que o Direito penal pode e deve lançar olhar, a 

partir das luzes oferecidas por outros campos do conhecimento e indagar: Quais condicionantes 

atuam, com que intensidade e de que forma incidem sobre a liberdade de tomada de decisão do 

sujeito, a ponto de tolher sua autodeterminação, ou seja, sua possibilidade de ter mais de uma 

escolha plausível e viável diante de determinada situação ou contexto?  

Conceitos penais como a inexigibilidade de conduta diversa, ligados à culpabilidade e 

presentes no ordenamento pátrio, dialogam com essa ideia de prejuízo à autodeterminação do 

sujeito. No entanto, tais conceitos não parecem albergar a profundidade das variáveis que 

orbitam no universo da liberdade de escolha dos indivíduos. Mais do que isso, tais conceitos 

são notadamente dogmáticos e a doutrina e jurisprudência os têm mantido herméticos aos 

saberes externos ao Direito.  

Destarte, o Direito penal não é apto, por si só, à tarefa de compreender a complexidade 

do comportamento humano. Assim, um Direito penal ensimesmado é fatalmente falho, pois 

imputa sanções a determinadas ações, sem ao menos compreender suficientemente como o 

homem se comporta e a forma com que foram tomadas as decisões a respeito de tal 

comportamento. 

                                                 
51 Tal afirmação é neste momento da tese apenas uma assertiva carente de fundamentação e, portanto, de 

cientificidade. Todavia, as razões que sustentam a convicção de que o debate acerca do livre-arbítrio não deve ser 

protagonizado pelo Direito penal serão expostas ao longo do texto. Retirar o peso de tamanha dúvida do fardo de 

questões do Direito penal não o exime de voltar-se ao problema da ausência de autodeterminação, ainda que 

existente presumivelmente o livre-arbítrio. 
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Em socorro a essa perspectiva positivista e inevitavelmente trágica de um Direito penal 

ignorante de sua clientela, há que se recorrer aos saberes que estudam o ser humano e seu 

meio.52 Tais saberes, a partir de distintas aproximações, convergem para a mesma temática da 

liberdade humana que suscita tantas dúvidas ao Direito penal. Cabe aos penalistas, portanto, 

aguçarem os ouvidos perante as conclusões científicas e filosóficas53 que vão sendo edificadas 

pelos pensadores que se debruçam sobre a condição humana em toda sua complexidade54. 

Conforme foi aqui afirmado, esta tese aponta uma diferença terminológica entre “livre-

arbítrio” e “autodeterminação”. Buscar-se-á delinear porque tais conceitos são distintos. Em 

primeiro lugar, pode-se afirmar que, sob o prisma lógico, seria concebível estabelecer uma 

relação de sinonímia entre os dois termos, nos seguintes termos: em um ambiente em que livre-

arbítrio e autodeterminação são absolutamente idênticos, no qual o ser humano não possuiria 

qualquer limitação em sua forma de agir55, o que é algo complexo até mesmo de se abstrair, 

                                                 
52 Embora todos os saberes produzidos pelo ser humano ainda pouco sabem sobre ele, em virtude de sua 

incomensurável complexidade, a qual HUXLEY tão bem ilustra: “O homem é um anfíbio múltiplo que existe em 

um e, ao mesmo tempo, em um número de universos distintos, em completa incompatibilidade. Ele é, 

concomitantemente, um animal e um intelecto racional; um produto da evolução intimamente ligado aos macacos 

e um espírito capaz de se transcender; um ser senciente em contato com brutal conjunto de dados de seu próprio 

sistema nervoso e do ambiente externo e, ao mesmo tempo, criador de universo particular de palavras e símbolos, 

no qual ele habita e se move.” HUXLEY, Aldous. Education on the nonverbal level. In: Science and Technology 

in Comtemporary Society, vol. 91, n. 2, Daedalus, 1962, p. 279. 
53 DEMÉTRIO CRESPO pondera, a respeito da importância da Filosofia como norteadora do debate científico, o 

seguinte: “Tudo parece indicar que, por mais que forcemos os limites da razão, a técnica dogmática não terá por 

si só o rendimento desejado, em razão do que um ou outra vez haverá que se elevar a mirada para mais além, 

contemplando os problemas com maior amplitude e não passivamente, apoiando-se na imprescindível ajuda que 

fornece a Filosofia, da qual nem as Neurociências, como ciência empírica, nem o Direito penal, como ciência 

social, pode abdicar.” DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”: Una propuesta de 

conciliación entre Neurociencias y Derecho Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y 

derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la 

peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 32. 
54 Nesse sentido, expõe José Eliézer MIKOSZ: “A condição humana está subjacente a diversas questões, das quais 

podemos destacar o corpo e sua imersão sócio-cultural (meio-ambiente), como sendo os principais responsáveis 

pelo que sentimos e pensamos e, a partir daí, as ações na vida.” MIKOSZ, José Eliézer. Livre-arbítrio: Decisões 

(im)possíveis aos indivíduos diante das limitações da condição humana. In: Cadernos de pesquisa 

interdisciplinar em ciências humanas, nº 87, Florianópolis, dezembro de 2007, p. 2. 
55 HOBBES, por exemplo, concebia a liberdade como uma ausência de oposição de quaiquer fatores externos. 

Assim, para o filósofo inglês, a liberdade não seria meramente um potencial de escolha, mas sim a noção de uma 

escolha isenta de interferências. Tal dimensão de liberdade deve ser contextualizada com a Filosofia do período 

de HOBBES, uma vez que ela contrasta totalmente com a concepção contemporânea, calcada em saberes como a 

Neurociência e Psicologia, segundo as quais o ser humano tem suas ações permeadas por um sem número de 

condicionantes. Cf. HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, formas e poder de um estado eclesiástico e civil. 

tradução de Rosina D’angina. São Paulo: Martin Claret, 2009, p.152. 
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pois tratar-se-ia de uma situação de onipotência, muitas vezes atribuída pelas religiões a certas 

divindades, sendo que tal atribuição traz em si incongruências lógicas56. 

No entanto, partindo-se, neste momento, do pressuposto de que há livre-arbítrio, é 

cediço que ele não é idêntico à noção de autodeterminação, tendo em conta que esta última está 

eivada de toda sorte de limitações que tolhem as opções de comportamento concebíveis. 

ROMEO CASABONA sugere que “gozamos de liberdade de vontade, mas com um alcance 

limitado, numa espécie de indeterminismo com limites57. 

 Tais limites são de ordem lógica, física, biológica, psíquica, social, dentre outras 

categorias. Por exemplo: salvo em condições artificialmente construídas, a gravidade é uma 

força que limita comportamentos humanos. Da mesma forma, a necessidade de oxigênio 

também é um traço que torna situações concebíveis como irreais no plano prático (é possível 

conceber um humano anaeróbico, embora na prática jamais tenha havido algum). De outra mão, 

dentro de um plano biológico ou mesmo psicológico, a dor é um fator de limitação 

comportamental, assim como o medo é outro fator central no condicionamento das decisões.  

Parte dos fatores que limitam o plexo de possibilidades são regras que estão além do 

controle do indivíduo e da humanidade como um todo, por exemplo, as verdades de ordem 

lógica (por exemplo, o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus 

independe da existência dos seres humanos) ou fenômenos biológicos ainda invencíveis como 

a morte. Conforme pode ser notado, tais condicionantes são fatores que possuem grande 

diversidade e correspondem a objetos de estudo dos mais variados campos de conhecimento. 

Eis aí a razão decisiva para que estes influenciem a compreensão e construção de um conceito 

adequado de autodeterminação dentro do Direito penal. ROMEO CASABONA também 

vislumbra tal necessidade e assevera: 

 

Na explicação de quais são os fatores limitantes e como influenciam na 

tomada de decisão – ainda que seja uma tarefa, em última análise irrealizável 

– assim como na valoração da transcendência da tomada de decisão para um 

juízo de culpabilidade deveria centrar-se as discussões futuras, tanto por parte 

                                                 
56 Por exemplo, o notório paradoxo da pedra: “Se Deus é onipotente e pode tudo, ele poderia fazer uma pedra que 

nem mesmo ele poderia carregar.” LEIBNIZ, por exemplo, refuta tal hipótese afirmando que nem mesmo uma 

divindade seria capaz de superar impossibilidades de ordem lógica. 
57 ROMEO CASABONA, Carlos María. Presupuestos biológicos y culpabilidad penal. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 502. 
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dos penalistas como dos especialistas em disciplinas implicadas com o 

assunto.58 

 

A tarefa, portanto, é clara e imperiosa, embora também seja densa e intrincada, pois 

pressupõe que o jurista deixe o solo firme da dogmática acrítica e busque fundamentos para 

além do Direito. Como primeiro fundamento, buscar-se-á, a seguir, compreender a polissemia 

do conceito de liberdade no Direito penal, delimitando o sentido pertinente ao escopo da 

presente tese. 

 

1.2 – Liberdades e Direito penal 

 

A palavra liberdade, conforme já afirmado, possui notável polissemia59, em razão dos 

seus mais diversos usos e contextos ao longo da história humana. Trata-se de uma palavra de 

significado etéreo, com fortíssimo componente simbólico, muitas vezes utilizada, 

paradoxalmente, como mote de líderes opressores. Adauto NOVAES aponta que, do ponto de 

vista da semântica, “a palavra ‘liberdade’ sempre foi expressa em linguagem impura.”60 Por seu 

turno, Bruno LEONI aponta que: 

 

Em suma: ‘liberdade’ é uma palavra utilizada pelas pessoas, em sua linguagem 

cotidiana, para significar tipos especiais de experiências psicológicas. Essas 

experiências são diferentes em momentos e lugares distintos e também estão 

ligadas a conceitos abstratos e palavras técnicas, mas não podem 

                                                 
58 ROMEO CASABONA, Carlos María. Presupuestos biológicos y culpabilidad penal... Cit., p. 502. 
59 Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ nota, com acurácia, que tal qual “liberdade”, o conceito de “determinismo” 

também é polissêmico. Nesse sentido: “O determinismo, que é um conceito tão ambíguo como o de liberdade (e, 

por isso, em muitas ocasiões o debate entre determinismo e indeterminismo tem sido eminentemente 

terminológico), significa que todo processo mental é reconduzível a uma explicação biológica e, portanto, causal.” 

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. Cit. p. 323. Conforme o penalista 

detectou, grande parte do debate sobre o determinismo é de ordem terminológica (o mesmo ocorre quanto à noção 

de liberdade), o que não é sem razão, já que o próprio autor espanhol  incorre em uma aporia terminológica, ao 

propor uma definição de determinismo que é conceitualmente restrita a uma fonte causal (processos biológicos), 

sendo certo que o determinismo está precipuamente ligado a um fundamento que independe da atividade biológica, 

uma vez que as relações causais, dentro da perspectiva determinista radical, regem todo o conteúdo orgânico e 

inorgânico que compõe o(s) universo(s). Tamanha abstração e inverificabilidade do livre-arbítrio acabam tornando 

o debate terminológico não só essencial, mas decisivo na elucidação de confusões categoriais.  
60 NOVAES, Adauto. O risco da ilusão. In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso da liberdade. São Paulo: 

Companhia das letras, 2002, p. 07. 
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simplesmente ser identificadas com conceitos abstratos, nem reduzidas a 

meras palavras.61 

 

 Os problemas oriundos da polissemia da palavra liberdade também ocorrem dentro do 

contexto do Direito penal62. O termo é empregado em temas como culpabilidade, finalidade da 

pena, modalidade de pena e até é um bem jurídico penal, sendo que os sentidos são plúrimos, a 

depender de como cada um desses assuntos recorre ao termo liberdade. 

Apenas a título ilustrativo, o Código penal brasileiro criminaliza condutas que atentam 

contra a liberdade63 recorrendo, dentre outras possibilidades, a penas privativas de liberdade. 

Assim, para aquele que priva a liberdade de outrem (liberdade em sentido amplo, seja de livre 

escolha em suas ações no caso do crime de constrangimento ilegal ou de liberdade ambulatorial, 

no caso do crime de sequestro) há como consequência a possibilidade de aplicação de uma pena 

que tolhe a liberdade do agente (em específico, a liberdade de ir e vir, cerceada por meio da 

prisão). Dessa forma, retira-se legalmente a liberdade de ir e vir daquele que ilicitamente afeta, 

sem razão exculpante, a liberdade de agir alheia, seja por meio de ameaças, constrangimentos 

ou até mesmo pela supressão do direito de ir e vir assegurado às pessoas.  

Assim, a supressão ilícita da liberdade de alguém pode gerar como consequência a 

supressão lícita da liberdade de outro alguém, em um aparente paradoxo que se resolve pela 

atribuição de monopólio do uso da violência pelo Estado, sendo a supressão de liberdade uma 

forma de coerção estatal que visa a justamente evitar crimes que, muitas vezes, afrontam 

justamente a liberdade pessoal das vítimas. 

                                                 
61 LEONI, Bruno. Liberdade e a lei. Tradução de Diana Nogueira e Rosélis Maria Pereira. Porto Alegre: Ortiz, 

1993, p. 63. Na mesma obra, às pp. 42 a 63, o autor faz uma interessante exposição acerca da dificuldade 

semânticas que recai sobre a palavra “liberdade.” 
62 A bem da verdade, liberdade é termo polissêmico em diversos outros âmbitos da humanidade. Nesse sentido, 

“(...) não existe palavra que tenha recebido significados os mais diversos, e que tenha afligido os espíritos de tantas 

maneiras, como a liberdade.” MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville, São Paulo: 

Martin Claret, 2007, p. 163. Por seu turno, Paul VALÉRY, ainda sobre a aflição semântica oriunda do termo 

“Liberdade: uma dessas detestáveis palavras que possuem mais valor do que sentido; que cantam mais do que 

falam; que demandam mais do que respondem.” VALERY, Paul. Fluctuations sur la liberte. In: Regards sur le 

monde actuel et autres essais. Paris: Éditions Gallimard, 1945, p. 49. 
63 O capítulo VI do Título I da parte especial do Código Penal brasileiro é denominado: “dos crimes contra a 

liberdade individual” e prevê condutas como “Contrangimento ilegal” (art. 146), “Ameaça” (art. 147), “Sequestro 

e cárcere privado” (Art. 148), dentre outras. Nota-se que os tipos penais contidos em tais capítulos apontam para 

uma tutela penal de um sentido amplo de liberdade individual, que alberga não só a liberdade de ir e vir, mas, para 

mais além, a liberdade de ação do sujeito, de poder fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que lhe aprouver e não 

estiver juridicamente proibido. 
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Portanto, a supressão da liberdade comportamental de alguém, contra a sua própria 

vontade e sem que haja uma justa causa para tanto, caracteriza um gênero de condutas 

penalmente relevantes que sinalizam para o seguinte pressuposto: o ser humano possui 

liberdade de decidir e agir, estando juridicamente resguardado no que concerne ao exercício de 

tais liberdades dentro de um espectro que não ultrapasse o critério da licitude. 

O particular é livre para tudo aquilo que não é probido64. Ele é livre para fazer porque 

pode fazer, sendo que o sentido do verbo poder é duplo: ele pode, pois tem liberdade de agir 

para tanto e também pode porque tem o direito para exercer tal liberdade. Ocorre que na 

hipótese em que alguém exorbita tal direito e emprega sua liberdade de agir em condutas que 

ultrapassam o âmbito da legalidade, a proteção jurídica para a conduta transmuta-se em 

proibição, a qual, se inobservada, traz como consequência possível a aplicação de uma sanção, 

calcada na lógica de que como o sujeito tinha liberdade para agir sem afrontar o ordenamento 

vigente, mas mesmo assim transgrediu, ele é por isso merecedor de uma punição. 

Como já apontado, é de se notar que essa punição é uma forma de coerção que também 

tolhe a liberdade (no sentido amplo da expressão) de alguém. Seja uma multa, algum tipo de 

restrição ou mesmo a prisão, todas essas sanções correspondem a constrangimentos pelos quais 

qualquer pessoa normal não se submeteria por livre e espontânea vontade.  

Evidentemente, tais restrições impostas a título de sanção decorrente de uma 

condenação criminal não possuem o condão de suprimir o livre-arbítrio de uma pessoa, embora 

restrinja o plexo de possibilidades de ação desse sujeito, que, por exemplo, no caso de uma pena 

de prisão, não poderá determinar-se da forma que bem entender no que concerne ao seu direito 

de ir e vir, restrito por uma imposição estatal que advém de uma previsão legal. Dentre as 

múltiplas possibilidades de restrição do exercício do direito de ir e vir (físicas, biológicas, 

econômicas) a prisão é apenas uma delas, não obstante mereça destaque em virtude de sua 

justificativa, qual seja, a liberdade de ação do sujeito. 

Em outras palavras, no que concerne a indivíduos imputáveis, considerados 

mentalmente hígidos, entende-se que o dever/direito estatal de aprisioná-los e suprimir a 

liberdade ambulatorial deles decorre da presunção que o sujeito poderia ter agido de forma 

diversa da conduta criminosa que ensejou a punição. 

                                                 
64 A Constituição Federal brasileira dispõe como Direito fundamental insculpido como garantia individual, em seu 

artigo 5º, II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” 
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Nota-se aí um paralelo necessário entre imputação penal e a consciência do desvalor da 

ação somada à possibilidade de agir de outro modo, conceitos que se transmutam em algo que, 

grosso modo, é compreendido como liberdade de ação do sujeito, sobre a qual se alicerça a 

culpabilidade do criminoso65.  

A grande questão que salta aos olhos nesse panorama é que a legitimação do direito 

penal, tendo por base a culpabilidade do sujeito, sempre encontrou colossais entraves na questão 

do livre-arbítrio como questão central à existência humana. Nesse sentido, uma pergunta que 

causa profundo incômodo à ciência penal é: a culpabilidade penal pressupõe necessariamente a 

liberdade humana?66 

Isso porque, mesmo com a presunção (ficcional, já que incerta) de que há livre-arbítrio, 

a noção de culpabilidade continua enfrentando dilemas em sua sustentação67, sobretudo quando 

confrontada com as limitações contingentes da liberdade de ação do sujeito, ou seja, com 

situações em que um indivíduo não parece poder autodeterminar-se. Em tais casos, como 

sustentar a culpabilidade como elemento constitutivo de um delito?68 

Em linhas muito gerais (uma vez que uma trajetória histórica escapa ao escopo da 

presente tese), já na chamada “Escola clássica” (denominação dada pelo positivista Enrico 

FERRI), Francesco CARRARA lançava o olhar para questão do livre-arbítrio como elemento 

                                                 
65 Apenas para expor um panorama das possibilidades do Direito penal sem culpabilidade (tema que será 

detidamente analisado no subcapítulo “5.1 – Considerações acerca da culpabilidade”) pode-se se recorrer a 

BARATTA, o qual pondera que ainda que não seja possível imputar o delito ao ato livre e não-condicionado de 

uma vontade, poder-se-ia relacioná-lo ao comportamento do sujeito, permitindo a retribuição jurídica ou a 

retribuição ética da pena. BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do Direito Penal: introdução 

à sociologia do Direito Penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 39. 
66 Conforme será visto no decorrer deste trabalho e bem como sinteticamente expõe LLOMPART VERD, “há 

algumas respostas para tal questão, a depender da perspectiva pela qual se analisa o problema: 1. Sem liberdade 

humana não pode haver nem se conceber responsabilidade ou culpabilidade penal. 2. A responsabilidade e 

culpabilidade penal não tem nada a ver com o problema da liberdade humana. 3. Isto ainda não está claro.” 

LLOMPART VERD, José. Revisando las siete maravillas del Derecho penal, In: GUZMÁN DALBORA, José 

Luis (coord.), El penalista liberal. Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p. 685. 
67 Uma aproximação do Direito penal ao tema do dilema entre livre-arbítrio e determinismo pode ser vista em 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. 3ª ed. Tradução de Ana Paula Zomer Sica et al. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, pp. 394-395. 
68 Insta salientar que a discussão sobre o livre-arbítrio no Direito penal não se restringe à culpabilidade, pois, para 

mais além desta, sob o prisma da conduta (a partir da guinada finalista com o deslocamento do dolo e culpa para 

o fato típico), há consequências fundamentais no exame do livre-arbítrio, uma vez que o dolo, seja como indicativo 

de intenção ou como assunção do resultado, também guarda vínculo com a noção de intencionalidade, o que, por 

seu turno, demanda autonomia e possibilidade de decisão, referenciais caros ao livre-arbítrio, o qual conforme já 

dito, sustenta-se por um débil pressuposto ficcional, normativizado sob um viés positivista e hermeticamente 

fechado. 
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de sustentação do Direito penal69, entendendo-o como necessário à legitimação da punição, 

considerando-se que a pena só pode ter capacidade intimidatória sobre aquele que possui 

liberdade de agir. 

Posteriormente, já na ótica do positivismo, seus três maiores expoentes (Cesare 

LOMBROSO, Enrico FERRI e Rafael GARÓFALO) elaboraram teorias que apontavam, cada 

qual com fundamentos distintos, para o determinismo na conduta do criminoso70. Isso denota 

que desde o alvorecer do Direito penal moderno, contrapõem-se visões a respeito da liberdade 

de ação humana, sendo certo que uma das distinções mais marcantes entre a Escola clássica e 

da Escola positivista reside na dicotomia da visão a respeito do livre-alvedrio.  

Conforme visto e como Grischa MERKEL aponta, a partir de uma mirada histórica, 

temas como vontade e o livre-arbítrio sempre tiveram papel essencial como condições de 

legitimação do Direito penal, vinculadas ao conceito “moderno” de culpabilidade, em que  a 

liberdade do homem se dá em razão da autonomia de sua vontade (com clara influência da 

teoria da imputação de PUFENDORF e no transcendentalismo kantiano)71. Por seu turno, 

DEMETRIO CRESPO afirma: 

 

“Nem o determinismo radical, o qual possui algumas de suas manifestações 

no ‘neurodeterminismo’, nem o puro indeterminismo, baseado no ‘livre-

arbítrio’, constituem uma resposta adequada ao ‘problema penal’. O primeiro 

por negar de pleno a liberdade humana, o segundo por utilizá-la como ponto 

de partida para castigar.”72 

 

Diante da insuficiência das respostas indeterministas e deterministas frente aos dilemas 

penais, cabe indagar, apenas como exemplo a aplicação do tema à dogmática, se as excludentes 

de culpabilidade hoje presentes no Direito penal brasileiro (inimputabilidade, inexigibilidade 

                                                 
69 Cf. CARRARA, Francesco. Programa de derecho criminal. Tradução de José Ortega Torres. Bogotá: Temis, 

1956, pp. 32 e ss. 
70 Para uma análise mais detida da visão dos autores a respeito do livre-arbítrio, cf. RODRIGUEZ, Víctor Gabriel. 

Livre Arbítrio e Direito penal: Revisão frente aos aportes da neurocência e à evolução dogmática. Tese de Livre-

docência em Direito, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014, 

pp. 169-179. 
71 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad. Tradução de Bernardo Feijoo Sánchez. In: 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 463. 
72 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”: Una propuesta de conciliación entre 

Neurociencias y Derecho Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: 

Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 34. 
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de conduta diversa e ausência de potencial conhecimento de ilicitude) são aptas a abarcar todas 

as hipóteses em que um indivíduo se vê carente de sua autodeterminação?  

Se há hipóteses que exorbitam as previsões atuais, há que se perquirir quais são elas e 

de que forma elas podem ser transmutadas em linguagem jurídica, podendo assim ser 

incorporadas como elementos dogmáticos que proporcionem um Direito penal mais justo 

quanto ao uso de seu aparato punitivo, com balizas mais claras ao conceito de culpabilidade73 

como limitador mas, concomitantemente, legitimador da pena. 

Diante do exposto, nota-se que o objeto desta tese é a revisão dos elementos de 

responsabilização calcados na liberdade de agir de um indivíduo, sobretudo no que concerne a 

aspectos de supressão da autodeterminação do sujeito. Todavia, antes de empreender a proposta 

de releitura da autodeterminação como elemento fundamentador do Direito penal, há que se 

apontar por quais razões insiste-se aqui que a ideia de livre-arbítrio, classicamente empregada 

como fundamentadora do Direito penal74, não deve possuir qualquer centralidade dentro do 

debate acerca da responsabilização, pois é um elemento cuja comprovação, ao menos no atual 

estágio científico, está além da cognição humana. Além disso, trata-se de um pressuposto 

absolutamente imprescindível para nossa vivência social. 

Antes de tratar do livre-arbítrio sob o prisma da história da Filosofia (tema do capítulo 2 da 

presente tese), far-se-á, a seguir, sintéticas considerações sobre as perspectivas possíveis diante 

do problema da liberdade de agir, com o intuito de facilitar a compreensão do tema dentro do 

panorama histórico. 

 

 

 

 

                                                 
73 A noção de culpabilidade é central a dogmática penal do século XX e XXI, sofrendo profundas modificações, 

abalos, inflexões ao longo desse período. Não à toa, conceitos substitutos à culpabilidade têm sido apresentados 

por penalistas, como a noção de responsabilidade, defendida por Claus ROXIN. 
74 O livre-arbítrio é compreendido como alicerce do Direito penal clássico. Nesse sentido, o notório excerto de 

Beccaria, que descreve como os homens cedem parte de sua liberdade em prol dela própria: “A necessidade obriga 

os homens a ceder uma parcela de sua liberdade; disso advém que cada qual apenas concorda em pôr no depósito 

comum a menor porção possível dela, quer dizer, exatamente o necessário para empenhar os outros em mantê-lo 

na posse do restante.” BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Deocleciano Torrieri 

Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 19. 
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1.3 – Breves considerações acerca das teorias sobre o livre-arbítrio 

 

De forma bastante perfunctória75, é possível delinear três posições (compatibilismo, 

determinismo radical, libertismo) sobre o livre-arbítrio que são defensáveis a partir da Filosofia 

e da Ciência, ou seja, sem necessidade de fundamentação a partir de entidades transcendentais. 

Um exemplo de posição mística sobre a liberdade humana seria a de um indeterminismo 

sem livre-arbítrio, nos moldes da atribuição da deusa Ananke (cuja metáfora intitula este 

trabalho) e suas filhas Moiras. Isto porque, de acordo com a Mitologia grega, tais divindades 

decidem (arbitram) o destino de cada indivíduo, o qual não possui, portanto, livre-arbítrio. Mas, 

de outra mão, tal sujeito não está preso a relações de causalidade necessárias, já que ao arbítrio 

divino de Ananke sua sorte poderia ser modificada.  

Outra posição de ordem mais teológica do que filosófica seria a doutrina fatalista76, a 

qual, em síntese, aponta que determinado fato ocorrerá independente das causas anteriores, ou 

seja, todas as opções culminam em uma mesma consequência77, o que soa absurdo sob a 

crivagem da Lógica e da Física, não obstante, do ponto de vista das religiões e da dramaturgia 

seja um elemento recorrente. Notável, nesse sentido, o recurso deus ex machina, amplamente 

utilizado no teatro grego. 

Retornando à Filosofia e Ciência como fundamentos dos debates sobre o livre-arbítrio, 

nota-se que há uma dicotomia entre compatibilismo (o homem possui livre-arbítrio, embora 

                                                 
75 Considerando-se que os subcapítulos posteriores buscarão descrever com maior minúcia e referências as 

posições sobre o livre-arbítrio, sendo o presente subcapítulo apenas um panorama com viés didático.  
76 Esclarece Elliot SOBER que “O determinismo difere do fatalismo. O determinismo é uma doutrina inteiramente 

diferente da doutrina designada por fatalismo. O fatalismo resume-se ao dito ‘O que será, será’. É muito fácil 

compreender o que diz o fatalismo considerando de que modo surge expresso no mito grego de Édipo. Édipo foi 

uma vítima do destino. As Parcas decretaram que ele mataria o seu pai e casaria com a sua mãe. Na história, Édipo 

fez exactamente isto apesar dos seus esforços em contrário. Édipo se encontraria neste lamentável estado de coisas 

quaisquer que fossem as escolhas que fizesse ou as acções que empreendesse. O determinismo diz que o presente 

determina o futuro, e não que o futuro está gravado na pedra, sem ser afectado por aquilo que é verdade no 

presente.” SOBER, Elliott. Liberdade, determinismo e causalidade. Tradução de Paulo Ruas. Disponível em 

<https://philpapers.org/rec/SOBLDE> acesso em 07/06/2016, p. 9. 
77 NIETZSCHE denomina tal hipótese como “fatalismo turco” e tece uma interessante crítica à ideia de que o fato 

(“fado”) é dissociado do homem, sendo que para ele, são elementos indissociáveis. Tal conclusão é bastante 

semelhante ao leitmotiv da presente tese. O filósofo alemão assevera que: “O fatalismo turco tem o defeito 

fundamental de contrapor o homem e o fado como duas coisas separadas: o homem, diz ele, pode contrariar o 

fado, tentar frustrá-lo, mas este sempre termina vitorioso; por isso o mais sensato seria resignar-se ou viver a seu 

bel-prazer. Na verdade, cada ser humano é ele próprio uma porção do fado; quando ele pensa contrariar o fado da 

maneira mencionada, justamente nisso se realiza o fado; a luta é uma ilusão, mas igualmente uma resignação ao 

fado; todas essas ilusões se acham incluídas no fado.” NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano II. 

Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2008, § 61. 
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haja o determinismo, o que representa a posição denominada de “determinismo moderado”) e 

incompatibilismo (na vertente do “determinismo radical”, que refuta o livre-arbítrio e na 

vertente do “libertismo”, que refuta o determinismo e sustenta o livre-arbítrio).78 A dicotomia 

apresentada decorre do chamado “problema do compatibilismo” que pode ser colocado a partir 

da seguinte questão: o fato de uma ação humana ter causa(s) determinante(s) implica 

necessariamente que ela não é livre?  

O chamado incompatibilismo refuta a possibilidade do determinismo e o livre-arbítrio 

coexistirem. Cabe apontar que o incompatibilismo não defende a existência de apenas uma das 

categorias (o determinismo ou livre-arbítrio), mas divide-se em duas vertentes, o libertismo e o 

determinismo radical, as quais defendem, respectivamente, o livre-arbítrio em detrimento do 

determinismo ou o oposto ou seja, o determinismo impedindo o livre-arbítrio. Sob o exclusivo 

prisma da lógica formal, ambas as assertivas são possíveis, já que inexiste concomitância do 

livre-arbítrio com o determinismo em quaisquer uma delas. 

Por sua vez, o compatibilismo afirma ser possível que duas proposições aparentemente 

antagônicas sejam concomitantemente verdadeiras. David WIGGINS explica que 

“compatibilista é a posição que afirma que a liberdade (liberdade de ser apto a fazer diferente) 

e determinismo físico podem coexistir.”79 

Nesse sentido, haveria livre-arbítrio mesmo com a existência do determinismo (tal 

corrente é também denominada de determinismo moderado). Desta feita, ainda que com 

relações causais determinadas, seria possível decidir de distintas formas em uma mesma 

circunstância. Nessas condições, seria possível a existência dos dois pressupostos para a prática 

de uma ação livre: A existência de mais de um curso possível de ação; o controle sobre a decisão 

em direção a um dos cursos possíveis. A ação é livre se o agente pudesse ter atuado de forma 

distinta caso assim quisesse. Vontade e possibilidade estariam na mesma equação que resulta 

na liberdade de agir. Querer e poder, portanto, estão conjugados. 

A questão tormentosa que salta aos olhos a partir desses pressupostos é a necessidade 

de controle sobre a decisão. Que tipo ou que grau de controle está a se falar? Em uma hipótese 

de pleno controle sobre uma ação, indubitavelmente haverá uma situação de autodeterminação. 

                                                 
78 Para uma análise pormenorizada das teorias compatibilistas e incompatibilistas, Cf. por exemplo, MELE, Alfred. 

R. Free Will: Theories, Analysis and Data. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause Behavior? 

Cambridge: MIT press, 2000. 
79 WIGGINS, David. Towards a Reasonable Libertarianism. In: WATSON, Gary (org.). Free Will. Nova Iorque: 

Oxford University Press, 2003, p. 95. 
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Mas no plano prático, o que significa considerar que alguém tenha de fato a plenitude do 

controle em uma decisão efetivamente tomada?  

Entrando na seara do Direito penal, pode-se recorrer ao seguinte exemplo: Quando um 

sujeito imputável resolve roubar um banco e assim o faz, afirma-se que ele cometeu uma 

conduta intencional, um crime doloso próprio. Se não amparado por nenhuma excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a conduta narrada basta para incriminar o sujeito, no atual 

estado de arte do Direito penal, sem maiores questões. Todavia, tal dinâmica não extirpa a 

possibilidade de questões que usualmente são feitas dentro do prisma da Criminologia.  

Como atestar que era possível que o indivíduo não cometesse um crime, mesmo sob a 

influência de todas as condicionantes arranjadas no arranjo específico do momento em que ele 

decidiu por cometer o roubo que acabou posteriormente sendo realizado? Quais as causas que 

contribuíram para sua deliberação delitiva? Qual o potencial de dissuasão do Direito penal 

frente às condicionantes que o fizeram optar por cometer um crime?  

Ainda em relação às condicionantes, quais delas são externas ao indivíduo? Que 

condicionantes seriam aptas a refrear a conduta criminosa desse sujeito? Na miríade de 

condicionantes que contribuíram para o cometimento do roubo, seria possível extrair, dentro 

daquela exata situação, uma outra conduta que divergisse da opção pelo crime?  

Se artificialmente fosse possível inserir o sujeito dentro daquele mesmo contexto e notar 

que no experimento repetido algumas vezes, o sujeito ora roubava e ora não roubava, o que isso 

representaria? O que explica – em sendo as condicionantes exatamente iguais – decisões em 

favor do roubo e decisões rechaçando o roubo? A decisão, em tal hipótese, é arbitrária? Se 

assim o é, seria possível punir alguém em virtude de uma arbitrariedade? 

Christian JÄGER, em uma tentativa de demonstrar o equívoco da posição determinista 

expõe a seguinte hipótese, que merece transcrição literal: 

 

A quer roubar um banco. Quando chega se dá conta de que no banco estão três 

policiais. Sua experiência como assaltante diz que um enfrentamento com a 

polícia não terá um bom final. Por medo do tiroteio e posterior prisão, 

abandona o lugar sem ter levado a cabo seu plano.  

Nesse exemplo concreto o autor teria várias possibilidades de ação: poderia 

ter buscado um confronto e mostrando sua arma poderia ter coagido tanto os 

empregados do banco como os policiais para conseguir o dinheiro desejado. 

O autor escolhe outra possibilidade de ação, que é evitar o confronto e 

abandonar o lugar. Quem nesse exemplo quiser enxergar determinação, terá 

que partir da premissa de que o autor não pode reagir a experiências, mas sim 
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que cada decisão se gera simplesmente de forma espontânea no interior do seu 

cérebro.80  

 

Cabe esclarecer que, diferentemente do que concluí JÄGER, para um determinista (e 

com esse esclarecimento não se está a fazer uma defesa ou uma tomada de posição em prol do 

determinismo) não surgem decisões espontaneamente e sem qualquer relação com as 

experiências experimentadas pelo sujeito. Na realidade, todas as ações e reações e todos os atos 

ocorridos em uma relação causal qualquer estariam previamente determinados e 

necessariamente concatenados. JÄGER incorre em uma falácia ao tratar da posição 

determinista, ao afirmar que uma reação ocorrida a partir de um fato é uma dentre várias outras 

possíveis, porque elas são apenas hipoteticamente concebíveis, mas não necessariamente 

plurais diante de um caso concreto.  

É dizer, naquela hipótese do assaltante A se deparar com três policiais antes de um 

assalto a banco, os deterministas dirão que a reação de abortar o assalto seria a única possível 

dentro daquela complexa relação causal dotada de um sem fim de variáveis que se sintonizariam 

em uma reação possível, ainda que, para JÄGER ela tenha sido uma decisão calcada na 

experiência do assaltante. 

Retomando as posições sobre o livre-arbítrio, há que se considerar que o compatibilismo 

não atesta peremptoriamente a existência do livre-arbítrio ou do determinismo, mas apenas não 

coloca ambos os conceitos como auto-excludentes, justamente o que apregoa o 

incompatibilismo com as seguintes afirmações já apontadas: se há determinismo, não há livre-

arbítrio (determinismo radical); se há livre-arbítrio, não há determinismo (libertismo). 

De acordo com a teoria compatibilista, que defende o determinismo moderado81, apesar 

da influência de fatores causais externos ao indivíduo, é possível que ele atue dentro de um 

prisma de liberdade de escolha. Isso se deve ao fato de que uma sequência causal não pode ser 

confundida com uma sequência causal necessária, esta última apta a tolher qualquer 

possibilidade de escolha do indivíduo. Nesse sentido, o lançamento de uma pedra seguiria uma 

                                                 
80 JÄGER, Christian. Libre determinación de la voluntad, causalidad y determinación a la luz de la moderna 

investigación del cerebro. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas 

perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, 

p. 83. 
81 O qual, em síntese, compreende o universo regido por leis que se adequam ao causalismo, mas, 

concomitantemente, entende ser possível o livre-arbítrio já que a causalidade pode ser compatível com a liberdade 

de agir do ser humano. 
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sequência causal necessária, decifrável com base em algumas variáveis mais a constante 

gravitacional em jogo. O mesmo não vale, segundo os críticos do determinismo, para a 

complexidade do comportamento humano, que não ficaria preso à necessidade de uma 

causalidade. 

Condicionantes genéticas, biológicas, sociais que influenciam decisões individuais não 

são vistas (de acordo com o compatibilismo) como causas necessárias, mas, ao contrário, 

elementos que funcionam como substrato para a possibilidade de ação, ou seja, é a partir desses 

elementos variáveis que o sujeito terá suas escolhas condicionadas, possibilitando que ele tome 

decisões.  

Assim, o papel dessas variáveis não é de determinar necessariamente as decisões, mas 

sim contribuir para elas, fornecendo condições para a possibilidade de escolha a partir das 

individualidades, considerando-se que se não existissem essas individualidades, os sujeitos 

elegeriam sempre as mesmas coisas ou decidiriam a partir da pura arbitrariedade.82 

Basicamente, a doutrina determinista, como gênero, aponta que tudo o que ocorre, 

ocorreu83 e ocorrerá está estabelecido pela relação de causalidade84. Dessa forma, há um 

encadeamento dos fatos. Se algo ocorre, ocorre em razão de todas as variáveis que atuaram 

dentro de uma relação causal que culminou nesse evento em específico. Todavia, essa relação 

causal pode ou não ser necessária, surgindo dessa distinção a posição determinista radical 

(incompatibilista) e a posição determinista moderada (compatibilista). Abaixo e primeiramente, 

alguns apontamentos sobre o determinismo radical. 

Se o universo parece ser regido – ao menos sob a ótica da física mecânica – a partir de 

leis que estão alicerçadas no causalismo, os deterministas, por tal razão, inferem que o mesmo 

ocorreria com o comportamento dos indivíduos, o qual muito aparenta ser livre da relação de 

causalidade em virtude da enorme gama de variáveis que influenciam o atuar humano. Assim, 

                                                 
82 Extraindo o óbvio: decidir por algo pressupõe capacidade de decidir, ou seja, elementos mínimos que permitam 

discernir as possibilidades. Os compatibilistas acreditam que as condicionantes oferecem tais elementos, 

permitindo, dessa forma, decisões minimamente conscientes e não simplesmente arbitrárias. 
83 Ao menos a partir do big bang, como marco zero do início do universo. 
84 “O determinismo remete a um argumento de peso: a validade universal de uma lei natural, a lei da causalidade. 

Conforme expõe MIR, ‘resulta impossível demonstrar cientificamente a existência da pretensa desvinculação da 

vontade humana e da lei da causalidade, segundo a qual, todo efeito obedece a uma causa’.” LUZÓN PEÑA, 

Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias 

y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la 

peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 437. 
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a sensação de livre-arbítrio é apenas aparente e decorre da ignorância do homem, incapaz de 

apreender as relações causais em sua totalidade.  

Dessa forma, segundo o determinismo radical, as cadeias causais regidas por um 

incomensurável número de leis universais impedem o livre-arbítrio, pois é impossível modificar 

a sequência dos fatos, os quais se sucedem independentemente de nossa vontade.  

Uma das principais objeções ao determinismo decorre de nossa própria vivência, já que 

a gramática de nossos modos de vida é regida a partir do pressuposto da liberdade de agir, 

evidenciado pela aparente possibilidade de escolha nas inúmeras decisões tomadas ao longo de 

nossa existência, das mais simples às mais dramáticas. Assim, em nosso cotidiano, possuímos 

certeza85 sobre o livre-arbítrio, o qual só é colocado sob suspensão a partir de um movimento 

reflexivo voltado aos fundamentos de tal crença86. 

Por seu turno, o indeterminismo defende a ausência da necessidade87 nos fatos. Portanto, 

a doutrina da necessidade está intimamente ligada ao determinismo. Por outro lado, o 

indeterminismo88, em sua vertente “libertista” entende que o livre-arbítrio não é uma mera 

impressão ou uma convenção da humanidade. Assim, o indivíduo pode decidir entre ações 

antagonistas sem que haja influência decisiva de determinantes, suficientes a impedir qualquer 

outra possibilidade distinta daquela eleita em concreto.  

A liberdade de agir que experimentamos ter e que é um dos atributos essenciais à espécie 

humana é verdadeira. Nesse diapasão, de acordo com o compatibilismo (determinismo 

moderado) as regras causais do determinismo não são absolutas diante do ser humano, dotado 

de consciência de si e cuja mente parece operar em um plano que escapa às leis da física, embora 

seja inegável que para tanto é necessário o cérebro, como estrutura material da mente.  

Os deterministas radicais (uma das vertentes incompatibilistas) objetam que a atividade 

mental nada mais é do um fenômeno decorrente dos processos físicos e químicos que ocorrem 

no cérebro. Trata-se de um produto de impulsos elétricos e substâncias químicas, sendo que tal 

                                                 
85 no sentido proposto por HUME, ou seja, como um estado mental. 
86 Mais à frente, no subcapítulo “3.4 – Para além da Ciência: a “solução” da (não) questão do livre-arbítrio”, 

apontar-se-á detidamente que dentro da linguagem, em algumas situações, o que parece é, ou seja, o consenso 

sobre determinada realidade não comprovável é suficiente para presumi-la como verdadeira. 
87 Necessidade com o sentido de algo inexorável, não opcional, ou seja, em um exemplo que utiliza um advérbio 

decorrente da palavra em questão: um fato que necessariamente acontecerá é um fato que não abre espaço à 

possibilidade. Tal frase é diametralmente oposta à perspectiva indeterminista. 
88 Conforme apontado no início deste subcapítulo, o indeterminismo sem livre-arbítrio foge ao escopo da análise 

científica e da Filosofia laica. Assim sendo, o indeterminismo abordado nesta tese é sinônimo de uma de suas 

espécies, que é o indeterminismo com livre-arbítrio, denominado de “libertismo”. 
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interação não escapa das relações de causalidade que regem o universo. Logo, segundo o 

determinismo, não há razão para acreditar que tal produto não respeite as mesmas regras.  

Os partidários do libertismo, por seu turno, sustentam que apenas por meio da existência 

de liberdade de decidir podemos compreender satisfatoriamente o fato de que nossa consciência 

nos coloca como autores de nossos próprios atos. Caso isso fosse mera ilusão, como sustenta a 

doutrina determinista, não haveria sentido que o desconhecimento da cadeia causal em sua 

plenitude nos colocasse dentro de um plano ativo sobre um ato. Ao contrário, o libertismo 

sustenta que caso não houvesse liberdade, apenas nos colocaríamos como expectadores 

passivos do desvelar da causalidade sobre nossas vidas. 

Assim, de acordo com o libertismo, o ser humano é capaz de se determinar, possuindo, 

portanto, livre-arbítrio. Não haveria que se falar em determinantes, já que as “causas 

necessárias”, que na natureza regem, por exemplo, o movimento de uma pedra, não se aplicam 

de forma engessada aos humanos, para os quais o conceito de “causa livre”, determináveis pelo 

indivíduo e aptas a modificar o curso de uma causa natural. Todavia, nem ao mesmo a 

causalidade natural pode ser sustentada pelo indeterminismo (inclusive em sua vertente 

libertista), uma vez que o determinismo é incompatível com o livre-arbítrio.  

Tal tese demonstra-se insustentável, pois escapa ao bom senso de qualquer um conceber 

que todas as relações de causa e efeito que observamos constantemente acontecer – que seguem 

leis deduzidas ou encontradas por indução – são na verdade mera coincidência diante da 

absoluta aleatoriedade do indeterminismo89, o qual não nega a existência de causas, mas sim 

que não necessariamente as mesmas causas determinarão um mesmo resultado (o que é 

defendido na física quântica, mas não é verificável na física mecânica90).   

Assim, sob o prisma do indeterminismo, se 20 pedras forem atiradas do alto de uma 

torre e todas caírem, e, mais do que isso, todas caíram seguindo os mesmos padrões, ocorreu 

apenas uma enorme coincidência. Mais além, se um físico, por alguns cálculos primários, 

conseguir antecipar a velocidade e o tempo para a queda de cada uma das pedras ele terá, de 

                                                 
89 Algumas posições indeterministas afirmam que tal corrente não refuta o determinismo, mas apenas não o coloca 

como absoluto, entendo ser possível que mesmo regras naturais e universais sejam excepcionadas. Tal argumento 

não se sustenta, uma vez que a excepcionalidade de uma constante (por exemplo, a mudança, sem influência 

externa, da constante gravitacional de um local) ocorreria de duas formas: ou a partir de uma regra de 

excepcionalidade regular (por exemplo, a cada 20 anos a constante gravitacional é modificada e disso pode derivar 

uma nova regra, o que mantém o determinismo) ou a partir de uma aleatoriedade total em que a mudança da 

gravidade é excepcionada sem nenhum padrão cognoscível, o que invalida totalmente o determinismo. 
90 Cf. o subcapítulo “3.1.1 – O determinismo da física mecanicista clássica e o resgate do indeterminismo pela 

física quântica”. 
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acordo com o indeterminismo, tido uma gigantesca “sorte”, pois seu êxito equivaleria ao acerto 

do movimento de partículas subatômicas, dotadas de aleatoriedade, segundo acredita a física 

quântica. Evidentemente, os objetos sensivelmente apreensíveis por nós, como as pedras do 

exemplo, possuem um “comportamento” plenamente congnoscível e determinável, eis que 

simplesmente “obedecem” as leis da causalidade. 

Diante da explicação do libertismo, salta aos olhos a seguinte questão: de que forma 

surge essa causalidade livre, determinada exclusivamente pelo sujeito? É de se pensar que há 

elementos que fazem com que o sujeito decida por uma opção em detrimento de outra. Assim, 

tais elementos na mesma circunstância permitiriam uma decisão diferente?  

Em um exemplo banal: em um voo, a escolha por café em vez de suco por um passageiro 

não surgiu do nada, mas se deu em razão de elementos que condicionaram sua escolha (paladar, 

a necessidade de cafeína para se manter acordado e terminar de escrever um texto, o desejo por 

uma bebida quente, ou qualquer outra razão). Até mesmo se o passageiro lançasse uma moeda 

e escolhesse a bebida a partir da aleatoriedade do  “cara ou coroa” parece insofismável imaginar 

que isso ocorreu em virtude de determinadas condicionantes (por exemplo, a dificuldade de 

escolher em razão do apreço muito semelhante pelas duas bebidas ou mesmo o fascínio pelo 

uso da aleatoriedade nas decisões, dentre outras hipóteses possíveis para o uso da “sorte” na 

escolha).  

Suponha-se então que o passageiro optou por lançar a moeda e o resultado foi “cara”, 

face que ele havia “arbitrariamente” atribuído ao café. É certo que naquela exata circunstância, 

ou seja, sob idênticas variáveis (força de lançamento, gravidade, local da queda, etc.) o 

resultado seria exatamente “cara” sempre, uma vez que o objeto obedece a causas necessárias 

e, sob idênticas variáveis, os lançamentos perdem aleatoriedade. 

No entanto, o que se quer indagar é se, o passageiro, sob as mesmas circunstâncias em 

que optou por lançar uma moeda, poderia ter decidido escolher diretamente pelo suco ou pelo 

café. Ou seja, é possível imaginar que naquela exata circunstância, as condicionantes que o 

influenciaram a utilizar a moeda poderiam ter permitido alguma decisão distinta?  

Isso porque a decisão pelo uso da moeda não partiu de uma tábula rasa. “Algo” o levou 

a optar por esse método de escolha (o passageiro escolheu como escolheria). Esse mesmo 

“algo” poderia tê-lo levado a uma conduta diferente?  
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Em um outro exemplo, as condicionantes que levaram um sujeito a cometer um crime 

em uma certa circunstância poderiam não o levar ao mesmo resultado criminoso, sob essa 

mesma circunstância? Alguns podem objetar da seguinte forma: pode ser que ele não tivesse 

opção por não ter decidido cometer um crime, mas após a cogitação ele poderia ter mudado sua 

decisão. Diante de tal objeção, pergunta-se: as condicionantes que não permitiram que ele 

mudasse sua decisão poderiam, sob aquelas exatas circunstâncias correspondentes ao período 

entre a decisão pela empreitada criminosa e o início de sua execução, ter feito com que ele 

mudasse sua decisão e abortasse seu propósito delitivo? 

O próximo capítulo buscará evidenciar quais são algumas das respostas da Filosofia91 

sobre questões como as acima aventadas. Ver-se-á, de início, como alguns dos maiores 

expoentes da Filosofia lançaram luz sobre a questão do livre-arbítrio e de que forma a obra de 

tais autores contribuiu para a legitimação do Direito penal, uma vez que, conforme afirmado, o 

livre-arbítrio humano é classicamente concebido como fundamento último para a punição de 

um criminoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ou quais são as demais perguntas, haja vista o enfoque filosófico do capítulo posterior. 
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2 – O LIVRE-ARBÍTRIO METAFÍSICO: A LIBERDADE DE AÇÃO 

COMO PEDRA DE TOQUE DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

 

 

“O destino embaralha as cartas e nós jogamos.”92  

Arthur Schopenhauer  

 

Possuímos livre-arbítrio? Essa concisa indagação guarda dentro de si uma inexpugnável 

dúvida que foi, é e será objeto da Filosofia. Tal pergunta faz parte do panteão das grandes 

questões da humanidade93. 

Há mais de dois milênios filósofos questionam a nossa liberdade de ação. As respostas 

– das mais variadas – defendem, refutam, relativizam e até mesmo rejeitam a possibilidade de 

questionar o livre-arbítrio. Tais posições estão calcadas em uma enormidade de argumentos, 

que vão desde razões causalistas até fundamentos de ordem teológica, como a benevolência de 

Deus.  

Um compêndio exaustivo sobre as posições filosóficas sobre o livre-arbítrio é, por si, 

um trabalho sobre-humano. Ainda que fosse plausível enumerar as múltiplas vertentes sobre o 

livre-arbítrio presentes na história da Filosofia, tal intento foge totalmente ao recorte desta tese. 

Todavia, pertine a ela um panorama de uma parcela das principais correntes filosóficas sobre o 

livre-arbítrio, subdividas temporalmente, a partir da clássica divisão histórica da Filosofia, entre 

antiga, medieval, moderna e contemporânea94.  

Dessa forma, serão apresentadas posições de alguns filósofos de inconteste relevância 

para o pensamento ocidental e, em específico, para o tema da tese. Evidentemente, as sínteses 

                                                 
92 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. Tradução de Jair Barboza. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 234. 
93 Tais quais: “Qual a finalidade da existência?”; “O universo em que vivemos é real?”; “O que é a vida?”; “O que 

é o tempo?”; “O que é a mente?”. 
94 Cabe alertar que uma possível ideia de uma divisão simétrica dos períodos filosóficos (com o mesmo número 

de pensadores para cada um deles) deu lugar a um critério de pertinência da produção filosófica dessas épocas 

sobre a questão do livre-arbítrio. Não à toa, a partir desse parâmetro, o subcapítulo que trata da Filosofia moderna 

é o mais extenso e com maior número de filósofos analisados, muito em função da amplitude das posições 

filosóficas do período. Ainda é necessário advertir que abordar aspectos da Filosofia da linguagem (pertencente, 

cronologicamente, à Filosofia contemporânea) é imprescindível ao debate sobre o livre-arbítrio e 

autodeterminação. Todavia, no que concerne à hipótese desta tese, tamanha é a importância das proposições dessa 

corrente filosófica a respeito da questão da liberdade de agir que optou-se por deixar esta abordagem como uma 

possível resposta aos problemas filosóficos e científicos que orbitam em torno do livre-arbítrio. Assim sendo, a 

Filosofia da linguagem não será discutida como um item do subcapítulo “2.4 – O livre-arbítrio na Filosofia 

contemporânea”, mas sim no subcapítulo “3.4 - Para além da Ciência: a “solução” da (não) questão do livre-

arbítrio”.  
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das teorias sobre o livre-arbítrio de cada autor que serão empreendidas a seguir são 

sobremaneira perfunctórias, sem qualquer pretensão de esgotar o que cada um deles falou sobre 

a temática. Pretende-se apenas demonstrar algumas posições filosóficas a respeito do livre-

arbítrio como forma de tecer um pano de fundo útil à compreensão da questão nos moldes em 

que ela é inserida dentro do Direito penal. 

Assim, oportunamente, a partir das correntes filosóficas descortinadas, serão feitas 

considerações que relacionam as ponderações de cada filósofo selecionado com aspectos do 

Direito penal (respeitando as suas peculiaridades95), buscando-se, com isso, uma aproximação 

útil aos capítulos finais da tese, voltados às Ciências criminais.  

 

2.1 – O livre-arbítrio na Filosofia antiga 

 

Partindo-se de um recorte da Filosofia ocidental, pode-se afirmar, de início, que a 

querela entre o determinismo e o indeterminismo já se fazia presente na Grécia Antiga, desde 

os filósofos pré-socráticos. Uma das primeiras referências ao debate é creditada ao materialista 

LEUCIPO DE ABDERA (que viveu no Século V a.C.). Defensor do determinismo, atribui-se 

a ele a seguinte afirmação: “nada acontece pelo nada, mas tudo por razão e necessidade”96. 

Em sentido contrário, ARISTÓTELES advogou em favor do indeterminismo, tal qual, 

dentre outros, PLATÃO e PITÁGORAS. Tais pensadores não refutavam a causalidade dos 

eventos, mas buscaram conciliar o agir humano com as regras determinadas pela natureza. 

Dessa forma, em uma perspectiva semelhante a que posteriormente foi denominada de 

“determinismo moderado”, tais filósofos defendiam a responsabilidade do homem por suas 

ações sem refutar o causalismo. Abaixo, de maneira mais detida, a proposta aristotélica sobre 

o livre-arbítrio.  

 

                                                 
95 Nesse sentido, DEMETRIO CRESPO, aludindo a Hans Joachim HIRSCH, ressalva que “...sustentar uma 

discussão puramente filosófica sobre o livre-arbítrio (que foi, é e será interminável) não é o mesmo que sustentar 

uma discussão jurídico-penal sobre o tema. Para o Direito penal, partir do livre-arbítrio significa muito 

simplificadamente incluir todos os casos duvidosos no âmbito da culpabilidade porque o ‘ônus da prova’ recai 

sobre o determinismo.” Cf. DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Compatibilismo humanista: Una propuesta de 

conciliación entre Neurociencias y Derecho Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y 

derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la 

peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 45. 
96 Cf. COOPER, David Edward. Filosofias do mundo: uma introdução histórica. Tradução de Dinah de Abreu 

Azevedo. Edições Loyola, 2002, p. 113. 
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2.1.1 – Aristóteles 

 

O cerne da teoria da liberdade de ARISTÓTELES está contido no livro III da Ética a 

Nicômaco, obra dedicada e editada por seu filho. Para o filósofo de Estagira, o ser humano era 

concebido como livre, pois ele o via como o princípio de seus atos. Afirmava ele: “O homem 

age voluntariamente, pois nele se encontra o princípio que move as partes apropriadas do corpo 

em tais ações; e aquelas coisas cujo princípio motor está em nós, em nós está igualmente o fazê-

las ou não as fazer.”97 Dessa forma, o homem é razão última da possibilidade da ação acontecer 

ou não acontecer, o que indica a capacidade humana de modificar determinada ordem causal. 

A liberdade de agir permite e, concomitantemente, depende, do poder pleno de 

autodeterminação que permite decisões que se originam do âmbito interno do sujeito, tendo por 

pressuposto o conhecimento das singularidades da escolha e tendo por norte sua racionalidade.  

Assim, a voluntariedade, para ARISTÓTELES, ocorre quando uma decisão tem por 

causa primeira fatores internos ao indivíduo, o qual deve estar consciente de sua decisão. Para 

o filósofo de Estagira, a voluntariedade só é possível em razão do livre-arbítrio que a precede, 

tendo em conta que sem deliberação não seria possível que se expressasse uma vontade98. 

Dentro do livre-arbítrio, a decisão por algo em detrimento de outra coisa significa a prevalência 

da vontade direcionada ao objeto escolhido.  

No entanto, é fundamental aclarar que para ARISTÓTELES, nem toda ação voluntária 

decorre de uma escolha livre. O pensador buscou diferenciar a ação dotada de liberdade de 

escolha das ações realizadas de forma obrigatória, sob algum tipo de coação, decorrentes de 

algum tipo de contingência.99  

                                                 
97 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim, 4. ed. — São Paulo: 

Nova Cultural, 1991. (Col. Os pensadores), p. 46. 
98 “A deliberação gira em torno de coisas a serem feitas pelo próprio agente, e as ações têm em vista outra coisa 

que não elas mesmas. Com efeito, o fim não pode ser objeto de deliberação, mas apenas o meio. Sendo, pois, o 

objeto de escolha uma coisa que está ao nosso alcance e que é desejada após deliberação, a escolha é um desejo 

deliberado de coisas que estão ao nosso alcance; porque, após decidir em resultado de uma deliberação, desejamos 

de acordo com o que deliberamos.” NATALI, Carlo. Por que Aristóteles escreveu o livro III da EN? In: Analytica. 

Revista de Filosofia, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 47-75, 2013, p. 54. 
99 “Que espécie de ações se devem, pois, chamar forçadas? Respondemos que, sem ressalvas de qualquer espécie, 

as ações são forçadas quando a causa se encontra nas circunstâncias exteriores e o agente em nada contribui.” 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco... Cit., p. 47. 
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 Nestas, conquanto o sujeito não desejasse realiza-las, ainda assim há que se falar em 

voluntariedade, porque decidiu por realiza-las, mesmo que a contragosto100. Assim, no plano 

da contingência, a ação humana é apta a modificar a causalidade dos fatos101, do que se 

depreende, portanto, que ARISTÓTELES não concebia o universo e tudo que dele faz parte 

regido pela absoluta necessidade, em cadeias causais deterministas102.  

O filósofo macedônio afirmava que certas ações não mereceriam louvor, mas perdão, 

quando realizadas sob uma pressão superior às forças humanas e que homem algum poderia 

suportar.103 Tais ações seriam realizadas para se evitar males maiores, como no exemplo104 

imaginado por ARISTÓTELES: “se um tirano ordenasse a alguém um ato vil e esse alguém, 

tendo os pais e os filhos em poder daquele, praticasse o ato para salvá-los de serem mortos.”105 

A ignorância é um elemento que afastaria a possibilidade de escolha e, portanto, a 

voluntariedade. Da mesma forma, seria involuntário o “ato compulsório”, do qual em nada 

participa a pessoa que age, por exemplo, se é levada pela força do vento ou pela força de homens 

que a controlam.106 Nota-se, portanto, que os limites da responsabilização no pensamento 

aristotélico já possuíam parâmetros semelhantes aos atuais, podendo-se traçar um paralelo entre 

a ausência de voluntariedade pela ignorância e pela compulsão com as atuais noções do Direito 

                                                 
100 ARISTÓTELES ilustrou sua ideia com o exemplo do lançamento das cargas de um navio. In litteris: “Algo de 

semelhante acontece quando se lançam cargas ao mar durante uma tempestade; porque, em teoria, ninguém 

voluntariamente joga fora bens valiosos, mas quando assim o exige a segurança própria e da tripulação de um 

navio, qualquer homem sensato o fará.” ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco... Cit., p. 45.  
101 A respeito da causalidade em ARISTÓTELES, cf. Metafísica. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 

2001, livro 6. 
102 ARISTÓTELES não refutava a ideia de causalidade, tampouco de causalidade necessária, mas entendia que os 

efeitos das causas necessárias se restringiam à singularidade de cada cadeia causal. Uma vez que o homem seria 

influenciado por diversas cadeias causais, de distintos gêneros, o filósofo não vislumbrava o efeito da necessidade 

operando sobre elas como um todo, o que permitiria, portanto, a liberdade ação humana. Sobre o debate dos 

comentadores aristotélicos a respeito dos limites do determinismo na obra do filósofo, cf. HARDIE, William 

Francis Ross. Aristotle and the free will problem. In: Philosophy. Cambridge, v. 43, n. 165, p. 274-278, 1968, p. 

276. 
103 A responsabilização, seja pelo mérito ou demérito também é tema central no livro III da Ética a Nicômaco. 

Nesse sentido, Carlo NATALI aponta que nessa parte da obra, “Aristóteles se preocupa em determinar quais devem 

ser as condições do agente para merecer elogio ou censura. Uma vez que a virtude se refere a paixões e ações e 

que elogios e censuras são atribuídos para as ações e paixões que são voluntárias, enquanto para aquelas 

involuntárias se dá perdão e, algumas vezes, piedade, distinguir o voluntário do involuntário é certamente 

necessário para aqueles que examinam o campo da virtude e é útil também aos legisladores, no que se refere aos 

prêmios e punições. Cf. NATALI, Carlo. Por que Aristóteles escreveu o livro III da EN? In: Analytica. Revista 

de Filosofia, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 47-75, 2013, p. 58. 
104 idêntico ao que até hoje é recorrentemente utilizado para ilustrar a excludente de culpabilidade, em razão da 

inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, conforme o artigo 22 do Código penal brasileiro, 

ou ainda, como coação física irresistível (vis absoluta), que exclui a própria tipicidade da conduta. 
105 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco... Cit., p. 46. 
106 Ibid, p. 46. 
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penal, de erro de proibição e vis absoluta, que excluem, respectivamente, a culpabilidade e a 

tipicidade de uma conduta. 

 

2.2 – O livre-arbítrio na Filosofia medieval 

 

De modo geral, a Filosofia medieval ocidental, bem como boa parte do alvorecer da 

Filosofia moderna, estava profundamente arraigada em aspectos teológicos. A comprovação da 

existência de Deus foi elemento central do período, o que reverberou na própria ideia de livre-

arbítrio, profundamente discutida durante o período.  

Com base nos textos sagrados e em elementos da Filosofia antiga (por exemplo, o 

neoplatonismo em AGOSTINHO DE HIPONA e a filosofia aristotélica, da qual TOMÁS DE 

AQUINO foi um dos mais agudos intérpretes), as teorias dos pensadores medievais foram 

amplamente favoráveis à existência do livre-arbítrio, sendo que a fundamentação para tanto 

estava calcada em elementos transcendentais.  

Ainda que um tema vital à Filosofia, inclusive medieval, o livre-arbítrio ganhou, nesse 

período, maior centralidade especificamente na obra de um autor, AGOSTINHO DE HIPONA 

(o qual inclusive possui uma obra denominada O livre-arbítrio, que será analisada de forma 

mais detida no próximo subcapítulo), embora haja menções sobre o conceito nas obras de outros 

autores107, como ABELARDO, GUILHERME DE OCKAM e, sobretudo em TOMÁS DE 

AQUINO108. 

 

2.2.1 – Agostinho de Hipona 

 

Os elementos da fé católica somados ao neoplatonismo possibilitaram uma síntese, que 

AGOSTINHO DE HIPONA denominou de "filosofia cristã", cuja temática orbita, no limite, 

                                                 
107 Cf. MARENBON, John (org.). The Oxford handbook of medieval philosophy. Nova Iorque: Oxford 

University Press, 2012. 
108 Cabe apontar que, dentre os diversos temas da Suma Teológica, TOMÁS DE AQUINO tratou do livre-arbítrio, 

defendendo sua existência e entendendo-o como um princípio por meio do qual o homem julga livremente. 

Conquanto ele advogue pela presciência divina, em nada esta impede o livre-arbítrio, já que a escolha pertence ao 

homem. Embora o filósofo escolástico não tenha refutado as causas necessárias, buscou conciliar a contingência 

do livre-arbítrio, como forma de responsabilização do ser humano por seus atos. Nesse sentido: “Há Livre-arbítrio 

no homem. Se assim não fosse, inúteis seriam os conselhos, exortações, preceitos, proibições, prêmios e castigos.” 

TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teología. Tradução de José Martorell Capó. Madri: Biblioteca de autores 

cristianos, 2001, p. 754. 
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em torno de um único tema, que é a possibilidade de alcance da felicidade, que é conceito 

correlato ao de bem, no pensamento agostiniano.  

O pensador de Hipona foi possivelmente, o maior expoente da tradição Patrística, cujos 

autores foram hábeis manejadores da filosofia como instrumento útil à teologia (ressalvando-

se, como já mencionado, que a distinção entre os dois saberes não era bem delineada à época). 

A ideia de livre-arbítrio é alicerce fundamental da filosofia de AGOSTINHO DE HIPONA, 

uma vez que a dicotomia entre bem e mal não faria sentido em um cenário de determinismo 

absoluto, tampouco a noção de alcance da felicidade não se sustentaria, já que para tanto é 

preciso a liberdade de agir. 

A construção agostiniana reuniu elementos racionais e crenças, em uma simbiose que 

permitiu uma sofisticada teologia, que AGOSTINHO DE HIPONA não hesitou chamar de 

filosofia.109 No neoplatonismo, a crença equivale a tomar algo como verdade, ainda que não 

seja inequívoco. Diante disso, a razão é entendida como o veículo do saber seguro, que 

independe da confiança em uma autoridade ou na credibilidade de outrem. 

AGOSTINHO DE HIPONA entende o livre-arbítrio como uma faculdade concedida por 

Deus aos homens, os quais, por meio da razão e da vontade podem eleger o bem ou pecar, 

provocando o mal que é entendido como a ausência de bem. Afirma ele a seguinte ideia 

(repetida de forma muito semelhante, cerca de 8 séculos depois, por TOMÁS DE AQUINO110): 

“Sem o livre arbítrio, não haveria mérito ou demérito, glória nem vitupério, responsabilidade 

nem irresponsabilidade, virtude nem vício.”111 Gerd BORNHEIM aponta que, na filosofia 

agostiniana, “o problema da liberdade surge no quadro de uma discussão sobre a origem do 

mal. De fato, um assunto premente para o jovem Agostinho era explicar porque o mundo 

contém imperfeição, sendo racionalmente organizado por um Deus de suprema bondade.”112 

O filósofo de Hipona inicia o diálogo O livre-arbítrio afirmando que Deus distribui 

“recompensas aos bons, assim como castigos aos maus.”113 Tal empreitada só é possível a partir 

                                                 
109 BRACHTENDORF expõe interessante dicotomia acerca do conceito de crença, vista sob a ótica neoplatônica 

e cristã. Cf. BRACHTENDORF, Johannes. Confissões de Agostinho. Tradução de Milton Camargo Mota. São 

Paulo: Edições Loyola, 2008, pp .125-126. 
110 “Há Livre-arbítrio no homem. Se assim não fosse, inúteis seriam os conselhos, exortações, preceitos, proibições, 

prêmios e castigos.” TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teología... Cit., p. 754. 
111 AGOSTINHO DE HIPONA. O livre-arbítrio. Tradução de Nair Assis de Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995, 

p. 18.  
112 BORNHEIM, Gerd. As medidas da liberdade. In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso da liberdade. São Paulo: 

Companhia das letras, 2002, p. 61. 
113 Ibid., p. 26. 
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do julgamento e responsabilização do ser humano por seu comportamento livre, tendo em conta 

que à Justiça divina jamais seria possível a atribuição de uma consequência imerecida.  

O filósofo aponta, dogmaticamente, que o livre-arbítrio é um bem, proveniente da 

providência divina. Ainda que haja um mau uso dessa liberdade conferida ao homem, a 

liberdade de agir permanece sendo um bem em si mesmo, sendo sua deturpação uma evidência 

de que ela é irrestrita (ou seja, não poderia ser possível chamar de livre-arbítrio, uma “liberdade” 

condicionada por Deus para que o homem apenas realizasse o bem).114  

A virtude, para AGOSTINHO DE HIPONA, depende da liberdade de ação do homem, 

que permite o desenvolvimento seu espírito (que no dualismo do filósofo de Hipona possui 

papel absolutamente proeminente em relação ao corpo).  

AGOSTINHO DE HIPONA encontra no neoplatonismo a ideia de substância 

incorporal. O mal não é uma substância incorporal, mas uma privação de substância. O 

pensador chama de substância o ente que é passível de corrupção, mas que possui bondade 

posto que se ainda é corruptível, é porque ainda existe. O mal seria o dano, no sentido de que 

"ele danifica o ente, na medida em que o diminui em seu ser e, em conformidade com a 

equiparação entre ser e ser bom, retira algo de sua bondade.”115 

O pecado, como negação do bem, é possível devido ao livre-arbítrio. Diante dessa 

afirmação, há que se perguntar se não é o livre-arbítrio (faculdade a nós atribuída por Deus) 

que origina o pecado? Agostinho responde que o pecado não possui qualquer origem divina, 

mas provém do livre afastamento de Deus, por meio do mau uso de um bem em si, que é o 

                                                 
114 Referindo-se a Evódio, seu amigo e interlocutor no diálogo, afirma AGOSTINHO: “Pois parecia a ti, como 

dizias, que o livre-arbítrio da vontade não devia nos ter sido dado, visto que as pessoas servem-se dele para pecar. 

Eu opunha à tua opinião que não podemos agir com retidão a não ser pelo livre-arbítiro da vontade. E afirmava 

que Deus no-lo deu, sobretudo em vista desse bem. Tu me respondeste que a vontade livre devia nos ter sido dada 

do mesmo modo como nos foi dada a justiça, da qual ninguém pode se servir a não ser com retidão.” AGOSTINHO 

DE HIPONA. O livre-arbítrio... Cit., p. 135. 
115 AGOSTINHO DE HIPONA. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p. 

141. Prossegue, em outro trecho das Confissões: Por isso, se são privadas de todo o bem deixarão totalmente de 

existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, todas as coisas que existem são boas, e aquele mal que eu 

procurava não é uma substância, pois, se fosse substância, seria um bem. Na verdade, ou seria substância 

corruptível, e, nesse caso, se não fosse boa, não se poderia corromper. Vi claramente que todas as coisas que se 

corrompem são boas: não se poderiam corromper se fossem sumamente boas, nem se poderiam corromper se não 

fossem boas. com efeito, se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis, e se não tivessem nenhum bem, 

nada haveria nelas que se corrompesse. (...) Que maior monstruosidade do que afirmar que as coisas se tornariam 

melhores com perder todo o bem?” Cf. Confissões... Cit., p. 187. 
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livre-arbítrio. Para o filósofo, “são duas as fontes do pecado: uma, o pensamento espontâneo; 

outra, a persuasão de outrem.”116  

Assim o pecado poderia surgir do âmago do próprio indivíduo ou nele ser incutido por 

outra(s) pessoa(s), sendo perfeitamente possível, de acordo com a teoria agostiniana, 

responsabilizar alguém em virtude desse sujeito acatar uma má-sugestão alheia. Jamais o 

pecado poderia se originar de Deus, que é incorruptível, portanto impassível diante do mal como 

ausência de bem e, por conseguinte, livre do pecado ou mesmo de ser fonte do pecado humano. 

Dentro da obra O livre-arbítrio117, AGOSTINHO DE HIPONA propõe uma interessante 

discussão que é pertinente ao Direito penal. O autor trata das motivações do homicídio e em 

que hipóteses a responsabilidade do autor poderia ser afastada. Como regra, os homicídios (bem 

como, segundo o filósofo, os sacrilégios e adultérios) seriam inegáveis maus procedimentos. 

Mas em algumas situações o ato de matar alguém ensejaria dúvida quanto à justiça de uma 

reprimenda. 

AGOSTINHO DE HIPONA indaga como deveria ser tratado um caso de homicídio 

cometido por medo. É legítimo para ele que os homens almejem viver sem medo. Não há que 

se condenar o desejo de ser livre do temor a alguém, uma vez que tal aspiração é boa. Diante 

disso, o pensador de Hipona concluí que essa seria uma espécie de homicídio na qual não se 

pode encontrar a primazia de mau desejo. Questiona ele se um escravo que matasse seu dono, 

temendo graves tormentos, estaria cometendo um homicídio ou ainda um pecado. Em seguida, 

o filósofo pondera, in litteris: “Quando aquele senhor é morto pelo escravo, levado este pelo 

desejo de viver sem temor, não o mata por desejo culpável. Por consequência, ainda não 

compreendemos qual o motivo de essa ação ser criminosa.”118 Como não é de se espantar, 

dentro do contexto daquela época, AGOSTINHO DE HIPONA não vislumbra ser a 

insubordinação do escravo uma espécie de legítima defesa de sua liberdade ou incolumidade 

física. O filósofo sustenta a responsabilização do escravo temente da seguinte forma: 

 

Com efeito, desejar vida sem temor, não só é próprio de homens bons, como 

também dos maus. Com esta diferença, porém: os bons o desejam renunciando 

ao amor daquelas coisas que não se podem possuir sem perigo de perdê-las. 

Os maus, ao contrário, desejam uma vida sem temor, para gozar plena e 

seguramente de tais coisas, e para isso esforçam-se de qualquer modo para 

                                                 
116 AGOSTINHO DE HIPONA. O livre-arbítrio... Cit., p. 183. 
117 A discussão se estende pelos capítulos 4 e 5 da obra. Cf. AGOSTINHO DE HIPONA. O livre-arbítrio... Cit., 

pp. 32-39. 
118 . Cf. AGOSTINHO DE HIPONA. O livre-arbítrio... Cit., p. 34. 
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afastar todos os obstáculos que o impeçam. Levam então vida criminosa e 

perversa119. 

 

Para AGOSTINHO DE HIPONA, o livre-arbítrio do escravo permite sua 

responsabilização pelo mal causado, afastando a ideia de legítima defesa ou algo que o valha. 

No entanto, logo após asseverar o que se extraiu no excerto acima, o filósofo admite que há 

outras situações em que é possível se falar em uma legítima defesa, como no caso do “inimigo 

que violentamente nos ataca ou a um assaltante que se lança contra nós de modo traiçoeiro” ou 

ainda ser “permitido a um homem ou a uma mulher, cuja virtude querem violentar, 

exterminarem o seu agressor, antes de serem estuprados”120 

 

2.3 – O livre-arbítrio na Filosofia moderna 

 

Historiadores da Filosofia apontam DESCARTES como um dos pais da Filosofia 

moderna, com a utilização de seu racionalismo calcado no método, o qual foi influenciado pelo 

zeitgeist renascentista. A razão tornou-se o norte soberano na busca do conhecimento (ainda 

que em diversas situações o que se buscava conhecer eram aspectos transcendentais como a 

existência de Deus, que é um tema central à obra de DESCARTES, LEIBNIZ, SPINOZA e 

NEWTON, por exemplo).  

O período moderno da Filosofia, grosso modo, compreendido entre o século XV e o 

século XIX, viu florescer em seu bojo diversos dos maiores expoentes do pensamento humano. 

Reduzir as diversas escolas, correntes121 e pensadores do período dentro de uma síntese da 

época é tarefa sobremaneira complexa e possivelmente ingênua, já que em cerca de 5 séculos, 

a Filosofia produziu pensadores tão grandiosos como distintos em suas obras: BACON, 

NEWTON, HOBBES, DESCARTES, LEIBNIZ, HUME, SCHOPENHAUER, PASCAL, 

MONTAIGNE, VOLTAIRE, SPINOZA, LAPLACE, BERKELEY, LOCKE, LA BOÉTIE, 

KANT, HUME, ROUSSEAU, NIETZSCHE, dentre tantos outros que mereceriam menção. 

                                                 
119 Cf. AGOSTINHO DE HIPONA. O livre-arbítrio... Cit., p. 35. 
120 Ibid., p. 37. Evódio, interlocutor do diálogo, afirma após as considerações do filósofo: “Com efeito, a morte de 

agressor injusto é mal menor do que a de um homem que mata em legítima defesa. E que um homem seja 

violentado em seu corpo contra sua vontade é coisa bem mais horrível do que o fato de o autor de tamanha violência 

ser morto por aquele a quem intentava agredir. Quanto ao soldado ao matar o inimigo, é ele mesmo o ministro da 

lei.” Ao fim, ambos concordam que o poder de matar o agressor não significa o dever de fazê-lo.  
121 Apenas para ilustrar algumas das correntes da Filosofia moderna, pode-se citar o Racionalismo, o Idealismo, o 

Empirismo, o Iluminismo, o Inatismo, o Vitalismo, dentre outras. 



71 

 

 

 

Dentre os pensadores acima, bem como também dentre outros não citados, vários 

trataram do tema do livre-arbítrio e da autodeterminação. Abaixo, o pensamento de alguns 

desses pensadores sobre a temática. A escolha deles foi feita tendo-se em conta a tentativa de 

mostrar a diversidade dos argumentos a respeito do livre-arbítrio na Filosofia moderna e 

também em razão da pertinência de alguns desses autores na fundamentação contemporânea 

das posições sobre o livre-arbítrio, inclusive dentro da discussão jurídico-penal122. 

 

2.3.1 – Descartes 

 

A concepção de livre-arbítrio na obra de DESCARTES tem por alicerce a obra 

Meditações metafísicas, com especial destaque para a 4ª meditação, em que o filósofo trabalha 

com a noção de liberdade e sobretudo com um conceito chave para a compreensão de sua 

concepção do livre-arbítrio: a vontade123. 

O livre-arbítrio, dentro de uma definição genérica que se adequa a distintos campos do 

saber, poderia ser compreendido como a possibilidade de distintas tomadas de decisões diante 

de uma mesma situação. Assim, mesmo agindo de determinada forma, a partir do livre-arbítrio, 

entende-se que poder-se-ia ter se agido de forma distinta.  

DESCARTES intitula a 4ª de suas Meditações metafísicas de “Do verdadeiro e do 

falso”. Nela, o pensador discorre sobre o erro, sobretudo buscando encontrar razões pelas quais 

erramos. Tal mote acaba servindo de pano de fundo para a discussão acerca da vontade e, por 

conseguinte, da liberdade, que se desvela a partir de meados da 4ª meditação. 

                                                 
122 À frente nesta tese – após estes capítulos que buscam traçar um panorama a respeito da discussão acerca do 

livre-arbítrio e da autodeterminação – os capítulos terão o Direito penal como campo de saber protagonista. É 

possível notar como os penalistas quando deitam luz sobre o tema da liberdade de agir recorrem com frequência 

aos fundamentos de filósofos modernos 
123 A ideia de livre-arbítrio em Descartes também é sustentada por alguns comentadores a partir do seu dualismo 

entre corpo e alma (ou “espírito” em algumas traduções das Meditações metafísicas), sendo o primeiro 

assemelhado a uma máquina e regido por regras deterministas, ao passo que a alma não está condicionada ao 

determinismo e exerce sua influência sobre o corpo, segundo o pensador francês, por meio de uma pequena 

glândula, a glândula pineal. Cf. DESCARTES, René. As paixões da Alma. Tradução de J. Guinsburg e Bento 

Prado Júnior. São Paulo: Abril cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores), p. 124. Cf., ainda, a sexta meditação em 

DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior São Paulo: Abril 

cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores), p. 332 e ss. Ocorre que a dualidade entre corpo e alma na filosofia 

cartesiana não oferece a explicação da existência do livre-arbítrio. Tal explicação é feita pelo autor a partir da 

noção de “vontade”, conforme sugere o primeiro parágrafo do presente subcapítulo. 
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De acordo com DESCARTES, haveria uma incompatibilidade, apenas aparente, entre a 

existência de um “Ser soberano e veraz” e criaturas que erram. Diante dessa aporia, o primeiro 

passo para sua solução seria a própria compreensão do que seria o erro. Nessa esteira, o autor 

aventa algumas hipóteses, a saber: 1 – A de que o erro é um efeito de um poder que nos é dado 

por Deus; 2 – Que o erro é o fruto da negação de um poder. 3 – Que o erro é fruto de uma 

privação. 

Segundo DESCARTES, Deus não nos deu nenhuma faculdade positiva causadora do 

erro, o que seria contrário à tese da veracidade divina. Ao contrário, recebemos o poder de 

julgar, que se bem usado, não levaria ao erro. Logo a primeira hipótese está descartada. 

Em uma análise de nossa própria condição, nota-se que ela se encontra entre uma região 

intermediária entre a ideia de Deus (com sua infinita perfeição) e o nada (ou seja, a total 

ausência da perfeição). Em tal condição, não recebemos de Deus a faculdade causadora do erro, 

mas, uma vez que não somos dotados da infinita perfeição, possuímos em alguma medida o 

nada (como ausência de perfeição) em nossa compleição. É justamente daí que advém nossa 

permeabilidade ao erro. Assim, também em DESCARTES em sua 4ª meditação, a noção de mal 

advém da ausência de bem, como uma espécie de nulidade ontológica, o que remete ao 

pensamento escolástico, com especial destaque ao tomismo, bem como ao pensamento 

agostiniano. 

DESCARTES conclui que o erro não é algo de positivo, oriundo de Deus, mas, em 

oposição, uma carência, a ausência de perfeições, porque o poder de discernir o verdadeiro do 

falso não é infinito. Mas, para mais além dessa noção de negação, Descartes concebe o erro 

como sendo uma privação de determinado conhecimento que deveria ser possuído pelo homem. 

Desta feita, o homem, como ser pensante, possuiria a perfeição para pensar clara e distintamente 

acerca de qualquer ideia. Não o faz, no entanto, por uma privação que deriva de sua finitude no 

que tange ao seu aspecto corpóreo.  

Assim, não há uma negação das faculdades do pensamento, as quais, enquanto gênero, 

são perfeitas. Há, contudo, uma privação no que concerne aos conteúdos apreensíveis, cuja 

infinitude ultrapassa a capacidade de intelecção, ou seja, o conhecimento do indivíduo. 

DESCARTES assevera que o poder de discernimento dado por Deus para se distinguir o 

verdadeiro do falso não é infinito. Grosso modo, seria possível ter conhecimento claro e distinto 
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sobre um determinado objeto, mas não sobre todos os mais diversos objetos que compõem a 

realidade e até mesmo aqueles que correspondem exclusivamente a ordem do concebível.  

Todavia, dado que o conhecimento, denominado por Descartes de “entendimento” é 

finito, torna-se imperiosa uma força que leve o indivíduo para além do âmbito em que se 

circunscreve seu próprio entendimento, ou seja, um terreno que é passível ao erro. Entra em 

cena, nesse raciocínio, a noção de “vontade”, conceito fundante da noção cartesiana de livre-

arbítrio. 

Portanto, se em determinado panorama há vontade e inexiste entendimento, tem-se uma 

situação passível do surgimento do erro. Cabe pontuar que a inexistência de entendimento pode 

se dar sob duas formas: pelo desconhecimento do objeto (o que poderia ser compreendido como 

uma espécie de ignorância, a qual pode levar a um erro) e também por um conhecimento 

equivocado sobre determinado objeto (equívoco que necessariamente leva ao erro). 

Exemplificando-se de forma simplória: um esquimó que nunca tenha visto um 

dromedário e um camelo pode denomina-los de maneira acertada mesmo ignorando qual deles 

é o que possui duas corcovas (a ignorância poderia, numa probabilidade de 50%, levar o 

esquimó ao erro). Situação distinta ocorre com um indivíduo que já viu, ou seja, “conhece” as 

duas espécies, mas que tenha se confundido, afirmando que é o dromedário que possui duas 

corcovas. Nesse caso, há um equívoco na assertiva, o qual obrigatoriamente leva ao erro (uma 

inversão na denominação convencionada para tais espécies). 

Tal exemplo banal apenas aponta as formas de carência de entendimento que ensejam o 

erro. Tanto o esquimó quanto o outro indivíduo fizeram suas assertivas a partir de um ato de 

vontade desacompanhado de entendimento (seja em virtude de ignorância ou de um 

conhecimento equivocado, externalizado por uma afirmação errônea que aponta a ausência de 

um conhecimento claro e distinto). 

 

E, em seguida, olhando-me de mais perto e considerando quais são os meus 

erros (que apenas testemunham haver imperfeição em mim), descubro que 

dependem do concurso de duas causas, a saber, do poder de conhecer que 

existe em mim e do poder de escolher, ou seja, meu livre-arbítrio; isto é, de 

meu entendimento e conjuntamente de minha vontade.124 

 

                                                 
124 DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior São Paulo: 

Abril cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores), p. 117, §9º. 
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Quanto a faculdade do entendimento, aponta DESCARTES ser ela responsável pela 

concepção das ideias, as quais são finitas em termos de intelecção (seja porque não são 

conhecidas ou porque são conhecidas apenas de forma obscura), dada a própria finitude do 

indivíduo. No entanto, posto que finito, não decorre do entendimento em si mesmo o erro, mas 

sim da ausência de tal entendimento. 

DESCARTES pondera que a finitude do entendimento não o exime da perfeição em seu 

gênero, tendo em vista que, teleologicamente, o entendimento é apto a sua finalidade de 

concepção de ideias.  

Por seu turno, a vontade, segundo DESCARTES, corresponde à capacidade de agir ou 

deixar de agir de forma livre. Expõe o filósofo, in litteris, que a vontade: 

 

(...) consiste somente em que podemos fazer uma coisa ou deixar de fazer (isto 

é, afirmar ou negar, perseguir ou fugir), ou, antes, somente em que, para 

afirmar ou negar, perseguir ou fugir as coisas que o entendimento nos propõe, 

agimos de tal maneira que não sentimos absolutamente que alguma força 

exterior nos obrigue a tanto. Pois, para que eu seja livre, não é necessário que 

eu seja indiferente na escolha de um ou de outro dos dois contrários; mas antes, 

quanto mais eu pender para um, seja porque eu conheça evidentemente que o 

bom e o verdadeiro aí se encontrem, seja porque Deus disponha assim o 

interior do meu pensamento, mais livremente o escolherei e o abraçarei.125 

 

Tal concepção implica na necessidade de se perquirir acerca de dois novos conceitos: o 

que é agir de forma livre e o que é indiferença. Quanto ao agir de forma livre, DESCARTES 

aponta no próprio excerto que consiste em agir de tal maneira que não sentimos absolutamente 

que alguma força exterior nos obrigue a tanto.  

Por seu turno a indiferença em DESCARTES é um conceito espinhoso que causa 

dissonâncias entre seus comentadores. Ao que parece, a indiferença possui um duplo sentido, 

operando tanto num polo negativo quanto positivo.126  

                                                 
125 Ibid., 118, §9º. 
126 Gérard LEBRUN – comentarista de Descartes na tradução aqui utilizada das Meditações metafísicas –  aponta 

que para Marin MERSENNE tais indiferenças podem ser denominadas de “liberdade-indeterminação” (relativa a 

ausência de predileção entre escolhas) e “liberdade-espontaneidade” (que seria o própria livre-arbítrio que permite 

uma atuação livre de qualquer determinismo decisivo). Cf. DESCARTES, René. Meditações metafísicas... Cit., 

p. 119, nota de rodapé 118. 
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A indiferença tomada em sentido negativo refere-se ao estado em que a vontade não 

percebe de maneira evidente o bem ou a verdade; e a indiferença tomada em sentido positivo 

refere-se a certa força positiva da vontade presente em todos os momentos de suas escolhas.127 

De um lado, indiferença positiva refere-se ao próprio poder de escolha, ou seja, ao livre-

arbítrio capaz de ser indiferente a qualquer influência externa ao “eu”. 

DESCARTES aponta que a noção negativa de indiferença ocorre quando ele não é 

impelido para um lado mais do que para outro pelo peso de alguma razão. Tal parece ser o 

sentido atribuível à indiferença na 4ª meditação, o que é corroborado por uma afirmação feita 

pelo pensador francês na “Carta a Mesland em 9 de fevereiro de 1645”128. Senão veja-se o 

excerto da 4ª meditação em que o pensador discorre sobre o tema: 

 

De maneira que esta indiferença que sinto, quando não sou absolutamente 

impelido para um lado mais do que para outro pelo peso de alguma razão, é o 

mais baixo grau da liberdade, e faz parecer mais uma carência no 

conhecimento do que uma perfeição na vontade; pois, se eu conhecesse 

sempre claramente o que é verdadeiro e o que é bom, nunca estaria em 

dificuldade para deliberar que juízo ou que escolha deveria fazer; e assim seria 

inteiramente livre sem nunca ser indiferente.129 

 

Quanto à vontade, em virtude do seu caráter livre, tem por característica a infinitude, ao 

contrário do entendimento. Tal infinitude da vontade se expressa por seu pleno poder de escolha 

(um irrestrito livre-arbítrio em todas as situações que permitem mais de uma decisão). Expressa-

se ainda por sua aplicação infinita a todo conteúdo decorrente do entendimento (ainda que não 

se trate de um conhecimento claro e distinto). Assim, mesmo ideias confusas podem ensejar 

juízos130 oriundos da vontade.  

Acerca da extensão da vontade, o pensador francês afirma que a sente em si tão grande 

que: 

                                                 
127 Cf. DESCARTES, René. A carta a Mesland de 9 de fevereiro de 1645: tradução e comentários. Tradução de 

Geisa Mara Batista e Daniel Carrara. In: Revista Kriterion. Disponível em <http://www.scielo.br/ 

scielo.php?script=sciarttext&pid=S0100-512> Acesso em 27/04/2016. 
128 “Indiferença me parece significar especificamente o estado no qual se encontra a vontade quando ela não é 

impelida mais para um lado do que para outro em razão da percepção do verdadeiro ou do bem. Foi neste sentido 

que eu a considerei quando escrevi que o menor grau da liberdade é aquele onde nós nos determinamos às coisas 

em relação as quais somos indiferentes”. 
129 DESCARTES, René. Meditações metafísicas... Cit., p. 119, §10º. 
130 O juízo que pode ser entendido como um ato formal advindo da vontade, sendo que a partir de um juízo (advindo 

de um ato de vontade) alicerçado por um entendimento claro e distinto é possível se atingir a verdade.  
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(...) não concebo absolutamente a ideia de nenhuma outra mais ampla e mais 

extensa: de sorte que é principalmente ela que me faz conhecer que eu trago a 

imagem e a semelhança de Deus. Pois, ainda que seja incomparavelmente 

maior em Deus do que em mim, quer por causa do conhecimento e do poder, 

que, aí se encontrando juntos, a tornam mais firme e mais eficaz, quer por 

causa do objeto, na medida em que a se dirige e se estende infinitamente a 

mais coisas; ela não me parece, todavia, maior se eu a considero formal e 

precisamente nela mesma.131  

 

LEBRUN atribui a tal passagem o sentido de que mesmo que a grandeza de Deus (por 

excelência, cognoscível, mas incompreensível) seja superior à do homem, há em ambos o 

“poder absoluto do sim e do não”.132 

DESCARTES pontua que o homem possui a liberdade e, mesmo diante de ordens 

divinas, ele possui o livre-arbítrio para obedecê-las ou refratá-las, bem como recusar os juízos 

advindos de um conhecimento claro e distinto.   

A vontade, como poder ilimitado, sustenta a noção de livre-arbítrio cartesiana, 

permitindo um sem-número de formas de agir para o indivíduo, as quais podem ser, como já 

afirmado, até mesmo opostas à prescrição de Deus, necessariamente boas, eis que oriundas de 

um ser perfeito. Assim, dada a existência desse irrestrito raio de ação do homem, sem qualquer 

ingerência necessariamente determinista, a responsabilidade por seus atos (incluindo seus erros) 

deve ser imputada a ele mesmo, em virtude de sua condição de ser livre.  

Não há entendimento sem vontade (a razão está vinculada a esta última e o próprio 

método advém de um ato de vontade), ao passo que é concebível a ação da vontade sem o 

entendimento, cenário em que o erro se torna factível.  

O erro advém da vontade, todavia, não de uma vontade errar, o que implica na conclusão 

de que o erro é um efeito contingente da vontade e não sua finalidade, já que, como regra, não 

se busca deliberadamente o erro.  

Insiste-se que quando confrontados vontade e entendimento, nota-se que o último possui 

uma extensão limitada, inferior a amplitude da vontade. Deste descompasso ente entendimento 

e vontade ocorre o erro, como pertencente ao âmbito da vontade desacompanhado do 

                                                 
131 DESCARTES, René. Meditações metafísicas... Cit., p. 118, §9º. 
132 Ibid., p. 118, nota de rodapé 116. 
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entendimento claro e distinto. Assim, o poder de escolha que é ilimitado exacerba o plano da 

compreensão e é aplicado sobre objetos além do entendimento.  

Novamente a noção de indiferença ganha pertinência nessa relação descompassada entre 

entendimento e vontade, já que esta última se faz acompanhada de um estado de indiferença, 

quando aplicada sobre um objeto acerca do qual inexiste um entendimento claro e distinto 

correspondente a sua ideia. Tal forma de indiferença corresponde a uma espécie de 

aleatoriedade, já que uma decisão ou afirmação acerca de tal objeto não está acompanhada de 

razões fundamentadoras suficientes, ou seja, há um estado de ignorância que permeia a escolha, 

o que pode ensejar o erro, embora (graças a aleatoriedade) também permita uma assertiva 

correta, no entanto, desprovida de fundamentação (acertar-se-ia sem saber o porquê, algo 

totalmente intolerável para o método cartesiano, alicerçado nas verdades claras e distintas).  

Como forma de saneamento do erro, DESCARTES aponta justamente a aplicação do 

método, tomando como premissa da vontade, o conhecimento claro e distinto oriundo do 

entendimento. Nesse sentido, evitar-se-ia o erro sempre que se colocasse em suspensão o juízo 

de qualquer objeto enquanto não se adquirisse uma ideia clara e distinta acerca dele: 

 

Todas as vezes que retenho minha vontade nos limites do meu conhecimento, 

de tal modo que ela não formule juízo algum senão a respeito das coisas que 

lhe são clara e distintamente representadas pelo entendimento, não pode 

ocorrer que eu me engane.133  

 

A perfeita compreensão não ensejaria, segundo DESCARTES, uma limitação do livre-

arbítrio, pois não limitaria a capacidade de ação de maneira distinta àquela que se coaduna com 

o entendimento formado134, mas, ao contrário, permitiria o grau máximo de liberdade, oriundo 

de uma vontade perfeita, em que há discernimento sobre o objeto ao qual se deitou luz. O autor 

afirma em correspondência posterior às Meditações metafísicas que: “sempre podemos agir 

                                                 
133 Cf. Meditações metafísicas. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril cultural, 1979, p. 122, §16º. 
134 Na “Carta a Mesland de 9 de fevereiro de 1645”, assevera que a possibilidade de escolha permanece incólume, 

mesmo que a mais clara e distinta concepção de um objeto seja adquirida. Nesse sentido, “Quando uma razão 

muito evidente nos move em uma direção, embora, moralmente falando, nós dificilmente possamos nos mover na 

direção contrária, no entanto, falando de um ponto de vista absoluto, nós o podemos”. Cf. BEYSSADE, Michelle. 

A doutrina da liberdade de descartes: diferenças entre os textos francês e latino da Quarta meditação. In: Analytica, 

Rio de Janeiro, vol. 13 nº 2, 2009, p. 225-242. 
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mais livremente acerca de coisas em que percebemos muito mais de bem do que de mal, do que 

acerca daquelas que chamamos de adiáfora, ou indiferentes.”135 

No entanto e concluindo, DESCARTES ressalva que, em algumas hipóteses, o erro 

persistirá mesmo com a cautela de se colocar em suspensão os juízos que não se referissem a 

ideias claras e distintas. Isto porque há situações em que temos a convicção de que possuímos 

uma ideia clara e distinta acerca de algum objeto, quando, de fato, tal ideia está eivada de algum 

tipo de erro (ideias que poderiam ser concebidas como “materialmente falsas”136). Em tal 

situação, há um duplo erro: um juízo errôneo sobre determinado objeto e um juízo errôneo sobre 

a clareza e distinção do juízo anterior. Neste caso, o método cartesiano, baseado em um 

raciocínio criterioso e por etapas parece ser também a única solução quanto a esse duplo erro, 

desde que o método seja também aplicado como forma de aferir as evidências que levam a uma 

primeira constatação de clareza e distinção sobre determinado objeto.  

 

 

2.3.2 – Leibniz 

 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ foi outro filósofo moderno que lançou luz sobre o tema do 

livre-arbítrio, desenvolvendo em relação ao assunto algumas proposições que ecoaram por 

séculos na epistemologia e na filosofia moral. Destaca-se na vasta bibliografia produzida pelo 

pensador alemão, o Discurso de Metafísica como obra mais aguda na análise do problema do 

livre-arbítrio.  

Em apertada síntese, o filósofo afirma que a predestinação advinda da noção individual 

de cada pessoa não é incompatível com livre-arbítrio humano. Cabe perquirir de que forma 

LEIBNIZ estabelece essa harmonia entre a criação divina e a autodeterminação individual, 

superando uma aparente aporia a respeito da possibilidade de liberdade humana quando 

confrontada com a meticulosa constituição do “melhor dos mundos possíveis” (expressão do 

filósofo) por Deus. Para tanto é necessário se ater a alguns conceitos fundamentais à filosofia 

leibniziana. 

                                                 
135 DESCARTES, René. A carta a Mesland de 9 de fevereiro de 1645: tradução e comentários. Tradução de Geisa 

Mara Batista e Daniel Carrara. In: Revista kriterion. Disponível em <http://www.scielo.br/ 

scielo.php?script=sciarttext&pid=S0100-512> Acesso em 27/04/2016. 
136 Cf. GUÉROULT, Martial. Descartes selon l`ordre des raisons: L’Âme et Dieu. Paris: Aubier, v. 1, 1968, p. 

144 e ss. 
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Nesse sentido, a “noção individual de cada pessoa” corresponde à substância particular 

a cada ser, criada por Deus e atuando de forma ordenada com todas as substâncias componentes 

do universo. Cada pessoa assim possui uma individualidade, com a particularidade de ser 

também dotada de uma alma qualificada – chamada pelo autor de espírito – que confere 

racionalidade e consciência de si ao ser humano. É certo, porém, que possuir um espírito – ou 

seja, uma alma racional apta a ter uma consciência do universo a sua volta e também uma 

consciência reflexiva, de si própria – não assegura, por si só, que tal indivíduo possui livre-

arbítrio. Desta feita, consciência não é indicativo absoluto de liberdade de ação. 

Deus insere em cada substância individual um conjunto de características que definirá 

tudo que acontecerá a alguém, tanto que nas noções individuais encontram-se, de acordo com 

LEIBNIZ, provas apriorísticas da verdade de cada acontecimento ou a razão de ter ocorrido um 

fato em detrimento de outro. Nesse sentido, poder-se-ia pensar inclusive que a criação divina 

de cada substância individual em um arranjo pré-definido é um indicativo cabal de ausência de 

liberdade de agir. Cumpre apontar como LEIBNIZ desconstitui essa percepção de ordem 

determinista. 

Para tanto, o filósofo aponta que há uma predeterminação nos acontecimentos. Nesse 

sentido, ele expõe que as verdades (dos acontecimentos) embora asseguradas, não deixam de 

ser contingentes. Segundo LEIBNIZ, tais acontecimentos decorreram da escolha de Deus137 e 

dos seres, pressupondo, dessa forma, duas possibilidades distintas de liberdades, uma divina e 

outra humana. 

LEIBNIZ menciona a contingência como característica que alicerça a liberdade de agir 

dos seres. Entende-se por contingente tudo o que permite oposição sem implicar contradição. 

O autor, in litteris, explica haver: 

 
(...) duas espécies de conexão ou consecução; absolutamente necessária, é só 

aquela cuja oposta implique contradição (esta dedução dá-se nas verdades 

eternas, como as da geometria); a outra é só necessário ex hypothesi, ou, por 

assim dizer, por acidente, mas é contingente em si mesma, quando a contrária 

não implique contradição.138 

 

                                                 
137 Deus atuaria com uma forma máxima de livre-arbítrio, com o mais alto grau de perfeição, o qual apenas se 

sujeitaria às verdades necessárias, por exemplo certas proposições lógicas. 
138 Cf. LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica. Tradução de Marilena Chauí. São Paulo: Abril, 1979. (Coleção 

os Pensadores), p. 128. 
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Assim, alguém, ao atirar uma pedra, age de forma absolutamente contingente, pois 

poderia ter lançado a pedra, por exemplo, em infinitas direções ou infinitas intensidades e, mais 

além, poderia nem mesmo ter lançado a pedra. Todas essas situações são concebíveis. A própria 

existência do atirador é contingente, assim como de todos os seres. Apenas Deus, como razão 

última das coisas139, não teria sua existência contingente, mas necessária140, pois é pressuposto 

de todas as demais existências.  

Contudo, a contingência, como possibilidade de algo não ser, também não assegura o 

livre-arbítrio, uma vez que embora LEIBNIZ pudesse não ter escrito a Monadologia (outra obra 

de sua lavra), ou tê-la escrito, por exemplo, sob a forma de versos alexandrinos, ele a escreveu 

e é plenamente concebível que ele tenha feito isso a partir de uma relação causal previamente 

definida sobre a qual ele não tivesse qualquer controle. Se assim o fosse, seria a falsa impressão 

de ter escrito o livro sob livre e espontânea vontade, uma vez que inexoravelmente ele teria o 

escrito, sem que nada pudesse fazer para mudar isso. 

Nesse sentido, o próprio LEIBNIZ reconhece haver em cada substância individual 

(mônada) uma predeterminação intrínseca141, condizente com a mais perfeita combinação 

possível das substâncias, arranjada por Deus, o qual é causa eficiente e final do mundo, pois 

este é criado da melhor forma possível, de forma condizente à perfeição divina. Se cada mônada 

já contém em si mesma uma predeterminação de tudo que irá com ela acontecer, como se pode 

compatibilizar tal panorama com a própria assertiva leibniziana de que Deus cria os indivíduos 

livres? 

Essa condição de liberdade dos seres, proposta por LEIBNIZ, advém do atributo de 

contingência de suas ações. É dizer, se em cada ação ou omissão tomada o oposto fosse possível, 

                                                 
139 LEIBNIZ aponta ser Deus a razão suficiente de tudo, sendo a gênese de todas as relações de causalidade 

existentes. Nesse sentido, quanto à causalidade, tal pensador aponta que qualquer movimento decorreria de um 

precedente, que por sua vez, decorreria de outro e assim sucessivamente. Todavia, é necessário haver algo que 

origine toda essa cadeia causal e, por conseguinte, esteja fora dessa relação (do contrário, também pressuporia algo 

precedente). Para LEIBNIZ, Deus é tal pressuposto, sendo substância que é causa de si mesma e que guarda a 

razão de sua existência em si própria. Em uma peculiar analogia com o Direito, No positivismo kelseniano, a 

norma fundamental (grundnorm) representaria para o ordenamento jurídico, o que Deus representa para o universo, 

na filosofia leibniziana. Para uma análise do princípio da razão suficiente, a partir do cotejo entre LEIBNIZ e 

HEGEL, cf. BONNEAU, Cristiano. Leibniz e Hegel: em torno da questão dos princípios de Razão Suficiente e 

Identidade. In: Aufklärung: revista de filosofia, v. 2, n. 1, p. 135-148, 2015, pp. 143 e 144. 
140 Contingência e necessidade são conceitos antagônicos. Por exemplo, Julio César ter atravessado o Rubicão foi 

uma contingência, ao passo que certas verdades lógicas e matemáticas são necessárias, como o valor de 180º na 

soma dos ângulos internos de um triângulo. Tal assertiva é necessária pois trata-se de algo que não pode não ser. 
141 Tal conformação da substância individual é integrante da configuração específica do melhor dos mundos 

possíveis, sendo que uma modificação nessa ordem redundaria em uma desarmonia incompatível a um arranjo de 

mundo com o máximo de essência, ou seja, com a maior quantidade de bem possível. 
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nessas situações haveria uma liberdade de escolha, consubstanciada num plexo de 

possibilidades de conduta. Soma-se a isso a incognoscibilidade humana acerca de seu futuro, 

uma vez que apenas Deus tem domínio absoluto sobre todo o nexo causal das substâncias desde 

o momento da criação.  

LEIBNIZ refuta o fatalismo que cercearia a possibilidade de escolha dos seres humanos. 

A presciência é um atributo exclusivo de Deus, de forma que os homens não sabem como agirão 

(bem como poderia agir de forma distinta daquela conduta que se materializou), conquanto 

sejam inclinados a atuar da melhor forma possível, pelas razões que já estão inseridas dentro 

do espírito de cada um deles, ou seja, materializando o que já estava concebido de antemão.  

Dessa forma, mesmo que pontualmente, uma ação seja vista como má (LEIBNIZ 

exemplifica por meio da traição de Judas) ela é parte necessária da arquitetura do melhor dos 

mundos possíveis. A cadeia de fatos na vida de uma pessoa é inevitável desde sua criação por 

Deus, pois advém de uma orquestração divina, da obra de um ser perfeito que ordenou uma 

harmonia preestabelecida, sendo que as ações individuais contribuem para essa configuração 

que alcança o ápice do bem, tendo em conta a premissa da absoluta bondade divina.  

No §30 do Discurso de metafísica, conforme mencionado há pouco, LEIBNIZ afirma 

que Judas, o pecador, não poderia creditar sua ação a Deus, uma vez que ele, Judas, desconhecia 

que iria agir de tal forma, a qual é contingente, o que implica que teria sido possível que ele 

agisse de forma distinta. Judas inclinou-se a uma escolha, de antemão, certa, adequada ao 

melhor dos mundos possíveis criado por Deus. No entanto, Judas poderia não existir ou não ter 

delatado Jesus em outros mundos possíveis, os quais menos perfeitos do que o mundo atual e, 

portanto, inadequados à perfeição do Deus leibniziano.   

A escolha, embora contingente, é inevitável, “certa”, conforme aponta LEIBNIZ142, mas 

não é necessária pois seu oposto seria concebível sem nenhuma ofensa ao que o filósofo chama 

de princípio da não-contradição. Dessa forma, ter podido escolher e não saber o que escolherá 

são características que, segundo LEIBNIZ, assegurariam o livre-arbítrio humano. Citando o 

fundamento do que sucederá a uma substância individual, desde o primeiro decreto livre divino, 

o filósofo afirma: 

                                                 
142 No §13º, LEIBNIZ afirma: “Direi que é certo, mas não necessário o que sucede em conformidade a estas 

antecipações, e que se alguém fizesse o contrário não faria coisa em si impossível, embora fosse impossível (ex 

hypothesi) que tal acontecesse.” Cf. LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica... Cit., p. 128. 
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Toda verdade assente nestas espécies de decretos é contingente, apesar de 

certa; porque esses decretos não mudam a possibilidade das coisas e, como já 

disse, ainda que Deus seguramente escolhesse sempre o melhor, tal não 

impede o menos perfeito de ser e continuar possível em si, embora não 

aconteça, porque não é sua impossibilidade, mas sim sua imperfeição que o 

faz rejeitas. Ora, nada é necessário se o oposto for possível.143 

 

No entanto, contrapondo a argumentação do filósofo, poder-se-ia pensar que a própria 

consciência de liberdade de escolha já era “certa” ou mesmo a própria defesa leibniziana do 

livre-arbítrio humano já estava determinada. Assim, mesmo no plano mental, os pensamentos 

que determinam uma tomada de decisão em detrimento de outra já estariam todos delineados. 

Assim, o próprio ato de se achar em livre-arbítrio já seria inexorável.  

Diante desse paradoxo, LEIBNIZ sugere que justamente na pontual situação da ação 

intelectual o homem teria liberdade para valorar as ações que certamente tomaria. Por tal razão, 

no §30 do Discurso de Metafísica, o pensador atribui importância à razão como instrumento de 

consecução do bem, de forma que possa a “alma precaver-se contra as surpresas das aparências 

por uma firme vontade de refletir, e de nunca agir nem julgar em certas ocasiões, senão depois 

de ter deliberado bem maduramente”.144  

Assim, por meio de sua inteligência o homem estaria apto a guiar sua vontade em prol 

do bem. No entanto, ao que parece, não há uma defesa a contento de como seria assegurado que 

mesmo toda reflexão da alma não estivesse já preordenada na mônada. O que garante que a 

apercepção do espírito, a maneira como a inteligência opera na valoração das ações também 

não estaria vinculada ao nexo causal cuja gênese se deu ainda no primeiro decreto livre de 

Deus? Nesse sentido, poder-se-ia apontar que toda razão reflexiva acerca do que é bom, correto, 

verdadeiro já seria “certa”, já que inserta dentro da individualidade de uma mônada, ainda que 

dotada de um espírito. 

Por fim, utilizar-se-á o subcapítulo anterior (que tratou do livre-arbítrio cartesiano) 

como um contraponto ao presente subcapítulo (que versa sobre o livre-arbítrio leibniziano); 

contemporâneo a LEIBNIZ, René DESCARTES possui uma obra com crucial importância na 

                                                 
143 Ibid., p. 129. 
144 Cf. LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica. Tradução de Marilena Chauí. Coleção os Pensadores. São Paulo: 

Abril, 1979, p. 145. 
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filosofia leibniziana, embora esta última seja prodigiosa em críticas ao pensamento cartesiano, 

inclusive no próprio Discurso de Metafísica145.  

DESCARTES pontua que o homem possui a liberdade, mesmo diante de ordens divinas, 

ele possui o livre-arbítrio para obedecê-las ou refratá-las. A vontade, como poder ilimitado, 

sustenta a noção de livre-arbítrio cartesiana, permitindo um sem-número de formas de agir para 

o indivíduo, as quais podem ser, como já afirmado, até mesmo opostas à prescrição de Deus, o 

que contraria o pensamento de LEIBNIZ, para o qual as ações são certas desde o momento da 

criação, não obstante apenas Deus as conheça de antemão. Assim, para DESCARTES, dada a 

existência desse irrestrito raio de ação do homem, sem qualquer ingerência necessariamente 

determinista, a responsabilidade por seus atos (incluindo seus erros) deve ser imputada a ele 

mesmo, em virtude de sua condição de ser livre.  

 

2.3.3 – Spinoza 

 

O holandês Baruch SPINOZA tem sido recolocado nas últimas décadas na posição de 

um dos maiores expoentes da filosofia moderna. Embora seu pensamento tenha sofrido diversas 

e contundentes críticas nos séculos que sucederam sua vida, nota-se uma retomada da 

importância de sua produção intelectual, muito em razão das releituras empreendidas por 

estudiosos e comentadores, sobretudo no século XX, destacando-se Gilles DELEUZE, Steve 

NADLER, Pierre-François MOREAU e, no Brasil, os trabalhos de Marilena CHAUÍ. 

Para Paulo VIEIRA NETO, o tema da liberdade é o centro em torno do qual Espinosa 

escreve a sua Ética146. A refutação do livre-arbítrio por SPINOZA reverberou pela filosofia 

ocidental e recebeu críticas por pensadores posteriores que não admitiam a sua fundamentação 

da imanência divina, por meio da qual o pensador holandês negou a liberdade de agir do ser 

humano. De fato, a aproximação spinozista do tema é sui generis¸ merecendo as considerações 

que se seguem, sobretudo porque mesmo lançando mão de um argumento teológico como 

sustentáculo de sua crença na inexistência do livre-arbítrio, é cediço que em alguns excertos da 

                                                 
145 Por exemplo, no §23 dessa obra, em que LEIBNIZ faz alusão ao filósofo francês, ao afirmar que “alguns 

filósofos antigos e modernos edificaram determinada demonstração de Deus bastante imperfeita”. 
146 VIEIRA NETO, Paulo. Afetos, alienação e liberdade. In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso da liberdade. 

São Paulo: Companhia das letras, 2002, p. 115. 
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justificativa de sua posição o pensador apresenta sofisticadas ideias a respeito da noção de 

causalidade. 

Conforme dito acima, determinismo incondicional de SPINOZA pontua o ser humano 

como carente de liberdade de agir. A sensação de livre-arbítrio que é compartilhada pelos 

sujeitos não passa de uma ilusão causada pela imaginação. Para o filósofo, tal impressão 

equivocada possui tamanha gravidade que pode ser entendida como causador de todas as 

demais falsidades. 

SPINOZA propõe em sua singular ontologia, Deus como única substância existente 

(infinita e dotada de infinitos atributos), sendo os demais seres denominados por ele de 

“modos”147 da substância divina, que a expressam e estão absolutamente condicionadas a tal 

substância. 

Por ser, na filosofia do pensador holandês, Deus a única substância, ele é deslocado de 

sua tradicional posição transcendental para se tornar imanente ou, melhor dizendo, tornar-se a 

imanência em absoluto, pois toda a substância corresponde a Deus. Segundo Spinoza, “a ordem 

e a conexão das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas”148. Desta feita, mesmo 

o plano das ideias faz parte da imanência divina.  

Todas as leis naturais correspondem a essa lógica totalizante e unívoca da imanência de 

Deus como substância infinita, que submete a tudo e a todos, inclusive a vontade humana, a 

qual, segundo SPINOZA, é entendida como a essência do homem149, mas que nem por isso 

deixa de obedecer às relações causais necessárias da natureza, ou seja, de Deus. Daí que seguem 

duas proposições centrais à obra do filósofo holandês: “Nada existe, na natureza das coisas, que 

seja contingente, em vez disso, tudo é determinado, pela necessidade da natureza divina, a 

existir e a operar de maneira definida.”150; “Uma coisa que é determinada por Deus a operar de 

alguma maneira não pode converter a si própria em indeterminada.”151  

                                                 
147 Cf. o Livro I, proposições 14, 16 e 23 da Ética. Cf. SPINOZA, Baruch. Ética. 3ª ed. Tradução de Tomaz Tadeu. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 19-47. 
148 SPINOZA, Baruch. Ética... Cit., p. 87 (livro II, Proposição VII). 
149 Na filosofia de SPINOZA, “a liberdade é vista como o impulso mais íntimo que, em todas coisas, as dirige para 

a realização de sua essência.” Cf. VIEIRA NETO, Paulo. Afetos, alienação e liberdade. In: NOVAES, Adauto 

(org.). O avesso da liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2002, p. 115 
150 Ibid, p. 53 (livro I, proposição 29). 
151 Ibid., p. 49 (livro I, proposição 27). 
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Para SPINOZA, “a vontade não pode ser chamada causa livre, mas unicamente 

necessária.”152 O homem é incapaz de conhecer todas as causas necessárias que afetam a decisão 

escolhida, supondo, em razão da ignorância da relação de causalidade, ser o efeito livre.153 

A determinação depende da vontade, esta que é elemento que designa a causa prevalente 

que acaba por determinar um resultado. Em outras palavras, a aparente decisão livre de um 

sujeito por algo nada mais é do que um esforço do corpo e alma para manter sua própria 

essência. Nesse sentido, SPINOZA aponta que “cada coisa esforça-se tanto quanto está em si, 

por perseverar em seu ser.”154 

Assim, nossas ações ou omissões não são frutos de nossa vontade livre, mas apenas 

expressão de uma relação de causalidade necessária que está imbuída de nosso esforço de nos 

mantermos em nossa essência. Colocado de outra forma, pode-se inferir que SPINOZA entende 

que a irrestrita determinação a qual estamos submetidos proporciona uma perpétua e infalível 

busca pela coerência do indivíduo ser aquilo que ele é. O esforço (“conatus”, expressão que os 

comentadores spinozistas costumam utilizar no original, em latim) acaba por fazer prevalecer 

a vontade que se adequa perfeitamente à essência do indivíduo, sem que haja qualquer outra 

possibilidade.155 

                                                 
152 “Demonstração: A vontade, tal como o intelecto, é apenas um modo definido do pensar. Por isso, nenhuma 

volição pode existir nem ser determinada a operar a não ser por outra causa e, essa, por sua vez, por outra, e assim 

por diante, até o infinito.” SPINOZA, Baruch. Ética... Cit., p. 55 (livro I, proposição 32). 
153 Experimentos neurocientíficos têm levado muitos cientistas a se alinharem a inferência feita por SPINOZA no 

século XVII, apenas com base no racionalismo. Sobre o diálogo entre a refutação spinozista e neurocientífica ao 

livre-arbítrio, FEIJOO SÁNCHEZ observa: “De fato, precisamente nossa ‘cegueira’ ante determinados fenômenos 

é a razão que origina a sensação de que tudo depende de nossa vontade livre e consciente. Acabamos chamando 

de liberdade o desconhecimento do que nos determina. Se os processos que predispõem nossos comportamentos 

são inconscientes, isso cria a aparência de que tais comportamento prescindem de uma causa previa e, por tal 

razão, atribuímos à nossa vontade o caráter de ‘causa livre’ sem passado. A Neurociência tem confirmado a 

brilhante intuição de Spinoza quando afirmava que nossa sensação de liberdade não é mais que uma consequência 

de nossa ignorância a respeito dos mecanismos que nos determinam.” FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. 

Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho 

penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 335. 
154 “Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur”. SPINOZA, Baruch. Ética... Cit., p. 173 

(livro III, proposição 6). Cabe apontar que o conceito spinozano de esforço (conatus) não guarda relação direta 

com a expressão conatus, que serve a designar a tentativa (prevista no art. 14, II do Código penal).  
155 SPINOZA concebe a liberdade de forma dissociada do que se costuma entender como livre-arbítrio. Para ele a 

liberdade está vinculada ao conceito de livre necessidade, o que não implica possibilidade de decisão. “Liberdade 

passa a significar o não se deixar determinar senão por sua própria lei, e é no progressivo conhecimento dos 

determinismos que nos regem que se encontra o caminho para conquistarmos a verdadeira liberdade e superarmos 

a falsa ilusão de que nos conduzimos por atos livres de escolhas ou por livre-arbítrio” SANTOS, Carlos Alberto 

Gomes dos. Determinismo e liberdade: uma conciliação possível. In: Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro. 

v. 10, n. 3, p. 537-539, 2005, p. 538. 
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A ilusão que se opera em nossa consciência e nos sugestiona ao livre-arbítrio é 

observável na tendência de nos colocarmos como a causa primeira de nossas ações. Padecemos 

da ignorância das causas, experimentando a sensação de uma ausência da necessidade delas 

sobre nosso agir. 

 SPINOZA propõe uma metáfora para ilustrar a ignorância dos homens a respeito das 

causas que os movem. Afirma ele que se uma pedra fosse lançada e pudesse ter consciência de 

sua trajetória, julgar-se-ia livre e que estaria desenvolvendo aquele movimento porque assim 

queria e não em virtude de ter sido atirada. Analogamente, o mesmo se passa com os homens, 

pois afirma o filósofo: “Essa é a liberdade humana que todos se orgulham de possuir, mas que 

consiste apenas que os homens são conscientes de seus apetites, mas ignorar as causas que 

determinam tais vontades.”156 

 

2.3.4 – Schopenhauer 

 

Para Arthur SCHOPENHAUER a liberdade significa ausência de necessidade. A noção 

de liberdade absoluta (liberum arbitrium indifferentiae) dependeria da inexistência de motivos 

anteriores decisivos sobre a vontade. Já “necessário”, segundo o filósofo, “é tudo o que resulta 

de uma razão suficiente dada”.157 Afirma o autor que “o livre arbítrio implica, se o 

considerarmos bem de perto, uma existência sem essência, digamos alguma coisa que é e, ao 

mesmo tempo, não é nada, por conseqüência não é, donde resulta uma evidente e inconciliável 

contradição.”158  

A aporética sentença desse filósofo sinaliza sua posição contrária à existência do livre-

arbítrio, uma vez que esse pressuporia uma vontade independente de qualquer causa, o que soa 

inconcebível para o pensador alemão. 159 

                                                 
156 SPINOZA, Baruch. Lettre 58 a Schuller. Disponível em <http://hyperspinoza. caute.lautre.net/Lettre-58-

Spinoza-a-Schuller> acesso em 14/05/2016.  
157 SCHOPENHAUER, Arthur. Contestação ao livre-arbítrio. Tradução de Lurdes Martins. Porto: Rés, 2002, p. 

12. 
158 SCHOPENHAUER, Arthur. O livre-arbítrio. Tradução de Lohengrin de Oliveira. Rio de Janeiro: Edições de 

Ouro, 1967, p. 147. 
159 “A prova da inexistência da liberdade se dá a non posse ad non esse, ou seja, apontando-se sua impossibilidade, 

demonstra-se sua inexistência.” SILVA, Katia Cilene da. O problema da liberdade na filosofia de Arthur 

Schopenhauer. Dissertação de mestrado em Filosofia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 17. 
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A vontade160 pressupõe causas, o que leva a questão a respeito da origem dessas causas 

que a determinam. As possibilidades são: o próprio sujeito dotado de vontade; a causalidade já 

estabelecida pela sucessão de fatos que regridem ad infinitum até o ponto zero da criação do 

universo; ou, por fim, nada determina a vontade e ela é absolutamente aleatória (sendo esta 

última posição totalmente implausível161). 

Ainda, a respeito da vontade, em uma de suas frases mais emblemáticas, 

SCHOPENHAUER afirma que “o homem pode fazer aquilo que deseja, mas não pode desejar 

aquilo que deseja.”162  

A vontade já está de antemão determinada, afastando, portanto, qualquer possibilidade 

de liberdade. As decisões humanas, ainda que aparentemente livres, são condicionadas pelos 

motivos dotados de maior potência, os quais acabam prevalecendo, representando aquilo que o 

homem deseja, sendo este conteúdo posto a cada individualidade, sem qualquer possibilidade 

de deliberação. As predileções, que resultam e se evidenciam por meio das decisões, não 

pertencem ao âmbito de escolha de cada um, mas estão condicionadas por razões suficientes, 

concatenadas em relações de causalidade.163 

Para SCHOPENHAUER “nossos atos sempre se dão de acordo com o nosso caráter 

inteligível”164. Todavia, o autor entende o caráter é inato, e não adquirido pela práxis social. 

Logo, o indivíduo não escolhe nem mesmo o seu próprio bem ou seu próprio mal, sendo esta 

afirmação um embasamento par a ausência de liberdade. Vícios e virtudes são, portanto, 

congênitos.165  

                                                 
160 Em linhas muito gerais, SCHOPENHAUER concebe um mundo dicotômico, no qual há a “vontade”, como 

essência inapreensível dos objetos, e o modo de cognoscibilidade das coisas, a “representação”. Cf. 

SCHOPENHAUER, Arthur. Le Monde comme volonté et comme représentation. Tradução de A. Burdeau. 

Paris: PUF, 1966. 
161 Cf. a crítica ao indeterminismo no subcapítulo “1.3 – Breves considerações acerca das posições sobre o livre-

arbítrio.” 
162 SCHOPENHAUER, Arthur. On the Freedom of the Will. Tradução de Morris Zucker. Nova Iorque: Arnold-

Howard,1945, p. 531.  
163 Se um sujeito “desejar ter desejo por algo” não é possível afirmar que ele age com liberdade, uma vez que algo 

o motivou a “desejar ter desejo por algo”, ou seja, não houve controle sobre o “desejo de desejar ter desejo por 

algo”. Diante das cacofônicas sentenças anteriores, parece claro que essas relações se desenvolveriam ao infinito, 

pois o fundamento do primeiro desejo jamais seria livre à arbitrariedade do indivíduo.  
164 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e como representação. Primeiro tomo. Trad. Jair 

Barboza. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2015, p. 347-350. Sobre a concepção schopenhaueriana de responsabilidade 

pelo caráter, cf., por exemplo, GONSETH, Ferdinand. Déterminisme et libre arbitre. Paris: Dunod, 1944, pp. 

135-136. 
165 ROCHA, Fábio Libório. O conceito de servo arbítrio em Schopenhauer. Dissertação de mestrado em 

Filosofia. Universidade Gama Filho. Rio de Janeiro, 2000. P. 10 
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Ainda na Grécia antiga, Heráclito afirmava que “o seu próprio caráter é o destino do 

homem”166. Sobre tal relação, relevante na filosofia de schopenhaueriana, Walter BENJAMIN 

observa: 

 

Destino e carácter são muitas vezes vistos em ligação causal, sendo o carácter 

referido como causa do destino. O que está subjacente a esta ideia é o seguinte: 

se, por um lado, o carácter de uma pessoa, ou seja, também o seu modo de 

reagir, fosse conhecido em todos os seus pormenores, e se, por outro lado, o 

acontecer universal fosse conhecido nos domínios em que se aproxima 

daquele carácter, seria possível prever exactamente, tanto o que aconteceria a 

esse carácter como o que ele seria capaz de realizar. Por outras palavras, 

poderíamos conhecer o seu destino.167 

 

SCHOPENHAUER afirmava que “pelo o que fazemos sabemos o que somos.”168 Com 

isso o autor confere à experiência a possibilidade de se reconhecer e conhecer o além de si. 

Katia Cilene da SILVA explica o descortinar da vontade por meio da experiência: 

 

Quando estamos diante de uma eleição difícil, diz Schopenhauer, nossa 

própria resolução nos é desconhecida, até o momento da decisão. Enquanto 

comparamos os motivos, não sabemos ainda para qual deles penderá a nossa 

ação, e temos a ilusão de podermos fazer qualquer coisa, isto é, de sermos 

livres. Contudo, o motivo mais forte sempre faz valer seu poder sobre a 

vontade e a escolha pode inclusive ser diferente do que nós mesmos 

supusemos. Daí decorre que só podemos saber como uma pessoa se 

comportará em uma determinada situação quando estiver nela, de modo que o 

conhecimento de nós mesmos e dos outros nasce só na experiência e conforme 

surgem as ocasiões. 169 

 

A vontade determinada pela causalidade só é percebida como representação, uma vez 

que é a subjetividade que apreende essa relação. Tal relação observada por SCHOPENHAUER 

ensejaria um impasse em determinadas correntes filosóficas, por exemplo o empirismo: como 

assegurar a existência da relação de causalidade independente da representação, construída 

                                                 
166 “O caráter (ao qual tanta importância deram os gregos e Schopenhauer) é o mais implacável das contingências. 

SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 40. 
167 BENJAMIN, Walter. Destino e carácter. Tradução de João Barrento. Covilhã: LusoSofia, 2011, p. 4. Ainda 

na mesma obra, há um interessante excerto em que BENJAMIN afirma, fazendo referência a um aforismo de 

Nietzsche: “‘Quando alguém tem carácter, há sempre alguma sua vivência que se torna recorrente.’ Ou seja: 

quando alguém tem carácter, o seu destino é, no essencial, constante. O que, por outro lado, pode também 

significar: não tem destino (esta foi a conclusão a que chegaram os estóicos). Ibid, p. 6 
168 SCHOPENHAUER, Arthur. Essays and Aphorisms. Tradução de R. J. Hollingdale. Londres: Penguin Books, 

1970, p 143. 
169 SILVA, Katia Cilene da. O problema da liberdade na filosofia de Arthur Schopenhauer... Cit., pp. 48-49. 
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subjetivamente? Para o autor, no entanto, o cerne da questão residiu em asseverar que a 

apreensão da causalidade de forma alguma significa o domínio sobre ela, com a possibilidade 

de o sujeito arbitrariamente modificar as relações causais necessariamente estabelecidas, ou 

seja, ser apto a escapar da influência dos motivos.170 

Para o pensamento schopenhaueriano, tal qual ocorre, por exemplo, no anteriormente 

mencionado pensamento spinozista, a experiência provoca uma sensação (errônea) de livre-

arbítrio. A imensa complexidade das causas que movem o agir humano acaba nublando as 

razões suficientes que geraram uma conduta qualquer. Quanto maior a complexidade dos 

motivos maior é a dificuldade da cognição da relação causal, que vai se tornando cada vez 

menos palpável e perceptível. Se a relação é absolutamente clara em eventos naturais (por 

exemplo, o grau de ebulição da água), não se pode dizer o mesmo a respeito das ações humanas, 

em virtude da complexidade e incomensurabilidade do todo causal que rege o agir do homem. 

Mas ainda em tais casos, a causalidade necessária permanece absoluta, impassível diante de 

exceções. 

No que concerne à responsabilidade, SCHOPENHAUER aponta tratar-se de um 

sentimento – oriundo do mau uso da reflexão – já que a consciência tende a nos direcionar para 

a sensação de livre-arbítrio, o que gera, por conseguinte, a impressão de sermos responsáveis 

por nossos atos. No entanto, Katia Cilene da SILVA ressalva que: 

 

A responsabilidade é o único dado que permite concluir uma liberdade moral 

e ambas, liberdade e responsabilidade, só podem residir no caráter inteligível 

do homem, já que não podem estar nas ações particulares. De acordo com o 

filósofo, é possível deduzir a liberdade da responsabilidade, tomada como fato 

da consciência. Com efeito, sendo produto do motivo e do caráter, a ação 

apóia-se igualmente sobre ambos, isto é, a ação se realiza porque o motivo é 

eficaz para tal caráter e este é determinável por tal motivo. O sentimento da 

responsabilidade nasceria da consciência do caráter próprio como um dos 

fatores da ação.171 

                                                 
170 “Aparentemente, a razão coloca o homem em condição de fugir à influência dos motivos, mas não interfere no 

essencial da lei de motivação. Por meio da razão, o homem adquire uma capacidade de deliberação ou de arbítrio, 

o qual, todavia, configura-se apenas um conflito entre os motivos. Diante de tal conflito, a vontade fica na mesma 

situação de um corpo sobre o qual atuam forças diversas, em direções opostas. Ao final, porém, não é a razão que 

escolhe o motivo a ser seguido, mas é o mais forte deles que, de acordo com a receptividade da vontade, vence os 

demais e produz necessariamente o ato de vontade. A existência de vários motivos e o conflito entre eles dão 

origem a uma aparência de liberdade das ações humanas. (...) No entanto, não se trata de um livre-arbítrio, pois a 

escolha é limitada pelos motivos e a eles.” SILVA, Katia Cilene da. O problema da liberdade na filosofia de 

Arthur Schopenhauer... Cit., p. 44 
171 Ibid, pp. 55-56. 
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Fato é que seja na própria obra de SCHOPENHAUER ou nos escritos de alguns de seus 

comentadores, um impasse restou patente: a responsabilização na teoria schopenhaueriana não 

está legitimada a contento, pois se as ações resultam de motivos que fogem ao desejo individual 

não há que se falar em culpa ou mérito por qualquer conduta. Por exemplo, a tomada de 

consciência da maldade do ato de matar alguém por um serial killer pode gerar nele o desejo 

de parar com os homicídios ou não, sem que pareça haver domínio por ele dessas hipóteses. A 

própria tomada de consciência também não resulta de uma vontade livre, já que, repita-se, 

SCHOPENHAUER propõe a necessidade como regente dos fatos e atos.  

Se uma ação má é cometida por um homem é em razão de sua índole, pois, conforme já 

foi dito, vícios e virtudes são inatos. Dessa forma, é possível responsabilizar um sujeito mau 

por suas ações más, no entanto, tal imputação não estará calcada na culpa daquele indivíduo 

por não ter agido de outro modo, já que para SCHOPENHAUER, a causalidade é necessária.172 

 

2.4 – O livre-arbítrio na Filosofia contemporânea 

 

O problema do livre-arbítrio continua atraindo a atenção de filósofos. Ao longo do 

século XX e mesmo no início do presente século, teorias continuam sendo construídas com o 

intuito de albergar ou refutar a possibilidade de decisão humana. Destaca-se, dentre os 

pensadores contemporâneos que abordaram a temática, os escritos de Daniel DENNETT, John 

SEARLE e Mortimer ADLER.  

Todavia, o filósofo escolhido para ilustrar uma das correntes da filosofia contemporânea 

sobre o livre-arbítrio é Jean-Paul SARTRE, renomado pensador francês e o maior nome da 

corrente filosófica denominada “Existencialismo”. Para mais além da perspectiva 

existencialista sartreana, com o intento de relacionar sua famosa posição sobre a questão da 

                                                 
172 Ainda orbitando no tema do Direito penal, a ideia de imposição de uma motivação mais forte a atuar sobre a 

vontade dos potenciais criminosos justificaria a pena, o que aproxima SCHOPENHAUER da ideia de prevenção 

geral negativa. Nesse sentido, “A punição é apenas um castigo que mesmo antes do delito já foi determinada – um 

contramotivo registrado no código penal – para quem o cometer, e cuja ameaça deve sobrepor-se a todo possível 

motivo que conduz à prática da injustiça.” DURANTE, Felipe. Da estrutura à função: O direito penal em Arthur 

Schopenhauer. In: Revista Voluntas. Rio de Janeiro, vol. 6, nº 2, 2015, p. 140. O filósofo alemão incorre num 

rotineiro erro lógico a respeito do determinismo, tendo em vista que se a causalidade é necessária, como ele mesmo 

propõe, não há que se falar no uso da pena como uma motivação apta a dissuadir o crime. O legislador 

simplesmente cria a norma penal porque isso já está inexoravelmente determinado, assim como os crimes que 

ocorreram e ocorrerão. 
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liberdade humana de agir com uma outra perspectiva de enorme impacto na filosofia do 

alvorecer do século XX, serão feitas algumas considerações sobre o diálogo da obra do “jovem 

Sartre” com a fenomenologia de HUSSERL. Isso permitirá abordar a noção de 

intencionalidade, vital à aproximação da questão do livre-arbítrio na Filosofia contemporânea. 

Por fim, cabe advertir novamente que a Filosofia da linguagem – possivelmente uma 

das correntes mais revolucionárias e implosivas da história da filosofia – será abordada fora 

deste capítulo, mas sim no subcapítulo “3.4 – Para além da Ciência: a “solução” da questão do 

livre-arbítrio pela filosofia da linguagem”, haja vista ser uma possível resposta para os impasses 

filosóficos e científicos para o livre-arbítrio. 

 

2.4.1 – Sartre  

 

“O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo, todavia, 

é livre, pois uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz.”173 A verve 

literária de Jean-Paul SARTRE permitiu que sua filosofia produzisse frases impactantes que se 

imiscuem por toda sua obra. A afirmação que abre o capítulo é um dos exemplos mais acabados 

da potência semântica dos escritos sartreanos. 

Para SARTRE o homem está forçado a ser livre (Segundo ele, “a escolha é dita livre se 

for de tal forma que houvesse podido ter sido outra.”174
), pois temos que decidir constantemente, 

a respeito dos mais diversos temas e mesmo a abstenção de escolher por algo já corresponde a 

uma decisão. Não há limitações por causas necessárias na vontade humana e a única limitação 

da liberdade é ela própria. A liberdade humana é o cerne da filosofia sartreana, pois é 

constituinte da personalidade de cada sujeito. O homem em sua essência é concebido mediante 

a noção de liberdade, que deixa de ser apenas uma das diversas propriedade que caracterizam 

os humanos.  

A liberdade é, portanto, irrenunciável, pois mesmo em um corpo preso, há uma mente 

que permanece livre. Assim, na ótica sartreana, limitações da autodeterminação não suprimem 

a ideia de livre-arbítrio.175  

                                                 
173 SARTRE, Jean-Paul. L’existencialisme est un humanisme. Paris: Nagel, 1946, p. 37. 
174 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1943, p. 529. 
175 “A realidade humana encontra por toda parte resistências e obstáculos que ela não criou; mas essas resistências 

e obstáculos só têm sentido na e pela livre escolha. (...) Meu lugar, meu corpo, meu passado, meus arredores na 
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SARTRE afirma que a existência precede a essência, sendo, desse modo, necessário 

construir as propriedades do indivíduo a partir da sua própria subjetividade. Inicialmente o 

homem se descobre, só então ele se define.  

Dentro dessa ideia da ontologia do sujeito, o cogito176 de DESCARTES é para 

SARTRE um alicerce que permite que a verdade esteja assegurada, pois fora dele, nenhuma 

afirmação pode ser absoluta, sustentando-se apenas em probabilidades. Contudo, 

diferentemente de DESCARTES, o cogito sartreano pressupõe a existência do outro como 

condição de existência, em uma relação denominada por ele de “intersubjetividade” 

SARTRE, aludindo ao cogito cartesiano e falando sobre a consciência, afirmava: “Não 

pode nela (consciência) haver, no ponto de partida, outra verdade que essa: eu penso, logo eu 

sou, é a verdade absoluta da consciência se alcançando a si mesma.”177. 

O existencialismo sartreano buscava romper com a perspectiva determinista. O 

determinismo é impossível uma vez que a existência precede a essência. Ou seja, é necessário 

que o indivíduo primeiro exista e a partir daí (de forma livre) dará significado a sua existência, 

possuindo total responsabilidade pelos rumos dados a ela178. Não há, dessa forma, essência 

apriorística a definir o homem, já que inicialmente apenas existe. 

O homem perde qualquer referencial metafísico, cabendo a si próprio, a partir de sua 

inerente liberdade tomar decisões que nortearão sua existência. A ação ou omissão pressupõe o 

estado de liberdade do homem. Nesse sentido: 

 

Desse modo, a liberdade é para Sartre a condição indispensável e fundamental 

da ação. De fato, toda ação implica para a consciência a possibilidade 

permanente de operar uma ruptura com seu próprio passado. Contrariamente 

às abordagens da Sociologia e Psicologia empíricas, a ação não é provocada 

por uma causa necessária anterior. Toda ação é afirmação de um sentido, 

é intencional. A intencionalidade implica necessariamente o tema da 

temporalidade: visando um fim, a consciência que age visa um inexistente, um 

irreal (futuro) que ela deseja instaurar. Portanto, o que esclarece uma ação não 

                                                 
medida em que já determinados pelas indicações dos outros e minha relação com os outros.”  SARTRE, Jean-

Paul. O ser e o nada. Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 602 e ss.) 
176 “Cogito ergo sum” traduzível como “penso, logo existo.”  
177 SARTRE, Jean-Paul. L’existencialisme est un humanisme... Cit., p. 56. 
178 O que legitimaria a aplicação de sanções em decorrência dos atos, embora a pena parece apenas fazer sentido 

na filosofia sartreana, a partir de uma ideia de aflição no âmbito moral (apta a se introjetar na consciência do 

indivíduo) e não corpóreo. Portanto, contrariamente à crítica feita no subcapítulo anterior a respeito da incoerência 

da punição dentro da filosofia schopenhaueriana, o Direito penal se adequaria sem qualquer coerência na filosofia 

sartreana, plenamente calcada na liberdade de agir do ser humano. 
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é o retorno a um motivo anterior, passado, dado, acabado, mas sim a 

antecipação de uma realidade futura.179 

 

Nesse cenário, a liberdade é sufocante, não à toa, SARTRE recorre ao conceito de 

náusea (expressão que também batiza um de seus romances) para caracterizar o ser humano 

diante de sua perpétua condenação à liberdade, senhor de seus atos e, por conseguinte, 

plenamente responsabilizável por eles.  

A seguir, finalizando o capítulo, algumas linhas sobre a relação da obra sartreana 

(cronologicamente anterior a sua fase “existencialista”, abordada nos parágrafos anteriores) 

com o a fenomenologia de HUSSERL. O objetivo de tal comparação é tratar filosoficamente 

do tema da intencionalidade como chave útil à compreensão do livre-arbítrio, sobretudo porque 

o capítulo posterior (“3 – Livre-arbítrio e autodeterminação: algumas perspectivas científicas”) 

trará em seu bojo a visão científica sobre o tema, a partir das descobertas neurocientíficas a 

respeito da tomada de decisão, temática intimamente relacionada à noção de intencionalidade. 

No alvorecer de sua trajetória filosófica (década de 30 do século XX, em que foi 

pesquisador em Berlim), Jean-Paul SARTRE dialogou intensamente com a corrente 

fenomenológica de Edmund HUSSERL. Possivelmente, a obra sartreana mais paradigmática 

dessa relação seja “A transcendência do ego”, a qual contém em seu bojo ideias centrais da fase 

fenomenológica de Sartre e também já apresenta certos indícios que relacionam a 

fenomenologia com o existencialismo, corrente filosófica que mais notabilizou o filósofo 

francês.  

Apesar do posterior abandono dessas teses esboçadas na década de 1930, é notável que 

a fenomenologia foi um instrumento de pensar filosoficamente decisivo na obra sartreana, 

servindo de ponto de partida e alicerçando temas centrais do pensamento do filósofo francês. 

Nesse sentido, por exemplo, no que diz respeito à superação da dicotomia entre realismo e 

idealismo, cuja resolução, de acordo com SARTRE, era alcançada a contento, por meio da 

fenomenologia, sobretudo a partir do conceito de intencionalidade, tido por SARTRE como 

central na obra husserliana, embora o filósofo francês, como acima mencionado, tenha 

reinterpretado tal ideia, evidenciando mais uma vez que, usualmente SARTRE tangenciava a 

                                                 
179 PFEIL, Luis Cláudio. A moral em Sartre: uma porta para o impossível? In: CESAR, Constança Marcondes 

(Org.). Sartre e seus contemporâneos. São Paulo: Ideias & Letras, 2008., pp. 153-54 
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fenomenologia de HUSSERL com o intuito de obter premissas e conceitos que seriam 

reconstruídos de forma que se alinhassem com seu próprio projeto filosófico. 

Em apertada síntese, pode-se afirmar que a fenomenologia se volta à forma como os 

objetos surgem a consciência, ou seja, como se dão os fenômenos. Para tanto, descabe à 

fenomenologia empreender uma análise da existência em si dos entes, abstendo-se, dessa forma, 

de uma tarefa de ordem ontológica. Tal abstenção é justamente a razão que confere uma 

originalidade à fenomenologia como forma de se fazer filosofia, calcada no que nos aparece, 

no que nos é acessível em nossas consciências, independentemente de seu status de verdade ou 

falsidade, no que diz respeito a sua existência para além do fenômeno. 

SARTRE, na década de 1930, vai ao encontro de HUSSERL nas suas premissas 

fenomenológicas. O filósofo alemão estabelece uma filosofia que prescinde do ser em si, uma 

vez que o que é pertinente é a percepção, ou seja, o fenômeno é o quanto basta acerca de um 

determinado objeto, não mais se pensando em uma essência subjacente ao que a consciência 

apreende, pois, como será visto, a consciência é vazia e intencional, necessitando de um objeto 

anterior a ela que a constitua. Embora esses objetos que aparecem à consciência como 

fenômenos a precedam, eles só adquirem sentido a partir de sua apreensão pela consciência 

transcendental. 

HUSSERL estabelece uma guinada transcendental da fenomenologia ao lançar mão de 

um instrumento denominado “redução fenomenológica” (ou epoché, expressão com um sentido 

distinto do empregado na filosofia antiga). A redução fenomenológica busca a suspensão dos 

juízos de modo a se alcançar a essência das coisas, permitindo acessar os fenômenos puros na 

consciência (“um retorno à consciência”) e, por conseguinte, analisar de que forma se dá a 

produção do conhecimento.180 

O método da redução fenomenológica visa a compreender como a consciência apreende 

determinado objeto, como se opera o fenômeno, o que o leva a afirmação da existência do que 

ele chama de “ego transcendental”. Tal conceito é especialmente sensível a SARTRE, não à 

toa, batiza a obra paradigmática do filósofo francês acerca da fenomenologia, qual seja “A 

                                                 
180 Importante ressalvar que a redução fenomenológica não refuta ou mesmo põe em dúvida a existência dos 

objetos, mas apenas abstém-se de estabelecer afirmações, por meio da já mencionada suspensão dos juízos. Assim, 

metaforicamente, a redução fenomenológica poderia ser caracterizada como uma postura agnóstica acerca do 

estatuto ontológico da realidade. A respeito da redução fenomenológica, de forma pormenorizada, cf. HUSSERL, 

Edmund. A ideia da fenomenologia. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2000. 
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transcendência do ego: esboço de uma descrição fenomenológica”. Nesse sentido, pode-se 

partir da premissa de que todo fenômeno demanda quem o apreenda, ou seja, um sujeito 

cognoscente. Todavia, há que se indagar se o sujeito que conhece escolhe conhecer, o que 

conhecer e como conhecer. Assim, há que se investigar a relação entre liberdade e 

cognoscibilidade. 

Para o filósofo francês, a essência do que é percebido deriva da essência de quem 

percebe (o sujeito cognoscente), e para tal percepção é necessária uma consciência que 

intenciona perceber. Aquilo que é apreendido possui uma intenção voltada ao objeto 

fenomênico.  

Assim, a consciência funcionaria a partir de um conhecimento de um objeto que estaria 

externo a ela própria (no sentido tradicional de uma consciência imanente). Sendo assim, 

SARTRE esboça uma consciência carente de conteúdo em si, mas constituída de um fluxo 

contínuo de fenômenos transcendentes.181 A consciência, portanto, remete a algo que ela não é. 

A consciência intencional está sempre voltada para um objeto. Assim, a consciência como 

intencionalidade demanda que sua existência seja transcendental e seu nascimento derive dos 

objetos que ela intenciona.  

Como já apontado, a consciência para Sartre é vazia, ou seja, a consciência, por ser 

carente de conteúdo, depende de uma intencionalidade que a transforma em consciência de 

algo, imbuindo-a de um conteúdo que a assegura. HUSSERL, acerca da consciência como 

intencionalidade, já apontava que: 

 

A realidade, tanto a realidade da coisa tomada isoladamente, como a realidade 

do mundo inteiro, é por essência (no nosso sentido rigoroso) desprovida de 

independência. Ela não é em si algo absoluto e que secundariamente se 

submete a um outro, mas, no sentido absoluto, não é nada, não tem ‘essência 

absoluta’, tem a essencialidade de algo que é por princípio apenas um 

intencional, um conscientizado, um representado, um aparecimento na forma 

da consciência.182  

 

                                                 
181 Apenas ressaltando a ideia, em obra posterior à fase fenomenológica do jovem Sartre, este afirma que: “a 

condição necessária e suficiente para que a consciência cognoscente seja conhecimento de seu objeto é que seja 

consciência de si como sendo este conhecimento.” SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada... Cit., p. 23. 
182 Husserl, Edmund. Idéias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. Introdução 

geral à fenomenologia pura. Tradução de Marcio Suzuki. São Paulo: Ed. Idéias & Letras, 2006, p. 115-117. 
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Portanto, “toda consciência, é consciência de algo”. Essa é uma afirmação da filosofia 

husserliana, sendo essa ideia de intencionalidade reiterada por SARTRE.183 Em síntese, a 

consciência é por ser aquilo que não é. 

SARTRE afirma que a consciência como intencionalidade é transcendental, externa ao 

sujeito, o que até aí se coaduna com o pensamento husserliano. No entanto, o filósofo francês 

empreende uma radicalização da fenomenologia de HUSSERL, apontando que o ego 

transcendental também é suscetível à redução fenomenológica, ou seja, que ele não é necessário 

à verificação do fenômeno puro, o que é almejado por meio do emprego da epoché.  

Para SARTRE, o ego é impessoal e transcendente, sendo, portanto, incapaz de unificar 

as representações da realidade. De acordo com o filósofo francês, a fenomenologia não 

necessita recorrer ao ego unificador e individualizante, já que tal papel caberia à 

intencionalidade, a qual possui o status de elemento fundamental da consciência. Isto porque 

esta encontra sua unidade no objeto ao qual ela intenciona e é consciência, “o objeto é 

transcendente às consciências que o apreendem e é nele que se encontra sua unidade.”184 

O conceito fenomenológico de consciência como intencionalidade inutiliza o papel 

unificador do ego, considerando-se que é justamente a consciência que possibilita a “unidade e 

personalidade do meu Eu. O Eu transcendental não tem, portanto, razão de ser.”185 No entanto, 

para SARTRE, o ego transcendental não é simplesmente inútil e descartável, mas também 

pernicioso à própria ideia de consciência como intencionalidade. Pondera o autor: 

 

O Eu transcendental é a morte da consciência. Com efeito, a existência da 

consciência é um absoluto porque a consciência é consciente de si mesma. Ou 

seja, o tipo de existência da consciência é de ser consciente de si. E ela toma 

consciência de si enquanto como é consciente de um objeto transcendente.186 

 

O Ego transcendental seria uma criação da própria consciência, mais especificamente, 

do que SARTRE chama de consciência reflexiva. Distanciando-se de HUSSERL, o pensador 

                                                 
183 Nesse sentido, a intencionalidade é um conceito que SARTRE retira da fenomenologia de HUSSERL, o que 

fica claro no texto denominado “Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l'intentionnalité”, em 

que ele aponta a intencionalidade como “uma necessidade que a consciência possui de existir como sendo 

consciência de outra coisa distinta dela”. 
184 SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do ego: esboço de uma descrição fenomenológica. Tradução de João 

Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 47. 
185 Ibid., p. 48. 
186 Ibid., p. 23. 
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francês substitui o ego transcendental por uma consciência transcendental que, como já visto, é 

impessoal e que, a cada instante, determina-se. Tal tese dificilmente sustentável em razão das 

sucessões de fatos que observamos e que seguem nexos causais.187 SACRINI ilustra de forma 

cristalina a conclusão sartreana a respeito da instantaneidade da consciência, merecendo uma 

transcrição literal: 

 

Para o jovem Sartre cada vivência brota na consciência a partir do nada; 

nenhuma delas foi antecipada ou preparada por nada e, por sua vez, nenhuma 

delas anuncia ou antecede alguma vivência em particular. Que após eu não 

encontrar nenhum copo à disposição eu abra um armário para procurar um 

recipiente para a água é uma contingência absoluta. Se em vez de abrir o 

armário eu tivesse pulado da janela do apartamento ou esfaqueado um vizinho, 

ou mesmo se a ordem das vivências no exemplo acima se alterasse, não 

haveria, em nenhum desses casos, porque se surpreender. Cada vivência é uma 

possibilidade que a consciência atualiza a partir do nada, sem que haja laços 

internos de motivação entre os instantes de maneira a tornara manifestação de 

certas vivências muito mais prováveis que outras. Nenhuma fase elementar de 

uma ação condiciona sua fase seguinte. A vivência que se segue, fechada em 

sua própria evidência, pode ser qualquer uma, e que haja uma sequência 

harmônica de vivências instantâneas constituindo uma ação é praticamente um 

milagre inexplicável, dado o quadro teórico assumido por Sartre em ‘A 

transcendência do ego’.188  

 

Para SARTRE, tal qual HUSSERL, a intencionalidade é propriedade essencial à 

consciência, já que toda consciência é consciência de algo, de um dado objeto intencionado. No 

entanto, SARTRE discordava de HUSSERL, ao retirar o ego como elemento da consciência, 

responsável pela unidade e individualidade, atribuindo tal função à intencionalidade. Porém, a 

tese sartreana acaba ensejando uma dificuldade acerca das relações de causalidade, pois a 

consciência transcendental abrigaria vivências que surgiriam do nada, dotadas de 

instantaneidade. Isso implicaria dizer que todas as relações de causa e efeito observáveis seriam 

absolutamente contingentes, hipótese intrigante e pouquíssimo defensável que dialoga 

diretamente com o indeterminismo como corrente de pensamento que refuta a causalidade 

necessária. 

                                                 
187 Não à toa, a hipótese suscitada por SARTRE nesse período fenomenológico é revista em suas obras 

existencialistas. 
188 SACRINI, Marcus. Sartre entre reflexão fenomenológica e reflexão pura. In: Revista Philósophos. Goiânia, v. 

17, 2012, p. 120. 
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3 – LIVRE-ARBÍTRIO E AUTODETERMINAÇÃO: ALGUMAS 

PERSPECTIVAS CIENTÍFICAS 
  

“Se o cérebro humano fosse tão simples 

que pudéssemos entendê-lo, seríamos 

tão simples que não o entenderíamos.” 

Lyall Watson189  

 

Há uma notável intersecção entre Filosofia e Ciência em perguntas centrais à 

humanidade. A partir de dois prismas, questões como o que é a vida, o que é o tempo, o que é 

o ser humano recebem as mais variadas respostas filosóficas e científicas. No que concerne ao 

livre-arbítrio, o mesmo se dá, ocorrendo notáveis aproximações entre Filosofia e Ciência190. 

Se um questionamento acerca do conceito de livre-arbítrio (“o que é o livre-arbítrio”) é 

de ordem conceitual e pertence eminentemente ao campo filosófico191, uma segunda pergunta 

concerne à Filosofia e à Ciência: “possuímos livre-arbítrio?”. No capítulo anterior, foram 

apresentadas diversas perspectivas filosóficas que – embora muitas vezes, sob o ponto de vista 

argumentativo, fascinantes e elegantes – não foram aptas a responder inequivocamente tal 

pergunta. 

A Ciência, em especial alguns de seus ramos de hard sciences192, tem se ocupado da 

pergunta sobre a existência ou não do livre-arbítrio. Apenas para dar alguns exemplos, 

historicamente, físicos tangenciavam a temática do livre-arbítrio ao estudar a ideia de 

causalismo, que ganhou novíssimas matizes a partir da Física quântica. De outra mão, a biologia 

comportamental também lançava luz sobre objetos de pesquisa que estavam relacionados à 

existência da liberdade de agir. A partir da segunda metade do século XX, a Neurociência 

ganhou notoriedade em virtude de suas constatações (possíveis graças a evoluções tecnológicas 

                                                 
189 GOSWAMI, Amit et al. O universo autoconsciente. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2003, p. 27. 
190 Não cabe ao recorte problematizar acerca do processo histórico de dissociação entre o saber filosófico e 

científico (o que não está bem definido, uma vez que, por exemplo, o físico Max BORN afirmou “Atualmente 

estou convencido de que física teórica é de fato filosofia”) ou sobre os graus de ingerência e penetração de cada 

saber sobre o outro. Foge ao escopo também se alongar no interessante debate que tem por questão central o 

conceito de Ciência (por sinal, tal indagação é controvertida em um ramo da Filosofia, qual seja, a epistemologia). 

Dessa forma, apenas para situar os contornos do termo, entende-se aqui Ciência como um conjunto de saberes 

sistematizados, baseados na noção de método voltado ao empirismo.  
191 Sobretudo a partir da ótica de DELEUZE e GUATTARI, segundo os quais, a atividade filosófica é 

precipuamente voltada à construção de conceitos. Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a 

filosofia? Tradução Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Editora 34, 1992, pp. 23 e ss. 
192 Termo que categoriza as ciências naturais, em detrimento das chamadas ciências humanas, as soft sciences.  
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que permitiram a execução de experimentos outrora impraticáveis), sendo que uma das mais 

intrincadas linhas de pesquisa dos neurocientistas avalia a posse ou não de liberdade de ação 

pelo ser humano193.  

Se por um lado, a Filosofia não logrou êxito em comprovar ou refutar o livre-arbítrio 

(não obstante algumas das maiores mentes da humanidade empreenderam tal tarefa), a partir de 

outro método (indutivo e não dedutivo), a Ciência busca a resposta para tal impasse, já tendo 

oferecido algumas (in)conclusões sobre o tema. De antemão, uma das premissas da ciência é 

sua provisoriedade, ou seja, ela não opera com a produção de verdades inelutáveis e eternas, 

mas sim com conhecimentos provisórios, possivelmente revistos a partir de uma nova teoria, 

submetida ao crivo do método científico. Assim, a Ciência nunca provará peremptoriamente a 

existência ou não do livre-arbítrio, uma vez que uma verdade científica sempre poderá ser 

revisada. 

Todavia, ainda que por meio de uma verdade provisória, não se vislumbra que a Ciência 

tenha conseguido ao longo da história uma resposta satisfatória sobre o tema. Indo mais além, 

exceto por uma hipótese implausível, não parece ser concebível que a Ciência logrará tal 

intento, uma vez que, como será visto mais adiante nessa tese, o problema do livre-arbítrio 

parece ser muito mais semântico do que científico194. 

A hipótese implausível acima aventada seria apenas para a comprovação da ausência de 

livre-arbítrio (a existência de livre-arbítrio é cientificamente indemonstrável), a partir de um 

cenário determinista. Alguns autores, como Juan Vicente SÁNCHEZ-ANDRÉS, consideram o 

cérebro uma máquina e que suas ações (explícitas ou implícitas) são derivadas de uma 

                                                 
193 “No século 20, verifica-se uma virada decisiva no estatuto da Natureza a partir do entendimento do papel do 

ser humano, como observador participante e agente, dentro de um universo regido pelas leis da ‘nova física’, 

formulada pelas teorias da relatividade e do caos e pela mecânica quântica, às quais logo veio unir-se a reflexão 

da “nova biologia” molecular. Nenhuma descrição da realidade pode mais se eximir de levar em consideração os 

conceitos inéditos emergentes destas disciplinas. Ainda insuficientemente avaliado, este ‘giro epistemológico’ 

provoca uma verdadeira revolução nas concepções vigentes de natureza humana e dos temas a ela associados como 

o determinismo e o livre-arbítrio.” ALEKSANDROWICZ, Ana Maria C.; MINAYO, Maria Cecília De Souza. 

Humanismo, liberdade e necessidade: compreensão dos hiatos cognitivos entre ciências da natureza e ética. In: 

Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 3, p. 513-26, 2005, p. 517. 
194 Jose Antonio RAMOS VÁZQUEZ pondera que: “Se a ciência pretende desvela o mistério da liberdade, creio 

que erra, porque não há tal ‘mistério’, nem, em havendo, ele é resolúvel cientificamente, por não existir nenhuma 

comprovação científica possível. Creio que ninguém se propõe seriamente dizer que ‘só se se descobre tal ou tal 

coisa poderei dizer que sou livre’ (ou o inverso: ‘sou livre até que a ciência não me demonstre o contrário’). Não 

é a ciência que pode demonstrar a liberdade, nem a não-liberdade).” RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La 

pregunta por la libertad de acción (y una respuesta desde la filosofía del lenguaje). In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 168.  
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concatenação de processos neuronais, sendo o cérebro e suas condutas deterministas, embora a 

complexidade cerebral torne as respostas de tal “máquina” imprevisíveis dentro do estado atual 

de conhecimento195.  

No entanto, em um cenário tecnológico mais avançado, poder-se-ia comprovar a 

inexistência de livre-arbítrio por meio de experimentos aptos a demonstrar que o determinismo 

rege o comportamento humano. Nesse sentido, por exemplo, se um super computador (muito 

superior a qualquer tecnologia disponível atualmente196) fosse ligado ao cérebro de um 

indivíduo e tivesse a capacidade de considerar e calcular todas as variáveis que operam na mente 

do sujeito (a partir de apreensões de dados externos ao indivíduo e também relacionando os 

fluxos mentais internos a ele) e conseguisse dominar as relações causais que ocorrem a partir 

de determinados estímulos, seria possível imaginar que tal computador oferecesse previsões 

corretas de todos os comportamentos do indivíduo em estudo.  

Todavia, as previsões do computador só atestariam a ausência de livre-arbítrio por meio 

do método indutivo, com repetições numerosas o suficiente (seja em número de previsões como 

também de cobaias) e que contemplassem ações humanas complexas (condicionadas a um 

número gigantesco de variáveis).  

Se o super computador não acertasse todas as previsões comportamentais não seria 

possível atestar a ausência de livre-arbítrio por uma dentre três razões possíveis: 1 - algum 

problema no experimento (não à toa, a ideia de replicabilidade é tão cara à Ciência, por permitir 

reavaliar a metodologia aplicada); 2 - o fato do computador ser insuficientemente poderoso para 

calcular comportamentos com causas muito complexas (e alguns pensadores entendem que tal 

experimento nunca será possível porque o futuro não é computável); 3 - não há determinismo 

nas condutas humanas (o que não seria cientificamente comprovado, mas impediria, por razões 

lógicas, a comprovação do contrário).  

Caso o computador apontasse para o determinismo de nossas ações, a tese da ausência 

de livre-arbítrio ganharia proeminência. Todavia, sem o livre-arbítrio, elemento central à 

                                                 
195 SÁNCHEZ-ANDRÉS, Juan Vicente. El espacio de la responsabilidade em el determinismo. In: DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad 

y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 234. 
196 Stephen HAWKING e Leonard MLODINOW ponderam que: “Se o comportamento humano é de fato 

determinado pelas leis da natureza, é razoável concluir que o resultado comportamental é determinado de uma 

forma tão complexa e com tantas variáveis que o torna impossível de prevê-lo na prática. Para isso seria necessário 

o conhecimento do estágio inicial de cada um dos trilhões de trilhões de moléculas no corpo humano e resolver 

um número similar de equações, o que tomaria alguns bilhões de anos. HAWKING, Stephen; MLODINOW, 

Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010, p. 32. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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caracterização de nossa cultura, permaneceríamos humanos, ou sem o atributo da liberdade de 

agir o conceito que temos do que é um ser humano cairia por terra, já que incompatível com a 

ideia de um autômato previamente determinado197? 

Fato é – retomando o olhar científico – que a tese de que não cabe à ciência responder 

se o ser humano possui ou não livre-arbítrio é defendida nesse trabalho. Então, qual é a razão 

do estudo do livre-arbítrio a partir da ótica de alguns ramos da Ciência? A resposta se fragmenta 

em dois argumentos: em primeiro lugar, é necessário contextualizar o que a Ciência produz 

sobre o tema e como suas constatações são inconclusivas.  

Descortinar tal realidade é fundamental à proposta de um recorte que desconstrói 

(justamente por ser inconclusiva) a ideia de livre-arbítrio no Direito penal, passando a operar 

dentro do conceito de autodeterminação. Em segundo lugar, há um notável interesse das 

Ciências criminais especificamente pela Neurociência, inclusive com um certo 

deslumbramento de alguns autores pelas conclusões obtidas pelos neurocientistas. Nesse 

sentido, parece fundamental desconstruir algumas relações inadequadas feitas por penalistas, 

tomando por base conclusões neurocientíficas, aplicadas sem maiores critérios à dogmática 

penal198.  

De início e antes de se adentrar no cerne deste capítulo (a Neurociência, em virtude da 

pertinência que lhe foi conferida pelo Direito penal contemporâneo), serão expostas algumas 

considerações da Física e da Biologia sobre o problema do livre-arbítrio, as quais servirão à 

construção de um panorama para a aproximação neurocientífica dessa mesma questão. 

 

 

 

                                                 
197 Tal questão, um ponto nevrálgico de saberes como a Filosofia, Biologia e Antropologia, já foi proposta, com a 

beleza da escrita literária, por DOSTOIÉVSKI: “E, com efeito, se realmente se encontrar um dia a fórmula de 

todas as nossas vontade e caprichos, isto é, do que eles dependem, por que leis precisamente acontecem, como se 

difundem, para onde anseiam dirigir-se neste ou naquele caso etc. etc., uma verdadeira fórmula matemática, então 

o homem será capaz de deixar de desejar, ou melhor, deixará de fazê-lo, com certeza. Ora, que prazer se pode ter 

em desejar segundo uma tabela? Mais ainda: no mesmo instante o homem se transformará num pedal de órgão ou 

algo semelhante; pois, que é um homem sem desejos, sem vontades nem caprichos, senão um pedal de órgão?” 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. Tradução de Boris Schnaiderman. São Paulo: Editora 34, 2000, 

pp. 39-49. 
198 Para tanto, o subcapítulo “3.3 – Neurociência e liberdade de ação” empreenderá pormenorizadamente uma 

análise crítica da relação entre direito penal e neurociência 
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3.1 - O livre-arbítrio e a Física: acerca da “passagem do tempo” 

 

De acordo com uma perspectiva clássica da Física, o Universo é regido por leis que 

contém em si constantes, as quais permitem, por exemplo, determinar em quanto tempo um 

móvel cairá de um ponto até o solo (desde que conhecidas algumas variáveis em jogo e a 

constante gravitacional daquele local). Para os deterministas, essa regularidade do Universo 

está estabelecida por regras previamente estabelecidas. Para LAPLACE, alcunhado por alguns 

historiadores da ciência como “pai do determinismo”, mesmo as situações em que há uma 

aparente perturbação das leis universais teriam um caráter cíclico (sendo, portanto, regidas por 

regras excepcionais determinadas)199.  

A busca por postulados e equações aptas a explicar o funcionamento das leis físico-

químicas é uma força motriz da Ciência, sobretudo no que concerne à pretensão de buscar uma 

teoria universal que conjugasse todas essas leis em uma fórmula (uma espécie de “Teoria de 

tudo”, o “Santo graal” dos físicos). Tal teoria deveria ser apta a conjugar perspectivas até hoje 

inconciliáveis da Física200, o que possibilitaria uma melhor compreensão de fenômenos (ou 

ideias) como o tempo201.  

A primeira indagação quanto ao tempo diz respeito a sua própria duração. Nesse 

sentido, uma pergunta tão cacofônica quanto paradoxal seria: “Quanto tempo tem o tempo?” 

                                                 
199 Isaac NEWTON, por seu turno, creditava às regras do Universo a Deus, como uma espécie de legislador divino, 

apto a excepcionar às próprias leis (o que o autor concebia como “milagres”) e que, ademais, manteria o Universo 

em funcionamento, ao precisar dar corda ao mecanismo do “relógio celestial” para evitar o caos. Sobre o tema, 

cf., por exemplo, EBERT, John David. O Fim da Divindade Mecânica. Tradução de Edvaldo Batista de Souza 

Brasília: Teosófica, 2012. Cf. ainda, HAWKING, Stephen; MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova 

Iorque: Bantam Books: 2010, p. 30. 
200 Para Stephen HAWKING, tal harmonização entre teorias não seria possível e uma acabaria por falsear a outra, 

quando aplicadas a determinado objeto e hipótese. Nesse sentido: “Os cientistas de hoje descrevem o Universo em 

termos de duas teorias parciais fundamentais: a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. São estes os 

grandes feitos intelectuais da primeira metade do século. A teoria da relatividade geral descreve a força da 

gravidade e a estrutura em macro-escala do Universo, ou seja, a estrutura em escalas que vão de apenas alguns 

quilômetros a alguns milhões de milhões de milhões de milhões (1.000.000.000.000.000.000.000.000) de 

quilômetros: as dimensões do Universo observável. A mecânica quântica, por seu lado, tem a ver com fenômenos 

que ocorrem em escalas extremamente reduzidas, tais como um milionésimo de milionésimo de centímetro. 

Infelizmente, contudo, estas duas teorias são incompatíveis: não podem estar ambas corretas.” HAWKING, 

Stephen. Uma breve história do tempo. Tradução de Ribeiro da Fonseca. Lisboa: Círculo de leitores, 1988, p. 

21. 
201 HAWKING faz uma ressalva às possibilidades de tal teoria: “Mesmo que descubramos uma teoria unificada 

completa, tal não significaria que fôssemos capazes de prever acontecimentos em geral, por duas razões. A 

primeira é a limitação que o princípio da incerteza da mecânica quântica traz aos nossos poderes de previsão. E 

não há nada que possamos fazer para nos livrarmos dela. Na prática, no entanto, esta primeira limitação é menos 

restritiva que a segunda, que advém do fato de não podermos resolver exatamente as equações da teoria exceto em 

situações muito simples.” HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo... Cit., p. 169. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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É dizer, segundo alguns autores, desde a Filosofia da Física contemporânea, faz sentido 

falar na ideia de tempo antes de qualquer espacialidade, por exemplo, antes da criação do 

Universo. 

Todavia, nem a ideia de um universo é pacífica na Física, haja vista a tese que sugere a 

existência de “multiversos” (como pluralidade de universos), o que permitiria um número sem 

fim de possibilidades fáticas. Assim todo e qualquer comportamento fisicamente e logicamente 

possível estaria inserido nos incontáveis universos, o que poderia sinalizar o livre-arbítrio, 

desde que se evidenciasse que de alguma forma os universos paralelos se comunicassem (e que 

fizessem sentido dentro de uma relação de causalidade202). No entanto, David DEUTSCH, 

físico teórico que defende a existência de universos paralelos, ressalva que não obstante tal 

teoria seja compatível com o livre-arbítrio, ela não é apta a explica-lo203. 

Sob o prisma científico, tem-se por hipótese mais aceita da criação do(s) 

Universo(s), a Teoria do Big bang. Stephen HAWKING, ao iniciar suas considerações sobre 

o tema, usa de uma anedota sobre AGOSTINHO DE HIPONA e com este concorda, ainda 

que as razões do filósofo medieval e do físico contemporâneo para a mesma conclusão 

sejam absolutamente distintas:  

 

O conceito de tempo não tem qualquer significado antes do começo do 

Universo. Este fato foi apontado por Santo Agostinho. Quando lhe 

perguntaram: "Que fazia Deus antes de criar o mundo?" Agostinho não 

respondeu: "Andava a preparar o Inferno para todos os que fazem essas 

perguntas." Em vez disso, respondeu que o tempo era uma propriedade do 

Universo que Deus tinha criado, e que não existia antes do começo do 

Universo.204 

 

Diferente da explicação teológica, os físicos, desde o século XX, recorrem a uma 

explicação do tempo não como criação divina, mas como dimensão espacial. Na Física de 

                                                 
202 Explicar a comunicação dos multiversos a partir de ligações causais coerentes com nossa experiência é um dos 

maiores impasses de tal teoria. Por exemplo, se alguém atira uma flecha contra um alvo, só faria sentido à 

percepção humana um número limitado de consequências presentes nos infinitos universos (a flecha cair antes do 

alvo, acertar o alvo no meio, acertar um canto do alvo, passar por cima, pela esquerda, etc...). Assim, todas as 

possibilidades físicas existiriam, mas apenas algumas seriam coerentes. Nesse sentido, pertinente a conhecida 

metáfora dos macacos digitando ao longo de um tempo infinito: “a maior parte do que escrevem não presta, mas 

ocasionalmente, por puro acaso, poderão escrever um soneto de Shakespeare.” HAWKING, Stephen. Uma breve 

história do tempo. Tradução de Ribeiro da Fonseca. Lisboa: Círculo de leitores, 1988, p. 129. 
203 Acerca dos multiversos, vide DEUTSCH, David. The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes 

and its Implications. Londres: Allen Lane, 1997. 
204 Ibid, p. 17. 
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EINSTEIN, o tempo não mais é visto como uniforme, conforme era concebido na 

perspectiva newtoniana205. Dentro da teoria da relatividade206, o tempo é entendido como 

dimensão do espaço, dentro de uma perspectiva de um Universo quadri-dimensional (três 

planos espaciais, que poderiam ser representados pelas noções de latitude, longitude e 

altura, mais o plano temporal)207. Acerca da medição do espaço e do tempo, Stephen 

HAWKING explica:  

 

O metro é definido como a distância percorrida pela luz em 

0,000000003335640952 segundos medidos por um relógio de césio. (A razão 

para este número em particular é o fato de corresponder à definição histórica 

do metro—em termos de duas marcas numa barra de platina guardada em 

Paris). Do mesmo modo, pode usar-se uma nova e mais conveniente unidade 

de comprimento chamada segundo-luz. Este é simplesmente definido como a 

distância percorrida pela luz num segundo. Na teoria da relatividade, define-

se agora a distância em termos de tempo e de velocidade da luz, pelo que se 

segue automaticamente que cada observador medirá a luz com a mesma 

velocidade (por definição, um metro por 0,000000003335640952 

segundos).208 

 

Estima-se que a luz viaja (na velocidade aproximada de 1,08 bilhão de km/h) durante 8 

minutos para percorrer a distância entre o Sol e o planeta Terra. Se assim o é, caso o Sol pare 

brilhar, só notaremos tal efeito após 8 minutos de seu acontecimento. Ou seja, a penumbra do 

sistema solar já teria acontecido e observador terráqueo estaria presenciando um fenômeno do 

passado no Sol. O mesmo ocorre quando contemplamos galáxias muito mais distantes do que 

o Sol em relação a nós, alguns bilhões de anos-luz, por exemplo, que é justamente o tempo que 

a luz levou oriunda daquele ponto levou para alcançar o observador humano, o qual, portanto, 

olha para o “passado” e, possivelmente, contempla um astro que nem mais existe. 

                                                 
205 Cf. ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 35 e ss.  
206 Para mais detalhes da Teoria da relatividade de Albert EINSTEIN, cf. por exemplo, HAWKING, Stephen; 

MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010, pp 82-87. 
207 “A teoria da relatividade obriga-nos, contudo, a modificar fundamentalmente as nossas concepções de espaço 

e tempo. Temos de aceitar que o tempo não está completamente separado nem é independente do espaço, mas sim 

combinado com ele, para formar um objeto chamado espaço-tempo. É um dado da experiência comum podermos 

descrever a posição de um ponto no espaço por três números ou coordenadas. Por exemplo, pode dizer-se que um 

ponto; numa sala está a dois metros de uma parede, a noventa centímetros de outra e a um metro e meio acima do 

chão. (...) Um acontecimento é qualquer coisa que ocorre num determinado ponto no espaço e num determinado 

momento. Pode, portanto, ser especificado por quatro números ou coordenadas. Mais uma vez, a escolha das 

coordenadas é arbitrária; podem ser; usadas quaisquer três coordenadas espaciais bem definidas e qualquer medida 

de tempo. Em relatividade, não há verdadeira distinção entre as coordenadas de espaço e de tempo.” HAWKING, 

Stephen. Uma breve história do tempo... Cit., pp. 32-33. 
208 Ibid., p. 32. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)


105 

 

 

 

Assim, o que é passado em determinado ponto do espaço-tempo ainda é o futuro para 

um observador distante, um futuro já previamente estabelecido209. Se, conforme exposto, o 

tempo é entendido a partir dessa dimensão espacial, não há que se falar em sucessão entre 

passado, presente e futuro, sendo estes apenas coordenadas espaciais. Não à toa, EINSTEIN 

afirmou que “a aparência de um passado, presente e futuro como coisas distintas em nossa 

experiência, nada mais é do que uma persistente ilusão.”  

Stephen HAWKING considera que as leis científicas não estabelecem diferença entre 

passado, presente e futuro. Todavia, aponta o físico britânico, há uma grande diferença entre os 

sentidos de ir temporalmente para frente ou para trás, em nossa vida real e cotidiana. Para ele: 

 

Há pelo menos três setas diferentes do tempo. Primeiro há a seta 

termodinâmica, o sentido do tempo em que a desordem ou entropia 

aumenta210. Depois há a seta psicológica, ou seja, o sentido em que sentimos 

que o tempo passa, em que nos lembramos do passado, mas não do futuro. 

Finalmente, há a seta cosmológica, que é o sentido do tempo em que o 

Universo está a expandir-se em vez de contrair-se211. 

 

Para além da Física, na tradição filosófica alguns autores já apontavam que o único dado 

de realidade possível está no presente, haja vista ser o passado lembrança e o futuro imaginação. 

Compactuando com essa tese filosófica, o físico Julian BARBOUR explica: “Minha ideia básica 

é que o tempo não existe. Não há um ‘rio invisível’ do tempo. Mas há coisas que você pode 

chamar de instantes no tempo, ou ‘agoras’. Conforme vivemos, vemo-nos movendo por uma 

sucessão de agoras212.” Nesse sentido, estaríamos condenados a sermos eternos prisioneiros do 

                                                 
209 A Teoria da relatividade aponta que a velocidade de deslocamento de um observador afeta a passagem do 

tempo, já que a velocidade da luz é constante. Quanto maior a velocidade, mais devagar se dá a passagem do 

tempo, ao ponto de, na velocidade da luz, o tempo estagnar. 
210 Quanto à seta temporal termodinâmica, ele exemplifica: “Imaginemos uma chávena com água que cai de uma 

mesa e se quebra em mil bocadinhos no chão. Se tomarmos um filme desta cena, podemos facilmente dizer quando 

é que o filme está a correr para diante ou para trás. Se o fizermos correr para trás, veremos, de repente, os 

bocadinhos juntarem-se a partir do chão e saltarem de novo para cima da mesa para formarem uma chávena inteira. 

O aumento de desordem ou entropia com o tempo é um exemplo do que se chama uma seta do tempo, qualquer 

coisa que distingue o passado do futuro, dando um sentido ao tempo.” HAWKING, Stephen. Uma breve história 

do tempo... Cit., p. 144.  
211 Ibid, p. 145. 
212 Cf. BARBOUR, Julian. The end of time. Disponível em: <http://www.edge.org/conversation/the-end-of-time> 

Acesso em 17/03/2017. 
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instante, cativos de átimos infinitamente justapostos por uma causalidade, a qual, de acordo 

com HUME, é produto mental213. 

Há também quem refute a existência do passado, presente e futuro, afirmando haver 

uma coexistência dos momentos temporais, espalhados pelo espaço-tempo, dentro de um 

“universo bloco” que congrega todos os instantes214. Para outros autores, o tempo existe apenas 

como construção humana215. Henri BERGSON aponta que o tempo na mente é distinto do 

tempo físico, uma vez que na mente as percepções atuais se misturam às lembranças de 

experiências passadas, não podendo ser tratadas como um aglomerado mecanicista de átomos 

desprovidos de memória, razão pela qual a mente não estaria sujeita exclusivamente às leis 

deterministas216. Não advindo de uma lei universal ou sendo uma categoria autônoma à 

consciência humana. O tempo seria um ato de rebelião humana contra a clausura do agora ou 

dos “agoras”, como prefere Julian BARBOUR.  

Paul VALÉRY, lançando um olhar filosófico sobre um tema físico, expõe: “Permita-me 

lhes indicar uma das mais extraordinárias invenções da humanidade. Falo simplesmente da 

invenção do passado e do futuro. Não se tratam de noções naturais217.” O ensaísta francês 

considera que o homem natural viveu o instante, como um animal, o qual sente apenas uma 

noção mínima de passado e futuro. Por uma generalização imaginária do instante, o homem 

cultural criou o tempo passado e futuro. Voltado ao antes e ao depois, ele acaba por sentir falta 

daquilo que não existe como realidade, as memórias do que se foi ou o desejo daquilo que 

potencialmente virá. A invenção do passado e futuro é um dado contrário à natureza, somente 

                                                 
213 Para David HUME, a causalidade não está ligada aos eventos que ocorrem na realidade, mas emerge na mente 

dos observadores. A contiguidade das sucessões temporais e espaciais são interpretadas a partir de relações de 

causa e efeito. Assim, para HUME, a ideia de necessidade em virtude de uma relação causal previamente 

estabelecida é uma sensação que deveria ser psicologicamente explicada. Cf. LAU, Hakwan C. Free Choice and 

Human Brain. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause Behavior? Cambridge: MIT press, 2000. 
214 Para o conceito de “universo bloco”, vide SKOW, Bradford. Objective Becoming. Oxford: Oxford University 

Press, 2015, pp. 4 a 20.  
215 Vide, BERGER, Gaston. Phénoménologie du temps et prospective. Paris: PUF, 1964. 
216 Cf. BERGSON, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: PUF, 2007, pp. 108-129. 
217 VALÉRY, Paul. Essais quasi politiques. In: HYTIER, J. (org.). Oeuvres. Paris: Gallimard, 1957, p. 1024. Cabe 

aqui um breve parêntesis para apontar que a ideia de liberdade de ação está necessariamente ligada à noção de um 

futuro, já que a vontade acerca de algo diz respeito a uma realização futura e a própria possibilidade de ação livre 

é materializada em um comportamento futuro. Não à toa, Fernando SAVATER faz referência a Hannah ARENDT, 

autora que observa que na língua inglesa, a palavra will serve para designar os tempos verbais do futuro e para 

denominar a palavra vontade. SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 49. 
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acessível a um ser dotado de uma mente que produz ideias abstratas. Tal qual o passado e futuro, 

é possível que o livre-arbítrio também seja um produto mental.218 

Ainda que ficcionais as noções de passado e futuro e também de livre-arbítrio são 

essenciais à condição humana, inclusive sendo ideais indissociáveis na construção da relação 

de causalidade219 presente na liberdade de ação, em que a deliberação (pretérita) seria causa da 

conduta posterior. Um ser humano que age sem livre-arbítrio e sem ter em conta o passado e o 

futuro perde parâmetros decisivos em uma diferenciação perante as demais espécies de seres 

vivos. 

Se é certo que o passado, presente e futuro são ilusórios, como sustentou EINSTEIN, 

não há que se falar em liberdade de ação dentro da Teoria da relatividade, uma vez que a 

deliberação (como elemento indicativo da vontade) tem de ocorrer antes da conduta. A ação é 

livre se tem por pressuposto (ou seja, algo temporalmente pretérito) a liberdade de decisão entre 

opções possíveis. A teoria de EINSTEIN traz em seu bojo, portanto, uma perspectiva 

determinista do Universo. No entanto, ainda que assim o seja, é certo que o ser humano possui 

uma sensação de liberdade. O físico alemão, em um escrito para o poeta indiano Tagore, esboça 

uma explicação metafórica da razão para tal fenômeno: 

 

Se a Lua, na ação de completar seu eterno trajeto em torno da Terra, fosse 

contemplada com autoconsciência, ela estaria totalmente convencida de que 

estaria viajando de acordo com sua vontade... Assim um Ser – dotado de 

inteligência superior – observando o homem e seus movimentos, sorriria ao 

contemplar a ilusão do homem de que ele age de acordo com sua própria 

vontade.220 

 

Todavia, diferentemente de EINSTEIN – que enxergava a percepção da vontade 

humana como um mal-entendido de um ser incapaz de computar todas as variáveis que 

                                                 
218 Todavia, há que refute a possibilidade do livre-arbítrio como categoria mental dissociada do livre-arbítrio físico. 

Nesse sentido: “A liberdade não pode aparecer nos domínios da psicologia se não estiver de antemão alojada na 

física.” MARGENAU, Henry. Quantum mechanics, free will, and determinism. In: The Journal of Philosophy, 

v. 64, n. 21, p. 714-725, 1967, p. 715. 
219 “Assim como a liberdade de ação é uma categoria que advém da experiência em nossas vidas físicas, a 

causalidade pode ser considerada como um modo de percepção por meio do qual reduzimos nossas impressões 

sensoriais em uma ordem... o sentimento de volição e a demanda por causalidade são elementos igualmente 

indispensáveis na relação entre sujeito e objeto no âmago do problema do conhecimento.” BOHR, Niels. Atomic 

Theory and the Description of Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1961, pp. 116-117. 
220 Acerca da citação de EINSTEIN, confira a introdução dos editores da seguinte obra: LIBET, Benjamin et al. 

The Volitional Brain: Towards a Neuroscience of Free Will. Exeter: Imprint, 2004, p. 12 e ss. 
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influenciariam na sua forma de agir – há perspectivas da Física que sinalizam que o livre-

arbítrio não é uma ficção em um mundo determinado, mas sim uma possibilidade plausível, em 

um panorama de indeterminação descortinado pela Física quântica. 

 

3.1.1 – O determinismo da física mecanicista clássica e o resgate do indeterminismo pela 

física quântica 

 

Após o alvorecer da física quântica por volta dos anos 20 do século passado, alguns 

filósofos deitaram o olhar sobre essa verdadeira quebra de paradigma (nos exatos moldes da 

expressão cunhada por KUHN221) e, dentre diversas assertivas que surgiram a partir das teorias 

quânticas, uma das mais contundentes foi a de que a Física quântica contraporia a Teoria da 

relatividade e, por conseguinte, permitiria sustentar a ideia de livre-arbítrio, porque a incertitude 

quântica romperia com as cadeias causais existentes no estrito determinismo222,  afastando a 

noção de necessidade. Dessa forma, a partir de uma série de causas preestabelecidas não mais 

haveria apenas um resultado necessário, advindo da confluência de todas essas causas. Elliot 

SOBER problematiza a questão do determinismo da seguinte forma: 

 

Será o determinismo verdadeiro? Antes de responder a esta questão, sejamos 

claros sobre em que consistiria o determinismo ser falso. Se o determinismo 

for falso, então o mundo é indeterminista. Isto significa que uma descrição 

completa dos factores causais num dado momento deixa em aberto o que irá 

acontecer a seguir. Num tal universo, tudo o que se pode dizer é que o estado 

actual de um sistema torna alguns futuros mais prováveis do que outros: o 

importante é que mesmo uma descrição completa do presente deixa em aberto 

mais do que um futuro possível. Até ao século XX, o determinismo foi 

considerado uma tese plausível acerca do mundo, e largamente aceite. As leis 

do movimento de Newton, por exemplo, têm um carácter determinista. (...) A 

lei diz o que tem de acontecer se um objeto for tratado de certa maneira. A 

ideia que quero considerar, no entanto, diz que todas as coisas feitas de matéria 

são em última análise governadas pelas leis da física. Logo, como a teoria de 

                                                 
221 “Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” KUHN, Thomas 

S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1997, 

p. 13. Sobre a teoria quântica como indicação de uma nova ordem na Física, Cf. o capítulo 5, em especial seu 

subcapítulo 7, de BOHM, David. A totalidade e a ordem implicada. Tradução de Mauro de Campos e Silva. São 

Paulo: Cultrix, 2001, p. 154 e ss. 
222 Para EINSTEIN, por exemplo, “tudo seria determinado, do começo ao fim, por forças além de nosso controle. 

Tudo estaria determinado para insetos e para as estrelas. Seres humanos, vegetais, poeira cósmica, todos dançando 

uma misteriosa música, entoada a distância por um flautista invisível.” Apud MILLER, James. Thoughts from 

Earth. Victoria: Trafford Publishing, 2004, p. 4. 
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Newton é determinista, a ideia é que o comportamento dos seres vivos e das 

criaturas com mentes deve ter um carácter determinista. A ideia envolvida 

nesta tese newtoniana generalizada é que o "determinismo se propaga aos 

níveis superiores". (...) Se a mente de uma pessoa for algo de material, então 

as suas crenças, desejos e subsequente comportamento são governados por 

leis deterministas.223 

 

Com a Física quântica, surge uma nova perspectiva acerca do Universo, excepcionando 

a tradição determinista, por meio de proposições a respeito do comportamento não estritamente 

determinável das partículas atômicas e subatômicas.  

A perspectiva quântica reverberou na temática do livre-arbítrio, sendo certo que o há 

uma superação deslumbramento inicial dos teóricos224, diante de um modelo que aparentemente 

era apto a mostra a liberdade de ação a partir da indeterminação225. O objetivo deste subcapítulo 

é evidenciar, de forma singela (tendo em conta que seria uma verdadeira heresia supor que uma 

tese de Direito almejasse qualquer profundidade no assunto226), a relação entre as descobertas 

da Física quântica e o livre-arbítrio227, demonstrando que, noves fora zero, mais uma vez a 

Ciência não logrou êxito em comprovar nossa liberdade de agir. 

                                                 
223 SOBER, Elliott. Liberdade, determinismo e causalidade. Tradução de Paulo Ruas. Disponível em 

<https://philpapers.org/rec/SOBLDE> acesso em 07/06/2016, p. 7. 
224 “A possibilidade de recorrer à Física quântica, que teve um certo auge nos anos oitenta e noventa, a qual 

recorreram desesperadamente certos indeterministas, mostra-se cada vez mais como uma hipótese menos plausível 

de trabalho.” RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción (y una respuesta desde la 

filosofía del lenguaje). In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas 

perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, 

p. 331. 
225 Por exemplo, uma posição não de todo cética: “Albergar a crença de que a liberdade é possível por meio das 

indeterminações na natureza não resolve o problema da liberdade... mas permite somente um primeiro passo em 

direção dessa solução.” MARGENAU, Henry. Quantum mechanics, free will, and determinism. In: The Journal 

of Philosophy, v. 64, n. 21, p. 714-725, 1967, p. 715. 
226 O tema faz parte do presente trabalho apenas por ser pertinente ao recorte, sem qualquer pretensão de 

contribuição para o debate quântico, haja vista ser o assunto espinhoso até mesmo para especialistas. Nesse sentido, 

a frase do renomado físico estadunidense Richard FEYNMAN: “Eu acho que posso dizer com segurança que 

ninguém entende a mecânica quântica.” Cf. HAWKING, Stephen; MLODINOW, Leonard. The Grand Design. 

Nova Iorque: Bantam Books: 2010, p. 65. 
227 O Direito penal, campo central dessa tese, também possui alguns autores que fazem aproximações com a Física 

quântica, inclusive com a proposta de um “Direito penal quântico” que ultrapassaria a imputação de culpa com 

base apenas na relação de causalidade e trabalharia com elementos indeterminados (tal qual a física quântica), 

aproximando a rigidez dogmática da política criminal. A bem da verdade, tal proposta não traz novos elementos à 

dogmática penal, já que sem a necessidade do lastro quântico, por exemplo ROXIN, por meio de seu funcionalismo 

teleológico, aproximou a dogmática da política criminal e trouxe elementos indeterminados que em muito superam 

a imputação com base na relação causal entre conduta e resultado (v.g. a ideia de análise da tipicidade material, 

presente na sua teoria e na de diversos outros penalistas).  Sobre o “Direito penal quântico”, vide GONDIM, Reno 

Feitosa. Epistemologia quântica & direito penal – fundamentos para uma teoria da imputação objetiva do direito 

penal. Curitiba: Juruá, 2005. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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Em linhas gerais, a Física quântica surgiu como um contraponto à tradição mecanicista 

clássica, cuja gênese pode ser atribuída aos trabalhos de NEWTON produzidos ao fim do século 

XVII e início do século XVIII, bem como da Teoria da relatividade proposta por Albert 

EINSTEIN. Stephen HAWKING e Leonard MLODINOW contextualizam: 

 

As teorias fundamentais da Física descrevem as forças da natureza e como os 

objetos reagem a elas. Teorias clássicas como a de Newton são construídas a 

partir de uma perspectiva que reflete a experiência cotidiana, na qual os 

objetos materiais possuem uma existência individual, e são situados em 

localizações definidas e seguem trajetos definíveis. A Física quântica, por sua 

vez, proporciona uma perspectiva para a compreensão de como a natureza 

opera em escalas atômicas e subatômicas, esboçando um esquema conceitual 

em que a posição, trajeto e até o passado e futuro de um objeto não é 

precisamente determinável.228  

 

Todavia, há que se relativizar uma noção amplamente divulgada de que a Física quântica 

fez terra arrasada da ideia de que a natureza é governada por leis. Na realidade, poder-se-ia 

entender que ela propõe uma nova perspectiva para o determinismo, ao operar com 

probabilidades diante de uma situação qualquer, em detrimento de operar a partir da visão 

tradicional determinista, calcada em uma causalidade necessária. Cai por terra a ideia de uma 

ordem previamente estabelecida para todo e qualquer fenômeno, o que indiscutivelmente cria 

um panorama que nem hipoteticamente poderia ser previsto com absoluta certeza, mas, no 

máximo, poder-se-ia chegar à probabilidade de seus resultados. Portanto, não sugere a Física 

quântica uma absoluta desordem nos fatos229, um cenário indeterminista sem qualquer tipo de 

vínculo causal entre os acontecimentos. 

Assim, a Física quântica estabelece para um estado qualquer (dada a complexidade de 

estabelecer um número exato) inumeráveis futuros possíveis. Todavia, melhor que se falar que 

eles são indeterminados seria falar que são futuros predeterminados por probabilidades. Fritjof 

CAPRA aponta que “em nível subatômico, a matéria não existe com certeza em lugares 

definidos; em vez disso, mostra ‘tendências para existir’, e os eventos atômicos não ocorrem 

                                                 
228 HAWKING, Stephen; MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010, p. 59. 
229 TELLES JR. tece uma crítica a uma interpretação hermética do conceito de ordem e desordem, ao afirmar que 

a “desordem é a ordem que não queremos.” TELLES JR., Goffredo da Silva. O Direito Quântico. Ensaio sobre 

o fundamento da ordem jurídica. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 203. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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com certeza em tempos definidos e de maneiras definidas, mas antes mostram ‘tendências para 

ocorrer’.”230 Flávio GOLDMAN esclarece que a Física quântica: 

 

Nega a existência de leis gerais aptas a determinar, em quaisquer casos e com 

a chancela da certeza, o comportamento humano, em prol da concepção de 

que tal comportamento, essencialmente complexo pois submetido a 

numerosas condições que o determinam, poderá ser compreendido e previsto 

tão-somente em termos de probabilidade. Por outras palavras, a liberdade 

humana se manifesta por meio de atos de escolha cujas causas se afiguram em 

altíssimo grau de complexidade, tanto quanto é complexa e multifacetada a 

natureza do homem. Não sendo, portanto, passíveis de compreensão em sua 

integralidade, já que não determinados por fatores rígidos e claramente 

discerníveis, tais atos não poderão jamais ser previstos antecipadamente em 

termos de certeza, embora possam sê-lo em termos probabilísticos.231 

 

Como de hábito na Ciência, não há uma Física quântica unívoca, mas sim vertentes que 

guardam traços primários em comum, sendo que diversos autores propuseram e propõem 

variações e modelos com base nesse paradigma calcado na noção de probabilidades. Um desses 

autores foi Werner Karl HEISENBENG, que anunciou o “princípio da indeterminação” (mais 

conhecido como “princípio da incertitude” ou ainda como “princípio da incerteza”) ao notar a 

incapacidade de determinar-se a posição e velocidade de partículas atômicas232. Stephen 

HAWKING descreve tal princípio da seguinte forma: 

 
Para predizer a posição e a velocidade futuras de uma partícula, é necessário 

poder medir com precisão a sua posição e velocidade atuais. A maneira óbvia 

para conseguir este resultado é fazer incidir luz na partícula. Algumas das 

ondas luminosas serão dispersadas pela partícula o que indicará a sua posição. 

Contudo, não se pode utilizar uma quantidade arbitrariamente pequena de luz; 

tem de se utilizar pelo menos um quantum. Este quantum vai perturbar a 

partícula e modificar a sua velocidade de um modo que não pode ser predito. 

Além disso, quanto maior for a precisão com que se mede a posição, menor 

será o comprimento de onda necessário e daí maior a energia de um único 

quantum. Portanto, a velocidade da partícula será mais perturbada. Por outras 

palavras, quanto mais rigorosamente tentamos medir a posição da partícula, 

menos precisa é a medida da sua velocidade, e vice-versa. (...) O princípio da 

                                                 
230 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2002, pp. 74-74. 
231 GOLDMAN, Flavio. Direito quântico: revisitação e hipóteses de aplicação ao direito contemporâneo. 

Dissertação de mestrado em Direito. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, pp. 63-64. 

Ainda na página 63, o autor afirma que “A teoria quântica do direito desmistifica o indeterminismo científico, 

aplicando-o nos exatos termos postulados pela física moderna: não se trata de afirmar que o comportamento dos 

seres – neste caso, os atos de escolha do homem – se realiza de modo totalmente aleatório, sem qualquer sujeição 

a algo que os poderia determinar.” 
232 Para maiores detalhes sobre a teoria de HEISENBERG, vide, por exemplo, 

<http://www.informationphilosopher.com/ solutions/scientists/heisenberg/> acesso em 30/03/2017.  
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incerteza de Heisenberg é uma propriedade fundamental e inevitável do 

mundo.233 

 

A Física quântica aponta que há uma incerteza advinda do comportamento determinado 

das partículas e que essa incerteza não decorre apenas da incapacidade humana de computar 

(mesmo com o uso de recursos tecnológicos atuais) todos os dados da natureza que influenciam 

causalmente ato. Assim, não seria questão de tempo (o período necessário para o alcance de 

uma tecnologia suficiente para o cálculo de todas as variáveis de uma situação) para que a Física 

quântica fosse refutada. A aleatoriedade proposta pela Física quântica não é, portanto, apenas 

uma espécie de determinismo insuficientemente computável em razão de sua complexidade, 

mas sim uma estocasticidade, ou seja, tratam-se de comportamentos aleatórios que podem ser 

apreendidos a partir de probabilidades, mas nunca de forma exata. Stephen HAWKING afirma 

que: 

 

De acordo com a Física quântica, não importa quanta informação é obtida ou 

quão potente é a capacidade de computar de algum aparelho: o resultado dos 

processos físicos não pode ser previsto com certeza porque ele não é 

determinado com certeza234. Em vez disso, dado um estado inicial de um 

sistema, a natureza determina seu futuro por meio de um processo que é 

fundamentalmente incerto.235  

 

 

A aleatoriedade (o que, como já foi dito, não é um atributo indeterminista, estando 

melhor categorizado como um traço atinente a um determinismo probabilístico) proposta pela 

Física quântica não basta para caracterizar o livre-arbítrio. Nesse sentido, o resultado do 

                                                 
233 HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo... Cit., p. 64. Na página seguinte, aponta ainda 

HAWKING que: “O princípio da incerteza marcou o fim do sonho de Laplace de uma teoria científica, um modelo 

do Universo completamente determinista: certamente que é impossível predizer acontecimentos futuros com 

exatidão, se nem sequer é possível medir com precisão o estado atual do Universo! Podíamos continuar a imaginar 

que existe um conjunto de leis que determina completamente os acontecimentos para algum ser sobrenatural, capaz 

de observar o estado presente do Universo sem o perturbar.” Na página 170, o autor reitera a assertiva: “Sabemos 

agora que as esperanças do determinismo de Laplace não podem realizar-se, pelo menos nos termos que ele tinha 

em mente. O princípio da incerteza da mecânica quântica implica que certos pares de quantidades, como a posição 

e a velocidade de uma partícula, não podem ambos ser preditos com toda a precisão.” 
234 Tal afirmação refuta posições como a de Henry ATLAN, exposta na seguinte paráfrase: “Nos contornos do 

‘caos determinista’ verificado nos eventos complexos de processos físico-químicos e biológicos, a existência da 

aparente aleatoriedade corresponde apenas à nossa ignorância da precisa organização das leis que os determinam.” 

ATLAN, Henry. Le plaisir, la douleur et les niveaux de l’éthique. International Journal of Bioethics 6, pp. 53-64, 

1995, apud ALEKSANDROWICZ, Ana Maria C.; MINAYO, Maria Cecília De Souza. Humanismo, liberdade e 

necessidade: compreensão dos hiatos cognitivos entre ciências da natureza e ética. In: Ciência & Saúde Coletiva, 

v. 10, n. 3, p. 513-26, 2005, p. 517. 
235 HAWKING, Stephen; MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010, p. 44. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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lançamento de um dado (atirado manualmente em um ambiente não controlado) não é 

absolutamente previsível, havendo uma aleatoriedade reduzida a 6 valores impressos nas faces 

de um dado padrão (se bem que, é de se considerar, dentro do contexto quântico, as 

possibilidades de um dado cúbico cair sobre uma de suas 12 arestas ou sobre um de seus 8 

vértices). Da mesma forma, os padrões de movimento de uma pessoa convulsionando também 

são aleatórios. Não há que se falar, no entanto, em liberdade de ação de um objeto ou de uma 

pessoa cujos movimentos corporais estão fora de seu controle, ainda que em ambas as hipóteses 

ocorram fatos que não sejam estritamente determinados. 

Da intersecção entre Física quântica e livre-arbítrio surgem teorias bastante inventivas. 

Conquanto elas não possuam e provavelmente não possuirão evidências que as alicercem, uma 

vez que não são empiricamente aferíveis no atual estado científico da humanidade.  Por 

exemplo, a partir de uma perspectiva puramente especulativa, Robert Kane expõe uma dessas 

teorias, a qual aponta que a indeterminação236 quântica teria especial relevância em situações 

em que um sujeito se visse diante de algum conflito de valores (por exemplo, entre duas 

decisões, uma considerada egoísta e outra altruísta). Assim:  

 

A incerteza e a tensão interna que sentimos em momentos de conflito interno 

refletem na indeterminação de nossos próprios processos neuronais. O que 

experimentamos internamente, a incerteza sobre o que fazer em tais ocasiões 

corresponderia fisicamente à abertura da janela de oportunidade que 

temporariamente torna suscetível de influência a determinação completa, 

estabelecida por causas passadas.237  

 

Para Robert KANE, valores distintos geram diferentes cursos de ação em uma situação 

e em um conflito axiológico haveria uma agitação caótica no cérebro que o tornaria 

especialmente sensível às microindeterminações ocorridas dentro do sistema neuronal.  Nesse 

sentido, KANE não aponta que conflitos morais criam indeterminações quânticas, mas sim 

potencializam-nas nessas situações que demandam um processo deliberativo238.  

A teoria acima exposta aponta que decisões complexas estimulam a aleatoriedade das 

partículas atômicas e subatômicas, diminuindo a determinação ou, no mínimo, aumentando o 

                                                 
236 Conforme já apontado, o termo “indeterminação” não parece ser ideal na descrição das propostas da Física 

quântica. No entanto, tal expressão está sendo utilizada nesse contexto de modo a descrever com fidelidade 

terminológica o que Robert KANE sugere. 
237 KANE, Robert. Responsability, Luck, and Chance: Reflections on Free Will and Indeterminism. In: Journal 

of Philosophy, Ekstrom, 2001, p. 164. 
238 Cf. KANE, Robert. The significance of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 126-130. 
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grau de incerteza estabelecido probabilisticamente para cada provável resultado a ser escolhido. 

No entanto, o incremento da aleatoriedade – como um atributo não deliberado, mas sim 

pertencente a ordem do acaso –  por si só não assegura o livre-arbítrio. Pondera Elliot Sober:  

 

A questão que quero colocar-lhe é: mudaria de ideias acerca da liberdade se o 

acaso fosse introduzido nesta perspectiva? Ou seja, suponha que os seus 

desejos e crenças se devem aos genes, meio ambiente e acaso. Se o 

determinismo lhe rouba a liberdade, o acaso também parece fazê-lo. O mesmo 

se aplica ao Argumento da Inevitabilidade. Suponhamos que concorda com a 

tese defendida por este argumento — que as suas acções não podem ser livres 

por serem inevitáveis, dadas as crenças e desejos que tem. Será que introduzir 

o acaso nesta perspectiva deixa mais espaço para a liberdade? Penso que não. 

Se o facto de as suas crenças e desejos determinarem as suas acções as 

impedem de serem livres, creio que continuaria a não se considerar livre se as 

suas acções fossem causadas pelas suas crenças e desejos, e pelo acaso.239  

 

O mal-entendido oriundo da discussão entre liberdade de ação e determinação pode 

decorrer do entendimento de que a ideia de algo livre significar algo sem qualquer causa 

anterior. Por outro lado, a Física quântica estabelece que não há uma determinação unívoca para 

os fatos ocorrido no universo, mas sim probabilidades de resultados. Todavia, tais resultados 

plurais e probabilísticos não são comprovadamente deliberados pelo agente. Assim, como seria 

possível falar em liberdade de ação, se um cenário, embora com perspectivas alternativas, não 

possui um sujeito que decida por alguma dessas alternativas, mas sim alguém assujeitado pela 

dinâmica aleatória das partículas? Nesse diapasão, ponderam Laurence LESHAN e Henry 

MARGENAU: 

 

A liberdade envolve dois componentes: possibilidades (existência de um 

genuíno conjunto de alternativas) e escolha. A mecânica quântica provê as 

possibilidades, mas podemos argumentar que somente a mente pode fazer a 

                                                 
239 SOBER, Elliott. Liberdade, determinismo e causalidade. Tradução de Paulo Ruas. Disponível em 

<https://philpapers.org/rec/SOBLDE> acesso em 07/06/2016. O autor exemplifica sua posição a partir da seguinte 

hipótese: “Para sublinhar este aspecto, consideremos um certo tipo de cirurgia cerebral. Suponha que é agora um 

sistema determinista: os seus desejos e crenças determinam aquilo que irá fazer. Eu, entretanto, ofereço-lhe um 

implante cerebral, por meio do qual uma pequena roda de roleta é introduzida nos seus processos de deliberação. 

Se pensa que não é livre por ser um sistema determinista, torná-lo-ia a operação livre? Parece implausível. Antes 

da operação, era um escravo das suas crenças e desejos. Com a cirurgia, passou a ser um escravo das suas crenças, 

desejos, e da roda de roleta. A alteração de um sistema determinista para um sistema indeterminista não produziu 

qualquer diferença no que se refere à liberdade.”  
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escolha por meio de uma seleção (e não uma imposição energética) dentre os 

cursos futuros possíveis.240  

 

Destarte, a Física quântica demonstra apenas uma premissa do livre-arbítrio: a 

existência de possibilidades, o que não assegura a liberdade de escolha de um dentre as 

alternativas possíveis. Como será visto pormenorizadamente mais a frente241, as respostas sobre 

a noção de livre-arbítrio e sua existência ou inexistência parecem estar menos vinculadas a 

parâmetros científicos e mais ligadas a estruturas semânticas, construídas a partir de consensos 

estabelecidos com base na experiência de liberdade humana. 

Por fim, cabe tecer brevíssimos apontamentos acerca de uma tentativa de aproximação 

entre Direito e Física quântica. Nesse diapasão, no Brasil, a obra mais consagrada é da lavra de 

um dos maiores expoentes do pensamento jurídico brasileiro no século XX, Goffredo da Silva 

TELLES JR., denominada “Direito quântico. Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica”242.   

Extrai-se da obra uma tentativa de apontar similaridades entre a dinâmica do Direito e 

algumas propostas da Física quântica. Nesse sentido, nota-se uma obra eminentemente 

descritiva, não se verificando, por exemplo, a (re)construção de institutos jurídicos a partir de 

alguma perspectiva da teoria quântica. O autor tece algumas considerações sobre a expressão 

que intitula o livro: 

 

O termo Direito quântico é um nome. É o nome criado pelo autor deste livro, 

com a intenção deliberada de assinalar que as leis – criações da inteligência 

para a ordenação do comportamento humano em sociedade – são tempestivas 

expressões culturais de subjacentes, silenciosas e perenes disposições 

genéticas da Mãe-Natureza. Esse nome foi inventado para lembrar que a 

disciplina jurídica da convivência é a ordenação do Universo no setor 

humano."243 

 

                                                 
240 LESHAN, Laurence; MARGENAU, Henry. Einstein's Space and Van Gogh's Sky. Londres: Macmillan, 

1982, p. 240. 
241 Especificamente no subcapítulo “3.4 – Para além da Ciência: A “solução” da (não) questão do livre-arbítrio.” 
242 Mencionam-se ainda, os seguintes trabalhos: GOLDMAN, Flavio. Direito quântico: revisitação e hipóteses 

de aplicação ao direito contemporâneo. Dissertação de mestrado em Direito. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2010; SAYEG, Ricardo H. A concretude do direito quântico em face da abstração e 

parcialismo do imaginário jurídico tradicional. In: GRANDA, Cláudio et al (orgs.). Estudos do imaginário 

jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 
243 TELLES JR., Goffredo da Silva. O Direito Quântico. Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2006, pp. 360-361. 



116 

 

 

 

Goffredo da Silva TELLES JR. entende ser o Direito quântico um Direito natural, mas 

não no sentido que essa expressão tem dentro do contexto jusnaturalista. O autor denomina de 

Direito natural aquele que é uma síntese oriunda da interação entre fatores ambientais e das 

características genéticas dos indivíduos244. Relacionando tal temática com a liberdade de ação, 

expõe o jurista: 

 

Todo ato de escolha depende, antes de mais nada, do patrimônio genético do 

agente. E depende, também, do confronto de uma informação provinda do 

mundo exterior, como todo o cabedal de aprendizagem, de pensamento, de 

imaginação, de ideal, já armazenado pelo agente. É um ato de composição de 

forças, mas de forças às vezes tão numerosas, às vezes tão distintas e 

indiscerníveis, que a escolha pode dar a impressão de ser um ato totalmente 

livre. A extraordinária complexidade do ato de escolha produz um sentimento 

de liberdade. Mas o incontestável é que todo ato livre é sempre um ato 

determinado por alguma causa.”245 

 

O autor aponta que o “sentimento de liberdade” decorre de uma “extraordinária 

complexidade do ato de escolha.246" A expressão “sentimento de liberdade” sugere que esta 

esteja desvinculada de subsídios fáticos e se dê como um produto da mente, o que não distancia 

o autor – em que pese a obra ser voltado a um Direito ligado à Física quântica – de autores 

deterministas clássicos.  

Logo após, ainda no excerto colacionado, afirma TELLES JR. “incontestável é que todo 

ato livre é sempre um ato determinado por alguma causa.” No entanto, hoje a determinação 

causal de um ato está distante da incontestabilidade e talvez seja temerária a generalização de 

que um ato livre é determinado por alguma causa. Há uma pluralidade de causas que dão gênese 

a um comportamento qualquer e, ao que parece, estabelecer uma etiologia exaustiva de uma 

ação humana é uma tarefa sobre-humana em razão da complexidade das variáveis 

condicionantes. Sendo assim, não é possível atestar de forma inconteste que um ato livre não 

possua algum tipo de conteúdo totalmente discricionário e sem ligação com qualquer causa.   

                                                 
244 “O patrimônio genético de cada ser em particular é causador de sua identidade própria, seus pendores naturais, 

suas peculiares predisposições. Tal é a razão pela qual uma verdadeira compreensão do comportamento humano e 

da liberdade – assim como a correta interpretação das leis que regem comportamento e liberdade – exige clara 

consciência da interação natural das predisposições genéticas e dos fatores circunstanciais do meio em que 

transcorre a existência dos seres.” TELLES JR., Goffredo da Silva. O Direito Quântico... Cit., p. 360. 
245 Ibid, p. 186. 
246 “A complexidade, como é óbvio, condiciona a variedade. Quanto mais complexo é um ser, mas variadas serão 

suas possibilidades de manifestação. A versatilidade é natural corolário da complexidade.” Ibid., p. 154. 



117 

 

 

 

TELLES JR. entende que a consequência de um fato depende da repercussão de um 

estímulo ambiental (pela natureza ou por terceiros) sobre a individualidade do sujeito. Dessa 

relação surgirá uma reação complexa que não é previsível com absoluta segurança. O autor 

ressalva que, a despeito da impossibilidade de certeza quanto uma reação, é possível, por meio 

de um método experimental, inferir quais seriam os comportamentos reativos prováveis, já que 

“a prolongada observação do comportamento dos seres demonstra que suas reações têm índices 

de probabilidade. Umas são muito prováveis; outras, apenas prováveis, e outras 

improváveis.”247 

Ocorre que, de certa forma, estabelecer probabilidades é determinar. Explica-se: em um 

determinismo clássico, por exemplo na concepção de LAPLACE, seria possível determinar a 

reação B, a partir do conjunto de estímulos (A1, A2, A3... A4955848...). Ao operar com noções 

probabilísticas substitui-se a consequência determinista B, por uma série de consequência 

prováveis: a partir do conjunto de estímulos (A1, A2, A3... A4955848...) tem-se por reação 

muito provável B, provável C, pouco provável D, improvável E...  

Todavia, para se assegurar a afirmação de que a observação do comportamento permite 

elaborar “índices de probabilidade”248 seria necessário estabelecer categorias de incidência (em 

matizes que vão, por exemplo, do “muitíssimo provável” ao “improvável”), o que, no fim das 

contas, não contribui de qualquer forma para o debate acerca do livre-arbítrio, já que tais 

categorias estão incluídas dentro de um conjunto que contém em seus extremos: de um lado, a 

total certeza do determinismo laplaceano e, de outro, a total incerteza de um indeterminismo 

que refuta o causalismo.  

Há que se aclarar, portanto, que a determinação apenas probabilística da reação a ser 

executada não significa que ela é dotada de liberdade, uma vez que a pluralidade de ações 

possíveis, apenas probabilisticamente computáveis, não basta para evidenciar que a decisão 

tomada foi escolhida, já que, como há pouco apontado, indeterminação ou mesmo a 

determinação probabilística não atestam a liberdade de ação.  

                                                 
247 TELLES JR., Goffredo da Silva. O Direito Quântico. Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2006, p. 187. 
248 Os critérios fundantes de cada conceito do índice de probabilidades são, no limite, atribuídos subjetivamente. 

Ou seja, alguém terá que definir quanto é “pouco provável” ou “muito provável”. Fábio Macêdo MENDES aponta 

que “Deve-se reconhecer que as probabilidades podem ser utilizadas para descrever o grau de crença em 

hipóteses.” Cf. Processos estocásticos em Física: teoria e fundamentos. Disponível em < 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4033/1/2009_FabioMacedoMendes.pdf> acesso em 07/06/2017, p. 15. 
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Em outro momento da obra em estudo, afirma Goffredo da Silva TELLES JR que "a 

adesão a uma das alternativas oferecidas pela complexidade do agente - é o que chama ato de 

escolha. Neste ato, é que se revela a presença da liberdade humana."249 Tal assertiva sugere o 

livre-arbítrio, todavia, não por um raciocínio que lance mão da teoria quântica, mas sim a partir 

da ideia de decisão tomada dentre as diversas possíveis, as quais seriam inúmeras em razão da 

complexidade do sujeito deliberador. No entanto, não parece haver nesse tipo de argumentação 

algo que evidencie ser a “adesão a uma das alternativas” dotada de “liberdade”.  

Fato é que metáfora quântica constitui uma engenhosa tentativa de explicar o Direito 

em termos científicos. Todavia, embora haja algumas similitudes entre Direito e Física 

quântica, parece haver um problema de ordem epistemológica em tangenciar tais temas, já que 

o Direito é uma linguagem construída socialmente (refuta-se aqui, portanto, qualquer posição 

que advogue pela existência de um Direito natural). 

Assim, ainda que o Direito possa ser avaliado a partir de um olhar científico, ele não é 

uma Ciência em si e suas normatividade não são apreendidas pelo homem (como, por exemplo, 

na Física, cujas regras são esboçadas a partir de teorias, em um empenho descritivo), mas sim 

criadas (a partir da elaboração de um conjunto de regras, em um empenho prescritivo). O 

Direito é produto da cultura (seja em sua criação ou em seu estudo), as leis físicas – quânticas 

ou não – tem sua existência a despeito do homem (sendo apenas seu estudo um produto da 

cultura humana, já que dentro do âmbito cultural está inserida a Ciência). Em suma, descobrir 

(ação atinente à ciência em sua atividade descritiva) é diferente de criar (ação atinente à 

construção do Direito como um ordenamento normativo positivado).  

Conforme exposto, é cediço que há similaridades entre a Física a partir de sua explicação 

teorética quântica e o Direito. No entanto, encontrar-se-ão similaridades entre o Direito se 

comparado a outras teorias físicas, teoria químicas, teorias biológicas, etc... A aproximação 

entre Direito e Física quântica é possível em relação a alguns aspectos pontuais e não parece 

trazer elementos que não poderiam ser extraídos de uma análise pura do Direito. Além disso, o 

uso de metáforas extraídas da Física quântica não demonstra servir a facilitar a compreensão 

do Direito.  

                                                 
249 TELLES JR., Goffredo da Silva. O Direito Quântico. Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2006, p. 185. 
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Por fim, é incontestável que a Física quântica estabeleceu uma verdadeira revolução na 

forma como a humanidade “enxerga”250 o Universo. Todavia, a despeito de uma expectativa 

que perdurou por boa parte do século XX, ela não trouxe respostas cientificamente decisivas 

(afirmações dotadas de provisoriedade) para o dilema do livre-arbítrio251. No que concerne ao 

Direito penal e, mais especificamente, ao estudo da culpabilidade a partir da liberdade de ação 

(um tema de cerne dessa tese), não parece ser a Física quântica, um instrumental teórico apto a 

lapidar ou inovar tal temática.  

Considerar-se-á, como passo posterior, as contribuições das Ciências biológicas à 

discussão da liberdade de ação, sempre com vistas à aproximação jurídico-penal do tema.  

 

3.2 – O livre-arbítrio e a Biologia: a liberdade é um atributo da vida? 

 

A Biologia, como ciência que se ocupa dos seres vivos, ocupa-se, dentre outros temas, 

das formas como a vida se manifesta e de que forma ela se comporta. Vida, entendida aqui a 

partir do difundido conceito segundo o qual a vida é um fenômeno que anima a matéria. No 

entanto, é notável como a palavra “vida” guarda gigantescas dificuldades conceituais, as quais, 

escapam ao cerne dessa tese. Nesse sentido e a seguir, um excerto que demonstra que “vida” 

tal qual “liberdade” (conforme já exposto anteriormente) são expressões que geram enormes 

impasses semânticos:  

 

A vida – tanto no aspecto local, como corpo de animais, plantas e micróbios, 

quanto no plano global, como a biosfera – é um fenômeno material sumamente 

complexo. Ela exibe as propriedades químicas e físicas habituais da matéria, 

mas com um toque diferente. A vida se distingue não por seus componentes 

químicos, mas pelo comportamento desses componentes. Assim, a pergunta 

‘o que é vida?’ é uma armadilha linguística. Para respondê-la de acordo com 

as regras gramaticais, devemos fornecer um substantivo, uma coisa. Mas a 

                                                 
250 Aspou-se o verbo enxergar pois as teorias quânticas têm por objetos ocorrências que escapam à sensoriedade 

humana. 
251 John SEARLE afirma que “A persistência do problema do livre-arbítrio na filosofia parece-me um escândalo. 

Após todos esses séculos de escrita sobre o tema, não me parece ter havido muito progresso." No entanto, afirma 

o autor, que a introdução da Física quântica como possível solução para esse tormentoso debate não lhe faz 

qualquer sentido. SEARLE, John. Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language and Political 

Power. Nova Iorque: Columbia University Press, 2007, p. 74. 
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vida na Terra assemelha-se mais a um verbo. Ela conserva, sustenta, recria e 

supera a si mesma.252 

  

A dinâmica comportamental dos seres vivos incute no observador mais agudo, sob o 

prisma metafísico, a seguinte questão: Há intenção nesse comportamento?253 É dizer, o ser 

vivente que age de certa maneira o faz de forma deliberada? Quais elementos compõem essa 

ideia de deliberação? Stephen HAWKING e Leonard MLODINOW ponderam: 

 
Como dizer se um ser possui ou não livre-arbítrio? Se alguém encontrar um 

alien, como alguém pode afirmar tratar-se apenas de um robô ou afirmar ter 

ele uma mente própria? O comportamento do robô pode ser completamente 

determinado, diferente de um ser com livre-arbítrio. Seriam os observadores 

capazes de detectar o comportamento do robô como as de um ente com ações 

previsíveis? Considerando que um alien do tamanho de um humano conteria 

milhares de trilhões de trilhões de partículas, ainda que o alien fosse um robô, 

seria impossível calcular a interação de tais partículas e prever qual seria seu 

comportamento. Assim, seria possível concluir que qualquer ser dotado de 

complexidade seria dotado de livre-arbítrio – não como um traço fundamental 

do ser em questão – mas sim como uma confissão da incapacidade de se 

estabelecer os cálculos suficientes a predizer qual seria a sua ação254.  

 

Conforme depreende-se do excerto acima, um critério possível para se estabelecer a 

existência de livre-arbítrio do ser partiria não de sua própria liberdade de ação, mas sim da 

impossibilidade do observador estabelecer a ausência do livre-arbítrio do observado a partir da 

previsão de seu comportamento. 

No entanto, a percepção insuficiente de terceiros observadores não define a existência 

ou ausência de liberdade de ação de um sujeito. Nem mesmo a experiência solipsista desse 

                                                 
252 MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é vida? Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2002, p. 28. Ainda sobre o tema e demonstrando que o conceito biológico de vida está atrelado decisivamente 

à semântica: “Atualmente, a única especificidade do ser vivo refere-se à complexidade de sua organização e à das 

funções que a acompanham. Existe, portanto, no plano biológico, um continuum entre o não-vivo e o vivo, entre 

um mundo sem consciência e a consciência humana, de modo que a própria questão do que seja vida não mais 

pertença a seus domínios, mas sim àqueles que lidam com as experiências de significação para o homem.” 

ALEKSANDROWICZ, Ana Maria C.; MINAYO, Maria Cecília De Souza. Humanismo, liberdade e necessidade: 

compreensão dos hiatos cognitivos entre ciências da natureza e ética. In: Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 3, 

p. 513-26, 2005, p. 520. 
253 “As pessoas têm livre-arbítrio? Se possuímos livre-arbítrio, onde na árvore evolutiva ele se desenvolveu? Uma 

alga ou bactéria possui livre-arbítrio, ou seu comportamento é automático, previsível por leis científicas? Seriam 

apenas os seres pluricelulares dotados de livre-arbítrio, apenas os mamíferos?” HAWKING, Stephen; 

MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010, p. 31. 
254 Ibid, p. 144. 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)


121 

 

 

 

sujeito, “sentindo-se” livre, atestaria o livre-arbítrio (o qual, como será visto mais a frente255, 

pode ser, no máximo, presumido).  

Antes de se afirmar a existência ou não do livre-arbítrio dos seres vivos, é fundamental 

definir quais elementos designam o conceito de livre-arbítrio. Um desses elementos parece ser 

a consciência de possibilidade de decidir diferente. Tal capacidade parece ser atinente aos seres 

humanos, tendo em vista a Ciência não ter apontado que os animais tomam decisões cientes da 

existência de possibilidades distintas de escolha256. Todavia, como dito, entender-se livre não é 

um elemento suficiente para atestar inequivocamente o livre-arbítrio.  

Alguns autores apontam ainda um outro elemento decisivo na atribuição do livre-

arbítrio – se existente – como algo exclusivo da experiência humana: a prevalência da vontade 

sobre os cursos causais naturais, ao passo que as condutas dos demais seres (ainda que dotados 

de alta complexidade, como mamíferos) está embasada em comportamentos instintivos, 

consentâneos aos cursos causais naturais). Renauld BARBARAS observa que: 

 

De acordo como uma perspectiva, que remonta ao menos aos estoicos e se 

desenvolve na filosofia clássica até Kant, somos livres enquanto temos essa 

aptidão, cujo nome mais comum é vontade, a resistir ao curso da natureza, isto 

é, a opor à causalidade natural uma outra forma de causalidade, a causalidade 

da razão, que determina aquilo que deve ser feito.257 

 

A complexidade dos seres vivos é uma chave essencial para o debate acerca da posse 

do livre-arbítrio. Isso porque à medida que os seres ganham complexidade, surgem novas 

características e atributos (por exemplo, novos sentidos) ou há um desenvolvimento daqueles 

já existentes. Nesse sentido, o progresso cognitivo experimentado pelos seres humanos permitiu 

que seu cérebro altamente desenvolvido proporcionasse condições para existência de um ser 

                                                 
255 Cf. a proposta de uma “perspectiva agnóstica” sobre o livre-arbítrio no subcapítulo “3.4 – Para além da Ciência: 

a “solução” da (não) questão do livre-arbítrio.” 
256 Sobre o tema, sob um prisma filosófico e não científico, o seguinte excerto de uma clássica obra sobre o livre-

arbítrio: “Frente a ações causais meramente objetivas, o poder geral de eleição representa (poder-eleger), sem 

dúvidas, um grau de liberdade. Um animal cuja percepção de um alimento e cuja correspondente sensação de fome 

transforma-se sem mais em um impulso instintivo e na ação de comer, sem que se chegue a uma motivação e 

eleição, não é livre.” Porém, ainda sobre o conceito de “poder-eleger” observa de forma aguda o pensador alemão 

que a exigência da decisão também seria uma espécie de restrição da liberdade, uma vez que uma ideia de ter-que-

eleger retiraria a dualidade do poder-eleger (que consiste em uma dualidade: optar por eleger ou optar por não 

eleger).  SCHELER, Max. Metafísica de la libertad. Tradução de Walter Liebling. Buenos Aires: Editorial Nova, 

1970, p. 26. 
257 BARBARAS, Renauld. O corpo da liberdade. BORNHEIM, Gerd. As medidas da liberdade. In: NOVAES, 

Adauto (org.). O avesso da liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2002, p. 179. 
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racional e com consciência de si, apto a desenvolver um pensamento dotado de altíssimo grau 

de abstração e capaz de produzir cultura, superando as condições naturais258. 

Todavia e por exemplo, Juan Vicente SÁNCHEZ-ANDRÉS considera que 

independentemente do grau de complexidade de um ser vivo, no limite, seu fundamento é 

físico-químico259. Assim, desde uma criatura unicelular ao humano, todos são compostos de 

matéria e mesmo a mente humana é um produto do cérebro, sua estrutura material que funciona 

de acordo com leis físico-químicas. No entanto, por meio de suas sinapses, o cérebro promove 

a interação de neurônios que permitem a gerar o que se entende por mente humana.  

Sabine MAASEN elucida didaticamente que “nada sem meu cérebro” não significa 

“nada, exceto meu cérebro260.” Por seu turno, Anthony KENNY assevera que “o que outorga 

significado a qualquer produto do meu cérebro é algo completamente exterior a ele261.” 

A ideia do livre-arbítrio como atributo de um ser dotado de uma mente (que é produto 

de um cérebro altamente desenvolvido) não pode ser construída a partir de conhecimentos 

estritamente biológicos, pois depende de uma problematização filosófica dos atributos atinentes 

à noção de ação livre. Tal construção foge a um modelo de livre-arbítrio tradicional, sob o ponto 

de vista de aspectos biológicos262. Nesse sentido: 

                                                 
258 “A base do mundo é física, e nesse ponto um ser humano não divergirá muito de uma rocha, de uma árvore ou 

de qualquer outro ser unicelular. Porém, a base física do mundo tem evoluído de modos diversificados, originando 

a biologia e, desta, com o ser humano, a cultura. Na articulação dos três níveis – física, biologia e cultura – 

diferentes e gradativos ocorre a possibilidade de se conciliar a ciência e a liberdade. A explicação adota um ponto 

de vista evolutivo, como referido, do inorgânico ao orgânico e deste, em aumento da complexidade por efeito de 

mutação oportunista, até se atingir uma atividade reflexiva ainda mais poderosa: a representação de alguma destas 

atividades e o uso destas representações para o autoexame e autoavaliação” ALVES, José Antônio. Limites da 

Consciência. Porto: Fronteira do Caos Editores, 2013, p. 197. 
259 SÁNCHEZ-ANDRÉS, Juan Vicente. El espacio de la responsabilidade em el determinismo. In: DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo (org.). In: Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 231. Em sentido semelhante, 

Francisco Jose RUBIA afirma que “o cérebro é matéria, igual ao resto do universo.” RUBIA, Francisco Jose. El 

fantasma de la libertad: datos de la revolución neurocientífica, Barcelona: Crítica, 2009, p. 56. De fato, o 

cérebro é matéria, no entanto, não tal qual todo universo, pois nem todo o universo é matéria, haja vista que 

justamente o cérebro é responsável pela gênese de uma mente, que opera de forma não redutível a aspectos 

exclusivamente físico-químicos. 
260 MAASEN, Sabine. Neurosociety Ahead? Debating Free Will in the Media. In: POCKETT, Susan (org.). Does 

Conciousness Cause Behavior? Cambridge: MIT press, 2000, p. 44. 
261 KENNY, Anthony. La metafísica de la mente: filosofía, psicología, linguística. Tradução de Francisco 

Rodriguez Consuegra. Barcelona: Paidós, 2000, p. 204. Carlos María ROMEO CASABONA observa que, mesmo 

com os avanços científicos da contemporaneidade, as explicações sobre os processos mentais se encontram em um 

patamar de nebulosidade, sendo que “reduzir a consciência à fisiologia ainda hoje seria um ato de fé.” ROMEO 

CASABONA, Carlos María. Presupuestos biológicos y culpabilidad penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo 

(org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-

penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 495.  
262 Não obstante, a perspectiva biológica historicamente conviveu com teorias (muitas de ordem teológica, sob as 

mais diversas crenças) que propunham um plus à matéria corpórea, qual seja, uma alma. Acerca disso, observa, a 
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Até o início do século XX, o livre-arbítrio estava calcado sobre a base de uma 

teoria biológica segundo a qual os organismos vivos – com o homem em lugar 

de destaque – desenvolviam-se de acordo com uma finalidade interna, ao 

contrário dos seres não-vivos, determinados somente por mecanismos causais. 

O fenômeno da vida, caracterizando-se pela capacidade de reprodução e de 

adaptação do organismo a mudanças externas, comprovaria a existência de 

forças vitais irredutíveis às leis físico-químicas.263 

 

De uma perspectiva biológica, os seres atuam em função de sua carga genética que 

estabelece uma série de características individualizantes, dentre elas – para aqueles de maior 

complexidade – uma conformação de circuitos neuronais dotados de plasticidade, ou seja, 

adaptáveis à medida que o ser interage com o ambiente externo.  

Um exemplo da interação entre corpo e ambiente (natural e construído) pode ser 

observado nos ritmos circadianos de um determinado ser. “Circadiano” é um termo que em sua 

literalidade designa algo que ocorre em frequências de aproximadamente 24 horas (“cerca” de 

um “dia”). Todavia, em uma acepção ampla, os ritmos circadianos designam processos que 

ocorrem nos seres e são caracterizados por uma frequência dotada de ritmicidade. A 

Cronobiologia é a ciência que se ocupa de tal estudo, ao analisar como o comportamento é 

permeado por certos padrões que se sucedem ao longo do tempo a partir de uma ritmicidade264.  

O exemplo privilegiado de um ritmo circadiano é o sono. A necessidade de dormir não 

é inerente a todos os seres e esse ato de “dormir” possui enormes variações enormes variações 

dependendo da espécie, tais como processos, formas, duração e ritmicidade. Nos humanos, o 

sono é caracterizado por um ritmo circadiano por excelência, pois, em tese, os indivíduos 

dormem diariamente, com uma duração média de por volta de um terço a um quarto das horas 

de um dia.  

                                                 
partir de um viés cético, Daniel DENNETT: “No decorrer dos séculos tem sido tentador imaginar que as diferenças 

impressionantes entre os seres humanos se devam a características especiais de um algo a mais – a alma - de 

alguma maneira instalada nos corpos. Hoje sabe-se que, por mais tentadora que esta ideia seja, não é minimamente 

sustentada por nada do que a biologia tem dito sobre nossos cérebros. Quanto mais sabemos sobre a maneira como 

evoluímos e como os nossos cérebros funcionam, mais certos estamos de que esse ingrediente a mais não existe.” 

DENNETT, Daniel C. Freedom Evolves. Londres: Penguin UK, 2004, p. 16.  
263 ALEKSANDROWICZ, Ana Maria C.; MINAYO, Maria Cecília De Souza. Humanismo, liberdade e 

necessidade: compreensão dos hiatos cognitivos entre ciências da natureza e ética. In: Ciência & Saúde Coletiva, 

v. 10, n. 3, p. 513-26, 2005, p. 520. 
264 A respeito da Cronobiologia, vide, por exemplo, MORENO, C.; FISCHER, F. M.; MENNA-BARRETO, L. 

Aplicações da Cronobiologia. In: MARQUES, N.; MENNA-BARRETO, L. (Org.). Cronobiologia: princípios e 

aplicações. São Paulo: EDUSP, 1997. 
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Assim, a existência humana é entremeada pelo sono e o comportamento individual é 

condicionado por esse fenômeno dotado de ritmicidade. Se é certo que o ato de dormir é uma 

necessidade de ordem fisiológica, suas consequências escapam à Biologia e geram significados 

culturais decisivos para a conformação de cada indivíduo e da sociedade. Não à toa, a 

Cronobiologia lança olhar para o “tempo biológico” e para o “o tempo social” como dois 

elementos que se condicionam e demarcam expectativas sociais e geram efeitos na dinâmica 

social. Nesse sentido, a autodeterminação de um sujeito, como atuação consciente está limitada 

por uma necessidade de ordem biológica (o sono), que não pode ser suprimido por um mero ato 

de vontade do indivíduo, embora, cada vez mais seja moldado a partir das necessidades 

cotidianas (o que se insere no tempo social), o que, não raramente, descalibra a necessidade 

fisiológica de repouso de cada um (o que se insere no tempo biológico). Nesse sentido, quanto 

aos efeitos da privação do sono, atestam MENNA-BARRETO e LOUZADA: 

 

A privação de sono também gera mudanças na atenção e no desempenho. A 

privação de sono está associada a lapsos de atenção durante atividades 

simples. (...) Finalmente, há crescentes evidências de que a privação de sono 

tem importante influência no desempenho de atividades complexas.265 

 

Assim, o conceito de livre-arbítrio e também o conceito de autodeterminação devem ser 

necessariamente relativizados, de forma a contemplar barreiras de ordem biológicas (assim 

como barreiras oriundas de leis físicas, conforme mencionou-se nos subcapítulos anteriores) 

que não parecem ser superáveis (e talvez nem seja eticamente desejável que elas sejam 

superadas no futuro), por exemplo, barreiras como o sono, o envelhecimento e a morte.  

Em suma, o conceito de liberdade humana deve ser construído apesar dos limites 

biológicos dos sujeitos, limites esses que acabam por reverberar nas formas de desempenho 

social de cada um266, considerando-se que atributos biológicos, como traços fenotípicos e 

                                                 
265 LOUZADA, F.; MENNA-BARRETO, L. O sono na sala de aula - tempo escolar e tempo biológico. Rio de 

Janeiro: Vieira&Lent, 2007, pp. 85-86. Um outro estudo da Cronobiologia aponta como a insônia afeta as tomadas 

de decisão: WHITNEY, Paul et al. Feedback blunting: total sleep deprivation impairs decision making that 

requires updating based on feedback. In: Sleep, v. 38, n. 5, 2015. 
266 Em um exemplo do Direito penal brasileiro, uma de nossas excludentes de culpabilidade, a inimputabilidade, 

está lastreada em fatores biológicos, seja em razão de uma presunção existente na inimputabilidade pelo critério 

etário (previsto no artigo 27 do Código penal), como também na inimputabilidade pelo critério psicológico 

(prevista no artigo 26 do Código penal), em virtude de uma performance mental (por doença ou desenvolvimento 

mental completo ou retardado, conforme prevê a literalidade do artigo) que não permita ou reduza a capacidade 

de entendimento do caráter ilícito do fato ou impeça ou dificulte a determinação do indivíduo de acordo com esse 

entendimento.  
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capacidade cognitiva são distribuídos entre os humanos a partir de uma “grande loteria” que 

opera com variáveis de ordem genética. 

A autodeterminação de alguém necessariamente sofrerá influência das variáveis 

biológicas que caracterizam um indivíduo. Dessa forma – entrando no debate penal – o 

comportamento criminoso também pode ter influência de elementos biopsicológicos do sujeito. 

No entanto, é preciso levar em consideração que trabalhar a imputação ou não de um delito a 

alguém a partir dessa chave é tangenciar com três externalidades: 

O primeiro problema para o Direito penal ao considerar as circunstâncias 

biopsicológicas do indivíduo é estabelecer quais são os patamares de imputabilidade, semi-

imputabilidade e inimputabilidade. É inconteste que parâmetros devem ser estabelecidos, mas 

também é inegável que a impossibilidade de elaborar de forma segura quais seriam esses 

parâmetros acaba por gerar uma excessiva subjetividade no exame casuístico (o que é inevitável 

ao próprio tipo de análise a ser empreendido e que não é necessariamente algo negativo). É 

dizer, um instrumento formalista como o Direito não lida bem com saberes que não operam 

com respostas peremptórias. Afirmações categóricas, sob o prisma, por exemplo, da Psiquiatria 

ou Psicologia nem sempre são alcançáveis, ainda que seja essa a demanda dentro do plano 

jurídico, notadamente caracterizado, segundo diversos autores, por operar de forma binomial267. 

Um segundo ponto diz respeito à possibilidade de considerar os fatores biopsicológicos 

e leva-los às últimas consequências, por exemplo, a partir de constatações de alguns 

neurocientistas de que as decisões humanas ocorrem antes da tomada de consciência delas 

próprias, não havendo, portanto, que se falar em deliberação. Assim, quem não escolhe 

conscientemente nada, não pode ser considerado livre, inexistindo, dessa forma, o que 

convencionou-se chamar de livre-arbítrio268. Diante disso, surgem duas possibilidades: a 

primeira é simplesmente não responsabilizar - de qualquer forma dentre as possíveis - ninguém; 

a segunda é afastar a ideia de culpa e punir com base na periculosidade, o que, como será visto 

mais adiante, não parece ser uma solução adequada.  

Por fim, uma terceira consequência do Direito penal centrar a atribuição de 

responsabilidade a partir de critérios biopsicológicos diz respeito a um indesejável retorno da 

                                                 
267 Por exemplo, na perspectiva da Teoria dos sistemas de Niklas LUHMAN, o esquema binário “lícito/ilícito”, 

servindo o Direito como instrumento funcional de redução de complexidades e contingências e “estabilização de 

expectativas”, intentando um mínimo de segurança e orientação no convívio social. LUHMANN, Niklas. 

Sociologia do Direito, v. I, tradução de Gustavo Bayer, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 57. 
268 O próximo subcapítulo “3.3 – Neurociência e liberdade de ação” esmiuçará tal hipótese. 
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busca pelo perfil dos criminosos, a partir de elementos fenotípicos, genéticos, psíquicos... Uma 

perspectiva “neolombrosiana” das ciências criminais iria de encontro com diversas conclusões 

de escolas criminológicas do conflito, por exemplo a ideia de construção social do criminoso, 

do etiquetamento, dentre outras considerações que colocam por terra a noção de “criminoso 

nato” ou qualquer teoria que esteja eminentemente calcada em aspectos biopsicológicos como 

causas do delito (até porque a noção de “causa” do delito também é criticada pela Criminologia 

do conflito).  

Portanto, uma revisão do conceito de autodeterminação no Direito penal não deve estar 

centrada em aspectos biológicos do indivíduo. Mais à frente, a presente tese trabalhará essa 

proposta revisora a partir da chave das condicionantes sociais. No entanto, antes disso, é 

necessário intentar analisar um campo específico das Ciências biológicas, a Neurociência, em 

virtude de sua pertinência contemporânea no Direito penal, como uma espécie de “tema da 

moda”.  

 

3.3 – Neurociência e liberdade de ação 

 

A Neurociência é um ramo da Biologia que tem por objeto de estudo o sistema nervoso, 

desde a perspectiva de suas estruturas, desenvolvimento e funções. Justamente quanto à 

funcionalidade do sistema nervoso, a Neurociência se deparou com uma questão do livre-

arbítrio269, que é milenar, mas tradicionalmente analisada a partir de um viés filosófico (embora 

autores como ARISTÓTELES e DESCARTES tenham utilizados conceitos biológicos relativos 

às suas épocas para algumas explicações de conceitos presentes em suas obras). Todavia, a 

partir da Neurociência, a pergunta sobre o livre-arbítrio passa a ser colocada nos seguintes 

termos: a dinâmica de funcionamento do cérebro humano permite falar em liberdade de ação?  

A despeito de experimentos com o sistema nervoso ao longo da História, pode-se 

estabelecer a segunda metade do século XX como período de florescimento da Neurociência 

como ciência autônoma270, com uma conformação muito semelhante à dos dias atuais.  

                                                 
269 “O desafio proposto pela Neurociência revitalizou uma questão muito antiga e de caráter eminentemente 

filosófico: a ‘existência’ da liberdade de vontade, até o ponto que a bibliografia existente, sobretudo em inglês, 

mostra-se quase inesgotável.” DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas 

perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, 

p. 7. 
270 A Society for Neuroscience foi fundada em 1969 em Washington D.C.  

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/SANFRAN/doutorado/tese%20doutorado/projeto%20qualificação%20doutorado%20(partes%20do%20projeto%20inicial%20já)%20-%20rodrigo%20fuziger.doc%23_Toc453853315
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Dentro da Neurociência, o estudo da liberdade de ação humana ganhou notabilidade 

sobretudo a partir dos experimentos de Benjamin LIBET271, que na década de 70 e 80 do século 

passado buscou estudar de que forma as decisões eram tomadas, tendo por objeto as ações 

ocorridas no cérebro humano em decorrência de decisões e também como condicionante de tais 

decisões. 

Em um de seus experimentos mais famosos, LIBET colocou eletrodos na cabeça de 

voluntários, que deviam mover um dedo da mão esquerda ou um dedo da mão direita. O 

momento do movimento era anotado e os candidatos deviam reportar quando tomaram a 

decisão de mover um dos dedos.  

Conforme já era sabido pela Fisiologia, uma fração de segundos antes do movimento 

corporal “voluntário”272  há uma modificação nos sinais elétricos cerebrais. Todavia, LIBET 

notou que não apenas antes do movimento, mas também antes da tomada de decisão, já havia 

atividade cerebral em partes do cérebro responsáveis pela realização de escolhas. É dizer, antes 

da consciência de se fazer uma decisão, tal decisão já estaria tomada.    

Aponta Francisco RUBIA273 que a “revolução neurocientífica”, com o descobrimento 

da inexistência do eu e da liberdade de vontade é a “quarta grande humilhação que aguarda a 

humanidade”, sendo as três anteriores o heliocentrismo de Copérnico, a Teoria da evolução de 

Darwin e a descoberta do inconsciente por Freud274. A inexistência do livre-arbítrio afrontaria 

o “orgulho humano” e afetaria uma civilização baseada em elementos como “responsabilidade, 

imputabilidade, pecado e culpa.” 

                                                 
271 Cf. LIBET, Benjamin. Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary 

action. Behavioral and brain sciences, v. 8, n. 4, p. 529-539, 1985. Para uma análise e novas considerações sobre 

seus experimentos, cf. LIBET, Benjamin. Do we have free will?. Journal of consciousness studies, v. 6, n. 8-9, 

p. 47-57, 1999. 
272 Ao menos tradicionalmente uma das divisões possíveis do sistema nervoso era a de sistema nervoso voluntário 

(ou somático) e sistema nervoso autônomo. Todavia, experimentos como o de LIBET relativizam a ideia de 

voluntariedade do indivíduo, sobretudo no que concerne a um ato voluntário consciente.  
273 RUBIA, Francisco José. Comentarios introductorios. In: RUBIA, Francisco José (ed.). El cerebro: avances en 

neurociencia, Madri: Editorial Complutense, 2009, p. 15. 
274 FREUD denomina como “feridas narcísicas”, o que RUBIA chama de “grandes humilhações da humanidade”. 

As três feridas narcísicas descritas por FREUD são: a de Copérnico, que propôs que Terra que giraria em torno do 

Sol, refutando a teoria Geocentrista, vigente até então, e retirando o status de “umbigo do universo” atribuído ao 

planeta onde vivem os humanos. Posteriormente, Darwin propôs a teoria da evolução das espécies, confrontando 

a ideia do homem como criação divina e relegando sua origem a um ancestral primata. Por fim, para além das 

feridas cosmológica e biológica, Freud propõe uma ferida psicológica, atacando a racionalidade, um dos últimos 

baluartes da humanidade, ao esboçar o “eu” como refém de seu inconsciente, atribuindo uma parcela minoritária 

da vida psíquica ao que se chama de consciência.  FREUD, Sigmund. Una dificultad del psicoanálisis. In: Obras 

completas. Tradução de J. L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1990, p. 135. 
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Em razão das descobertas neurocientíficas da segunda metade do século XX, a teoria 

determinista acerca do livre-arbítrio ganhou novo fôlego, em uma perspectiva denominada 

“neurodeterminista”. Explica Eduardo DEMÉTRIO CRESPO que no neurodeterminismo, 

embora não seja uma corrente unitária, seus representantes foram desenhando uma imagem do 

ser humano a partir de características que contradizem a ideia tradicional de liberdade de 

vontade, sem extrair em todos os casos as mesmas consequências a respeito da responsabilidade 

dos indivíduos na sociedade275.  

A ideia central do neurodeterminismo sugere que o comportamento e pensamento 

humano está totalmente atrelado a processos físico-químicos ocorridos no cérebro, refutando a 

hipótese dualista “corpo/mente” e considerando a mente apenas um epifenômeno, ou seja, um 

produto absolutamente condicionado pelos processos cerebrais276. Assim, apontam alguns 

pesquisadores que comportamentos, sentimentos e decisões são reduzíveis a determinadas 

ocorrências em pontos cada vez melhor conhecidos do cérebro. Nesse diapasão:  

 

Se determinadas regiões do lóbulo pré-frontal lateral de um indivíduo são 

anestesiadas, ele terá muita dificuldade em tomar uma decisão (acertada ou 

não) quando colocado diante de um dilema complexo. Pelo contrário, se a 

região anestesiada é a pré-frontal medial, o sujeito terá muita dificuldade em 

inibir seus comportamentos (corretos ou não) e para manter uma conduta 

social “habitual”. Assim, a tomada de decisões, o processo de eleição entre 

agir bem ou mal (de acordo com as leis da sociedade em que se desenvolve o 

sujeito experimental) ocorre em lugares cerebrais definidos.277 

 

Ações, sensações, emoções e outros fenômenos atinentes ao ser humano possam ser 

explicados, localizados e até artificialmente provocados por meio, por exemplo de estímulos 

elétricos em áreas específicas do cérebro. No entanto, a despeito disso, a espécie humana 

permanece com uma sensação de livre-arbítrio. Francisco RUBIA aponta que “a possibilidade 

                                                 
275 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 37. 
276 Cita-se apenas uma, dentre as diversas críticas à reduccionista noção de mente como epifenômeno: “A objeção 

principal para aceita o epifenomenismo é a de que ele vai contra tudo o que sabemos da evolução. (…) Nos 

humanos e animais superiores, paga-se um preço muito elevado pela tomada consciente de decisões, desde a 

maneira como se educa aos jovens até a quantidade de sangue que rega o cerebro. Supor que tudo isso não 

desempenha nenhum papel em nossa inserção no mundo não é como supor que o apêndice não exerce nenhuma 

função. Seria mais como supôs que a visão ou a digestão não desempenham qualquer papel na evolução.” 

SEARLE, John. Libertad y neurobiología. Barcelona: Paidós, 2005, pp. 74-75. 
277 DELGADO GARCIA, José M. Hacia uma neurofisiologia de la libertad. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo 

(org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-

penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 23. 
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de que o livre-arbítrio seja uma ficção não é nova. SPINOZA já havia dito que os homens se 

consideravam livres porque não conheciam as causas que determinavam suas ações.278.”  

Alguns cientistas apontam que isso é obra do cérebro, explicando que ele “pode nos 

oferecer – por razões evolutivas – uma aparência de liberdade de que não dispomos, o que em 

Psicologia é denominado de ‘engano indeterminista’279.” Tal engano pode ser melhor 

compreendido a partir da “teoria da causação mental”, que aponta que as pessoas experimentam 

a vontade consciente quando interpretam seus próprios pensamentos como causa de suas ações. 

Diante disso, há tendência em assumir que a experiência subjetiva da vontade consciente e a 

causalidade dessa ação pela mente consciente são a mesma coisa. Porém, tratam-se de coisas 

distintas e a tendência em confundi-las seria, para alguns autores, a fonte da ilusão de livre-

arbítrio.280 Francisco RUBIA observa que: 

 

As impressões subjetivas podem ser muito fortes e a impressão de liberdade 

está firmemente arraigada em nossa mente. As consequências de não ser livre 

podem ser muito negativas para nossa sociedade que está baseada em tal 

princípio. Alguns autores argumentam que se é certo que a liberdade é uma 

ficção, é conveniente seguir pensando que somos livres.281  

 

Se de fato há um determinismo com causalidade necessária nas condutas humanas é 

ilógico o argumento utilitarista de que não há liberdade mas deve-se fingir que ela existe. Isso 

porque até o ato de fingir a existência do livre-arbítrio seria previamente estabelecido. Se não 

somos livres, mas sim previamente determinados por uma causalidade com um percurso que 

tende a uma infinitude de fato282, como teríamos a “conveniente possibilidade de seguir 

pensando que somos livres”, se não haveria possibilidade de escolha entre pensar ou não 

pensar? Não faz sentido refutar a possibilidade de decisão consciente e, ato contínuo, propor 

uma decisão consciente em prol de uma entre duas opções (crer ou não no livre-arbítrio).  

                                                 
278 RUBIA, Francisco José. Neurociencia y libertad. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y 

derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la 

peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 223. Prossegue o neurocientista espanhol, citando SPINOZA: “Não existe 

uma mente absoluta ou uma vontade livre, senão uma mente determinada a querer isso ou aquilo, em razão de 

estar determinada por uma causa, que por sua vez também está determinada por outra causa, e assim até o infinito.” 

Para um panorama da posição spinozista sobre o livre-arbítrio, vide o subcapítulo 2.3.3 da presente tese. 
279 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 334. 
280 RUBIA, Francisco José. Neurociencia y libertad… Cit., p. 224. 
281 Ibid, p. 226.  
282 “O livre-arbítrio como qualquer outro processo neurológico pode estar vinculado causalmente a uma 

diversidade de precursores materiais e, por conseguinte, não mais seria livre.” KRUGER, Jurgen. Neurociência e 

livre-arbítrio: sobre a vinculação entre a consciência e seus fundamentos neurológicos. Tradução de Pablo Rodrigo 

Alflen. In: Politische Meinung, 2004, n.º 420, p. 27. 
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Para melhor compreender a sensação de liberdade de ação é fundamental analisar a ideia 

de deliberação283, como uma capacidade consciente de poder escolher, que é um traço 

característico dos seres humanos.  

A partir de um prisma neurocientífico, alguns cientistas apontam que a consciência seria 

um fenômeno biológico. Eduardo DEMETRIO CRESPO aponta que autores como John 

SEARLE refutam a ideia de uma consciência externa ao cérebro, já que o fato de uma pessoa 

em sua totalidade – como um sistema – seja capaz de manifestar uma conduta não implica que 

não possa haver um elemento de tal sistema – o cérebro – que seja o local dos processos 

conscientes.284  

Por seu turno, Francisco RUBIA explica que para autores como Wolf SINGER os 

motivos conscientes não dão razão para ser apontados como os decisivos em uma deliberação. 

Assim, as conexões nervosas nos determinam, sugerindo tal autor que a humanidade deixasse 

de falar em liberdade de agir, já que a suposição de que somos responsáveis pelo que fazemos 

porque poderíamos ter feito de outra maneira não é algo sustentável desde uma perspectiva 

neurobiológica285.  

Hans Joachim HIRSCH, também citando Wolf SINGER aponta que este escreveu “que 

não se encontrou em nenhum lugar, nas investigações cerebrais, um agente mental como a 

liberdade de vontade ou a própria responsabilidade. Conclui SINGER que “ninguém pode ser 

diferente do que é.”286 

                                                 
283 Sobre um panorama do conceito de deliberação, sob a ótica da neurociência, vide, por exemplo, 

PASSINGHAM, Richard. E.; LAU, Hakwan C. Free Choice and Human Brain. In: POCKETT, Susan (org.). Does 

Conciousness Cause Behavior? Cambridge: MIT press, 2000. 
284 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”, Cit., p. 37. José Ramón SERRANO-

PIEDECASAS discorre acerca da consciência, com uma conclusão que engloba um vaticínio materialista, o que 

se segue: “A respeito da origem da consciência, para alguns ela se funda em algum propósito divino ou misterioso 

(a alma), para outros (positivistas), trata-se de um concomitante passivo da posse de um sistema de controle 

suficientemente elaborado (e, por tanto, computável) e que a consciência não faz nada por si própria. Nenhuma 

das hipóteses mencionadas resulta sustentável. Não obstante, intuímos que o funcionamento da consciência, ainda 

desconhecido, terá necessariamente uma futura e plausível explicação biofísica.” SERRANO-PIEDECASAS, José 

Ramón. El pensamento complejo y el derecho penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y 

derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. 

Madri: Edisofer, 2013, p. 256. 
285 RUBIA, Francisco José. Neurociencia y libertad. Cit…, p. 225. 
286 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal. In: 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 64. Para Wolf SINGER, 

explica DEMETRIO CRESPO, “cada ação vem necessariamente dada por uma combinação entre a constelação 

de causas que origina o estímulo atual os estados cerebrais imediatamente anteriores, e, que por sua vez, tais 

estados cerebrais estão determinados pela organização genética previamente dada no respectivo sistema nervoso, 

assim como por uma multitude de fatores epigenéticos e processos educacionais que modificam a arquitetura das 
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HIRSCH cita também o posicionamento de Wolfgang PRINZ que afirma: “nós não 

fazemos o que queremos (e em absoluto, porque queremos), mas sim queremos o que fazemos.” 

PRINZ diz ainda que “as decisões de atuar se fabricam em processos subpessoais (isto é, de 

modo completamente alheio à consciência) e então, uma vez que já existam, são interpretados 

como resultado de processos pessoais de decisão.”287 DEMÉTRIO CRESPO observa que: 

  

Wolfgang PRINZ entende a liberdade de vontade como uma instituição social 

que não corresponde com a realidade cientificamente demonstrável desde um 

ponto de vista psíquico. Para ele, falar da liberdade de vontade, sob o prisma 

da Psicologia, é como falar de um unicórnio, sob o prisma da Zoologia. Ou 

seja, é falar sobre algo que não existe na ontologia da disciplina. Tanto o 

unicórnio em si mesmo como a ideia do unicórnio é meramente um constructo 

teórico, uma produção cultural. O mesmo ocorre com a liberdade de vontade. 

Para PRINZ, a resposta para a questão de como é possível que as pessoas se 

sintam e creiam ser livre, quando não são em absoluto, (...) deve ser 

encontrada mais além da investigação das funções cognitivas e volitivas para 

tomar em consideração a percepção dessas funções, como ocorre com a 

Psicologia social, a Psicologia evolutiva ou na Psico-história (estudo das 

motivações psicológicas em eventos históricos).288 

 

Já para Gerhard ROTH, ainda dentro da síntese de HIRSCH sobre o pensamento de alguns 

neurocientistas alemães, “o eu não é o senhor da casa”. A concepção tradicional de que a 

vontade seria hipostasiada na realidade por meio de uma ação voluntária dirigida por um eu 

consciente seria uma ilusão. Para ROTH, pertencem ao sistema límbico a primeira e última 

palavra no que concerne à aparição de desejos e intenções no ser humano: “o sistema límbico 

estende-se por diferentes áreas cerebrais, acumula todas as influências e experiências e constitui 

também o centro de estados afetivos e modos de comportamento.”289 

HIRSCH pondera que se levadas às últimas consequências, as conclusões de SINGER, 

PRINZ e ROTH exigem a renúncia de um direito penal que atribuí ao autor de um delito a 

reprovação por ser culpado devido à possibilidade de ter decidido não levar a cabo a ação ilícita. 

                                                 
cadeias nervosas e, finalmente, pela história prévia imediata, que ‘ressoa’ na dinâmica da interação neuronal.” 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 35. 
287 Ibid, p. 64. 
288 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”: Una propuesta de conciliación entre 

Neurociencias y Derecho Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: 

Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, pp. 38-39. 
289 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal. In: 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 65. Também sobre o 

pensamento de Gerhard ROTH, vide DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”. Cit., p. 38. 
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Afirma o penalista alemão que “PRINZ vê o investigador do cérebro como um ‘desmancha-

prazeres do jogo social do Direito e da Moral’.”290 

Todavia, há no neurodeterminismo alguns matizes à ideia de total ausência de livre-

arbítrio. Desde os trabalhos de LIBET restou comprovado que do impulso cerebral até a decisão 

consciente transcorrem décimos de segundo e mais alguns décimos até a realização da ação. 

Para Christian JÄGER, em virtude desse instante derradeiro, sempre há a possibilidade de o 

indivíduo parar a ação291. No entanto, há que se indagar se esse mecanismo que abortaria uma 

determinada ação poderia ser considerado consciente ou se, antes da consciência do sujeito de 

decidir pela desistência de um ato, também o cérebro “tomaria a decisão”292 de desistir da 

decisão inicial. 

Há ainda quem sustente um papel chave dos processos conscientes nos seres humanos, 

posição que colide com a perspectiva neurodeterminista. O consciente seria inclusive um 

elemento de conformação do inconsciente do sujeito. Nesse sentido: 

 

Os processos inconscientes estão, em uma parte substancial e de diversas 

maneiras, sujeitos a um controle e a uma orientação consciente. Na realidade, 

há dois tipos de controle das ações, um consciente e outro inconsciente, mas 

o controle inconsciente pode ser configurado em parte pelo controle 

consciente. A infância e a adolescência do ser humano são duradouras porque 

leva um longo tempo formar e capacitar os processos inconscientes do nosso 

cérebro de modo a estarem de acordo com metas e intenções conscientes. (...) 

A relação entre processos conscientes e inconscientes não é mais do que um 

exemplo das exóticas formas de colaboração funcional que surgem nos 

processos evolutivos. Os processos inconscientes se transformaram em meios 

adequados e convenientes para executar comportamentos e dar mais tempo à 

consciência para ela levar a cabo novas análises e planificações.293 

 

Que há uma importantíssima funcionalidade nos processos inconscientes é fato 

inconteste. No entanto, não parece ser tão clara e pacífica, a ideia descrita no excerto acima de 

que o inconsciente pode ser amoldado, numa relação de instrumentalidade com o consciente do 

                                                 
290 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal... 

Cit., p. 65. 
291 JÄGER, Christian. Libre determinación de la voluntad, causalidad y determinación a la luz de la moderna 

investigación del cerebro. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas 

perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, 

p. 83. 
292 As aspas se justificam pela impropriedade recorrente entre artigos científicos ao atribuir a um órgão - o cérebro 

- a possibilidade de decisão. Os próximos subcapítulos visarão a demonstrar que o conceito de decisão está 

semanticamente vinculado a um indivíduo e não apenas às interações físico-químicas de um de seus órgãos. 
293 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 342. 
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sujeito. Seria possível, inclusive pensar numa relação inversa, estando o comportamento 

consciente do indivíduo decisivamente delineado por seu inconsciente. Todavia, tal perspectiva 

não pode ser extremada, a partir de uma falácia no sentido que “o desenvolvimento dos atos 

conscientes está completamente predeterminado por processos inconscientes, o que converteria 

aqueles em meros epifenômenos.”294  

Com um papel controverso em sua relação com o inconsciente, a consciência inclusive 

já foi colocada em xeque, no que concerne a sua essencialidade para o ser humano:   

 

Como seres conscientes que são, os seres humanos tendem a estar seguros da 

sua consciência. Mas será a consciência imprescindível para os seres humanos 

atuarem no mundo? Para exemplificar esta ideia apresento os seguintes 

exemplos: ‘Graham Young é um cidadão inglês que se tornou famoso no 

campo das neurociências. Aos oito anos sofreu um acidente rodoviário que lhe 

provocou lesões cerebrais. Concretamente, o cérebro do inglês perdeu o 

caminho corrente que vai do lobo occipital para o córtex pré-frontal. O 

interessante, do ponto de vista das neurociências, está no facto de Graham 

conseguir ver, sendo completamente inconsciente de tudo o que se situa do 

seu lado esquerdo. O termo usado pelos técnicos para definir o caso é 

blindsight, visão cega. Graham vê não sendo consciente do que vê. Consegue-

se movimentar-se numa sala cheia de objetos sem embater contra eles, mas 

não é consciente dos objetos presentes na sala. Movimenta-se por entre os 

objetos sem ter a experiência subjetiva dos objetos.295  

 

O exemplo em tela diz respeito a especificamente uma carência de consciência espacial. 

Ainda que o sujeito sofra de blindsight, ele não deixa de possuir um traço decisivo do ser 

humano, que é a consciência de si. Além disso, o indivíduo pode inclusive ter consciência de 

que é acometido pela visão cega. Assim, a consciência espacial não é fundamental para um ser 

humano atuar no mundo, até porque nem mesmo a visão é um elemento essencial ao ser 

humano, mas sim um atributo sensorial. Alguém com visão cega ou sem visão não perde um 

traço imprescindível à condição humana296.  

                                                 
294 QUEIROZ, Paulo. Livre-arbítrio e neurociencia: primeiras impressões. Disponível em http:// 

www.pauloqueiroz.net/neurociencia-e-direito-primeiras-impressoes/ Acesso em 23/02/2016. 
295 ALVES, José Antônio. Limites da Consciência. Porto: Fronteira do Caos Editores, 2013, pp. 157-158. 
296 Evidentemente, sujeitos que não possuem consciência em virtude de doenças, estado de coma ou quaisquer 

outras razões, não perdem sua condição humana. A consciência é um traço característico do gênero humano e sua 

ausência pontual não permite caracterizar alguém desprovido dela como não humano, o que seria uma afronta à 

própria consciência de si que reverbera também como consciência de seus semelhantes e também um ultraje à 

dignidade da pessoa humana, que é um fundamento social fruto de uma consciência reflexiva sobre si, sobre o 

outro e sobre a humanidade como um todo.  
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Portanto, em resposta à pergunta que é feita no começo do excerto: a consciência não é 

necessária para se atuar no mundo, mas como ela é um traço que define e distingue a espécie 

humana, a consciência é necessária para se atuar no mundo como ser humano, fato que gera 

uma decisiva diferença.  

Todavia, há que se aclarar que a consciência é essencial à condição humana, inclusive 

em razão de ser um pressuposto do livre-arbítrio, embora não seja suficiente, per se¸ para dar 

gênese a liberdade de ação do ser humano. Esclarece Renauld BARBARAS “que a consciência 

seja, sem dúvida, aquilo sem o que não haveria liberdade não significa que ela seja aquilo pelo 

que há liberdade, ou seja, que a consciência baste para definir a liberdade.”297 

Antes de uma análise crítica mais pormenorizada das posições neurocientíficas acerca 

do livre-arbítrio, cabem algumas considerações a respeito da notável aproximação do Direito 

penal com a Neurociência nas últimas décadas, avaliando as possibilidades e consequências 

desse tangenciamento entre tais campos.  

 

3.3.1 – O deslumbramento do Direito penal pela Neurociência 

 

O Neurolaw é uma área de conhecimento que relaciona a Neurociência com o Direito, 

estabelecendo, sobretudo, teorias a respeito dos processos decisórios298. DEMETRIO CRESPO 

afirma que o Direito penal é, inequivocamente, o ramo do direito que possui maior destaque 

dentro do Neurolaw (tanto é assim que dentro deste há uma relevante área denominada 

Neurocriminology). Em específico, considera o jurista espanhol ser a culpabilidade o tema de 

maior evidência no cotejo entre Direito penal e Neurociência299. 

                                                 
297 BARBARAS, Renauld. O corpo da liberdade. In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso da liberdade. São Paulo: 

Companhia das letras, 2002, p. 183.  
298 Sobre o tema, vide, por exemplo, DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 33. 
299 Argumenta DEMETRIO CRESPO que “o conceito de culpabilidade jurídico-penal e suas possíveis alternativas 

constitui um aspecto absolutamente delicado que desempenha um papel de primeira ordem na construção ou 

desconstrução das convicções sobre as quais se assentam as relações sociais a partir do entendimento que o ser 

humano tem de si mesmo. Tal entendimento se traduz em uma conjunção de racionalidade e consciência 

equivalente a uma mútua e tacitamente atribuída liberdade de vontade, que desde a perspectiva neurocientífica 

parecia revelar-se como uma ‘mera ilusão’.” DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho 

penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 9. 
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O termo Neurolaw (traduzível como “Neurodireito”) foi cunhado em 1991, por J. 

SHERROD TAYLOR300. Logo em sua gênese, o Neurolaw já lançou luz sobre o tema da 

culpabilidade, avaliando sua legitimidade a partir da dinâmica cerebral. Bernardo FEIJOO 

SANCHEZ observa haver uma considerável quantidade de investigações para o Direito penal 

que demonstram que nossos comportamentos são influenciados decisivamente por processos 

inconscientes que, embora aflorem na consciência, são dificilmente modificáveis.  

Grischa MERKEL afirma, ainda, que “a polêmica sobre se resultam compatíveis as 

condições de punibilidade com os conhecimentos da investigação neurológica persiste desde 

meados dos anos noventa do século passado301.” 

Tal polêmica se justificaria em virtude de uma possível inconsistência entre o discurso 

legitimador da punição, tradicionalmente espraiado sobre o argumento do livre-arbítrio, e as 

conclusões neurocientíficas sobre a liberdade de decisão, que desde os experimentos de LIBET 

relativizaram ou até mesmo refutaram a ideia de que o ser humano disporia de mecanismos de 

tomada de decisão consciente e que suas condutas resultariam dessas deliberações302.  

No entanto, Winfried HASSEMER alerta que alguns penalistas caíram no canto de 

sereia da neurociência, justificando as razões para tanto: eles não acompanham de perto as 

pesquisas neurocientíficas e, de vez em quando, chegam a eles algumas conclusões de tais 

estudos. “Como na eleição do Papa, os penalistas observam de fora a fumaça emanada, tentando 

interpretar, quais as consequências das descobertas biológicas para a disciplina penal.”303 

Afirma ainda, o penalista alemão: 

 

                                                 
300 Cf. TAYLOR, J. Sherrod; HARP, J. Anderson; ELLIOTT, Tyron. Neuropsychologists and neurolawyers. 

In: Neuropsychology, v. 5, n. 4, 1991.  
301 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad. Tradução de Bernardo Feijoo Sánchez. In: 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 462. 
302 “Na Neurociência, os componentes apreensíveis da consciência são designados pela expressão "correlação 

neural da consciência", com a qual se pretende indicar uma relação mútua de processos neurológicos e de 

condições internas, onde, no momento da existência de uma tal condição, se desencadeia um processo neurológico 

correspondente que serve de fundamento causal ao primeiro. Levando em consideração tal colocação, a própria 

vontade livre seria, portanto, coordenada pela condição neurológica da atividade causadora. Nessa linha de 

argumento, a vontade livre seria como qualquer outro processo neurológico causalmente vinculado a uma 

variedade de processos materiais e, por conseguinte, não seria mais livre.” SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. 

Culpabilidade e livre-arbítrio novamente em questão. Os influxos da neurociência sobre o Direito Penal. 

Disponível em <http://jus.com.br/artigos /13089/culpabilidade-e-livre-arbitrio-novamente-em-questao> acesso 

em 04/01/2017. 
303 HASSEMER, Winfried. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. Tradução de Manuel Cancio Meliá.  

Disponível em <http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/241335/323926> acesso em 13/02/2017. 



136 

 

 

 

A responsabilidade e imputação não estão alicerçadas em conhecimentos da 

biologia, mas sim em razões sociais. Não sobrevivem tais institutos jurídico-

penais em razão da ignorância e irracionalidade, senão por conhecimento e 

experiência. Elas se abrem a considerações das ciências naturais na medida 

em que essas perspectivas tenham em vista aspectos sociais e normativos, 

tendo em conta que os seres humanos se relacionam e atribuem 

reciprocamente responsabilidades. A responsabilidade e imputação não são 

uma ficção necessária para a manutenção do Estado, mas sim instrumentos 

que estão à altura de nosso tempo e encontram correspondência com o objeto 

do Direito penal.304  

 

HASSEMER conclui haver uma impossibilidade na adoção do discurso “puro” das hard 

sciences pelo Direito, tendo em conta que este só recebe os influxos, por exemplo, da Biologia, 

a partir de filtros que operam com aspectos sociais e normativos, ou seja, o discurso 

pretensamente “puro” é reinterpretado e transmutado em uma nova linguagem, de forma a ser 

juridicamente relevante e instrumentalizável. 

O que poderia ser uma consequência de uma interpretação jurídico-penal extremada 

sobre o discurso determinista de alguns neurocientistas seria levada ao limite o que se extrai do 

discurso determinista sustentado pela neurociência, “é a abolição da culpabilidade e a 

substituição da pena, por medidas de proteção da sociedade, tais como medidas de segurança, 

intervenções e terapias (na esteira do preconizado pela défense sociale).”305 

Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ não crê em uma abolição da culpabilidade, por meio de uma 

substituição dela pela noção de periculosidade. Em seu prognóstico, ele aponta que os aportes 

da Neurociência não modificarão decisivamente o sistema penal, mas afetarão perifericamente 

a práxis do Direito penal, uma vez que, basicamente, em alguns casos pontuais, para os quais 

atualmente são impostas penas, haverá a aplicação de medidas de segurança306. Assim, tal 

                                                 
304 Ibid. 

305 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Culpabilidade e livre-arbítrio novamente em questão. Os influxos da 

neurociência sobre o Direito Penal. Disponível em <http://jus.com.br/artigos/13089/culpabilidade-e-livre-arbitrio-

novamente-em-questao> acesso em 04/01/2017. Como exposto, alguns neurocientistas sugerem, a partir das 

conclusões de suas pesquisas, que as penas perdem o sentido e os sujeitos que cometeram delitos deveriam ser 

submetidos a medidas de segurança. “Percebe-se nitidamente que em alguma medida a discussão passa pela 

demarcação de um lugar de fala autorizado e, logo, privilegiado para tratar da questão, o que implica em uma 

disputa que se assemelha muito a que foi travada no final do século XIX entre o saber jurídico e os saberes 

antropológicos, sociológicos e psiquiátricos. No entanto, o que está em jogo aqui é mais do que um estatuto de 

poder, é muito mais do que o estabelecimento de um lugar de autoridade quanto à possibilidade de 

responsabilização ou não pela prática de um injusto, ou seja, de um fato típico e antijurídico.” Cf. KHALED JR, 

Salah Hassan. O problema da indemonstrabilidade do livre-arbítrio: a culpabilidade jurídico-penal diante da nova 

concepção de homem da neurociência. In: Sociologia Jurídica, n. 10, 2010. 
306 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho Penal y Neurociencias. Una relación tormentosa? Disponível em 

<http://www.indret.com/pdf/806.pdf> Acesso em 02/10/2015. 



137 

 

 

 

jurista prevê um tímido decréscimo do apenamento oriundo da culpabilidade do sujeito, pois 

em algumas poucas hipóteses, os avanços neurocientíficos apontarão como melhor solução, 

tratamentos clínicos, fundamentados em um caráter preventivo, portanto prospectivo, tendo em 

vista a periculosidade do agente. 307 

    

De fato, não parece ser plausível uma mudança tão drástica no horizonte do Direito 

penal, como a que ocorreria com a inversão do atual panorama que tem a culpabilidade como 

regra e a periculosidade como exceção, por mais que propostas como essa não sejam conclusões 

exclusivas da Neurociência.  

Sazonalmente surgem temas científicos que parecem decisivos nas respostas sobre 

determinado problema. Quanto à questão comportamental não é diferente. Algumas correntes 

de pensamento já reduziram o agir humano a causas como o movimento e densidade dos fluidos 

corporais (como pensava-se na antiguidade), traços fenotípicos (por exemplo, na obra de 

LOMBROSO) hormônios (tal qual cientistas propunham em meados do século XX) ou ainda 

genes (como em por volta da década de 80 do século passado). Todavia, parece inconteste que 

falar em uma etiologia do comportamento humano a partir de uma ou algumas causas é cair na 

vala comum (e milenar) da superficialidade de um tema incomensuravelmente complexo para 

ser reduzido a um tipo de causa.  

Quanto à tentativa de explicação de alguns cientistas para o comportamento humano por 

meio da genética, surgiram hipóteses reducionistas que reverberaram inclusive no público leigo. 

Uma delas foi a existência de um “gene do mal”308 que, se presente na sequência do DNA de 

um indivíduo o tornaria alguém propenso à agressividade e, por conseguinte (de acordo com 

um duvidoso silogismo), à criminalidade309.  

                                                 
307 Acerca desse prognóstico, DEMETRIO CRESPO afirma dogmaticamente que, sob o prisma de uma teoria 

defendida por ele, denominada de “compatibilismo humanista”, devem ser interpretados sempre em favor do autor 

de um delito quaisquer novos conhecimentos empíricos, obtidos, por exemplo, por meio de modernas técnicas de 

neuroimagem, que demonstrem que certas condutas delitivas devem-se a déficits cerebrais. DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 57. 
308 A expressão dá nome a um livro best-seller nos EUA, escrito por Barbara Oakley, uma engenheira de sistemas, 

com o sensacionalista título de: Evil Genes: Why Rome Fell, Hitler Rose, Enron Failed and My Sister Stole My 

Mother's Boyfriend. O renomado historiador da ciência, Robert Richards, ao escrever uma resenha do livro, 

chamou a obra de uma espécie de “moderna frenologia”. Cf. RICHARDS, Robert J. Bad Seeds. In: American 

Scientist, vol. 96, 1998, p. 165. 
309 Trata-se de um gene que controla a produção de uma enzima denominada “monoaminaoxidase A”, a “MAOA 

15”, sendo que uma quantidade deficitária de tal enzima estaria ligada a um comportamento antissocial. Fábio 

ANDRIGHETTO, analisando criticamente a comunicação das descobertas científicas para o público leigo, 

esclarece a origem do estudo que culminou na propagação da ideia de um gene do mal: “Um estudo coordenado 
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Diversos portadores do chamado “gene do mal” possuem biografias absolutamente 

pacíficas (o que reforça que apontar uma causa isolada para determinado comportamento 

humano é cair em reducionismo). Suponha-se que, hipoteticamente, houvesse um gene que 

provocasse, inequivocamente, um comportamento agressivo nos indivíduos portadores. O que 

assegura que tal traço genético, por si, vai desencadear um ato criminoso em um sujeito? É 

dizer, o que isso muda?  

Ao menos duas hipóteses seriam possíveis (embora absurdas), no que concerne às 

consequências da descoberta para o Direito penal: a primeira seria inocuizar preventivamente 

todos aqueles que possuam tal gene, segregando-os da sociedade. A segunda seria excluir a 

culpabilidade de um portador do gene, que venha a cometer um delito. Para tanto, seria 

necessário comprovar que a conduta só se deu em razão da influência daquele gene e quem sem 

ele em seu genoma, o ato criminoso não teria ocorrido. Em suma, dada a implausibilidade de 

ambas as hipóteses, conclui-se que tal descoberta provavelmente em nada mudaria o atual 

sistema de imputação com base, como regra, na culpabilidade, tendo em vista a impossibilidade 

de demonstração científica de uma causa unívoca no comportamento criminoso. 

Eventualmente, seria possível conceber uma hipótese mais razoável para se lidar, na 

dogmática penal, com um gene ou qualquer tipo de fator biológico que contribuísse (já que não 

há um fator decisivo isolado em um comportamento criminoso) para o comportamento delitivo. 

Se no futuro surgir algum estudo científico suficientemente embasado e avalizado pela 

comunidade acadêmica (o que não parece ser o caso dos estudos atuais sobre o tema) apontando, 

por exemplo, que certo tipo de combinação genética pudesse contribuir no cometimento de um 

crime, poder-se-ia propor algo análogo à redução de pena do §1º do artigo 26 do Código penal 

brasileiro para os agentes portadores de tal característica genética, desde que minimamente 

demonstrado que para o tipo de delito cometido e nas circunstâncias do fato criminoso em 

concreto, a carga genética do sujeito seria um dos potenciais gatilhos para a consecução do ato 

delitivo.  

                                                 
pela psicóloga Terrie Moffitt, professora de psicologia e neurociência da Duke University e de comportamento 

social na King's College, em Londres, apontou que a enzima MAOA está associada a comportamentos antissociais, 

crimes violentos e agressividade. A hipótese é a de que elementos da constituição genética do indivíduo 

influenciam na sensibilidade a fatores ambientais. A análise foi realizada com 154 jovens que passaram por maus-

tratos.” Cf. ANDRIGHETTO, Fábio. O gene do mal: representações da ciência no discurso jornalístico. 

Dissertação de mestrado em Comunicação. Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2016, p. 44. 
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Tal solução, que só surgirá se no futuro houver pesquisas mais apuradas sobre o tema 

(considerando-se que, hoje, os estudos permanecem bastante incontroversos e inconclusivos), 

teria o mérito de usar o Direito penal de forma a levar em consideração à individualidade do 

agente, mas sem cair em extremos deterministas, seja com uma inocuização preventiva, por um 

lado, ou, por outro, com a exclusão da culpabilidade de todos os portadores de tal traço genético, 

como se não houvesse uma miríade incognoscível de fatores que podem levar à realização de 

um injusto penal. 

Tal qual ocorreu outrora com a genética, hoje o tema das ciências biológicas que mais 

reverbera no Direito penal é de cunho neurocientífico. Isso porque, alguns neurocientistas 

apresentaram teses segundo as quais a liberdade consciente de decisão seria uma ilusão. Se tal 

conclusão fosse verdadeira, seus efeitos poderiam reverberar sobre o Direito penal, 

considerando-se que, grosso modo, ele está assentado em uma ideia de culpabilidade que tem 

por pressuposto a possibilidade de escolha do agente, o qual poderia ter decidido agir de forma 

distinta daquele comportamento criminoso. Na dogmática brasileira, utiliza-se a expressão 

“exigibilidade de conduta diversa”, como um dos elementos da culpabilidade. 

Após décadas dos primeiros experimentos neurocientíficos desafiando a ideia de livre-

arbítrio, muito já foi escrito (e continua sendo) sobre o tema no âmbito das ciências penais. No 

entanto, a dogmática penal não parece ter cedido um milímetro sequer em razão das conclusões 

dos neurocientistas. Isso ocorre precipuamente em virtude de dois fatores:  

Em primeiro lugar, a dificuldade de transmutação dos saberes das Ciências naturais em 

conteúdo jurídico. Nesse sentido, por exemplo, o conceito neurocientífico e o conceito jurídico-

penal de “liberdade” são incompatíveis, pois designam ideias distintas. Os neurocientistas que 

refutam o livre-arbítrio trabalham a liberdade por meio da aferição de fenômenos cerebrais que 

ocorrem em escalas microscópicas e em durações de milésimos de segundos, concluindo que 

antes da tomada de consciência já há modificações cerebrais, o que refutaria a ideia de decisão 

consciente livre. Por outro lado, o Direito penal opera com um conceito de liberdade de agir 

calcado na experiência e construído socialmente ao longo dos milênios, lastreado na sensação 

de livre-arbítrio, compartilhada pelos seres humanos310. Importante enfatizar a ideia de 

                                                 
310 Na mesma toada, Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ assevera que “No âmago do debate entre juristas e 

neurocientistas encontra-se um problema categorial. A liberdade de que falam os juristas vem a ser uma liberdade 

de ‘longo prazo’, enquanto os neurocientistas ocupam-se – necessariamente – de processos neurológicos que se 

produzem em um período de tempo muito curto.” FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho Penal y 
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compartilhamento da sensação de liberdade, uma vez que não é decisivo à imputação penal se 

o sujeito se considera livre ou não. Um cientista de viés determinista que cometer um homicídio 

será tratável como imputável (se não possuir as excludentes relacionadas à inimputabilidade) 

ainda que afirme que não crê no livre-arbítrio.311 

 Em segundo lugar, há ainda outro fator que impediu o Direito penal de sofrer qualquer 

modificação em virtude das descobertas neurocientíficas (a despeito de tanta produção 

acadêmica da lavra de penalistas sobre o tema). Eis o problema: a Neurociência não logrou 

êxito em refutar o livre-arbítrio, não tendo afetado, portanto, um dos principais pilares 

legitimadores da aplicação do jus puniendi.  

Conforme será visto mais adiante, a culpabilidade é, possivelmente, um dos temas mais 

espinhosos da dogmática penal, sendo que há diversas teorias sobre o tema, inclusive com 

propostas de superação do conceito. No entanto, o livre-arbítrio permanece como um 

pressuposto na grande maioria das teorias da culpabilidade ou mesmo da responsabilidade, 

sendo um elemento prescindível apenas em teorias muito específicas e minoritariamente 

adotadas, algumas inclusive tentando adotar outros conceitos para a mesma ideia de fundo, 

incorrendo apenas em debates nominalistas, sem quaisquer ganhos teóricos312.  

Assim, o primeiro fator (a incompatibilidade conceitual) até poderia ser resolvida por 

meio um processo de adequação semântica entre os saberes neurocientífico e jurídico-penal. 

Todavia, isso não se faz possível em razão do segundo problema, que é justamente a 

controvérsia das conclusões de alguns neurocientistas sobre o livre-arbítrio. É dizer, não faria 

sentido adequar conceitualmente o Direito penal segundo à Neurociência, se sequer existe 

suficiente consenso sobre as conclusões dos neurocientistas. O subcapítulo a seguir evidenciará 

tais dificuldades. 

 

                                                 
Neurociencias. Una relación tormentosa? Disponível em <http://www.indret.com/pdf /806.pdf> Acesso em 

02/10/2015. 
311 Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ afirma que a culpabilidade jurídica não é só um problema de identificação 

pessoal. É evidente que para o ordenamento vigente a declaração de culpabilidade é independente das sensações 

subjetivas do condenado. Castiga-se o culpado com independência de que ele não compartilhe a sensação de 

liberdade socialmente comungada, enquanto declara-se não culpável o esquizofrênico que tem uma visão delirante 

da realidade, embora atue absolutamente convencido e sua liberdade. Cf. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. 

Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 337. 
312 Vide o subcapítulo “5.1 – Considerações acerca da culpabilidade” e seus tópicos.  
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3.3.2 – O impasse persiste: as respostas da Neurociência sobre o livre-arbítrio 

 

Mediante o que a Neurociência produziu nas últimas 5 décadas, é possível afirmar que 

houve um acontecimento313 na história da ciência, diante da conclusão de alguns cientistas de 

que o livre-arbítrio não existe? 

A resposta só pode ser negativa. Há algumas razões para tanto. 

Em primeiro lugar, não há ineditismo em refutar o livre-arbítrio, como esta tese já 

apontou em um capítulo sobre a perspectiva filosófica do tema. Ao longo da história, 

pensadores já refutaram a existência da liberdade de agir dos homens. A inovação 

neurocientífica foi o embasamento de tal conclusão: pesquisas realizadas com voluntários que 

tiveram suas atividades cerebrais escaneadas, por meio de um aparato tecnológico inconcebível 

há, por exemplo, um século.  

Em segundo lugar, a questão persiste. O livre-arbítrio como um dos problemas 

fundantes da Filosofia e da Teologia permanece sem solução há milênios, considerando-se que 

a Ciência não ofereceu uma resposta que alcançasse toda dimensão do conceito, por mais que, 

como visto, alguns neurocientistas são categóricos em refutar a liberdade de ação no ser 

humano.  

Diante desse cenário, cabem algumas considerações sobre as constatações 

neurocientíficas acerca do livre-arbítrio, sempre tendo por pano de fundo, a forma como essas 

problematizações ecoam sobre o Direito penal, campo que é cerne da presente tese. 

De início, fundamental esclarecer a dicotomia entre cérebro e mente, a partir de uma 

superação do conceito reducionista de alguns cientistas acerca do que é a mente. Isso porque, 

se é irretocável que o dualismo cartesiano corpo/alma não possui qualquer evidência científica 

que o sustente (inclusive porque tal dicotomia possui uma fundamentação teológica, 

indissociável do projeto racionalista de DESCARTES314), não é possível aplicar a mesma lógica 

no que concerne à mente e o cérebro.  

                                                 
313 Sobre a noção de “acontecimento”, termo caro à História e pertinente na obra de autores como FOUCAULT, 

uma definição possível pode ser extraída de Paul VEYNE, que caracteriza um acontecimento como algo irrepetível 

e não evidente. VEYNE, Paul. Comment on Écrit l’Histoire. Paris: Seuil, 1971, pp. 15-18. 
314 Cf. a sexta meditação em DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de J. Guinsburg e Bento 

Prado Júnior São Paulo: Abril cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores), p. 332 e ss. 
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Conquanto não seja possível replicar a lógica monista, há muitos cientistas que 

defendem o “fisicalismo”315 – o qual não aponta para uma distinção entre cérebro e mente, 

tendo, portanto, um caráter monista316 –  como uma teoria que considera que todos os eventos 

(inclusive os mentais) podem ser explicados a partir de premissas físicas, parece não conseguir 

abarcar toda a complexidade de estruturas, operações e atributos mentais.  

Assim, como antagonista ao fisicalismo (também denominado de materialismo, termo 

este que pode gerar ambiguidades com outras teorias), surge a teoria “mentalista”317. A mente 

seria uma emergência de um processo auto-organizado, que é interno ao corpo e também é 

relacional, regulando o fluxo de informação dentro da mente e entre as mentes318.  

Ou seja, tal conceito afasta qualquer sinonímia entre mente e cérebro (“A consciência é 

algo distinto ou adicional em relação à atividade neuronal.”319) e, mais além, amplia as 

fronteiras mentais para além desse órgão, dando um conceito de mente que é oriunda de 

processos cerebrais, mas que escapa desse locus, inclusive de forma relacional, exorbitando o 

indivíduo. Nesse diapasão, a mente pode ser entendida como um cenário de interação do sujeito 

com o universo e os demais sujeitos, formado a partir de processos físico-químicos que ocorrem 

em seu alicerce material, o cérebro.  

Há um salto não apenas quantitativo, mas também qualitativo entre atividade cerebral e 

atividade mental, sendo esta última apta a produzir cultura e também a ser decisivamente 

influenciada por aspectos culturais. Nesse diapasão, conceitos como mérito ou culpa só fazem 

                                                 
315 Por exemplo, RUBIA, Francisco José. El fantasma de la libertad. Datos de la revolución neurocientífica, 

Barcelona: Crítica, 2009, p. 13. 
316 Há ainda uma perspectiva teórica, proposta por Donald DAVIDSON, denominada “monismo anômalo”, que 

aponta que os eventos mentais são oriundos de processos físicos, mas que são irredutíveis aos processos físicos. 

Cf. DAVIDSON, Donald. Mental events. In: Beakley, B. e Ludlow, P. (eds.). The philosophy of mind: classical 

problems/contemporary issues. Cambridge: MIT Press, 1992, pp. 137-149. 
317 Bárbara MONTEIRO expõe, com fulcro no pensamento de Daniel DENNETT, que agir intencionalmente é 

perceber comportamentos próprios sob uma descrição mentalista, sendo o agente capaz de dar as razões desses 

comportamentos. Agem intencionalmente sistemas capazes de agir por razões e cujas ações podem ser explicadas 

e avaliadas nos termos das razões pelas quais agiu. Assim, em um dentre os diversos argumentos mentalistas, a 

ação intencional – portanto consciente – está ligada à possibilidade de atribuição de razões para as condutas 

realizadas. MONTEIRO, Bárbara Viviana Moreira. Livre-arbítrio e determinismo na ação humana. 

Dissertação de mestrado em Letras. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2014, p. 15. Sobre o 

tema, cf. SMITH, Steven. In Defense of Mentalism: A Critical Review of the Philosophy of Mind. In: The Review 

of Metaphysics, v. 43, n. 1, 1989. 
318 SIEGEL, Daniel J. Mind: A journey to the heart of being human. Nova Iorque: WW Norton & Company, 

2016. Ainda sobre o tema, RORTY, R. Non-reductive physicalism. In: Objectivity, relativism and truth. vol. 1. 

Nova Iorque: Cambridge University Press, 1991. 
319 VELMANS, Max. Understanding Consciousness. London: Routledge, 2000, p. 35. 
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sentido a partir da evolução da interação de cérebros altamente desenvolvidos ao longo da 

história. Tal interação cooperativa constrói o contexto das relações sociais.320 

Todavia, não há mais dúvidas de que a mente decorre de processos cerebrais, 

caracterizando-se como um resultado de altíssimo nível de complexidade que decorre das 

interações de níveis inferiores (por exemplo, entre neurônios, os quais são evidentemente 

inconscientes, ligados entre si por sinapses formando uma intrincada rede que gera um estado 

de consciência).  

Assim, em um exemplo banal que visa ao didatismo, diversos processos inconscientes 

de baixo nível são desencadeados quando a língua entra em contato com um alimento, gerando 

um resultado de nível superior, que seria a consciência de seu sabor e todas as implicações que 

também decorrem da atividade mental, tais como uma possível avaliação da qualidade da 

comida, remissões a fatos passados, metáforas relacionando o alimento com ideias abstratas, 

planos futuros relacionados a comer novamente esse prato. 

É certo que alguns estudos neurocientistas apontam que quando temos consciência de 

havermos tomado uma decisão, o cérebro já havia decidido. Portanto, diante de tal conclusão, 

nossas deliberações conscientes já estão previamente determinadas. No entanto, alguns 

cientistas cometem uma patente ilogicidade ao sustentar tal teoria e, contraditoriamente, afirmar 

que é conveniente ao ser humano optar pela crença na liberdade de ação, permitindo juízos de 

responsabilidade, na atribuição de méritos e de culpas, ideias essenciais à humanidade.  

Ainda que essa perspectiva utilitária de acreditar e viver como se existisse o livre-arbítrio 

seja irretocável, ela é incompatível como uma posição determinista extremada, tal qual a 

proposta de alguns neurocientistas, já que tal posição exclui a possibilidade de eleição de 

crenças ou modos de vida conscientemente deliberados321. Constatando a incoerência do 

discurso de certos neurocientistas, expõe Hans Joachim HIRSCH: 

 

Alguns investigadores do cérebro caem em uma contradição: por um lado 

partem de uma total determinação do ser humano, por outro, reconhece Roth 

que a sociedade ‘deve em realidade ser capaz de inculcar em seus membros o 

sentimento de responsabilidade pela própria atuação, justamente em razão da 

                                                 
320 Cf. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 343. 
321 Não à toa, no subcapítulo posterior, propõe-se na presente tese uma visão agnóstica sobre o livre-arbítrio, 

compatível com postura de vivência do livre-arbítrio, ainda que tal ideia seja inverificável.  
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compreensão de que sem um sentimento de responsabilidade a convivência 

social é agredida de forma decisiva.’322 

 

Relativizando o determinismo extremado de parcela dos neurocientistas e solucionando 

a incongruência detectada no excerto anterior, esclarece Francisco J. RUBIA que os cérebros 

não são responsáveis por decisões, mas sim as pessoas, sendo certo que a responsabilidade é 

um conceito social, pois se apenas houvesse uma pessoa na Terra não haveria o conceito de 

responsabilidade pessoal. Afirma ainda o autor que a neurociência jamais encontrará a chave 

do conceito de responsabilidade no cérebro pois tal ideia é atribuída aos humanos e não às 

massas encefálicas humanas323.  

José Antonio Ramos VÁZQUEZ considera que o problema fundamental das conclusões 

neurocientíficas que começaram a surgir a partir do experimento de Benjamin LIBET não é se 

há ou não condições neuronais concretas que nos indiquem a existência ou não da vontade, mas 

sim se é possível extrair de tais estudos uma conclusão determinista324. Por seu turno, Mercedez 

PÉREZ MANZANO ressalva: 

 

Os experimentos de Libet só evidenciaram que a atividade do cérebro 

consciente existe e precede a experiência consciente, mas não evidenciaram a 

ausência de intervenção da área cerebral da consciência, nem tampouco tais 

experimentos aportaram evidência científica sobre a função que desempenha 

a intervenção do córtex cerebral – na área da consciência – no processo de 

tomada de decisões.325 

 

Benjamin LIBET, por conta própria, em um escrito de 1999, relativiza seus trabalhos 

anteriores, demonstrando que nem ele citaria a si mesmo como base para uma concepção 

determinista do ser humano, ao sustentar que o determinismo é uma especulação, uma espécie 

                                                 
322 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal... 

Cit., p. 74. 
323 RUBIA, Francisco José. Neurociencia y libertad. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.).  Neurociencias y 

derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. 

Madri: Edisofer, 2013, p. 222. 
324 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción… Cit., p. 166. 
325 PÉREZ MANZANO, Mercedez. El tiempo de la consciencia y la libertad de decisión: bases para una reflexión 

sobre Neurociencia y responsabilidad penal In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho 

penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 149. 
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de fé326 e não uma proposição cientificamente comprovada e que a existência de livre-arbítrio 

é uma “opção tão boa, senão melhor, do que sua negação pela teoria determinista327.” 

Há, portanto, um impasse semântico que advém de um mal-entendido oriundo de um 

conflito conceitual328. Para a superação de tal impasse, importa tentar esclarecer qual é a 

correspondência entre tipos de problematizações e campos de conhecimento. Nesse diapasão, 

necessário aclarar que a definição do que seria a mente não advém de uma questão empírica, 

suscetível de confirmação ou refutação por meio de experimentos, mas sim de uma questão 

conceitual329. José Maria DELGADO GARCIA assevera: 

 

A pergunta que salta aos olhos é ‘Como?’ ‘Como o cérebro produz 

comportamentos, emoções, sentimentos e pensamentos? Tal pergunta tem 

atarefado os neurocientistas de nosso tempo e seguramente os entreterá por 

muito tempo, décadas ou séculos, quiçá. ‘Como’ é uma pergunta mais difícil 

que ‘onde’, enquanto que ‘por que’ e ‘para que’ são perguntas que saem do 

âmbito experimental.330 

 

 Em linha semelhante, José Antonio RAMOS VÁZQUEZ categoriza da seguinte forma: 

 

As perguntas empíricas sobre o sistema nervoso são o campo da Neurociência. 

É tarefa da Neurociência cognitiva explicar as condições neurais que tornam 

possíveis as funções perceptivas, cognitivas, cogitativas, afetivas e volitivas. 

As investigações experimentais confirmam ou questionam tais teorias 

                                                 
326 Em sentido semelhante, VIVES ANTÓN considera que a crença no determinismo não é uma crença normal, 

mas uma “fé filosófica”, imune aos argumentos oriundos do senso comum, da vivência prática e da experiência de 

liberdade. Não à toa, o debate sobre o determinismo resulta tão infrutífero. VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. 

Neurociencia y determinismo reducionista: uma aproximación crítica. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). 

Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 

de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 272. 
327 LIBET, Benjamin. Do we have free will? Journal of consciousness studies, v. 6, n. 8-9, p. 47-57, 1999, pp. 

55-56. 
328 Nessa toada, BRIDGMAN afirma: “Não apenas há questões sem sentido, mas muitos dos problemas com as 

quais o intelecto humano se torturou demonstraram ser apenas ‘pseudoproblemas’, porque eles podem ser 

formulados apenas nos termos de questões que são sem sentido. Muitos dos problemas tradicionais da filosofia e 

da religião são desse caráter. Considere, por exemplo, o problema da liberdade da vontade. Você sustenta que é 

livre para tomar tanto o caminho direito ou esquerdo em uma encruzilhada. Eu desafio você a dizer um único 

critério objetivo com o qual você possa prova, depois que fez a decisão, que poderia ter feito uma escolha distinta. 

Tal problema não faz sentido na esfera das atividades objetivas. Ele está apenas relacionado ao meu sentimento 

subjetivo ao tomar uma decisão.” BRIDGMAN, Percy Williams et al. The nature of physical theory. Nova 

Iorque: Dover Publications, 1936, p. 12. 
329 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”: Una propuesta de conciliación entre 

Neurociencias y Derecho Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: 

Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 35.  
330 DELGADO GARCIA, José Maria. Hacia uma neurofisiologia de la libertad. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 23. 
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explicativas.  Por contraste, as perguntas conceituais (as que, por exemplo, 

referem-se aos conceitos de mente ou memória, pensamento ou imaginação), 

a descrição das relações lógicas entre os conceitos (como as que existem entre 

os conceitos de percepção e sensação ou os de consciência e autoconsciência) 

e o exame das relações estruturais entre os distintos campos conceituais (por 

exemplo, entre o psicológico e o neural), são um campo próprio da filosofia.  

(...) 

As perguntas conceituais são prévias às questões sobre a verdade ou falsidade 

de uma teoria. São perguntas que concernem a nossas formas de 

representação. (tais formas estão pressupostas em afirmações científicas 

verdadeiras (e nas falsas) e nas teorias científicas corretas (e incorretas). Tais 

formas não determinam o que é empiricamente válido, mas sim o que tem ou 

não tem sentido.331 

 

As respostas conceituais são indissociáveis de uma reflexão filosófica (não à toa, há um 

ramo ligado à Epistemologia ou – para alguns autores, absolutamente autônomo a ela – 

denominado Filosofia da Ciência). Assim, é disfuncional uma refutação do livre-arbítrio 

exclusivamente calcada no fato de que o cérebro opera mecanismos inconscientes antes da 

tomada de decisão consciente, o que já foi comprovado empiricamente332. Tal disfunção advém 

de um choque do que a Ciência designa como livre-arbítrio com a ideia de liberdade de vontade 

construída socialmente e calcada na experiência, a partir de uma sensação de sentir-se livre para 

deliberar.  

É dizer, o alicerce conceitual do livre-arbítrio vai muito além da dinâmica cerebral, uma 

vez que esse órgão não é dissociado de um todo corpóreo, que em conjunto com uma mente 

que permite a consciência de si formam a ideia de um “eu”, de um sujeito deliberador. RAMOS 

VÁZQUEZ afirma que uma afirmação clara como “creio que o ser humano é livre” tem duas 

opções de resposta: “que provas tem?” ou “livre, em que sentido?”. A primeira, obviamente, 

reclama a apresentação de algum tipo de evidência empírica. A segunda, reclamaria, por seu 

turno, um esclarecimento conceitual333.” 

Um cientista pode responder as duas questões, apresentando evidências empíricas e 

esclarecendo o sentido de ser livre. Todavia, suas respostas possivelmente (e assim tem sido) 

não comprovarão ou refutarão o livre-arbítrio, pois o conceito científico empregado para tal 

                                                 
331 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción… Cit, p. 167. 
332 Tomás Salvador VIVES ANTÓN observa que “como a mente não tem nenhuma realidade física, não podemos 

determinar por métodos experimentais que peso cabe atribuir entre a interação mente-cérebro (o que remete à 

Habermas e sua questão filosófica acerca de que coisas poderiam ser submetidas à medição). VIVES ANTÓN, 

Tomás Salvador. Neurociencia y determinismo reducionista: uma aproximación crítica... Cit., p. 267. 
333 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción… Cit, p. 168. 
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ideia não escapa ao conceito compartilhado e vivenciado socialmente. Assim, partindo de um 

conceito específico do que seria o livre-arbítrio, as comprovações empíricas só servirão para tal 

conceito, não reverberando no conceito de livre-arbítrio que supere o foco em parâmetros 

científicos334. 

Winfried HASSEMER, diante dos impasses oriundos da tentativa de diálogo entre 

saberes científicos empíricos e saberes normativos, denomina de “erro categorial” a seguinte 

falácia: 

 

O ‘erro categorial’ consiste na suposição de que as ciências de método 

empírico poderiam julgar cientificamente se outras ciências estão autorizadas 

a desenvolver um conceito de liberdade ou não, é dizer: se ‘existe’ liberdade 

ou não. Tal suposição tem como pressuposto afirmar a existência de 

hegemonia entre as ciências, sendo que essa hegemônia não existe. Tampouco 

existe um conceito geral de liberdade que flutua sobre todas as ciências e 

muito menos haveria uma predileção em favor das ciências empíricas, acaso 

tal conceito existisse.335 

 

O objeto dos experimentos científicos é a relação entre o comportamento do indivíduo 

que pode ser sensorialmente apreensível (por exemplo, movimentos vistos, sons ouvidos) e os 

processos cerebrais concomitantes, antecedentes ou posteriores a tais ações. Portanto, a partir 

dessas relações, não cabe à Biologia ou, mais especificamente, à Neurociência limitar quem 

possui o lugar de fala para a definição de livre-arbítrio, tampouco cabe às hard sciences fazer 

                                                 
334 Se alguém parte de um conceito X para definir determinado objeto Z e experimentos atestam a existência de Z 

a partir do conceito X, é possível que os resultados não sejam válidos porque o pressuposto conceitual X não fazia 

sentido, pois este é contrário ao conceito Y amplamente aceito como correto para definir o objeto Z. Exemplifica-

se: Alguém pode definir que o Qatar é o melhor país do mundo, após uma pesquisa empírica. As perguntas são: 1) 

com base no que o Qatar é o melhor país do mundo? 2) Como isso foi mensurado? As respostas são: 1) com base 

no PIB per capita. 2) Foi feita uma medição dos PIB’s de todos os países e o primeiro lugar foi para o Qatar. Nota-

se, desse modo, que a pesquisa está correta com seu parâmetro, se conseguiu aferir corretamente o país com maior 

PIB per capita. No entanto, o problema é encontrado na pergunta conceitual, uma vez que está longe de ser 

consensual que apenas um critério possa definir qual o melhor país do mundo e, mesmo que fosse exigido apenas 

um critério, provavelmente o PIB per capita não seria o parâmetro a ser escolhido, já que ele mascara, por exemplo, 

problemas como a concentração de renda.  
335 HASSEMER, Winfried. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. Tradução de Manuel Cancio Meliá. 

In: Indret - Revista para el análisis del derecho, nº 2. Barcelona, 2011, p. 8. No mesmo artigo, o penalista alemão 

chama o “erro categorial” de um pecado mortal da teoria do conhecimento e da ciência, que “...é frequentemente 

cometido por biólogos arrogantes, mas também, em algumas poucas ocasiões, por penalistas assustados. Os 

biólogos incorrem nesse pecado mediante sua convicção de que os resultados por ele alcançados falseiam a 

possibilidade do livre-arbítrio e da responsabilidade; os cientistas do Direito penal cometem esse pecado mediante 

sua convicção de que os biólogos humanos têm razão, razão pela qual o Direito penal deveria ser remodelado.” 

Ibid., p. 6. 
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assertivas que dependam de conceitos que escapam à Ciência. Expõe, in litteris, Grischa 

MERKEL: 

 

As investigações sobre o cérebro só podem analisar hipótese empíricas, que 

pressupõem convenções conceituais, a neurociência não pode delinear o 

significado de conceitos como ‘eu’ e ‘vontade’. Os experimentos neuronais 

tampouco podem ocupar-se da relação entre vontade e cérebro, senão da 

relação existente entre as exteriorizações do sujeito e sua atividade 

neuronal.336 

 

Não parece ser possível, outrossim, sob o ponto de vista semântico, antropomorfizar um 

órgão e afirmar, mediante a observação dos processos ocorridos nele, ter sido ele o 

“responsável” por determinada conduta. Há que se aclarar o sentido de “responsabilidade”. 

Exemplifica-se: O órgão “responsável” (no sentido de “local onde a produção de algo 

se dá”) por produzir a bile é o fígado. O órgão “responsável” pela “ordem” (no sentido de “local 

de onde parte o estímulo” que causará tal efeito) de diminuição da liberação de adrenalina após 

uma situação de estresse é o cérebro (por meio do sistema nervoso parassimpático). Nos dois 

exemplos, o significado da palavra “responsável” é atécnico, embora ele faça sentido quando 

se esclarece que em tais casos “responsabilidade” tem o sentido de “local de produção de 

determinado processo inconsciente”.  

O uso da palavra “responsabilidade” com o significado de “local de produção de 

determinado processo inconsciente” é muito distinto da ideia de “responsabilidade como uma 

exigência de que alguém responda por seu comportamento”. Essa última noção de 

responsabilidade advém da atuação consciente e a consciência é um atributo do ser humano (e 

de certos animais, segundo alguns neurocientistas337). Conquanto, conforme visto, alguns 

cientistas afirmem que o cérebro é o “responsável” pelas condutas, tal uso da palavra é mais do 

que meramente atécnico, sendo também sem sentido, já que não é possível utilizar a noção de 

“responsabilidade” como dever de responder por um comportamento consciente para um órgão.  

                                                 
336 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad… Cit., p. 472. 
337 Vide o manifesto de 2012, assinado por 13 cientistas, denominado “The Cambridge Declaration on 

Consciousness”. Disponível em <http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf> 

Acesso em 29/04/2017. 
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Destarte, quem delibera (ainda que por meio dos processos neurais ocorridos no cérebro) 

é o ser humano e não um órgão desse ser humano. Por consequência, alguém possui 

responsabilidade pela deliberação e não algo. 

 

Em suma, o cérebro não é um sujeito logicamente apropriado para ter a ele 

atribuído predicados como ‘decidir’. E, tanto essa atribuição como a ideia de 

que o cérebro decide por nós (estabelecendo uma cisão entre nós e nossos 

cérebros) como a de que ele nos engana são formas degeneradas do 

cartesianismo. Digo mais, trata-se de um cartesianismo ao quadrado, por 

assim dizer, pois o cérebro (a res cogitans) não só nos domina (e o ser humano 

torna-se assim uma mera res extensa), mas, além disso, nos engana, como uma 

espécie de gênio maligno que entorpecia as meditações de Descartes.338 

 

Na Lógica, como ramo da Filosofia, é denominado de “mereologia” o estudo da relação 

entre as partes e o todo (continente e conteúdo) e das partes entre si339. 

BENNETT e HACKER chamam de princípio mereológico, na Neurociência, a ideia de 

que os predicados psicológicos são aplicáveis unicamente a um ser humano (ou a um animal) 

em sua totalidade, não podendo ser aplicados de modo inteligível as suas partes, por exemplo, 

ao cérebro340. Assim, os predicados psicológicos aplicam-se paradigmaticamente ao ser 

humano (ou a um animal) como um todo e não ao corpo e suas partes341. Entende-se por falácia 

mereológica a atribuição às partes de uma ou mais qualidades que são características apenas do 

todo.  

Pesquisas feitas nos cérebros podem afirmar que “este e aquele processo neuro-

fisiológico na área cerebral tal indicam que o sujeito está apaixonado ou enxergando objetos 

verdes.” No entanto, é inadmissível dizer que “estar apaixonado, ver objetos verdes ou querer 

algo não é nada mais do que a ativação de determinadas sinapses na rede neuronal”, já que estar 

apaixonado, ter a consciência de uma cor ou desejar algo demanda uma experiência subjetiva342.  

                                                 
338 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción… Cit., p. 173. A menção ao “gênio 

maligno” cartesiano alude a uma hipótese de DESCARTES já na sua primeira meditação metafísica, concebendo 

uma divindade enganadora que fosse responsável por falsear a correspondência entre o pensamento do indivíduo 

e a realidade. Cf. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior 

São Paulo: Abril cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores). 
339 LEWIS, David. Parts of Classes. Oxford: Blackwell Publishers, 1991. 
340 “Alguém pode dizer: ‘espere um momento e te dou a resposta’, mas não ‘espere um momento que meu cérebro 

me dará a resposta e logo darei ela a ti.’”340 
341 Cf. BENNET, M. HACKER, P. La polémica. In: Bennet, M. et al. La naturaleza de la conciencia: cerebro 

mente y lenguaje. Barcelona: Paidós, 2008, p. 38. 
342 MAASEN, Sabine. Neurosociety Ahead? Debating Free Will in the Media. In: POCKETT, Susan (org.). Does 

Conciousness Cause Behavior? Cambridge: MIT press, 2000. 
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Assim, o cérebro está ativado, mas não é ele quem está amando ou enxergando verde, 

mas sim o indivíduo, em uma experiência subjetiva e, no limite, solipsista, uma vez que, por 

exemplo, o exatíssimo tom de verde enxergado por um sujeito não é comunicável para os 

demais indivíduos, ainda que eles concordem se tratar que determinado objeto tem a cor de 

verde musgo, pois não é possível evidenciar o que cada um deles enxerga precisamente como 

verde musgo. 

Ainda que superados todos os referidos problemas epistemológicos na aproximação 

neurocientífica ao tema do livre-arbítrio, a refutação deste por ela possivelmente não provocaria 

mudanças substanciais no Direito penal. Joshua GREENE e Jonathan COHEN observam que a 

razão pela qual o Direito é imune às ameaças científicas é que ele não opera com afirmações 

com as quais a Neurociência ou qualquer Ciência é apta a desafiar. O Direito presume que as 

pessoas possuem uma capacidade geral de escolha racional, reconhecendo que tal escolha está 

distante da perfeição, mas requerendo apenas, para uma responsabilização legal, uma 

capacidade geral de comportamento racional343. Os autores são categóricos: 

 

Em outras palavras, se você crê que as informações neurocientíficas a respeito 

das causas da ação humana ou de algumas ações humanas em particular, 

podem se tornar uma excludente legal legítima, você não compreende o 

Direito. Cada ação é causada por eventos cerebrais e descrever tais eventos e 

estabelecer qual é sua eficácia causal não representam temas de interesse legal. 

O erro das Ciências, acerca do Direito é crer que serão criadas novas 

excludentes a cada nova “síndrome” que pode afetar o comportamento é 

descoberta. No entanto, síndromes e outras enfermidades não possuem a força 

necessária para se tornarem excludentes penais, a menos que elas diminuam 

suficientemente a ideia de racionalidade geral do indivíduo.344 

 

A culpabilidade não tem a ver com a liberdade em sentido metafísico, transcendente ou 

naturalístico, mas sim com um processo histórico de reconhecimento social e normativo da 

liberdade de atuação345. Se a liberdade de atuação é uma noção construída socialmente e 

normativamente, é possível inferir que o livre-arbítrio não é um traço inerente ao ser humano 

(no princípio o homem era potência, puro e simples instrumento de consecução de seus próprios 

                                                 
343 GREENE, Joshua; COHEN, Jonathan. For the law, neuroscience changes nothing and everything. In: 

Philosophical Transactions of the Royal Society B, v. 359, n. 1451, 2004, p. 1778 e ss. 
344 Ibid., p. 1778. 
345 Cf. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho Penal y Neurociencias. Una relación tormentosa? Disponível 

em <http://www.indret.com/pdf/806.pdf> Acesso em 02/10/2015. 
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instintos), mas sim um atributo que é essencial ao ser humano social, imerso em um caldo 

cultural paulatinamente elaborado por tal espécie, graças a sua capacidade mental.  

Desde tempos imemoriais, infere a Antropologia, o ser humano demonstrava traços 

instintivos de sociabilidade, o que não é exclusividade da espécie, já que outros animais 

possuem comportamentos gregaristas. Todavia, a partir do momento em que a espécie humana 

torna-se cultural, criando relações sociais complexas e inventivas, que superam meros instintos, 

passa a ser possível falar em livre-arbítrio, inicialmente, como uma consciência oriunda de uma 

sensação de liberdade de decisão e não como uma reflexão sobre essa capacidade.  

A partir do incerto marco correspondente ao surgimento da sensação de livre-arbítrio 

passou-se a ser possível a existência ideias muito posteriores cronologicamente, como a de uma 

culpabilidade subjetiva e de uma subsequente punição por uma conduta injusta346, já que esta 

seria oriunda de uma decisão intencional, haja vista a existência – com o advento do livre-

arbítrio – da percepção da humanidade de um horizonte de possibilidades para o sujeito, dentre 

elas a possibilidade de não cometer a conduta injusta. 

Enfim, conclui-se que a negação do livre-arbítrio de todos os seres humanos pela 

Neurociência não pode influenciar decisivamente o Direito penal. Isso porque isso representaria 

o fim de toda a estrutura da culpabilidade relacionada à reprovabilidade pelo feito, também 

ferir-se-ia de morte a função retributiva da pena, bem como as funções gerais positiva e negativa 

e a função especial positiva da pena. Restaria apenas a finalidade de inocuização do autor de 

um delito, com lastro em sua periculosidade.  

                                                 
346 Evidentemente, a punição é uma ferramenta social intimamente ligada à história humana, espraiando para muito 

além da recente ideia de uma consequência sancionatória em virtude de um injusto cometido com dolo ou culpa 

em sentido estrito. O ato de punir a outrem e a si mesmo é muitíssimo anterior e exorbita em absoluto os limites 

do Direito penal e da necessidade de uma culpabilidade subjetiva. Alguns cientistas teorizam que a ideia de punição 

desempenhou um papel crucial no desenvolvimento biológico e cultural da sociabilidade humana. Cf. FEHR, E.; 

GACHTER, S. Altruistic punishment in humans. In: Nature, n. 415, 137–140, 2002. Se é correta tal teoria, 

segundo a qual a punição é traço marcante da humanidade, sendo um elemento que moldou o ser humano em 

sociedade, cabe empreender, o que infelizmente foge ao escopo da tese, uma arqueologia do “punitivismo”, para 

entender se essa demanda irracional (embora, não raras vezes, racionalmente insuflada por setores sociais) e 

perniciosa pela punição é um traço inerente do ato de punir como um instrumento social (é dizer, que sempre teria 

sido utilizado de forma excessiva e arbitrária) ou se o “punitivismo” é uma externalidade que foi se incorporando 

ao ato de punir ou, ainda, uma característica indissociável da punição que ganhou a pecha de irracional à medida 

que o Direito foi se estabelecendo historicamente como um instrumento (pretensamente) racional de resolução dos 

conflitos. Um panorama da punição, em uma perspectiva da fase genealógica foucaultiana e em um recorte voltado 

à modernidade ocidental, pode ser visto em FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. 

Paris: Gallimard, 1999. 
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Ocorre que uma medida de segurança de internação, imposta em virtude do delito, não 

teria qualquer parâmetro de aferição de seu fim, tendo em vista que o parâmetro de cessação de 

periculosidade se dá por um juízo prospectivo (baseado no retorno futuro do internado à 

convivência social), com um parecer no sentido de que o indivíduo é apto a entender a ilicitude 

dos delitos e determinar-se de acordo com esse entendimento. Em um cenário sem livre-arbítrio, 

como sugere alguns neurocientistas, não é possível predizer que qualquer pessoa possa escolher 

conscientemente (dado que não há escolha consciente) determinar-se de forma a não incorrer 

em fatos ilícitos. 

Todavia, tal panorama não ocorrerá, ou seja, a Neurociência não empreenderá uma 

revolução copernicana no Direito penal, por meio da supressão de um de seus tradicionais 

alicerces, que é a vontade livre. A assertiva anterior é expressa de forma inequívoca por uma 

única e suficiente razão: A Neurociência não comprova, tampouco comprovará a inexistência 

do livre-arbítrio.  

Como então resolver o dilema de um conceito insolucionável (embora seja uma pedra 

de toque de toda dogmática penal), tendo em conta que se o livre-arbítrio não foi refutado, ele 

também não foi provado. Conforme será visto no subcapítulo posterior, é justamente na 

impossibilidade de solução que reside a resposta mais adequada ao enfrentamento da questão 

da existência do livre-arbítrio. 

 

3.4 – Para além da Ciência: a “solução” da (não) questão do livre-arbítrio 
 

Afirma, Fernando SAVATER, em um aforismo tão singelo quanto genial: “Os 

problemas insolucionáveis só possuem, como é sabido, más soluções347.”  

Há milênios o problema da existência ou inexistência do livre-arbítrio carece de uma 

solução inequívoca ou, ao menos, minimamente consensual. Algumas das mentes mais agudas 

da humanidade já trataram da temática. Considerável parcela do pensamento filosófico trata da 

questão, assim como o tema também interessa à Teologia e à Ciência. Ainda assim, a resposta 

é inconclusiva e assim permanece, de forma inelutável, por mais distintas que sejam as 

aproximações feitas ao tema, por mais esforços intelectuais que já foram empenhados na 

resolução dessa questão.  

                                                 
347 SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 12. 
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José Antonio RAMOS VÁZQUEZ cita Nicolai HARTMANN, para quem o problema 

da liberdade não é apenas uma das mais metafísicas das questões, mas também e sobretudo, a 

mais prática e atual de todas as questões.348 Nessa linha, uma resposta, por exemplo, conclusiva 

acerca da inexistência do livre-arbítrio teria o potencial de reverberar com um impacto ímpar 

na existência humana349.  

Todavia, é possível pensar que a noção de livre-arbítrio esteja tão introjetada na 

humanidade e na definição do que é o humano, que nem mesmo uma suposta (e implausível) 

resposta negando a liberdade de escolha e de ação dos seres humanos teria a capacidade de 

modificar os modos de vida da humanidade350. Porém, tal cenário é hipotético, não passando 

de uma elucubração que beira ao irrealizável, uma vez que, como dito, provar ou refutar a 

existência do livre-arbítrio é tarefa aparentemente irrealizável, dado o esforço já dispendido em 

relação a isso, ao longo da história do pensamento humano.  

Tamanha é a importância da noção de livre-arbítrio para a cultura humana que acima 

aventou-se que nem sua refutação, em um cenário hipotético, seria capaz de mudar a liberdade 

de vontade e de ação na definição do que é um ser humano. Assim, se mesmo com uma resposta 

negativa acerca de sua existência é plausível imaginar que o livre-arbítrio seria mantido (como 

uma ficção), mais força a ideia possui no estado da arte atual do conhecimento humano, em que 

a questão paira sem qualquer vislumbre de resposta conclusiva.  

Conforme visto nos subcapítulos interiores, as Ciências estabelecem respostas diversas 

para uma questão que possivelmente nem mesmo pertença ao objeto de estudo dada a sua 

condição de incomprovabilidade. Justamente diante de tal razão, alguns cientistas justificam 

uma teoria a favor do livre-arbítrio. Por exemplo, nessa toada, concluem HAWKING e 

MLODINOW: 

                                                 
348 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por la libertad de acción… Cit., p. 165. 
349 Talvez, apenas uma resposta a uma questão central à humanidade teria o mesmo impacto de uma resposta 

negativa ao livre-arbítrio: uma resposta conclusiva na linha do ceticismo a qualquer evento metafísico após a 

morte, evidenciando a cessação da consciência e nada mais. Embora essa seja a resposta científica prevalente 

(assim como a negação do livre-arbítrio), em virtude de sua falta de comprovação, essa posição cética não impacta 

decisivamente a vida de grande parte da humanidade, que por razões deístas e/ou teístas acreditam em algum tipo 

de transcendência após a morte. 
350 HASSEMER assevera que “Quem nega que os humanos podem ser responsáveis pelo que fazem elimina uma 

peça chave não só do nosso ordenamento jurídico, mas também de nosso mundo. Vulnera o fundamento normativo 

de nosso pacto social, o reconhecimento como pessoas, em que há reciprocamente a atribuição ao outro de 

responsabilidade, sendo que não é possível viver coletivamente sem esse crédito recíproco.” HASSEMER, 

Winfried. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. Tradução de Manuel Cancio Meliá.  Disponível em 

<http://www.raco.cat /index.php/InDret/article/view/241335/323926> acesso em 13/02/2017. 
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Em virtude de ser impraticável utilizar as leis da Física para prever o 

comportamento humano, adotamos o que se chama de teoria efetiva. Na 

Física, uma teoria efetiva é uma perspectiva criada para descrever um certo 

fenômeno observado e seus processos subjacentes. Por exemplo, não podemos 

resolver exatamente as equações que governam as interações gravitacionais 

em cada átomo do corpo de uma pessoa com cada átomo da Terra. Mas, para 

todas as razões práticas, a força gravitacional entre a pessoa e a Terra pode ser 

descritas por apenas alguns números, como o peso do indivíduo. (...) No caso 

das pessoas, sabendo-se que não é possível resolver as equações que 

determinam nosso comportamento, usamos a teoria efetiva de que possuímos 

livre-arbítrio.351  

 

A despeito de algumas posições teóricas (científicas e filosóficas) que refutam o livre-

arbítrio ou mesmo de posições (como a do excerto de cima) que tentam defende-lo a partir de 

argumentos científicos), é fato inconteste que a humanidade, de modo geral, crê em sua 

existência e, dessa forma, os indivíduos vivenciam tal liberdade e condicionam suas mais 

diversas relações a partir dessa ideia, que não é ficcional (já que não foi categoricamente 

refutada), tampouco é inequívoca (já que nunca comprovada).  

Refuta-se, portanto, a categorização do livre-arbítrio como ficção ou como verdadeiro 

(por carência de comprovação científica e/ou filosófica, ao menos na tradição da “Filosofia 

continental”, a qual contrapõe-se a “Filosofia analítica”, uma vez que para esta, conforme será 

visto, é possível tomar a noção de livre-arbítrio como verdadeiro). 

Tendo por parâmetro o conhecimento atual da humanidade, pode-se – após afastar os 

rótulos que designam o que ele não é – entender o livre-arbítrio como uma presunção. Cumpre, 

a seguir, esclarecer porque o livre-arbítrio é uma presunção e quais as consequências disso. 

O filósofo franco-germânico Eric WEIL aponta para a linguagem como totalidade, não 

havendo nada além de suas fronteiras, pois até a noção de “inefável” (como aquilo que não pode 

ser expresso ou concebido pela linguagem) não deixa de ser uma construção linguística. 

Assevera WEIL, in litteris: “Não há a linguagem: tudo que há para o homem provem da 

linguagem e é linguagem. Só há linguagem, isto ou aquilo e o trânsito de um ao outro se produz 

pela linguagem na realidade da vida.”352 

                                                 
351 HAWKING, Stephen; MLODINOW, Leonard. The Grand Design. Nova Iorque: Bantam Books: 2010. 
352 WEIL, Eric. Logique de la philosophie. Paris: Vrin, 2000, 420. Ainda sobre o tema, cf. SERRANO-

PIEDECASAS, J. R.; DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Reflexiones sobre filosofía del lenguaje, diversidad 

http://thepiratebay.se/torrent/5832320/The_Grand_Design_-_Stephen_Hawking__Leornard_Mlodinow_(2010)
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DEMETRIO CRESPO observa que a existência ou inexistência do livre-arbítrio escapa 

da cientificidade por ser uma questão de ordem conceitual, por ser “produzida em virtude da 

relação lógica entre conceitos aos quais são atribuídos significados, mediante jogos de 

linguagem353.”  

A ideia de “jogos de linguagem”, mencionada pelo penalista espanhol, é uma clara 

referência à WITTGENSTEIN, sobretudo a sua obra “Investigações Filosóficas.” Luis Gabriel 

Batista NEVES observa que o autor austríaco “foi, aos poucos, inserindo a noção de jogo ao 

conceito de linguagem como ação. Os jogos de linguagem fazem parte, para Wittgenstein, dos 

processos da vida, dão estrutura, forma e direção ao mundo, fazendo surgir ilhas de 

manifestações diversas.”354 

No pensamento do “segundo”355 WITTGENSTEIN surge uma nova forma de 

aproximação dos problemas filosóficos (dentre tais problemas clássicos na Filosofia, está 

justamente a existência ou inexistência do livre-arbítrio): para o filósofo austríaco, não há 

“problemas filosóficos”, mas sim “perplexidades”356.  

Nesse diapasão, na filosofia do “segundo” WITTGENSTEIN nota-se uma preocupação 

central com o estabelecimento da real tarefa filosófica, a qual, segundo o autor, deve estar 

voltada a clarear enganos conceituais e limitar as questões filosóficas apenas a aquelas que não 

                                                 
cultural, y su influencia en el derecho penal. In: CARBONELL MATEU, J. C. et al. (orgs.), Constitución, 

Derechos Fundamentales y Sistema penal. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009. 
353 Cf. DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 35. 
354 Prossegue o autor, na mesma página da dissertação, na qual é feito um cotejo entre culpabilidade, livre-arbítrio 

e o pensamento wittgesteiniano: “De igual modo, percebe-se que não existem relações estanques, imutáveis, tanto 

no mundo quanto no pensamento. Os jogos aparecem, são jogados, acabam, deixam de existir, caem no 

esquecimento e novos jogos surgem. Nisso se funda um princípio que está no pensamento de Wittgenstein: de 

continuidade na produção e de inovação nas estruturas do objeto e dos seres humanos. Os jogos de linguagem 

formam um mundo inventado por pessoas que possuem um sistema intencional.” NEVES, Luiz Gabriel Batista. 

A liberdade de atuação como fundamento da culpabilidade. Dissertação de mestrado em Direito. Faculdade de 

Direito da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016, p. 103. 
355 Tal denominação foi concebida por comentadores da obra do filósofo austríaco, para diferenciar sua obra de 

alvorecer, sendo o Tractatus lógico-philosophicus a principal obra do “primeiro” Wittgesntein (bem como a 

principal obra das pouquíssimas publicadas em vida). A obra de maior impacto do “segundo” Wittgenstein é 

denominada Investigações filosóficas, uma de suas diversas publicações póstumas. 
356 Com isso, explica Armando Mora D’Oliveira, em texto introdutório: “Wittgenstein quer dizer que de nada 

adianta ao filósofo encontrar soluções, procurando uma suposta realidade escondida; em Filosofia nada existiria 

de oculto e todos os dados dos chamados ‘problemas’ estão sempre ao alcance da inteligência. Quando esses dados 

não possibilitam nenhuma solução, está-se diante de um beco sem saída, e nada mais. Perguntar-se, por exemplo, 

‘que horas são’, constitui um problema e, como tal, pode perfeitamente ser solucionado; mas inquirir sobre a 

natureza última do tempo é colocar-se num labirinto aparentemente sem saída. A saída, contudo, é possível, e 

consiste, segundo Wittgenstein, simplesmente em se libertar da ideia de que existam labirintos.”  

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultural, 

1999, pp. 14-15. 
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pertençam a ordem do inefável. Somente podem ser respondidas as indagações que estão dentro 

das fronteiras de possibilidade da linguagem, sendo certo que o sentido das palavras está 

inexoravelmente ligado à práxis de seus usuários. Assim, dentro da perspectiva da linguagem, 

a distinção entre teoria e prática perde o sentido na obra tardia de WITTGENSTEIN, uma vez 

que o significado de algo é indissociável de seu uso, ou seja, de como determinada palavra é 

empregada na prática. 

De acordo com WITTGENSTEIN, não é possível justificar as convenções da gramática 

por meio da descrição de algo. Isso porque toda descrição já tem por pressuposto as regras 

gramaticais. As regras são apriorísticas a um jogo de linguagem, mas não são axiomas, imunes 

a adaptações, modificações e abolições, que ocorrerão justamente dentro das dinâmicas dos 

jogos de linguagem, no uso concreto das palavras, que acaba criando novas situações e, 

possivelmente, em tais casos, novas necessidades. Grischa MERKEL observa que para o 

filósofo austríaco “o significado das palavras e orações não se encontra determinado por algo 

que exista fora da linguagem, senão deriva exclusivamente da prática da linguagem.”357 

Portanto, inexiste para WITTGENSTEIN uma ordem aprioristicamente definida da 

realidade, mas sim uma construção decorrente da linguagem, a partir de sua utilização no 

cotidiano de pessoas que compartilham do mesmo código comunicacional e, por meio do uso, 

inflacionam e deflacionam a linguagem, bem como modificam os significados de seu conteúdo.  

O filósofo austríaco propõe uma espécie de filosofia “terapêutica” (uma terapia 

filosófico-gramatical)358, ao buscar sanear – por meio de um pensamento filosófico voltado a 

linguagem – problemas filosóficos que só existem em razão de um uso das palavras fora do 

contexto em que são usualmente empregadas, ou seja, conectadas às vivências dos indivíduos 

em sociedade359. Edgar MARQUES aponta que a filosofia wittgensteiniana “tem como objetivo 

fundamental o esclarecimento dos pensamentos, constituindo, assim, não uma teoria, mas uma 

atividade”360 

WITTGENSTEIN entende que algumas questões filosóficas extrapolam os sentidos 

compartilhados de certas palavras, como se houvesse nelas um sentido metafísico oculto que 

                                                 
357 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad… Cit., p. 471. 
358 Cf. o § 133 de WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas... Cit., p. 68. 
359 Para WITTGENSTEIN, a ordem no mundo é criada com amparo da linguagem. “Percebe-se uma descrição, 

em suas obras, da produção de ordens a partir das atividades cotidianas da vida, das quais está incluído falar uma 

certa língua.” NEVES, Luiz Gabriel Batista. A liberdade de atuação como fundamento da culpabilidade... Cit., 

2016, p. 99. 
360 MARQUES, Edgar. Wittgenstein e o tractatus. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 52. 
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deve ser alcançado pela atividade filosófica. O autor, em sua obra tardia, refuta totalmente tal 

hipótese, asseverando que diversos problemas filosóficos não são genuinamente problemas, 

mas sim, exemplos de mau uso da linguagem. Já em uma obra do “primeiro” WITGGENSTEIN 

há a seguinte sentença: “4.116 Tudo em geral o que pode ser pensado o pode claramente. Tudo 

o que se deixa exprimir, deixa-se claramente.”361 

O modus operandi da Filosofia wittgensteiniana reverberou como uma espécie de 

revolução copernicana sobre o pensamento filosófico tradicional, inclusive tendo sido o 

pensamento do austríaco denominado de antifilosófico, por erodir as margens da atividade 

filosófica, restringindo suas possibilidades e tarefas. No entanto, não há que se confundir a 

proposta de WITTGENSTEIN como uma ideia de abolição da Filosofia, que manteve sua 

condição essencial na cultura humana. Melhor seria falar em um redirecionamento da Filosofia, 

esclarecendo impasses irrazoados e atendo-se a temas acessíveis à prática filosófica. Dentro de 

tal perspectiva, intersecções entre Filosofia da linguagem e Direito têm sido estabelecidas, 

sobretudo e desde as décadas finais do século XX.  

É notável como ao longo das últimas décadas houve um acréscimo de obras que operam 

com o Direito como linguagem (as novas vertentes da Filosofia não são absorvidas 

simultaneamente pelo Direito de forma maciça, sendo que com a Filosofia da linguagem, 

perspectiva do alvorecer do século XX, não foi diferente). Apenas como exemplo, Luiz Gabriel 

Batista NEVES sintetiza a noção de liberdade de atuação a partir da obra de um penalista que 

lastreia sua teoria do delito na linguagem, qual seja, Tomás Salvador VIVES ANTÓN, cujos 

escritos possuem enorme influência do pensamento wittgensteiniano:  

 

Liberdade de atuação (ou liberdade de ação) pode ser então definida como o 

resultado da interação entre sujeito e objeto, avaliado por um terceiro, que com 

eles se comunica e interage, por um fio de interconexão inexorável à 

construção do conhecimento e da verdade, qual seja: a linguagem. E mais, é 

uma “verdade” humana e referida ao sujeito e a cada caso concreto, 

impensável de modo abstrato e genérico, como um a priori universal.362  

                                                 
361 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus. Tradução de José Arthur Giannotti. São Paulo: 

Cia Editora Nacional, 1968, p. 77. Em uma outra edição brasileira do “Tractatus”, traduziu-se um trecho correlato 

de forma peremptória: “O que se pode em geral dizer, pode-se dizer claramente; e sobre aquilo de que não se pode 

falar, deve-se calar.”, Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Tradução de Luiz 

Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 1994, P. 131. 
362 NEVES, Luiz Gabriel Batista. A liberdade de atuação como fundamento da culpabilidade... Cit., 2016, p. 

125. José Ramon SERRANO-PIEDECASAS e Eduardo DEMÉTRIO CRESPO esclarecem, sobre os escritos de 

Tomás Salvador VIVES ANTÓN a respeito da liberdade: “É importante advertir que Vives Antón propõe uma via 

dupla de argumentação em torno da liberdade: uma de ascendente kantiano e outra baseada na filosofia de 
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Ainda a respeito do diálogo entre Filosofia da linguagem (sobretudo o pensamento 

wittgensteiniano) e o Direito, Grischa MERKEL sintetiza: 

 

Wittgenstein fundamentou em seus escritos tardios, especialmente nas 

“Investigações filosóficas”, uma concepção radicalmente distinta da Filosofia, 

de acordo com a qual enxergava como única tarefa filosófica a investigação 

do uso (cotidiano) das palavras, para esclarecer o significado dos conceitos. 

Nos anos noventa do século passado a discussão refloresceu, passando a ser 

frutífera também para a teoria do Direito.363 

 

Todavia, é fundamental esclarecer que WITTGENSTEIN não produziu Filosofia do 

Direito e tampouco escreveu detidamente sobre o tema do livre-arbítrio, salvo raras exceções364. 

Ainda em uma obra do seu alvorecer filosófico365, o autor já insinua, embora de maneira pouco 

desenvolvida, a ideia de que a questão sobre a existência ou não do livre-arbítrio poderia ser 

resolvida pragmaticamente, em virtude de uma incapacidade que é experimentada 

constantemente pelo ser humano, qual seja, a impossibilidade da presciência. Nesse sentido, o 

excerto abaixo, com destaque para o parágrafo “5.1362”: 

 

5.135 De modo algum é possível inferir da subsistência de uma situação 

qualquer a subsistência de uma situação inteiramente diferente dela. 5.136 

Não há nexo causal que justifique tal inferência. 5.1361 Não podemos inferir 

os acontecimentos do futuro a partir daqueles do presente. É superstição a 

                                                 
Wittgenstein. A primeira tem a ver com a afirmação segundo a qual a diferença entre algo que simplesmente 

sucede e a conduta de alguém que atua, só adquire sentido se a liberdade existe. A segunda, tem por referência o 

fato de que nossa linguagem (jurídica) não toma como base o determinismo, mas, ao contrário, trata-se de um 

‘jogo de linguagem’ que pressupõe a liberdade. Isso não quer dizer, no entanto, e como acertadamente sublinha 

RAMOS VÁZQUEZ que ‘a linguagem constitua o reflexo de um mundo em que o agir não tenha sido previamente 

determinado, mas sim que nossos jogos de linguagem, aquilo que efetivamente falamos, pressupõe a liberdade e 

não podemos ir mais além disso.’” SERRANO-PIEDECASAS, J. R.; DEMETRIO CRESPO, Eduardo. 

Reflexiones sobre filosofía del lenguaje, diversidad cultural, y su influencia en el derecho penal. In: CARBONELL 

MATEU, J. C. et al. (orgs.), Constitución, Derechos Fundamentales y Sistema penal. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2009, p. 17. 
363 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad… Cit., p. 464. 
364 Destas, cabe mencionar a WITTGENSTEIN, Ludwig. Lectures on Freedom of the Will. In: KLAGGE, J.; 

NORDMANN, A. (eds.). Ludwig Wittgenstein: Philosophical Occasions. Cambridge: Hackett Publishing, 1993; 

bem como os parágrafos 611-640 das “Investigações Filosóficas”, em que o autor fala, ainda que de forma 

fragmentária, sobre a noção de “vontade”, cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de 

José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
365 O Tractatus logico-philosophicus, Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus. Tradução 

de José Arthur Giannotti. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1968. 
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crença no nexo causal. 5.1362 A liberdade da vontade consiste em não poder 

conhecer agora as ações futuras.366 

 

Como dito, WITTGENSTEIN pouco se ateve ao livre-arbítrio, o qual está longe de ser 

um dos temas centrais de sua obra. Assim, mais pertinente do que analisar os escritos 

esparsos367 do autor acerca do livre-arbítrio é lançar mão da proposta filosófica wittgensteiniana 

para perquirir se tal questão pode ser colocada ou se ela é apenas mais um mal-entendido368, 

dentre tantos outros que perpassam a história da Filosofia, sendo a elucidação de tais mal-

entendidos o objeto da terapia filosófico-gramatical de WITTGENSTEIN. 

Algumas questões equivocadas são apropriadas da Filosofia pelas Ciências, havendo, 

por parte dos cientistas, mau uso de conceitos, os quais são carentes de sentido, se colocados 

sob o crivo da Filosofia da linguagem. José Antonio RAMOS VÁZQUEZ, aplicando uma 

perspectiva wittgensteiniana a visão de alguns neurocientistas acerca do livre-arbítrio, entende 

ser necessário averiguar “o que há de certo em expressões como ‘o que vê não é realmente o 

que há: é o que seu cérebro crê que há.’ Mais do que analisar o que há de certo nesse tipo de 

afirmação, é necessário também averiguar se ela tem sentido.”369  

Segundo RAMOS VÁZQUEZ, devemos entender “a liberdade de ação como uma 

daquelas proposições que não podemos duvidar, porque constituem os alicerces sobre os quais 

levanta-se o edifício de nossa linguagem e o conjunto de nossa forma de vida.”370 Tal autor 

conclui, em parágrafo que merece transcrição literal: 

 

A liberdade não está fora, em um mundo físico calculável e previsível, nem 

dentro de nós, como se fosse uma faculdade metafísica, mas sim está (ou 

                                                 
366 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus. Tradução de José Arthur Giannotti. São Paulo: 

Cia Editora Nacional, 1968, p. 92.  
367 Além de esparsos, em alguns casos, também controversos, como os intrincados parágrafos 61 a 640, das 

“Investigações Filosóficas”, em que o autor fala sobre vontade. 
368 VIVES ANTÓN afirma, com supedâneo na filosofia wittegensteiniana, que a análise jurídico-penal do princípio 

da culpabilidade manifesta uma crise de uma dogmática que não se contenta com verdades jurídicas, isto é, 

históricas e contingentes, mas sim, imbuída de pretensões 'científicas', exige certas verdades como absolutas. No 

contexto aplicativo do Direito penal, a dúvida determinista é uma dúvida que de tudo duvida, que põe sob juízo o 

marco de referência do discurso e, portanto, não é, na realidade, uma dúvida, mas sim algo sem sentido. VIVES 

ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. Valência: Tirant lo Blanch, 2011, p. 867. 
369 Prossegue, logo em seguida, o autor afirmando que “um dos objetivos desse trabalho é analisar tal afirmação, 

usando em grande medida, a filosofia de Wittgenstein, por ser o filósofo mais poderoso a quem recorrer nestes 

casos de necessidade de aclarar conceitos (até o ponto de que, como assinala Dennett, quando a neurociência 

asfixia os filósofos, sempre chega San Ludwig em resgate.” RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio. La pregunta por 

la libertad de acción… Cit., p. 168. 
370 Ibid., p. 186. 
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melhor, se dá) em nossos jogos de linguagem e em nossas formas de vida. É 

dizer, a liberdade está pressuposta e é fundamento de nossas e práticas (em 

suma, de nossa vida). É, portanto, na fluidez de nossas ações e no exame de 

nossas práticas linguísticas, de como utilizamos os escorregadios conceitos 

vinculados à ‘liberdade’, que encontraremos a solução do pesadelo científico-

filosófico que o determinismo. O problema da liberdade dissolve-se, pois, na 

prática linguística e social, nas palavras e ações, confundindo-se nelas e com 

elas.371 

 

Já no Século XVIII – muito antes da Física Quântica, teorias compatibilistas, Filosofia 

da linguagem e todos e quaisquer saberes que confluíram, colidiram e permitiram o 

delineamento tão bem-acabado da conclusão acima –  Samuel Johnson enxergava a vivência 

prática do livre-arbítrio como contraponto às teorias deterministas vigentes à época. ROWE 

cita um dos aforismos de Samuel JOHNSON: “Toda teoria está contra o livre-arbítrio; toda 

prática, a seu favor.”372 Até mesmo em uma perspectiva neurocientífica, tal ideia encontra 

respaldo. Nesse sentido, Wolfgang PRINZ tenta lançar mão de um raciocínio analógico em sua 

reflexão: 

 

No fim das contas, possuímos ou não o livre-arbítrio? Paradoxalmente, a 

resposta deve ser ‘sim e não’. Em realidade não o possuímos, mas na prática 

sim.373 Quando não sabemos a resposta de uma questão difícil, pode ajudar 

responder uma questão mais fácil antes: Os humanos possuem rodas? 

Resposta: Em realidade não, mas na prática eles inventaram rodas e as 

colocaram nos mais diversos veículos e quando usam estes, os humanos 

efetivamente possuem rodas. Os humanos possuem direitos e obrigações? 

Resposta: na realidade não, mas na prática sim. Humanos não possuem, 

naturalmente, direitos e obrigações. Mas eles inventaram direitos e obrigações 

e lhes introduziram em regulamentos para toda sorte de relações. Agora a 

questão difícil: Os humanos possuem livre-arbítrio? Resposta: na realidade 

não, mas na prática sim. Naturalmente, eles não possuem livre-arbítrio. Mas 

eles inventam o livre-arbítrio e este foi inserido em diversas teorias que 

                                                 
371 Ibid., p. 183. 
372 ROWE, W. L. Two concepts of freedom. In: O’CONNOR, T. (ed.), Agents, cases and events. Essays on 

indeterminism and free will. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 151. 
373 No mesmo sentido: “Por um lado, admitimos intelectualmente a necessidade que nos rege, dado o conhecimento 

objetivo dos determinismos. Por outro lado, constatando que vivemos num mundo feito de conhecimentos parciais, 

experimentamos ‘escolhas livres’. Só temos acesso à necessidade quando, refletindo sobre as causas que nos fazem 

agir, reconhecemos que não somos agentes livres. Mas em termos pessoais e sociais, mantemo-nos ‘como se’ 

nossas decisões dependessem de nosso ‘livre-arbítrio’.” ALEKSANDROWICZ, Ana Maria C.; MINAYO, Maria 

Cecília De Souza. Humanismo, liberdade e necessidade: compreensão dos hiatos cognitivos entre ciências da 

natureza e ética. In: Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 3, p. 513-26, 2005, pp. 521-522. 
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descrevem as ações humanas. Com base em tais teorias, os humanos 

efetivamente possuem livre-arbítrio.374  

 

Hans Joachim HIRSCH entende que as normas sociais não podem estar em contradição 

com o autoentendimento geral de seus destinatários. Tais normas, segundo o penalista alemão, 

“devem orientar-se a visão subjetiva do mundo de tais destinatários e com eles partilhar a 

sensação de liberdade de vontade como fundamento geral do comportamento humano.375 No 

entanto, adverte Andreas HOYER que: 

 

Embora em um marco cultural, toda ‘pessoa normal’ perceba essa consciência 

subjetiva de liberdade, e, por isso, sejam considerados livres todos aqueles 

considerados normais, ainda assim, isso não parece ser suficiente para 

fundamentar empiricamente a existência objetiva do livre-arbítrio e legitimar, 

dessa forma, a pena.376 

 

Cabe, dessa forma, avaliar se há algum papel específico conferido ao livre-arbítrio 

dentro do universo do Direito penal. avaliando se ele é de fato o fundamento último de 

legitimação da pena, conforme postularam e postulam diversos autores ao longo da história. Há 

quem diga, inclusive, que a ideia de livre-arbítrio foi instrumentalizada especificamente para 

funcionar como elemento legitimador do Direito penal. É o caso de um aforismo de 

NIETZSCHE: “a doutrina da vontade foi essencialmente inventada com o objetivo da punição, 

isto é, de querer achar culpado. Os homens foram considerados ‘livres’ para poderem ser 

julgados, ser punidos — ser culpados.”377  

                                                 
374 PRINZ, Wolfgang. Free Will as a Social Institution. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause 

Behavior? Cambridge: MIT press, 2000, p. 272.  
375 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal... 

Cit., p. 72.  
376 HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa como elemento de la culpabilidade. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 390. No mesmo diapasão, No entanto, Eduardo 

DEMETRIO CRESPO observa: “Apesar da difundida afirmação de que a ‘percepção subjetiva de liberdade’ e 

nosso autoentendimento como seres livres significa que somos efetivamente livres para efeitos de imputação de 

responsabilidade penal, o argumento não pode convencer. São muitos penalistas que se pronunciaram e 

defenderam insistentemente essa ideia que se situa frontalmente contra as evidências encontradas por 

neurocientistas que advertem que uma coisa é assumir a experiência de vontade consciente e outra coisa muito 

distinta é assumir a causação das ações em razão de tal vontade consciente.” DEMETRIO CRESPO, Eduardo. 

Identidad y responsabilidad penal. In: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid (AFDUAM), pp. 237-254, 2013, p 241. 
377 NIETZSCHE. Friedrich. O crepúsculo dos ídolos: ou como se filosofa com o martelo. Tradução de Paulo 

César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2006, p. 27. Em que pese a genialidade do filósofo alemão, tal 
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Quanto à questão a respeito do ser humano possuir ou não livre-arbítrio, pode-se inferir, 

sem grandes riscos de imprecisão, que tal indagação é muito posterior à vivência de um 

sentimento de liberdade de escolha, uma vez que a pergunta existencial depende de uma 

reflexão que coloca em suspensão a sensação de liberdade, criando teses que sustentam ou 

refutam a realidade do livre-arbítrio.  

Assim, a pergunta sobre a existência do livre-arbítrio, embora insolucionável desde a 

primeira vez que foi proposta, é alheia ao cotidiano, sendo uma questão de ordem ontológica 

(no sentido de indagar a existência ou não de uma característica do ser) que foi, é e será 

irrelevante na existência de muitíssimos humanos, que viveram, vivem e viverão como uma 

percepção irrefletida de liberdade de escolha.  

Ferdinand GONSETH considera que “a questão entre determinismo e livre-arbítrio não 

consiste em perguntar se – de acordo com o bom senso e com a prática cotidiana – causalidade 

e liberdade se condicionam, se complementam ou se excluem378.” Tal pergunta, se feita a partir 

do prisma do cotidiano nem tem razão de ser, em virtude da óbvia resposta afirmativa. Todavia, 

se feita a partir de uma reflexão filosófica e/ou científica e, suponha-se, recebesse uma 

contundente resposta negativa, qual seria seu impacto na vida cotidiana? É concebível pensar 

na ausência de qualquer mudança drástica no comportamento da humanidade, com a 

manutenção da presunção de livre-arbítrio, calcada na vivência diária, que prevaleceria, 

tamanha sua importância na “gramática” que estipula o que define o ser humano enquanto tal. 

Para Markus WILLASCHEK, embora o livre-arbítrio seja indemonstrável, não é 

concebível uma outra forma de sociedade, que prescinda da ideia de liberdade da vontade do 

ser humano. Dessa forma, a liberdade não é defendida a partir de sua comprovação, mas ela 

pressuposta em virtude de sua inexistência ser algo da ordem do inconcebível.379  

                                                 
assertiva parece incorrer numa hipérbole do desejo social de castigar o transgressor, o outro, o diferente. Embora 

tal fenômeno seja atávico à sociedade e a ideia do livre-arbítrio sirva de alicerce para tal pretensão, há um exagero 

(provavelmente deliberado, característico filosófica pouco ortodoxa de NIETZSCHE) em entender que a noção de 

liberdade de vontade humana seja um produto disso, uma vez que o livre-arbítrio é uma premissa do castigo, mas, 

muito mais além, é também das láureas e de toda e qualquer valoração de qualquer comportamento volitivo do ser 

humano. 
378 GONSETH, Ferdinand. Déterminisme et libre arbitre. Paris: Dunod, 1944, p. 134. 
379 WILLASCHEK, Markus. A vontade livre – um fato da vida prática por que a pesquisa cerebral não pode colocar 

em questão o livre-arbítrio? Trad. Pablo Rodrigo Alflen. In: Forschung Frankfurt, 4/2005, p.  52 apud KHALED 

JR, Salah Hassan. O problema da indemonstrabilidade do livre-arbítrio: a culpabilidade jurídico-penal diante da 

nova concepção de homem da neurociência. In: Sociologia Jurídica, n. 10, 2010. 
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Do ponto de vista do Direito, em especial o Direito penal, a solução em favor do livre-

arbítrio está lastreada em uma presunção, a qual transmuta-se em fundamento que legitima 

comandos normativos que atribuem culpabilidade/responsabilidade e, em caso do sujeito ser 

autor de um ato delitivo, estar-se-á – com base no livre-arbítrio como fundamento último – 

também possibilitada a imposição de penas380. ROXIN, acerca do tema, expõe que: 

 

A faculdade de determinar livremente a vontade é, como se sabe, discutida 

científico-teoricamente desde sempre. Por certo, ela é aceita por muitos (com 

especial fervor por penalistas!), também por muito rechaçada 

(prevalentemente por pesquisadores das Ciências naturais), mas, 

majoritariamente é vista como incontestável. Desde o ponto de vista social-

psicológico é certo que as pessoas têm a sensação, ao menos como regra, de 

poder atuar segundo sua vontade livre. Isso não demonstra muito, pois assim 

como a aparência de que o Sol gira em torno da Terra engana, também pode 

enganar a nossa consciência de liberdade (também os loucos se consideram, 

no geral, completamente normais). Mas a consciência de liberdade 

fundamental, ao menos, uma convenção social segundo a qual a pessoas – que 

em princípio podem orientar-se segundo as normas –  têm nelas reconhecidas 

a capacidade de decidir-se a favor ou contra tais normas. Essa concessão 

recíproca de liberdade de decisão entre os indivíduos, que domina não só o 

ordenamento jurídico senão também nossa vida social e privada, é uma ‘regra 

de jogo social’, uma ‘imposição normativa’.381 

 

Hans Joachim HIRSCH aponta que “a problemática do determinismo e indeterminismo, 

especialmente quanto ao problema da culpabilidade, deve ser resolvido normativamente.”382 

Grischa MERKEL, por seu turno, reforça que as conclusões de alguns neurocientistas não 

prosperam diante da dogmática penal, tendo em conta que a hipótese determinista representa 

uma supressão integral à liberdade de vontade e de ação, o que colide frontalmente com livre-

                                                 
380 “Só a partir de uma perspectiva que assuma a culpabilidade como uma instituição social indispensável no marco 

de um sistema de liberdade é possível oferecer uma resposta dogmaticamente satisfatória. Há que se complementar 

que tal perspectiva também representa a única via de fundamentação da culpabilidade jurídico-penal compatível 

com os conhecimentos científicos atuais. As abordagens mais modernas da culpabilidade, desenvolvidas a partir 

dos modelos teóricos mais bem-acabados das ciências sociais ou filosofia social e que partem da ideia de que a 

culpabilidade se imputa ou se atribui, não tiveram maiores problemas com as propostas mais radicais dos 

neurocientistas. O que tradicionalmente se definiu como reprovabilidade – pelo comportamento não conforme com 

o Direito quando era possível cumprir a norma – torna-se, em uma sociedade moderna e pós-metafísica, 

responsabilidade: a) Frente a outros e frente à sociedade. b) Por uma conduta desvalorada. Desde tais perspectivas 

desativam-se facilmente as descobertas neurocientíficas.” FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-

penal y neurociencias... Cit., pp. 337-338. Cabe ressalvar que a argumentação do penalista espanhol não apresenta 

a fundamentação da culpabilidade (como o próprio autor reconhece em momento posterior do texto citado). Trata-

se mais de um esboço de “como” a culpabilidade opera do que o “porque” legitimador de tal culpabilidade. 
381 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal. In: Revista peruana de 

Doctrina y Jurisprudencia penales, Lima, nº 1, 2000, pp. 350-351. 
382 HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la actual discusión alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal... 

Cit., p. 70 
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arbítrio como experiência subjetiva e social, o que serve de sustentação para a noção de livre-

arbítrio normatizada383. In litteris, afirma a autora: 

 

Na medida em que os neurocientistas partem da premissa de que os seres 

humanos não são livres para atuar em nenhum caso, porque o livre-arbítrio 

não é nenhuma causa dos processos cerebrais, discutem com razão a relação 

de causalidade pressuposta pela filosofia transcendental do livre-arbítrio como 

condição empírica da autodeterminação. O que eles não podem atacar pela via 

neurocientífica é a proposição normativa da liberdade de atuação que implica 

responsabilidade pela própria ação.384 

 

Conforme visto, a noção de responsabilidade humana advém da atuação consciente (a 

responsabilidade como uma exigência de que alguém responda por seu comportamento 

consciente).  Ser consciente de querer algo significa “encontrar-se em determinadas relações 

sociais e descrever-se a si mesmo em conformidade com as regras dos jogos de linguagem, que 

são publicamente conhecidos e cuja correta prática é examinada intersubjetivamente385.” No 

caso em que um acusado afirma não ter querido algo, não há outra saída a não ser inserir e 

avaliar sua explicação no marco das regras públicas existentes (que presumem a liberdade de 

vontade e ação). Do contrário, seu “não querer” será ignorado em virtude da falta de 

plausibilidade na explicação de sua conduta. 

Um argumento defensivo não faz sentido dentro do jogo de linguagem correspondente 

ao Direito penal, com regras, a princípio estanques386, se ele escapa à ordem do plausível 

(construída a partir da experiência) ao lançar mão de alguma excludente de tipicidade, ilicitude 

ou culpabilidade (atendo-se aqui ao, ainda prevalente no Brasil, conceito tripartite de delito).  

                                                 
383 Santíago LUZÓN PEÑA pondera: “Argumenta-se que a aceitação da liberdade de vontade como base da 

culpabilidade tem, por um lado, fundamento empírico e, por outro, um decisivo fundamento normativo e 

constitutivo. Em efeito, a aceitação da liberdade de decisão e atuação humana, exceto em casos de perturbação ou 

situações excepcionais, corresponde a experiência humana cotidiana, porque de modo incontestável a maioria dos 

humanos vivem, sentem, veem e consideram a si e aos demais como capazes, em circunstâncias normais, de 

decisão livre, de eleger dentre possibilidades de ações e, por isso, serem responsáveis por seus atos.” LUZÓN 

PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). 

Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 

de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 414. 
384 MERKEL, Grischa. El juego lingüístico de la culpabilidad… Cit., p. 482. 
385 Ibid, p. 482. 
386 “A princípio” pois é permitida, apenas como exemplo, a analogia em benefício do réu.  
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No limite e, ao menos em tese (já que outros fatores influenciam os julgadores), o que 

está em disputa é a maior verossimilhança do discurso: seja defesa ou acusação, prevalece quem 

produzir o discurso mais verossímil (com aparência de verdadeiro, ainda que não verdadeiro387).  

Um exemplo inequívoco de inverossimilhança é lançar mão de um argumento calcado 

na ausência de liberdade de vontade e ação. Por mais que haja renomados cientistas refutando 

a ideia de livre-arbítrio, uma defesa alinhada a essa tese não teria qualquer chance de prosperar 

nos tribunais, pois ela escapa ao senso comum, lastreado na percepção e vivência de ser livre388.  

Se as teorias que refutam o livre-arbítrio não são aptas a modificar a dogmática no que 

concerne à culpabilidade, tampouco influenciar em medidas de política criminal, é implausível 

cogitar o êxito de uma defesa processual que sustente a inexistência da liberdade humana.  

Assim, a resposta para a questão do livre-arbítrio pertence a ordem do inefável. Trata-

se de uma questão que sob o prisma de uma filosofia voltada a linguagem não tem sentido. O 

livre-arbítrio opera na humanidade como uma presunção389, tendo em conta que, embora não 

comprovado, trata-se de um atributo que compõe a essência do ser humano.  

O homem performa a partir de uma crença na sua liberdade de vontade e ação e isso 

reverbera decisivamente na sua existência como ser social. E, por isso, o livre-arbítrio alicerça 

o Direito, cuja gênese também é social. Klaus GÜNTHER pondera o que se segue: 

 

Dizer que tratamos as pessoas como seres responsáveis em determinadas 

circunstâncias e que atribuímos a elas responsabilidades de acordo com certas 

regras e princípios não significa que tenhamos um argumento a favor da 

realidade da ação voluntária, tal e como é exigido pelos indeterministas e 

questionado pelos deterministas. Desde o ponto de vista determinista, o livre-

arbítrio não pode ser mais que uma ilusão, porém uma ilusão a qual é possível 

                                                 
387 Embora, seja inequívoco que o conceito de verdade é extremamente problemático e multifacetado (por exemplo, 

é possível abordar a verdade como correspondência, como coerência, como consenso), trabalha-se aqui com um 

senso comum, sobre o qual está calcado o Direito: verdade como aquilo que ocorreu no plano fático. Por isso, uma 

tese defensiva que lance mão de um argumento acerca da intenção (“não ter querido determinado resultado”), não 

tenderá a prosperar se as circunstâncias fáticas demonstrarem uma realidade implausível com o discurso defensivo 

apresentado (sendo que esse juízo de plausibilidade entre discurso e realidade depende de um jogo de linguagem 

construído a partir da experiência de seus usuários).  
388 Outro argumento inefetivo na defesa do ato criminoso estaria calcado na ideia aristotélica de akrasia, como um 

vício de personalidade, uma, nas palavras de SAVATER, “debilidade da vontade que leva o sujeito a preferir 

efetivamente um ato mau, ainda que conheça uma opção melhor, a qual acaba por deixá-la de lado.” SAVATER, 

Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 76. 
389 E não uma ficção, uma vez que um objeto ficcional não é real ou verdadeiro. No caso do livre-arbítrio, conforme 

visto ao longo deste capítulo, mostra-se inviável asseverar sua falsidade.  
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aplicar o famoso “teorema de Thomas”: se definimos uma situação como real, 

disso derivam consequências reais.390 

 

Especificamente no que tange ao Direito penal, o livre-arbítrio desempenha um papel 

de legitimação do jus puniendi391. As tentativas teóricas de estruturar um Direito penal 

independente da premissa do livre-arbítrio mostraram-se insatisfatórias e os impactos de 

descobertas científicas relacionadas à liberdade da vontade não abalaram o construto 

culpabilidade. Ana Isabel PÉREZ CEPEDA sintetiza e conclui o que se expõe: 

 
O determinismo, a liberdade de vontade e a responsabilidade penal estão 

situados no primeiro plano da contemporaneidade, à luz das últimas 

investigações levadas a cabo no campo da Neurobiologia, as quais parecem 

conduzir à conclusão de que na realidade nenhum ser humano pode eleger 

atuar bem ou mal moralmente, já que a liberdade de vontade seria uma mera 

ilusão, um fenômeno biológico que reside no cérebro. Sem embargo, é muito 

duvidoso que tais investigações possam provocar um câmbio de paradigma 

que questione radicalmente a atual cultura jurídica. Segundo o ponto de vista 

tradicional, majoritariamente sustentado pela Ciência do Direito penal, o 

princípio da culpabilidade tem como pressuposto lógico a liberdade de decisão 

da pessoa, a qual não pode prescindir da existência do livre-arbítrio como 

fenômeno assentado nas estruturas elementares de comunicação e no próprio 

entendimento que o ser humano tem de si mesmo.392 

 

Não há qualquer vislumbre de superação das ideias de livre-arbítrio como uma 

presunção comungada pela humanidade e mais especificamente como um fundamento do 

Direito penal. Todavia, ainda que tais premissas estejam gravadas em pedra, é inegável que os 

seres humanos (embora presumivelmente livres) possuam diferentes graus de determinação, 

com plexos de possibilidades maiores ou menores a depender de uma série de variáveis. E se 

assim o é, isso acaba necessariamente refletindo sobre o Direito penal e seus critérios de 

                                                 
390 GÜNTHER, Klaus, Acción voluntaria y responsabilidad criminal. tradução de Rafael Alcácer Guirao, In: 

GÜNTHER, Klaus; JAKOBS, Günther; BURKHARDT, Björn. El problema de la libertad de acción en el 

Derecho penal. Buenos Aires: AdHoc, 2007, p. 114. Há que se discordar da aplicação do “teorema de Thomas” 

(também denominado de efeito da profecia autorealizável ou ainda, na Psicologia, de “efeito Pigmaleão”). Isso 

porque na hipótese de um cenário de determinismo, acreditarmos no livre-arbítrio não nos torna livres, mas apenas 

evidencia algo que já estaria previamente determinado. Ou seja, a pretensa opção pelo livre-arbítrio seria uma obra 

que derivaria das relações de causalidade que culminariam nessa percepção.  
391 O subcapítulo 5.1 e seus tópicos traçarão uma mirada mais detalhada sobre a relação entre Direito penal e livre-

arbítrio, inclusive no que diz respeito a teorias que visam a uma ruptura entre tal relação. 
392 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La peligrosidad en la teoría del delito. Exercício de Cátedra em Direito penal 

da Universidade de Salamanca, Salamanca, 2016, pp. 5-6. Vide ainda, conclusão semelhante em SERRANO-

PIEDECASAS, J. R.; DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Reflexiones sobre filosofía del lenguaje, diversidad 

cultural, y su influencia en el derecho penal. In: CARBONELL MATEU, J. C. et al. (orgs.), Constitución, 

Derechos Fundamentales y Sistema penal. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, p. 16. 
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atribuição de responsabilidade aos sujeitos por suas condutas. O capítulo a seguir abordará a 

tese acima aventada, a partir de uma superação do debate sobre o livre-arbítrio, o qual dá lugar 

para o conceito de autodeterminação. 
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4 –  LIVRE-ARBÍTRIO, AUTODETERMINAÇÃO E COMPORTAMENTO 

SOCIAL 
 

"Eu sou eu e minha circunstância, e se 

não salvo a ela, não me salvo a mim." 

Ortega y Gasset393 

 

O “eu”, na frase em epígrafe de ORTEGA Y GASSET, é permeável às circunstâncias 

que o circundam e o delineiam394. Salvar o “eu” depende de interpretar as circunstâncias e a si, 

podendo, a partir dessa interpretação, decidir-se o que fazer. “O conhecimento acontece quando 

há o reconhecimento de si e da circunstância. É a própria carência que desafia o homem a 

perceber as coisas e a transformá-las em vista de suas escolhas”395. O conhecimento pressupõe 

uma visão de um ser circunstanciado, que conjuga diversos elementos intrínsecos e extrínsecos: 

 

Ser com a circunstância significa, para Ortega y Gasset, não ser uma única 

coisa, mas um conjunto. O homem não é seu corpo, não é seu psiquismo, não 

é o conjunto de suas ideias, não é nada do que está ao seu redor, mas é tudo 

isso que vive, sendo o entorno do “eu” aquilo que dá conteúdo à vida. Por isso, 

não é dado ao homem uma única alternativa de ação, mas várias 

possibilidades.396 

 

Para o pensador espanhol, o “eu” é indissociável de sua circunstância e, portanto, 

conhecê-la é de certa forma conhecer a si e suas possibilidades. O conhecimento do outro 

também pressupõe um exercício de alteridade quanto à circunstância que o permeia.  

A modificação da circunstância que orbita sobre mim influencia o “eu”, a modificação 

da circunstância que orbita sobre outrem influencia o “outro”. Modificados o “eu” e o “outro”, 

modificadas também estarão suas interações. Se é certo que a mudança do modo de vida de um 

sujeito depende de uma deliberação que só concerne a ele, parece indubitável que a 

circunstância em que ele está inserido contribui para os rumos de tal deliberação.  

                                                 
393 ORTEGA Y GASSET, José. Meditações do Quixote. Tradução de Gilberto de Mello Kujawski. São Paulo: 

Iberoamericana, 1967, p. 52. 
394 Fernando SAVATER aludindo ao discurso científico contemporâneo, faz uma releitura desse aforismo: “Ortega 

y Gasset disse: ‘eu sou eu e minhas circunstâncias’, mas agora, dir-se-ia que as circunstâncias configuram e se 

impõem ao eu.” SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 70. 
395 COSTA, Edson Ferreira da. A noção de circunstância no raciovitalismo de Ortega Y Gasset. Dissertação 

de Mestrado. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010, p. 70. 
396 Ibid., p. 83.  
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Conhecer e considerar a circunstância de cada um é fundamental também no momento 

de responsabilizá-lo por seus atos, já que o responsável (seja de atos abonadores ou 

desabonadores) não é apenas o “eu”, mas sim o “eu” e sua circunstância. Dessa forma, a 

imputação penal (como forma severa de responsabilização) deve se ater detidamente a 

circunstância do indivíduo e valorar a conduta a partir desse critério, dosando as consequências 

sancionatórias a partir de uma análise do sujeito e de sua situação, pois, ainda que livre, há 

certas amarras (naturais ou culturais) que dificultam o exercício da liberdade. Considerá-las no 

momento da atribuição de responsabilidade do sujeito, supostamente livre, é uma necessidade 

de primeira ordem. Por tal razão, o presente capítulo abordará a ideia de condicionantes que 

atuam sobre a autodeterminação dos sujeitos. 

Os capítulos anteriores da presente tese expuseram um panorama da questão do livre-

arbítrio, bem como do debate – em perspectivas filosóficas e científicas – acerca de sua 

existência ou não.  

Concluiu-se por uma inexpugnabilidade da resposta sobre a liberdade de escolha 

humana. Todavia, a despeito dessa incógnita, a humanidade comunga, como regra, de uma 

sensação irrefletida de liberdade de ação, a qual norteia a forma de performance dos indivíduos, 

servindo de arcabouço para a responsabilidade, como atributo universal e indissociável da 

cultura humana. Acerca de tal atributo, discorre HASSEMER, refutando a ideia de descoberta 

científica no que concerne à gênese da noção de responsabilidade na cultura humana: 

 

A responsabilidade não surgiu nos laboratórios, da observação empírica do ser 

humano e suas capacidades, senão da lógica de autodeterminação do homem. 

(...) A ideia e práxis da responsabilidade não se fundamentam no 

conhecimento de que o ser humano é capaz de formar e seguir livremente sua 

vontade (...) a superveniência da responsabilidade independe do 

convencimento biológico sobre existir ou não o ‘livre-arbítrio’.  

O descobrimento da responsabilidade deve-se mais ao conhecimento baseado 

no contrato social de que os seres humanos só organizam salutarmente sua 

convivência e só podem subtrair as ameaças e penúrias concernentes ao seu 

status naturalis quando se reconhecem mutuamente como pessoas capazes de 

atuar responsavelmente.397 

 

                                                 
397 HASSEMER, Winfried. ¿Es la Autodeterminación todavía Actual? Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: 

Revista Internacional de Pensamiento Político, Huelva, Vol. 3, pp. 239-257, 2015, p. 245. 
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A responsabilidade, como atributo essencial às dinâmicas do homem em sociedade, 

surge como consequência da percepção de liberdade de vontade e de decisão dos indivíduos. A 

partir dessa premissa do poder de escolha, estruturam-se noções centrais às dinâmicas sociais: 

a atribuição de méritos por condutas apreciáveis e de culpabilizações por condutas reprováveis. 

A partir disso, já adentrando em um prisma do Direito – como instrumento formal de controle 

social398 – distribuem-se prêmios (sanções positivas, na concepção de Bobbio399) e reprimendas 

(sanções negativas, como as penas, as quais, como o nome já insinua – em linguagem técnica 

dizem respeito ao estrito ramo do Direito penal).400 

O Direito penal é uma espécie de controle social formal (já que é uma forma jurídica de 

controle). Todavia, conquanto haja o entendimento de que o Direito é uno (a despeito de suas 

incoerências e disfuncionalidades, deliberadas ou não) e seus ramos sirvam precipuamente a 

fins didáticos, é cediço que o Direito penal possui particularidades, inclusive no que diz respeito 

ao seu papel na dinâmica de controle social. HASSEMER conclui que “qualquer conceito de 

autodeterminação deve assumir as condições da vida social pois a socialização é uma 

experiência relevante para autonomia.”401 

Mais especificamente, em um conceito teleológico, pode-se afirmar que o Direito penal 

é instrumento de controle social voltado à proteção subsidiária de bens jurídicos relevantes 

dentro da sociedade. Não cabe ao recorte desse trabalho uma análise detida do “princípio da 

intervenção mínima”402, todavia, este – que é princípio basilar do Direito penal – traz em seu 

                                                 
398 As formas de controle social são elementos básicos da vida social. “Com elas se asseguram as expectativas de 

cumprimento das condutas e os interesses contidos nas normas que regem a convivência, confirmando-as e 

estabilizando-as contrafaticamente, em caso de sua inobservância, com a respectiva sanção imposta de uma 

determinada forma ou procedimento. O controle social determina, pois, os limites da liberdade humana na 

sociedade, constituindo, ao mesmo tempo, um instrumento de socialização de seus membros.” MUÑOZ CONDE, 

Francisco. Derecho penal y control social. Jerez: Fundación Universitária de Jerez, 1985, p. 39. 
399 Cf. BOBBIO, Norberto. La función promocional del Derecho. Tradução de Miguel Afonso Ruiz. In MIGUEL, 

Alfonso Ruiz (org.). Contribuición a la teoria del Derecho. Madri: Editorial Debate, 1990. 
400 Necessário aclarar um notável fenômeno sobre a semântica da palavra “justiça”, que afasta tal expressão do seu 

sentido de distribuição premial ou de direitos e a torna quase que exclusivamente um vocativo para a punição de 

outrem, usualmente a partir de frases de efeito como “queremos justiça”, “esperamos que a justiça seja feita e ele 

pague pelo mal que cometeu”, dentre outros no mesmo jaez. Nesse sentido, pondera SIDMAN que “raramente 

invocamos justiça como uma razão para dar alguma coisa boa para alguém que tenha se comportado bem. (…) 

Justiça passou a significar punição. O princípio ‘a justiça prevalecerá’ nos faz sentir seguros já que sabemos que 

a punição será aplicada a outros que se comportaram mal. Na medida que o princípio se aplica também a nós, ele 

é uma ameaça. SIDMAN, Murray. Coerção e suas implicações. Tradução de Maria Amália Andery e Tereza 

Maria Sério. Campinas: Livro Pleno, 2009, p. 81. 
401 HASSEMER, Winfried. ¿Es la Autodeterminación todavía Actual? In: Revista Internacional de Pensamiento 

Político, Huelva, Vol. 3, 2007, p. 249.  
402 Sobre o tema, cf., por exemplo, MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho penal. Tradução de Juan Córdoba 

Ronda, Barcelona: Ariel, 1962, p. 31 e ss.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual 

de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 78 e ss.; BITENCOURT, 
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bojo a ideia de subsidiariedade que implica na aplicação do Direito penal apenas como ultima 

ratio, ou seja, como derradeira medida de controle social, quando o Direito com suas 

modalidades sancionatórias distintas da pena houver falhado, bem como quando as demais 

mecanismos de controle social403 também não lograram êxito no intento de coibir uma conduta 

reprovável. 

Em razão de sua subsidiariedade, pode-se conceber – a partir de um esquema imagético 

– uma série de círculos concêntricos de instâncias de controle social que, diante de uma conduta 

indesejável, vão sendo operadas, ao menos em tese, sucessivamente404. Quando nenhuma delas 

protege a contento o bem jurídico afrontando, se a conduta for penalmente relevante, pode-se 

lançar da ultima ratio¸ com a criminalização daquele tipo de conduta e a aplicação do preceito 

secundário da norma penal (a pena) ao caso concreto, caso haja subsunção do fato à norma, 

com uma ação ou omissão típica, ilícita e culpável (ao menos na perspectiva da teoria tripartite 

do delito).  

O Direito penal, como derradeira forma de controle social é subsidiário em razão da 

agressividade de seus mecanismos sancionatórios, dentre os quais destaca-se a privação de 

liberdade como a pena símbolo do sistema penal ocidental contemporâneo405.  

Ocorre que todos os mecanismos de controle social (formal ou informal), independente 

do rigor de suas sanções (sejam vaias ou sejam penas privativas de liberdade, sejam 

advertências ou sejam anátemas religiosos, etc...) estão alicerçados sobre uma pedra 

fundamental: o livre-arbítrio. 

                                                 
Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 53 e 54; DOTTI, René 

Ariel. Curso de Direito penal. São Paulo: Revista dos tribunais, 2012. p. 144 e ss. 
403 Por exemplo os mecanismos informais de controle social como a religião e a moral. 
404 Em outra analogia, o Direito penal corresponderia a menor das matrioskas, bonecas russas que são inseridas 

uma dentro da outra. Em outra perspectiva imagética, concernente não à subsidiariedade, mas sim à 

fragmentariedade do Direito penal, Régis PRADO expõe ser este “um arquipélago de pequenas ilhas no grande 

mar do penalmente indiferente.” PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 72. 
405 A trajetória de paulatina hegemonia da prisão é descrita em FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: 

naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1999.  
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Pune-se (seja qual for a sanção), como regra geral406, aquele que teve responsabilidade 

por uma conduta indesejável (seja qual for o âmbito relacional407), em virtude de uma ação ou 

omissão deliberada (“optou” por isso) ou de uma conduta descuidada (poderia “ter optado” por 

agir como maior diligência, com a observância do dever de cuidado). O verbo “optar” tem por 

pressuposto a possibilidade de mais de uma alternativa acessível mediante uma decisão.  

Se não há opções, não há sentido em responsabilizar e, por conseguinte e por exemplo, 

vaiar o imoral por sua decisão, excomungar o herege por sua escolha, penalizar o criminoso por 

sua deliberação. Isso porque, os atos imorais, pecaminosos ou criminosos não seriam oriundos 

de qualquer resolução.  

Portanto, o controle social pressupõe o livre-arbítrio, o qual, como já dito, é uma 

presunção indissociável ao que se entende por humanidade, tamanho é o reflexo da percepção 

de liberdade da vontade sobre a cultura humana.408 Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ discorre, já 

alcançando o tema da culpabilidade como consequência do livre-arbítrio, sobre a 

imprescindibilidade da liberdade de vontade na construção do homem moderno: 

 

A culpabilidade tem a ver sempre com uma certa capacidade de 

autodeterminação. Isso significa que as ações, também as antijurídicas, vêm 

determinadas por motivos, razões e valorações que pertencem a uma pessoa e 

só a ela. Esse ‘pertencimento’ não tem natureza prévia à sociedade, mas sim 

está detectado em nosso âmbito cultural há muito tempo por meio do problema 

filosófico da ‘teoria do reconhecimento’. Sobre o processo de reconhecimento 

como seres livres e iguais (independente do nome que queira se dar) possui 

claras raízes desde a Ilustração, no que denominamos de ‘modernidade’. Um 

ataque à legitimidade dessa ideia, como o que provém de alguns 

neurocientistas, representa um ataque às bases da modernidade. Não há 

                                                 
406 Não cabe no escopo da tese detalhar exceções relacionadas à objetivação de responsabilidades ou ainda adentrar 

em teorias como a do chamado “risco integral”. Tampouco é pertinente explorar uma perspectiva histórica, 

apontando a rotineira prática de outrora relacionada à transmissão da pena para, por exemplo, parentes do autor de 

um delito (o que gerou o basilar princípio penal da “intrasmissibilidade da pena”, insculpido no artigo 5º, inciso 

XLV da Constituição Federal do Brasil). Mesmo em todas essas hipóteses, no limite, parece ser possível alcançar 

o livre-arbítrio de alguém como fundamento da punição de pessoas não responsáveis subjetivamente. 
407 Em qualquer agrupamento mínimo de pessoas, ou seja, duas pessoas, as sanções já são possíveis, haja vista já 

haver um âmbito relacional. 
408 Segundo Bernd SCHÜNEMANN o livre-arbítrio não é apenas um mero dado biofísico, mas sim um aspecto da 

reconstrução social da realidade, sendo que o abandono da ideia de livre-arbítrio só seria concebível no caso de 

uma liquidação da cultura em sua globalidade. Cf. SCHÜNEMANN, Bernd. La función del principio de 

culpabilidad en el Derecho Penal preventivo. Tradução de Jesús-María Silva Sánchez. In: SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús-María; SCHÜNEMANN, Bernd (org.). El sistema moderno del Derecho Penal: cuestiones fundamentales. 

Madrid: Tecnos, 1991, pp. 154-155. 
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dúvidas que eliminar um dos pilares da modernidade teria por consequência 

uma autêntica revolução cultural de resultados imprevisíveis.409 

 

Assim, a conformação cultural da humanidade coloca o livre-arbítrio como um 

pressuposto, ainda que não comprovado, intrínseco à ideia de ser humano. Por conseguinte, o 

Direito penal também está lastreado por tal premissa.  

No entanto, o pressuposto de liberdade humana possui balizas oriundas de 

condicionantes diversas: limites lógicos, físicos, biológicos, sociais (“todos nos movemos 

dentro de um certo âmbito de decisão que não é infinito e nem idêntico em todas as 

circunstâncias”410). Dessa forma, o indivíduo age balizado por uma série de ordens que 

restringem sua atuação no plano prático.  

Diante disso, se a noção abstrata e pressuposta de livre-arbítrio é universal, não é 

possível dizer o mesmo quanto à autodeterminação, conceito ligado às possibilidades de escolha 

e concretização destas pelos sujeitos na realização de suas biografias. 

Ligado à autodeterminação está o conceito de autonomia, que para Joel FEINBERG 

significa “possuir ou construir suas próprias leis”411. Álvaro PIRES, aludindo à teoria dos 

sistemas, aponta que o conceito de autonomia é empregado em sentidos muito diferentes. O 

autor trata de dois sentidos, dentre outros possíveis. In litteris:  

 

É o caso quando dizemos: ‘Beatriz é mais autônoma em relação a seus pais 

que Pedro’. Claro que a autonomia completa de um sistema não existe: Beatriz 

depende do seu ambiente para muitas coisas, como respirar e alimentar-se. 

Nesse primeiro sentido, autonomia designa um certo grau de independência 

quanto a algo e se opõe à dependência.412 

Em um segundo sentido, ‘autonomia’ designa somente uma das propriedades 

de um sistema. (...) Aqui diremos somente que Beatriz e Pedro são ambos 

autônomos enquanto meu automóvel não é (pois não pode se auto-organizar 

ou se autotransformar). Note-se que nesse segundo sentido ‘autonomia’ não 

se opõe a dependência. Não podemos dizer que Beatriz é mais autônoma do 

                                                 
409 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 318. Embora o penalista espanhol trate da ideia de 

reconhecimento do livre-arbítrio como um constructo solidificado a partir da Ilustração, o debate é muito anterior 

(conforme mostra o capítulo 2 da presente tese), o que só reforça a importância milenar da percepção de si e dos 

outros como indivíduos livres, sendo tal premissa basilar à cultura humana.  
410 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal: Parte 

General. Buenos Aires: Ediar, 2006, p. 509. 
411 FEINBERG, Joel. Harm to self. Nova Iorque: Oxford, 1986, p. 27. 
412 PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos. In: Novos Estudos – 

CEBRAP, n. 68, pp. 39-60, março 2004, p. 50. 
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que Pedro, pois não estamos descrevendo ou avaliando uma performance, e 

sim indicando uma propriedade que é comum a ambos: Beatriz e Pedro têm a 

propriedade de ser autônomos. Podemos dizer então com Luhmann que, nesse 

sentido, ‘autonomia significa como se concede a dependência ao nosso 

ambiente’. Cada um deles a concedeu de uma maneira distinta. Maturana 

também se refere à autonomia como uma propriedade de certos sistemas: a 

propriedade de ter uma ‘práxis de produção’, isto é, uma ‘dinâmica da 

autonomia’.413 

 

O primeiro sentido de “autonomia” descrito por PIRES como “grau de independência” 

está associado ao conceito aqui utilizado de “autodeterminação”. Por outro lado, o segundo 

sentido de “autonomia”, como “propriedade de um sistema” (existente ou inexistente) está 

relacionado ao conceito aqui utilizado de “livre-arbítrio”, como pressuposto dos seres humanos.  

Importante apontar que alguns autores parecem chamar, sem qualquer diferenciação 

nominal, o que se chama na presente tese de “autodeterminação” também de “livre-arbítrio”, 

não empreendendo tais autores qualquer distinção conceitual entre as expressões.  

Nesse diapasão de indiferença quanto aos conceitos, inclusive há uma proposta segundo 

a qual o livre-arbítrio não só é variável, mas também é mensurável. Stephen CAVE propõe uma 

“escala de livre-arbítrio”, a qual pode ser chamada de “quociente de liberdade”: “QL” (no 

original, freedom quotient, “FQ”). Segundo a curiosa teoria do pensador britânico, tal escala 

pode oferecer novas percepções acerca dos fatores que dificultam ou facilitam nossos esforços 

para moldarmos nossas vidas. Segundo o autor:  

 

O QL (quociente de liberdade) nos diz quão livres somos – e como poderíamos 

ser ainda mais. O QL visa a mensurar a habilidade para gerar opções para si, 

de escolher e de perseguir uma ou mais dessas opções. Evidentemente, o 

número de opções disponíveis vai depender das circunstâncias, mas também 

da criatividade e flexibilidade das criaturas. É fundamental à liberdade de 

vontade a habilidade de gerar múltiplas opções. Mas também é necessária 

aptidão de escolher alguma dentre as opções de um modo racional, ou seja, 

pesando prós e contras. De nada adianta gerar diversas opções e escolher 

aleatoriamente por alguma delas. Por fim, é ainda necessário levar a cabo a 

escolha feita. O QL pode auxiliar na melhor compreensão das complexas 

relações entre livre-arbítrio e liberdade política. Está claro que o Estado pode 

restringir a liberdade de seus cidadãos por meio de leis e outras medidas. Mas 

o Estado pode também limitar a liberdade dificultando o desenvolvimento do 

QL, por exemplo, restringindo o acesso à educação ou fazendo lavagens 

cerebrais por meio de propagandas. A longa e vergonhosa história do 

banimento de livros ao redor do mundo reflete a tentativa de diminuir a 

                                                 
413 PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos... Cit., p. 50.  
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liberdade da população não por meio de correntes e muros, mas pela limitação 

de opções e ideias que seriam criadas a partir da leitura dos livros proibidos.414 

 

 

O presente trabalho, como será visto à frente, também evidencia que o Estado tem 

responsabilidade na limitação das possibilidades de modos de vida dos sujeitos, sendo o 

protagonista por excelência, de uma série de condicionantes que ocorrem no seio social. No 

entanto, diferentemente da proposta do excerto acima, esboça-se aqui uma diferenciação 

categorial entre autodeterminação (condicionável) e livre-arbítrio (presumivelmente absoluto), 

não havendo que se falar em índices de livre-arbítrio como propõe CAVE. Acerca de tais 

índices, cabe apontar que a proposta de aferição do grau de liberdade do sujeito a partir de uma 

métrica aritmética parece ser mais uma inapropriada ilação científica sobre um conceito, que, 

como tal, é melhor decifrável (e não mensurável) pela Filosofia da linguagem. 

Sendo assim, a questão não reside em medir o livre-arbítrio e potencializá-lo em sujeitos 

cuja liberdade esteja deficitária por meio de políticas públicas educacionais, restrição a 

propagandas ideológicas, vedação a censura de obras literárias ou quaisquer outros expedientes 

do gênero. Nada disso, conforme já apontado, acrescerá maior liberdade do montante de livre-

arbítrio de que alguém dispõe, até porque - contrariando a proposta de CAVE - não parece ser 

possível quantificá-lo.  

No entanto e por exemplo, prover educação formal aos indivíduos de forma 

minimamente equânime permite que eles tenham, ao menos, maior possibilidade de alcançar 

por meios lícitos determinadas metas culturais que são propagadas socialmente. Nesse sentido, 

a instrução educacional não fará alguém mais livre (como propõe CAVE ou outros pensadores 

que romanceiam à função da educação) mas sim, em um prisma contrário, torná-lo-á menos 

condicionado em sua autodeterminação, pois seu plexo de possibilidades de modos de vida 

tenderá a ser maior.  

Ressalva-se, no entanto, que fornecer educação formal de modo universal é apenas um 

elemento dentre várias medidas sociais que devem estar alinhados, pois do contrário, apenas 

com a melhoria da educação da população, formar-se-á um contingente de pessoas formalmente 

instruídas, mas que ainda disputarão bens e posições dotadas de status (culturalmente 

                                                 
414 Cf. CAVE, Stephen. The free-will scale. Disponível em <http://aeon.co/essays/free-will-is-back-and-maybe-

this-time-we-can-measure-it> acesso em 07/02/2017. 
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propalados como objetivos de alguém com êxito), sendo certo que tais bens e posições 

permanecerão sendo escassas e inacessíveis a todos mediante expedientes lícitos.  

Já salta aos olhos, portanto, que - para além do importante passo inicial relativo à 

melhora na qualidade e extensão de direitos sociais como a educação (que traz em seu bojo o 

incremento da capacidade de inovação dos sujeitos e também um implemento do pensamento 

crítico) - é crucial também revalorar o peso de determinadas metas culturais, bem como o gap 

social que, sob o prisma dos marginalizados, é compreensivelmente interpretado como uma 

opressão, que é cotidiana, paulatina, perene e crônica.  

Uma quase utópica conjuntura que reúna os elementos mencionados no parágrafo acima 

não melhoraria a “média” do quociente de liberdade da sociedade (por meio do incremento do 

índice de livre-arbítrio dos sujeitos, como propõe Stephen CAVE), mas permitiria que os 

indivíduos estivessem menos condicionados em sua autodeterminação, pois a eles haveria sido 

assegurados e ofertados, de forma minimamente equânimes, direitos sociais e, 

concomitantemente, haveria uma relativização da hegemonia das atuais metas culturais.  

Todavia, retornando-se desse devaneio, o qual não aparenta ter qualquer vislumbre de 

realidade no horizonte futuro, há que se mitigar os efeitos que certas condições impõem à 

autodeterminação dos sujeitos, as quais acabam por reverberar na responsabilização genérica e 

consequente penalização dos indivíduos. Assim, as condicionantes refletem no comportamento 

individual, mas não estão refletidas na aferição da responsabilidade do sujeito por sua conduta. 

Como dito no início dessa tese, a autodeterminação significa a capacidade de um sujeito 

poder se comportar a partir de diferentes graus de liberdade que dependem da quantidade e 

intensidade das condicionantes, estas que são os fatores que limitam a liberdade de escolha 

individual e de externalização de tal deliberação. A autodeterminação, diferentemente do livre-

arbítrio, não é absoluta e pode ser concretamente restringida por circunstâncias415 que atuam na 

formulação de escolhas individuais e nas possibilidades de realização de tais escolhas. 

SAVATER cita Jaime BARYLKO, o qual afirma que “caso se pretenda falar de liberdade, todo 

                                                 
415 A autodeterminação pode ser analisada, por exemplo, a partir de dois parâmetros condicionantes, um de ordem 

intrínseca e outro de ordem extrínseca. O primeiro diz respeito às características biológicas (fisiológicas, 

fenotípicas, morfológicas, etc...) e psíquicas do indivíduo. Já o segundo fator diz respeito às características do 

ambiente no qual tal indivíduo está inserido, entendendo-se por características todas as variáveis que podem 

influenciar no comportamento do sujeito, o que engloba questões de ordem física, geográfica, histórica, social e 

cultural, dentre outras. 
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o discurso deve girar previamente em torno dos variados determinismos que estão selados em 

nossas vidas. O resto, se algo sobra, é a liberdade.”416  

Assim, se a autodeterminação não é absoluta, possuindo matizes condicionadas por 

variáveis, parece fundamental considerar essas diferenciações no momento de atribuição da 

responsabilidade de um sujeito por uma conduta. A responsabilização de alguém por um ato 

valorado negativamente deve ser demonstrada e, para tanto, é fundamental analisar “as 

condicionantes sobre o comportamento humano de quem é considerado penalmente 

responsável.”417 

Não há como discutir a imputação de uma responsabilidade a partir do critério do livre-

arbítrio, já que este é – fazendo um paralelo com a Lógica – um axioma inafastável que serve 

de ponto de partida (indemonstrável) e não aporta qualquer parâmetro para responsabilizar ou 

não um indivíduo, tampouco, para mensurar o nível de responsabilidade de alguém diante de 

um fato.  

Em suma, conforme buscou-se demonstrar até aqui, em que pese a vastíssima discussão 

(que é antiga, mas rotineiramente retomada) relacionando livre-arbítrio e Direito penal, trata-se 

de um debate fadado uma única resposta: não cabe aos penalistas discutir o livre-arbítrio418. Tal 

assertiva está escorada em duas razões. Em primeiro lugar, a questão sobre a existência o livre-

arbítrio – de acordo com uma perspectiva da Filosofia da linguagem – não tem sentido, pois 

pressupõe uma resposta que pertence à ordem do inefável. Em segundo lugar, tal debate é 

disfuncional, pois não chega a termo e subverte o foco sobre um tema que merece o olhar das 

ciências criminais, que é a autodeterminação do sujeito, aferida a partir de variáveis que 

condicionam suas deliberações e condutas no caso concreto.419  

                                                 
416 SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 97. 
417 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La peligrosidad en la teoría del delito. Exercício de Cátedra em Direito penal 

da Universidade de Salamanca, Salamanca, 2016, p. 5. No mesmo sentido, DEMETRIO CRESPO afirma que o 

“principal problema jurídico-filosófico do Direito penal (e me atreveria a dizer que seu principal problema 

metodológico) é a legitimação do castigo.” DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho 

penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 9. 
418 A frase pode soar como um mea culpa por todas as linhas anteriores desse trabalho que relacionaram o livre-

arbítrio com o Direito penal. No entanto, um texto científico precisa demonstrar as razões aptas a refutar ou aceitar 

uma hipótese. Tendo isso em mente, a proposta dos primeiros capítulos dessa tese era traçar um panorama sobre 

a discussão acerca da existência ou inexistência do livre-arbítrio, para, a partir disso, alcançar a conclusão 

descortinada no capítulo anterior e que enuncia no capítulo atual a necessidade de um novo parâmetro de avaliação 

das possibilidades de escolha do sujeito, qual seja, o critério da autodeterminação.  
419 “Conforme assinala Pauen, frente a um ‘conceito forte de liberdade’ como vontade absolutamente desconectada 

da determinação de fatores causais, pode-se manter um conceito menos exigente, característico de teses filosóficas 

mais liberais, que entende que uma ação se encontra autodeterminada quando não é totalmente dependente de 
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Há, portanto, que se perquirir quais condicionantes afetam a autodeterminação.420 

As condicionantes relacionadas às leis físicas (por exemplo, a gravitação) são 

invencíveis e universais, albergando todos os humanos em suas imposições421. É certo que os 

objetos de estudo de físicos e astrônomos são pouquíssimos democráticos na compressão de 

seus conteúdos, em virtude da complexidade dos temas. Contudo, são absolutamente 

democráticos quanto sua incidência sobre os indivíduos, sendo aplicáveis a todos sem quaisquer 

distinções, sendo que a humanidade é irrelevante no que concerne a existência dessas leis 

universais.  

Assim, as imposições de forças e fenômenos físicos limitem a autodeterminação 

humana. No entanto, fazem isso em relação a todos os humanos e estão além do controle da 

humanidade. Logo, as condicionantes físicas não possuem qualquer relevância na discussão 

acerca da autodeterminação dos indivíduos, pois afetam a todos de maneira equânime e 

inelutável.  

De outra via, há condicionantes biológicas que afetam profundamente a 

autodeterminação dos sujeitos. Inserem-se nesse escopo, por exemplo, os processos físico-

químicos que ocorrem e cada sujeito, a carga genética, a relação da extensão corpórea do sujeito 

com o ambiente que o circunda, as características físicas, psíquicas, fenotípicas e as capacidades 

e limitações que decorrem de tais variáveis.  

É inegável que existe uma espécie de “loteria biológica” que distribui, a partir da 

interação genética entre ascendentes, um número infindável de características que tornam os 

indivíduos mais ou menos aptos às vastíssimas atividades que são atinentes a seres complexos.  

Supondo-se que a clonagem humana ainda não tenha sido empreendida de forma velada, 

é possível afirmar com segurança que inexistem no mundo dois seres humanos iguais, já que 

                                                 
fatores que não são imputáveis ao próprio sujeito.” FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y 

neurociencias... Cit., p. 339. 
420 O objetivo da presente tese não é traçar um panorama histórico da aproximação acadêmica de juristas brasileiros 

ao tema. No entanto, cabe mencionar, en passant, que Pedro LESSA, no início do século XX, buscou esboçar uma 

categorização entre as diferentes doutrinas deterministas: o determinismo mecânico, o determinismo fisiológico e 

o determinismo psíquico ou psicológico. Cf. LESSA, Pedro. imputabilidade e responsabilidade criminais, p. 131 

e ss. apud ALVAREZ, Marcos César. Bacharéis, Criminologistas e Juristas: saber jurídico e nova escola penal 

no Brasil (1889-1930). Tese de Doutorado em Sociologia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 262. 
421 Poder-se-ia argumentar que o ser humano é apto a criar artificialmente situações em que a força gravitacional 

é eliminada. No entanto, isso é pontualmente produzido, por exemplo em determinado laboratório onde haja uma 

câmara em situação de vácuo. Ainda assim, a força gravitacional persiste como uma constante em nosso planeta e 

é apenas excepcionada em tal recinto.  
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nem mesmo gêmeos univitelinos possuem carga genética idêntica, conforme acreditava-se no 

passado422. Além disso, os fatores ambientais (desde o útero) também criam diferenças em 

indivíduos aparentemente iguais, como gêmeos idênticos. 

Se não há indivíduos biologicamente idênticos, é possível afirmar que a 

autodeterminação dos sujeitos sempre será absolutamente particular a cada um deles. Assim 

sendo, se submetidos a um número suficiente de processos de escolhas sobre temas diversos e 

ações variadas, em certo momento necessariamente dois indivíduos (gêmeos univitelinos, por 

exemplo) acabariam decidindo ou atuando de forma distinta. Única e exclusivamente em 

virtude de características biológicas (sem ser necessário recorrer a fatores culturais) é possível 

asseverar o número de seres humanos na Terra é idêntico ao número de diferentes âmbitos de 

autodeterminação na Terra.  

A capacidade de autodeterminação dos sujeitos está indissociavelmente associada a 

características biológicas sem que cada um seja responsável por isso. Não há um processo de 

deliberação apriorístico a respeito de todas as características de alguém. O indivíduo nasce com 

determinada configuração de características biológicas e elas afetarão decisivamente todas as 

suas experiências como ser senciente e consciente.  

Lançando mão de uma antropomorfização da “mãe” natureza, é possível falar que não 

causa grande “desassossego’ a “ela” a falta de equidade entre os sujeitos, já que a natureza 

produz exemplares da vida humana individualizados, sem quaisquer critérios de equilíbrio da 

distribuição de atributos, não havendo que se falar em um standard absoluto do que seria o ser 

humano. 

Se os aspectos biológicos peculiares de cada um influenciam sua autodeterminação, é 

de se concluir que o comportamento delituoso do indivíduo também sofrerá algum tipo de 

interferência dessas características que não foram escolhidas por quem as possui.  

Diante de tal panorama, a responsabilização de um indivíduo – com base em seu livre-

arbítrio como premissa e, a partir dessa premissa, o exercício da autodeterminação individual – 

deveria levar em consideração suas características biológicas. Todavia, o verbo “dever” foi 

                                                 
422 Sobre o tema, cf. o estudo realizado em 2008, denominado “Phenotypically Concordant and Discordant 

Monozygotic Twins Display Different DNA Copy-Number-Variation Profiles”, disponível em <https:// 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427204/> acesso em 03/04/2017. 
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conjugado no futuro do pretérito (“deveria”) porque há severos problemas práticos em 

relacionar responsabilizações e características biológicas. 

Em primeiro lugar, há um problema de ordem técnica, já que não parece ser possível 

isolar os traços biológicos que refletem em uma tomada de decisão. Soa inverossímil conceber 

uma ação deliberada de um humano em sociedade que seja absolutamente livre de aspectos 

culturais, como se fosse uma manifestação atávica pura. Assim, é imprestável um parâmetro 

que não pode ser instrumentalizado e, portanto, utilizado na atribuição de responsabilidade de 

alguém com base nas limitações da autodeterminação. 

Em segundo lugar, operar com ênfase em critérios biológicos como condicionantes 

comportamentais é uma prática que deu gênese a algumas teorias que são intoleráveis sob o 

ponto de vista dos preceitos científicos e éticos de nossa sociedade. A Bioética423 impõe à 

produção científica algumas fronteiras morais, suprimindo uma visão positivista irrefletida de 

que a Ciência deve ser feita tendo por norte exclusivo a descoberta da “verdade”, independente 

de um impacto pernicioso que isso poderia ter sobre a sociedade.  

Uma perspectiva acrítica e ensimesmada da Ciência releva também a importância da 

verificação de eventuais benefícios que determinada pesquisa poderia trazer para a humanidade 

(e não se quer aqui advogar em prol de uma visão meramente utilitarista a produção científica, 

mas apenas salvaguardar a ideia de que a pesquisa científica deve sempre ter ao menos um 

vislumbre de finalidade, evitando-se, dessa forma, meros “parnasianismos” científicos).  

Dentro do contexto de teorias científicas que conferiram prevalência a características 

físicas no comportamento individual, é possível também mencionar a teoria lombrosiana acerca 

do perfil do “criminoso nato” (expressão criada por Enrico FERRI), lastreada em uma 

metodologia científica424 que, embora problemática em uma série de parâmetros425, buscou 

                                                 
423 Para uma aproximação da Bioética com o Direito penal, a partir da problemática da manipulação genética, vide 

BECHARA, Ana Elisa Liberatore S. Manipulação genética humana e direito penal. Porto Alegre: Zouk, 2007.  
424 Não tão científica assim para Tobias BARRETO, que sobre o livro L’uomo delinquente afirma: “Em toda sua 

obra, transparece este dualismo interessante da mentalidade de Lombroso, o poeta e o homem de ciência. As 

pesquisas feitas por Lombroso, paralelamente, nas prisões e nos asilos, mostrando-lhe cada dia, as afinidades 

freqüentes e íntimas que existem entre a epilepsia, a psicose, a degenerescência e a criminalidade, conduziram, 

naturalmente, seu temperamento de artista a exageros e a generalizações aventurosas.” Cf. a referência à fala de 

Tobias BARRETO em MORAIS, Evaristo de, Tobias Barreto: primeiro crítico de Cesar Lombroso no Brasil. In: 

Revista de Direito Penal, vol. 25, ano VII, pp.140-147, mai./jun, 1939.  
425 Por exemplo, em relação a amostragem, qualitativamente viciada por recorrer a indivíduos já encarcerados nas 

análises que fomentaram as conclusões da obra L’uomo delinquente. Marcos César ALVAREZ aponta que alguns 

anos após a publicação de L’uomo delinquente, autores já criticam problemas metodológicos da obra. Cf. 

ALVAREZ, Marcos César. Bacharéis, Criminologistas e Juristas: saber jurídico e nova escola penal no Brasil 

(1889-1930). Tese de Doutorado em Sociologia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas da 
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relacionar aspectos biológicos com os diferentes comportamentos humanos (não só delituoso, 

mas também aqueles correspondentes a indivíduos diferenciados, como os gênios, cerne de uma 

de suas obras, publicada pela primeira vez em 1888 e denominada L’uomo di gênio).  

É inegável que a L’uomo delinquente traz conclusões incorretas perante diversas 

correntes da atual Criminologia e indesejáveis sob o modelo social contemporâneo. Todavia, 

avaliar tal obra sem concessões, a partir de uma ótica exclusivamente atual é cair em uma 

mirada anacrônica. Assim, toda sorte de crítica feita a LOMBROSO deve ser contextualizada, 

sobretudo quanto às consequências perniciosas de suas conclusões sobre os perfis criminosos, 

já que, dentre outras razões, ele empreendeu seus estudos em um período o anterior à gênese da 

Bioética, ou seja, sem a propagação da ideia de que a produção da Ciência deve respeitar uma 

série de valores e não pode afrontar primados éticos. 

A história criminológica confere exemplos, tendo L’uomo delinquente como um 

importante marco de obras com fortes traços deterministas426, as quais foram recebendo 

contrapontos oriundos de novos aportes teóricos à Criminologia (o próprio LOMBROSO 

relativizou o determinismo biológico em uma fase mais tardia de seu pensamento).  

Nesse sentido, perspectivas que apontam determinismos exclusivamente biológicos são 

enxergadas na atualidade como: Carentes de acurácia, pois operam com variáveis 

incomputáveis (haja vista a complexidade das dinâmicas físico-químicas de um ser vivo de 

extrema complexidade como um humano) e chegam a conclusões que extrapolam as evidências; 

reducionistas, pois apresentam explicações que prescindem de condicionantes sociais, que 

                                                 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 47. Na página 50 da mesma tese, o autor faz menção a Stephen 

Jay GOULD, o qual afirma que as críticas a L’uomo delinquente tinham por cerne as relações entre saber e poder 

que perpassavam o Direito: "(...) Ironicamente, a influência de Lombroso não se viu limitada pelo caráter liberal 

da jurisprudência, mas pelo seu espírito conservador. A maioria dos juízes e advogados simplesmente não podiam 

suportar a idéia de que a ciência quantitativa se intrometesse em um domínio que havia muito lhes pertencia. Eles 

não rechaçavam a antropologia criminal de Lombroso por saberem que se tratava de uma pseudociência, mas por 

considerá-la uma transgressão injustificada em uma matéria que de pleno direito competia exclusivamente a eles.” 

GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem. Tradução de Válier Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 

1991, p. 139. 
426 A Escola criminológica positivista exerceu enorme influência sobre o pensamento penal brasileiro do fim do 

Século XIX e início do Século XX. Apenas a título ilustrativo, um excerto de obra da década de 1920 (com 

comentários ao Código de Menores de 1927), em que é possível notar a crença nos saberes das ciências médicas, 

as quais, a partir de aspectos biológicos, poderiam oferecer direcionamentos ao magistrado nas decisões relativas 

aos, à época chamados, menores: “A inspeção médica não há de cingir-se ao exame pessoal do menor; porém, 

estender-se aos seus antecedentes hereditários, compreender investigações a respeito de seus pais e parentes 

próximos, abranger todas as diligências necessárias ao conhecimento de sua vida pregressa, desde o período da 

gestação, se possível for; enfim, realizar-se sob todos os aspectos úteis, resultando proveitosas indicações ao juiz 

a respeito do destino que este possa dar ao menor, e do regime a que o deve submeter.” MINEIRO, Beatriz Sofia, 

Código de menores dos Estados Unidos do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1929, p. 410 apud ALVAREZ, 

Marcos César. Bacharéis, Criminologistas e Juristas... Cit., p. 230.  
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ocupam papel de protagonismo no comportamento humano; indesejáveis sob o prisma bioético, 

pois podem apontar para conclusões que fomentam, em um extremo, comportamentos 

segregacionistas, em virtude de critérios racistas, sexistas, xenofóbicos ou quaisquer tipo de 

prática de ordem eugenista com base em diferenciações biológicas.  

Dessa forma, em síntese, variáveis biológicas também não parecem ser desejáveis como 

critério de atribuição de responsabilidades. Isso porque, salvo em condições de diferenciações 

muito bem delineadas e extremas427, elas não são verificáveis (ou seja, não é possível apontar 

todo plexo de condições biológicas que contribuíram para determinada conduta).  

Além disso, categorizações são estabelecidas a partir de critérios de semelhança e 

diferença. No entanto, as categorizações são usualmente sucedidas de hierarquizações, 

maniqueísmos e toda sorte de classificações que atribuem posições de menoscabo e etiquetas 

perniciosas sobre o outro428. Isso é bastante evidente no universo penal, em que lógicas binárias 

ocupam o imaginário social (“cidadão de bem” e bandido) ou mesmo são empregadas em 

teorizações (cidadãos e inimigos429). 

Ao lançar mão de distinções científicas para graduar responsabilidades a partir de 

características biológicas, corre-se um patente risco de criar ou acirrar segregações existentes, 

sobretudo se determinadas características (genéticas, físicas, fenotípicas, etc.430) forem apontas 

como indicativas de comportamento criminoso (por mais absurdo que isso possa soar na 

atualidade). Não é difícil de imaginar que pessoas portadoras de tais características padeceriam 

de preconceitos, perseguições ou vigilâncias a priori, ainda que jamais tivessem cometido 

qualquer delito.  

Portanto, variáveis biológicas não servem, salvo excepcionalmente, à elaboração de 

critérios de responsabilização individual. Por conseguinte, uma revisão do conceito de 

                                                 
427 Como nos casos de inimputabilidade, positivados no Código penal brasileiro em seu artigo 26, que alberga uma 

excludente de culpabilidade (embora textualmente trate de uma isenção de pena) relacionada a uma doença mental 

ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que, ao tempo da ação ou da omissão (já que o critério é 

biopsicológico), torna o indivíduo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento. 
428 Em Huis clos, SARTRE já percebe tal tendência humana quando, pela boca do personagem Garcin, afirma: “O 

inferno são os outros”. 
429 Cf. JAKOBS, Günther; MELIÁ, Canció. Derecho Penal del Enemigo. Madrid: Civitas. 2003. Para 

apontamentos críticos da dicotomia amigo/inimigo, cf. PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La seguridad como 

fundamento de la deriva del derecho penal postmoderno. Madri: Iustel, 2007, p. 17 e ss. 
430 Para uma obra expoente da antropologia criminal brasileiro da primeira metade do século XX, que estabelecia 

parâmetros de imputação penal a partir de critérios raciais, cf. RODRIGUES, Raimundo Nina. As raças humanas 

e a responsabilidade penal no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. 
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autodeterminação do Direito penal, tema central dessa tese, passa ao largo de elementos 

biológicos (genéticos, fenotípicos, biopsíquicos, etc...), na tentativa de encontrar parâmetros que 

melhor equacionem o plexo de possibilidades de cada indivíduo com os preceitos jurídico-penais 

de imputação de responsabilidade. José Ramón SERRANO-PIEDECASAS sintetiza a 

superação dos critérios biológicos (especificamente neurocientíficos) para um enfoque na 

questão da responsabilização a partir de elementos de controle (formal ou informal) delineados 

em sociedade: 

 

As descobertas da Neurociência indicam que o processo de eleição é sempre 

inconsciente, tanto que a consciência ‘racionaliza’, um segundo, dois 

segundos depois, tal eleição. Pois bem, essa decisão não é ditada por uma 

espécie de doppelgänger escondido em algum rincão do nosso interior, mas 

provem do neocórtex que inclui numerosos ‘arquivos’ repletos de informações 

adquiridas mimeticamente e condicionadas geneticamente. Em outras 

palavras, informação adquirida socialmente. Por tal razão, em tais termos, os 

controles informais (família, escola, crenças religiosas, etc...) são 

determinantes na hora de tomar decisões individuais. (...) O início da 

intervenção penal (controle formal) se ritualiza com a perpetração do feito. 

Não obstante, a eficácia da intervenção e sua adequação material 

(democrática) residem na verificação dos conteúdos desses controles prévios 

à incidência penal. (...) Em suma, a aprendizagem social (democrática) é um 

artigo de primeira necessidade.431 

 

Assim, para além de variáveis físicas e biológicas, os humanos, como serem gregaristas 

vivem, como regra, dentro de uma sociedade, a qual possui uma intrincada conformação e uma 

série de dinâmicas que exorbitaram os comportamentos instintivos e primitivos de uma espécie 

animal, alcançando uma série de elementos culturais dotados de extrema complexidade. Dentro 

desse emaranhado de informações e relações, os indivíduos se situam como seres sociais, 

categorizados a partir de diversos parâmetros (sexo, gênero, etnia, cor, idade, renda, grau de 

instrução, profissão, dentre muitíssimas outras categorias).  

Citou-se acima parâmetros sociais como sexo, etnia e cor, sendo que eles são elementos 

diferenciadores que consideram critérios biológicos. No entanto, a pertinência deles como 

condicionantes sociais deriva do fato que características biológicas são interpretadas 

socialmente, muitas vezes gerando hierarquizações que não se justificam por parâmetros da 

                                                 
431 SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón. El pensamento complejo y el derecho penal. In: DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad 

y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 243. 
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Biologia (por exemplo, no que concerne a classificações raciais), mas apenas evidenciam o 

emprego, pelos subjugadores, de critérios cientificamente arbitrários nas relações de poder432.  

Nota-se, outrossim, significados sociais para os mais diversos elementos 

diferenciadores (por exemplo, características biológicas) são construídos, o que implica 

também no fato de que no bojo da sociedade, as construções desses significados contêm 

categorizações, valorações, hierarquizações. Tais processos avaliam atributos individuais a 

partir da ótica social (tendo por lente destacada, a moralidade vigente ou, em uma perspectiva 

mais adequada à heterogeneidade contemporânea, as moralidades que disputam protagonismos 

nas mais diversas relações sociais).  

Os atributos individuais geram determinadas expectativas acerca da forma que o sujeito 

que os possua deve performar. A posse ou não de certas variáveis de ordem social diminuem 

ou aumentam o escopo de possibilidades de um indivíduo dentro da sociedade, ou seja, 

influenciam na sua autodeterminação. A título exemplificativo, a renda do indivíduo é critério 

limitador do acesso, por meios formais e legais, a bens de consumo; em uma sociedade 

notadamente misógina e racista como a brasileira, nota-se uma maior obstacularização, ainda 

que velada, às oportunidades de acesso a determinados cargos e funções a negros e mulheres.  

Nota-se também, já em um panorama criminal, o enfoque em determinado perfil de 

indivíduos na persecução penal (e até mesmo já nas intervenções policiais claramente 

direcionadas) é oriundo de crenças e práticas estatais construídas socialmente, as quais acabam 

gerando uma seletividade penal que contribui para a marginalização de sujeitos, sendo certo 

que o âmbito de autodeterminação dos marginalizados é restringido quanto a diversos papeis 

sociais. 

A autodeterminação, portanto, está limitada por uma série de condicionantes sociais. 

Immanuel WALLERSTEIN observa que o que chamamos de “determinismo” talvez seja em 

grande parte o processo interno aos sistemas históricos nos quais a “lógica” do sistema é 

                                                 
432 Embora, há que se reconhecer que, no limite, as categorizações são todas arbitrárias. BORGES, com a típica 

agudeza dos gênios, trata do tema em um de seus contos: “Sabidamente não há classificação do universo que não 

seja arbitrária e conjectural. Essas ambiguidades, redundâncias e deficiências recordam as que o doutor Franz 

Kuhn atribui a certa enciclopédia chinesa intitulada 'Empório celestial de conhecimentos benévolos'. Em suas 

remotas páginas está escrito que os animais se dividem em 14 categorias: (a) pertencentes ao Imperador; (b) 

embalsamados; (c) amestrados; (d) leitões; (e) sereias; (f) fabulosos; (g) cães vira-latas; (h) os que estão incluídos 

nesta classificação; (i) os que se agitam feito loucos; (j) inumeráveis; (k) desenhados com um pincel finíssimo de 

pêlo de camelo; (l) et cetera; (m) os que acabaram de quebrar o vaso; (n) os que de longe parecem moscas. 

BORGES, Jorge Luis. O idioma analítico de John Wilkins. In: Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1974, pp. 

707-708. 
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traduzida num conjunto de estruturas institucionais que se movem e se reforçam por si 

mesmas.433  

Não se quer, com a afirmação de que a autodeterminação está limitada por uma série de 

condicionantes sociais, estabelecer uma remissão à ideia de determinismo sociológico, o qual 

atribui às regras de conduta social o papel de elementos decisivos e totalmente proeminentes 

no comportamento dos indivíduos. No entanto, relativizando o excesso de perspectivas 

deterministas extremadas (portanto, reducionistas), é inegável que fatores de ordem social são 

elementos centrais no cerceamento do âmbito de autodeterminação individual.  

Para mais além, parece estar justamente em tais fatores a pedra de toque para uma 

revisão do conceito de autodeterminação no Direito penal, possibilitando-se, a partir disso, o 

estabelecimento de parâmetros mais adequados na responsabilização de indivíduos por 

condutas criminosas. 

A seguir, estabelecer-se-á um panorama mais detalhado das condicionantes sociais e a 

influência delas sobre a autodeterminação dos sujeitos. 

 

4.1 – Condicionantes sociais 

 

José Ramón SERRANO-PIEDECASAS alude a uma afirmação de um dos maiores 

nomes da literatura do Século XX: 

 

Hemingway dizia que a cada um toca jogar uma determinada mão de cartas e 

que o quid da questão não reside no valor delas, senão em como se joga. Algo 

disso sucede também na sociedade. O valor das cartas está determinado, mas 

há que se ter em conta ‘como jogá-las’. ‘não terá mais possibilidades de êxito 

aquele que aprendeu a jogá-las em relação àquele que possui conhecimentos 

deficientes para tanto? E quem ensinará a jogar? E quantos recursos são 

destinados a tal aprendizagem? E onde adquiri-los?’ Em outros termos, somos 

‘livres’ para jogar mal ou menos mal, mas nunca bem se carecemos de 

recursos suficientes e outras condições de vida elementares. A ‘liberdade de 

eleição’ (pessoal), em suma, não é um a priori, mas sim uma conquista 

(social).434 

                                                 
433 WALLERSTEIN, Immanuel. Análise dos sistemas mundiais. In: GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan 

(orgs.). Teoria social hoje. Tradução de Gilson César Cardoso de Sousa. São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 

468. 
434 SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón. El pensamento complejo y el derecho penal. In: DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad 

y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 243. 
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Tal qual HEMINGWAY e SERRANO-PIEDECASAS, recorrer-se-á a uma metáfora 

lúdica para descortinar um outro fator da relação entre autodeterminação e condicionantes 

sociais. Se os autores falaram na necessidade de desenvolvimento das condições inatas por meio 

das cartas, é possível evidenciar as formas como os indivíduos se autodeterminam dentro das 

dinâmicas sociais, a partir de uma série de condicionantes naturais ou culturais, por meio do 

jogo de xadrez435.  

Os 64 escaques que cada peça do xadrez podem percorrer são inexoravelmente 

preestabelecidos no tabuleiro. O movimento de cada peça também é previamente definido, 

limitando-se (talvez, de forma simbólica quanto às hierarquias sociais) ao máximo pas ações 

dos peões436 (com deslocamentos sempre frontais, bem como mínimos, de apenas uma casa, 

exceto no movimento de partida, no qual duas casas podem ser percorridas) e sendo o mais 

diverso dentro das possibilidades do jogo para a dama (popularmente chamada de rainha). Além 

disso, ainda quanto à movimentação, especificamente os bispos (dois para cada jogador) só 

podem percorrer trajetos diagonais, o que mantém sempre suas movimentações na mesma cor 

do escaque de partida.  

Portanto, há limites que são colocados pela própria configuração do tabuleiro, por 

exemplo, os espaços e cores (no caso dos bispos) de escaques ocupáveis, a depender da peça. 

Mais além, também há limites que concernem às peças, já que os movimentos são peculiares a 

cada tipo de peça.  

No entanto, mesmo com as limitações impostas pelas regras do jogo, as posibilidades 

de movimentos são da ordem do incomensurável. Tamanho é o número de jogos possíveis, que 

ficou conhecida como “número de Shannon” a grandeza que representa esse valor, estimada 

pelo matemático Claude SHANNON em 1950 e frequentemente comparada a outras grandezas 

existentes no universo.  

Em um jogo de duração média, com cerca de 40 lances por jogador, SHANNON, 

analisando a complexidade do xadrez, chegou a um número de 10120 jogos possíveis (10 elevado 

                                                 
435 Evidentemente, com as devidas ressalvas quanto, por exemplo, à complexidade do comportamento dos seres 

humanos em razão das inúmeras variáveis que os influenciam, bem como pelo fato de que a autodeterminação é 

atributo humano e não de outros seres ou qualquer objeto inanimado. 
436 Os quais (novamente, em uma regra com forte carga simbólica e metafórica) podem ser “coroados” caso 

consigam atingir o objetivo de alcançar a borda oposta do tabuleiro, podendo, dessa forma, deixarem a condição 

de peão para tornarem-se outra peça (usualmente uma dama).  
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à centésima vigésima potência, sendo que já há estimativas atuais que consideram esse valor 

conservador e o aumentam)437.  

Esse número espantoso depende da variabilidade de movimentos que podem ser 

escolhidos pelos jogadores, bem como das diversas posições a serem ocupadas e dos tipos de 

movimentos das peças. No entanto, o grande fator que potencializa os jogos possíveis é a 

interação entre as peças. Assim, ao mesmo tempo que limitam jogadas (por exemplo, um peão 

na casa frontal ao peão adversário impede a movimentação deste), as peças interagem a partir 

de seus movimentos, criando infindáveis possibilidades de jogos.  

Da mesma forma, remetendo ao cenário social, há inúmeras condicionantes (tal qual as 

regras no xadrez) que limitam o indivíduo em sociedade. Contudo, concomitantemente, a 

interação entre os indivíduos (tal qual a interação entre as peças dos tabuleiros) cria uma série 

de relações e produtos culturais que potencializam enormemente a complexidade das dinâmicas 

sociais. Assim, a interação social cria modos complexos de vida, mas, ao mesmo tempo, impede 

a vivência de certos modos a todas as pessoas.  

Tal qual e ainda mais que no tabuleiro de xadrez, as possibilidades de dinâmicas sociais 

a partir da interação de seus membros tendem ao infinito, mas, também tal qual no xadrez, se o 

enfoque for dado individualmente, o sujeito (ou a peça), a depender de sua condição, terá um 

número maior ou menor de possibilidades de exercício da autodeterminação na realidade (ou 

de movimentação durante a partida).  

Assim, sobretudo tendo em conta um paradigma social norteado pela acumulação de 

capital438, a escassez de bens gera um déficit de distribuição (que, ademais, não é equânime)439, 

o que gera, por conseguinte, a escassez de modos de vida que recebem os maiores quinhões na 

                                                 
437 Cf. SHANNON, Claude E. XXII. Programming a computer for playing chess. The London, Edinburgh, and 

Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, v. 41, n. 314, p. 256-275, 1950. Apenas a título de 

comparação, a estimativa de átomos no universo observável é inferior ao número de Shannon, já que calcula-se 

em cerca de 1080  o número de átomos. 
438 Nesse sentido, Vladimir SAFATLE aponta que o capitalismo vai além de um modo de produção, sendo uma 

espécie de gramática social, um “circuito de afetos”, o que implica que não se deseja da mesma forma dentro e 

fora do capitalismo, o qual alimenta um certo ritmo de nossos desejos. 
439 JAMESON, no ensaio “Pós-modernismo e sociedade de consumo”, aponta que, naquilo que ele chama de 

“mentalidade esquizofrênica”, o consumo não está voltado unicamente à satisfação das necessidades, mas também 

ao fato de que os bens são escassos e, portanto, torna-se impossível que todos os sujeitos os possuam. JAMESON, 

Fredric. Espaço e imagem: teorias do pós-moderno e outros ensaios de Fredric Jameson. Tradução de Ana Lúcia 

Gazolla. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994, p. 22.  
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distribuição não equânime de riquezas (recursos materiais) e outros valores cultuados 

socialmente (recursos simbólicos), tais como poder (nas mais diversas relações) e prestígio.440 

Não é nova a noção, metaforizada acima por meio do xadrez, segundo a qual as 

condicionantes sociais limitam os comportamentos individuais, mas, concomitantemente, 

criam arranjos complexos nas interações entre indivíduos inseridos em uma sociedade, uma vez 

que, a despeito de metas culturais relativamente homogêneas, os métodos de alcance de tais 

objetivos vão alcançando um espectro cada vez mais amplo.  

Por exemplo, quanto à acumulação de capital (uma meta social que ainda protagoniza 

as dinâmicas da sociedade), pode-se buscá-la a partir de meios lícitos (e as formas de circulação 

de bens e modalidades de trabalho estão cada vez mais maiores) ou ainda a partir de meios 

ilícitos (e há, no que concerne a crimes imediatamente ou mediatamente patrimoniais, uma 

crescente de métodos empregados ou mesmo novos tipos de condutas441). 

Cabe aprofundar as premissas teóricas a respeito dessa dualidade de certos aspectos da 

dinâmica social, os quais, concomitantemente criam metas e meios de vida, mas também tolhem 

e cerceiam as possibilidades de alcance de tais metas e meios a um contingente gigantesco de 

indivíduos. O subcapítulo adiante esboçará esse panorama, à primeira vista, paradoxal. 

 

4.1.1 – Atributos morais e expectativas sociais 

 

O ser humano em sociedade, conforme já apontado, age mediante uma série de 

condicionantes que acabam por criar uma série de comportamentos que são repetidos pelos 

indivíduos inseridos no seio social. Max SCHELER já apontava “não ser possível saber pelo 

                                                 
440 Tal discrepância entre a escassez de bens sociais em face da demanda de um enorme contingente de pessoas 

que os almejam gera para considerável parcela populacional uma situação de vulnerabilidade social, definível 

como um resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, 

sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm 

do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho 

e mobilidades social dos atores ABRAMOVAY, Miriam. et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social 

na América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: Unesco, 2002, p. 13. 
441 que são etiquetadas como tipos penais, contribuindo para um notável processo de hiperinflação legislativa, com 

normas, não raro características de um “Direito penal simbólico”, que pode ser definido como “uma disfunção do 

Direito penal, que ocorre mediante a interpretação simbólica de conteúdos latentes de um ato, proporcionando um 

engano que contribui para a inefetividade do Direito penal.” Cf. FUZIGER, Rodrigo. Direito penal simbólico. 

Curitiba: Juruá, 2015, p. 152. 

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/SANFRAN/doutorado/tese%20doutorado/projeto%20qualificação%20doutorado%20(partes%20do%20projeto%20inicial%20já)%20-%20rodrigo%20fuziger.doc%23_Toc453853317
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quadro externo do comportamento se alguém atua uniformemente por costume ou liberdade. 

Não obstante, o costume é uma espécie de atuar compulsivo, o contrário da liberdade442.”  

A aguda observação de SCHELER expõe que a ação com base no costume pode revelar 

a adesão do sujeito aos valores e hábitos que contextualizam sua comunidade, fazendo com que 

o indivíduo haja a partir de um mimetismo das práticas já insculpidas como costumeiras. A 

partir do momento que há expectativas acerca do comportamento de alguém, é possível inferir 

que há um costume minimamente estabelecido, o qual gera a expectativa pelo comportamento 

tido como adequado naquele contexto. 

Erwing GOFFMAN observa que as interações ocorrem a partir de definições prévias de 

expectativas e papeis a serem desempenhados. 443 As expectativas sociais geradas por 

determinado atributo geram uma moralidade que relaciona a valoração de determinada 

característica com o tipo de interação que será realizada com o possuídor de certas 

características (a importância, o respeito, o grau de reverência ao interlocutor, são variáveis que 

possuem um lastro moral). Nesse sentido, GOFFMAN afirma que “a sociedade está organizada 

tendo por base o princípio de que qualquer indivíduo que possua certas características sociais 

tem o direito moral de esperar que os outros valorizem e o tratem de uma maneira adequada.”444 

Por seu turno, Robert MERTON, no ensaio “Estrutura social e anomia” (que faz parte 

da obra “Sociologia: teoria e estrutura”) buscou analisar, a partir de um enfoque sistemático, as 

fontes sociais e culturais do comportamento transviado. Esclarece o autor: 

 

                                                 
442 SCHELER, Max. Metafísica de la libertad... Cit., p. 12. ORTEGA Y GASSET também tratou do costume 

como limitador da liberdade do sujeito, bem como da normalização dos indivíduos, empreendida dentro da 

sociedade “Além do costume, Ortega y Gasset aponta o Estado como a instância social em que o sujeito é 

desumanizado através do aparato da legalidade, que se cumpre mecanicamente. A relação do indivíduo com o 

Estado não é uma relação social, pois trata-se de uma reprodução de normas provenientes de um ser indeterminado 

e que força o indivíduo a agir mecanicamente.” COSTA, Edson Ferreira da. A noção de circunstância no 

raciovitalismo de Ortega Y Gasset. Dissertação de Mestrado em Filosofia. Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2010, p. 100. 
443 Na obra “A representação do Eu na vida cotidiana”, alicerçada em sua tese de doutorado (uma pesquisa uma 

pesquisa etnográfica junto a uma comunidade agrícola nas Ilhas Shetland, denominada “Communication Conduct 

in an Island Community” e defendida em 1953 no departamento de Sociologia da Universidade de Chicago). O 

sociólogo relaciona as premissas extraídas de seu doutoramento com a teoria teatral, traçando analogias entre a 

atuação dos atores e o comportamento dos indivíduos dentro de diversas relações sociais. GOFFMAN, Erving. A 

representação do eu na vida cotidiana. Tradução de Maria Célia Santos Raposo. Petrópolis: Vozes, 1985. Ainda 

acerca da ideia de desempenho de papeis sociais pelas pessoas: “Não é provavelmente um mero acidente histórico 

que a palavra ‘pessoa’, em sua acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, antes o reconhecimento do fato de 

que todo homem está sempre e em todo lugar, mais ou menos conscientemente, representanto um papel. É nesses 

papeis que nos conhecemos uns aos outros; é nesses papeis que nos reconhecemos.” PARK, Robert Ezra. Race 

and Culture. Glencoe: Free Press, 1950, p. 249. 
444 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana... Cit., p. 21. 
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Nosso objetivo principal é descobrir como é que algumas estruturas sociais 

exercem uma pressão definida sobre certas pessoas da sociedade, para que 

sigam conduta não conformistas, ao invés de trilharem o caminho conformista. 

Se pudermos localizar grupos peculiarmente sujeitos a tais pressões, 

deveremos esperar encontrar proporções moderadamente elevadas de 

comportamento desviado em tais grupos, não porque os seres humanos, neles 

compreendidos, sejam compostos de tendências biológicas diferentes, mas 

porque eles estão reagindo normalmente à situação social na qual se 

encontra.445 

 

Robert MERTON elaborou – a partir de uma releitura do conceito de anomia de Émile 

DURKHEIM – uma nova noção de anomia, relacionando o descompasso entre as “metas 

culturais” existentes em um determinado sistema social e as “normas culturais”, que são os 

meios institucionais disponibilizados (em maior ou menor grau) para os indivíduos para que 

estes possam atingir tais objetivos.446 

O sociólogo estadunidense afirma que “as metas transcendem as linhas de classe, não 

sendo limitadas por elas, mas a organização social de hoje é tal que existem diferenças de classe 

na acessibilidade a tais metas”447. As classes sociais menos abastadas possuem maior 

dificuldade em atingir as metas culturais socialmente estabelecidas, encontrando-se, assim, em 

uma situação de tensão anômica mais acentuada448, a qual contribui para um incremento do 

comportamento criminoso449. Nesse sentido, segundo ele, “é a falta de entrosamento entre os 

alvos propostos pelo ambiente cultural e as possibilidades oferecidas pela estrutura social que 

                                                 
445 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura. Tradução de Miguel Maillet. São Paulo: Mestre Jou, 1970, 

p. 204. 
446 Quantos às críticas ao pensamento de Robert MERTON, destaca-se, sobretudo, a que concerne à compreensão 

do autor de que os comportamentos anômicos são disfuncionais ao sistema social, o que pressupõe a crença em 

um sistema funcional, visão que dificulta a compreensão de que o próprio sistema fomenta comportamento 

anômicos. Para maiores ponderações críticas à obra de Robert MERTON, cf. SABADELL, Ana Lucia. Manual 

de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 98 e ss. 
447 Ibid., p. 220. Marina ZANOTELLO observa que já em “Robert Merton se fazia presente a crítica de que o 

Estado é inadimplente para com seus cidadãos por não disponibilizar os meios institucionalizados ao acesso de 

todos e tampouco concretizar a igualdade de oportunidades aos membros de uma mesma sociedade.” 

ZANOTELLO, Marina. O princípio da coculpabilidade no estado democrático de direito. Dissertação de 

mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 68. 

448 Sobre a temática, Cf. SCHMID, Joseph. Anomie in the development context. In: ATTESLANDER, P. et al. 

(Org.). Comparative anomie research: hidden barriers – hidden potential for social development. Sidney: 

Ashgate, 1999. 
449 “Quando um sistema de valores culturais exalta, virtualmente acima de tudo o mais, certos objetivos de sucesso 

comuns à população em geral, enquanto a estrutura social restringe rigorosamente ou fecha completamente o 

acesso aos modos aprovados de alcançar estes objetivos, para uma parte considerável da população, que o 

comportamento desviado se apresenta em grande escala.” MERTON, Robert K. Sociologia... Cit., p. 220. 
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produz intensa pressão para o desvio de comportamento.”450 No entanto, Robert MERTON 

ressalva que: 

 

A ‘pobreza’ não é uma variável isolada que opere precisamente da mesma 

forma, onde quer que seja encontrada; é apenas uma dentro de um complexo 

de variáveis sociais e culturais, identificáveis interdependentes. A pobreza em 

si e consequente limitação de oportunidades não bastam para produzir uma 

proporção alta e conspícua de comportamento criminoso. Mesmo a notória 

‘pobreza no meio da opulência’ não conduzirá, necessariamente, a este 

resultado. Porém, quando a pobreza e as desvantagens a ela associadas, em 

competição com os valores aprovados para todos os membros da sociedade, 

estão articuladas com ênfase cultural do êxito pecuniário como objetivo 

dominante, as altas proporções de comportamento criminoso são o resultado 

normal.”451 

 

Transmutando a proposta teórica de Robert MERTON à realidade contemporânea 

brasileira – de notável índice de desigualdade social e um difundido culto ao consumo452, com 

a exaltação de modos de vidas que pressupõem o acesso a bens escassos – vislumbra-se o 

fenômeno do “consumismo”. Zygmunt BAUMAN esclarece que “O ‘consumismo’ chega 

quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo 

trabalho. De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 

ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade.”453 

A lógica do consumo reverbera inclusive sobre a noção de responsabilidade dos 

indivíduos, cada vez menos voltadas para-o-outro e cada vez mais ao para-se. Nesse sentido: 

“Os conceitos de responsabilidade e escolha responsável, que antes residiam no campo 

semântico do dever ético e da preocupação moral pelo outro, transferiram-se ou foram levados 

para o reino da autorrealização e do cálculo de riscos...”454  

                                                 
450 MERTON, Robert K. Sociologia... Cit., pp. 218-219. 
451 Ibid., p. 220. 
452 Para um cotejo entre consumo e anomia, cf. GUERRA, Renato de Souza. Dimensões do consumo na vida 

social. Tese de doutorado em Sociologia. Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2010, pp. 120 e ss. Destaca-se o seguinte excerto: “Os membros da sociedade de 

consumidores são, assim, obrigados a seguir os mesmos padrões comportamentais que gostariam de ver 

obedecidos pelos objetos de seu consumo. Os consumidores falhos, isto é, de recursos escassos para reagirem de 

forma adequada aos apelos dos mercados, são pessoas “desnecessárias” para a sociedade de consumidores: numa 

sociedade que avalia seu sucesso ou fracasso pelas estatísticas do Produto Interno Bruto - PIB (soma total de 

dinheiro que troca de mãos nas transações de compra e venda), os consumidores deficientes e defeituosos são 

descartados.”, p. 123.  
453 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 41. 
454  Ibid., p. 41. 
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Joan ROBINSON afirma que “a noção de que a busca do auto-interesse individual 

produz o maior benefício para a sociedade como um todo entrou em moda com a própria 

economia moderna”455. Analisando tal panorama, BAUMAN faz a seguinte ponderação, 

relacionando individualismo e responsabilidade:  

 

O ‘Outro’ como desencadeador, alvo e critério de uma responsabilidade 

reconhecida, assumida e concretizada, praticamente desapareceu de vista, 

afastado ou sobrepujado pelo eu do próprio ator. ‘Responsabilidade’ agora 

significa, no todo, responsabilidade em relação a si próprio (‘você deve isso a 

si mesmo’, ‘você merece’, como dizem os corretores do ‘alívio da 

responsabilidade’), enquanto ‘escolhas responsáveis’ são, no geral, os gestos 

que atendem aos nossos interesses e satisfazem os desejos do eu. 456 

 

Ainda dentro do pensamento de BAUMAN, pode-se recorrer a Dennis de OLIVEIRA, 

que lança mão de uma remissão do sociólogo polonês à mitologia helênica: 

 

Bauman lembra o mito grego de Tântalo, em que um mortal descobre um 

segredo dos deuses do Olimpo e o dissemina entre os seres humanos. Irado 

com isto, os deuses do Olimpo castigam Tântalo da seguinte forma: amarram-

no em um lago com água até o umbigo e com uma árvore com frutas na altura 

da sua cabeça. Quando Tântalo tem fome e tenta alcançar os frutos da árvore, 

um vento balança os seus galhos e levam as frutas para fora do alcance da 

boca do castigado. Quando ele tem sede e tenta beber a água do lago, esta 

abaixa e fica fora do alcance da sua boca. A moral deste mito é que existem 

coisas que se pode ver e saber que existem, mas o seu usufruto é um privilégio 

– mais que isto, a fruição seletiva deles é que criam as hierarquias.457 

 

A metáfora proposta por BAUMAN se adequa à realidade brasileira, em que se observa 

o trágico cenário de um país absolutamente desigual e limitado no oferecimento de 

oportunidades de ascensão social, mas que, concomitantemente, tem como traço notável o 

enorme fomento ao consumo e exaltação da propriedade como símbolo do êxito social458. Davi 

                                                 
455 ROBINSON, Joan. Liberdade e necessidade. Tradução de Elizabeth Machado de Oliveira. São Paulo: Abril 

Cultural, 1980 (Coleção Os pensadores), p. 261. 
456  BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo... Cit., p.119. 
457 OLIVEIRA, Dennis de. Ação Direta do Capital:  o poder do capitalismo contemporâneo. In: Psicologia política. 

Vol. 15. Nº 33, 2015, pp. 14-15. 
458 Nesse sentido, Vladimir SAFATLE traça um panorama cirúrgico das externalidades advindas das políticas 

econômicas e sociais brasileiras no século XXI que propiciaram uma, a princípio, uma salutar ascensão econômica 

de largas parcelas da população brasileira por meio, principalmente, da ampliação das possibilidades de consumo. 

No entanto, pondera o filósofo brasileiro: “Note-se que tal ascensão econômica, com seu consequente sentimento 

de cidadania conquistada, não passou pelo acesso a serviços sociais ampliados e consolidados em sua qualidade. 

Afora a importante expansão das universidades federais, ascensão significou poder pagar escola privada, plano de 
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de Paiva Costa TANGERINO fala em uma “sociedade conflitiva que distribui sonhos 

igualmente e meios de acesso a eles desigualmente.”459 

No entanto, interessa precipuamente a este trabalho, compreender de que forma esse 

insustentável panorama acaba por reverberar na violência criminal e em que medida o Direito 

penal condiciona e é condicionado por essa conjuntura. Nesse diapasão, Dennis de OLIVEIRA 

conclui sua alusão à metáfora proposta por BAUMAN, apontando consequências que afetam o 

sistema penal: 

 

Por Tântalo quebrar esta fruição seletiva ao disseminar um conhecimento 

privativo dos deuses, quebrou a hierarquia entre deuses e mortais, daí este 

castigo ser simbólico.  Em uma sociedade imagética, de disseminação 

desenfreada de mercadorias associada a um consumo extremante seletivo 

delas, a agonia de Tântalo é a metáfora mais adequada para visualizar a 

situação da sociedade contemporânea.  Um indivíduo autarquizado colocado 

dentro de uma estrutura de agonia de Tântalo, e ainda impulsionado por uma 

relação de infantilização na qual se evanesce a diferença entre desejo e 

satisfação, o resultado disto é uma angústia permanente e crescente que leva, 

em vários momentos, a explosões de revoltas. Tais explosões e revoltas, 

embora originárias de um sistema marcado pela forte injustiça social, em nada 

se assemelha a uma revolta política, uma crítica sistêmica, mas sim a uma ação 

de ‘turbas’. O Estado, assim, se transforma única e exclusivamente em espaço 

de polícia e não de política.460 

 

Conforme a conclusão exposta na última linha do excerto anterior, o espírito do tempo 

atual não é propício às revoluções políticas, com rupturas decisivas do sistema vigente, mas sim 

a irresignações individuais, muitas vezes transmutadas em práticas delitivas. Em outras 

palavras, os indivíduos, de modo geral, cometem crimes não visando à desconfirmação do 

status quo, mas sim à obtenção de bens que signifiquem a sua participação, a partir do consumo, 

desse status quo.  

Não à toa, os índices criminais brasileiros evidenciam um número maciço de crimes 

patrimoniais ou mediatamente patrimoniais (como o tráfico de drogas, que é invariavelmente 

                                                 
saúde privado, celular, eletrodomésticos e frequentar universidade privada. Ou seja, os direitos da cidadania foram 

traduzidos em direitos do consumidor.” SAFATLE, Vladimir. O filho bastardo. In: Folha de São Paulo, 4 de 

setembro de 2012, p. A2. 
459 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia: contribuições para um Direito penal mais ético. Tese de doutoramento em Direito. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 157. 
460 OLIVEIRA, Dennis de. Ação Direta do Capital... Cit., p. 15. 
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realizado com o intuito do lucro)461 e um número tendente a zero de crimes políticos. Tais 

constatações vão ao encontro da assertiva recorrente de criminólogos alinhados à Criminologia 

Crítica, segundo a qual o Direito penal serve de instrumento de manutenção do status quo. 

Historicamente, notam-se sucessivas tentativas de utilização do Direito penal como 

resposta central ao esgarçamento do tecido social. A percepção de uma necessidade de análise 

que relacionasse condições sociais e política criminal não é nova. Em um recorte apenas 

brasileiro, há registros de tal enfoque que remontam pelo menos ao fim do Século XIX, a partir 

de uma ideia que a criminalidade era evidência que sinalizaria uma dissolução social462.  

Marcos César ALVAREZ aponta que, em obras de juristas brasileiros da primeira 

metade do século XX, aspectos sociais eram apontados como causas da criminalidade (ainda 

prevalecia uma mirada etiológica sobre o comportamento criminoso). Nesse sentido, Noé 

AZEVEDO, em tese relacionada à criação de tribunais menores, subordina a criminalidade a 

um unívoco fator: problemas de ordem econômica, que se resolvidos, solucionariam os 

problemas criminais: “(...) procuro apenas indicar como a miséria, resultante de uma péssima 

organização econômica, forma contingentes inumeráveis de criminosos, ficando bem patente 

que da solução do problema econômico resultará a solução do problema criminal.”463 

A evolução dos estudos criminológicos demonstrou que teses como a de Noé 

AZEVEDO são reducionistas na aproximação do complexo fenômeno da criminalidade. Mais 

além, ainda que os fatores da criminalidade fossem detectados, possivelmente a resposta penal 

direcionada a tais elementos permaneceria inefetiva, pois, conforme já demonstraram estudos 

criminométricos, não se tratar o Direito penal de instrumento privilegiado na tarefa de 

diminuição da violência criminal.464 

                                                 
461 Estimativas do mais recente relatório do sistema carcerário brasileiro (INFOPEN - 2017, com dados atualizados 

até junho de 2016) apontam que mais de 70% da população carcerária brasileira está presa em virtude de crimes 

patrimoniais (48%) ou relacionados à lei antidrogas, 11.343/2006 (26%). Cf. as páginas 41 e 42 do Levantamento 

nacional de informações penitenciárias de dezembro de 2017, elaborado pelo Departamento Penitenciário 

Nacional, órgão ligado ao Ministério da Justiça.  
462 ALVAREZ, Marcos César. Bacharéis, Criminologistas e Juristas: saber jurídico e nova escola penal no Brasil 

(1889-1930). Tese de Doutorado em Sociologia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 196. 
463 Ibid., p. 199. 
464 Nesse sentido, por exemplo, diversos estudos relacionando o rigor da penalização e a dissuasão dos indivíduos, 

tais como: Cf. EIDE, Erling. Economics of crime: deterrence and the rational ofender. Oslo: North-Holland, 1994, 

pp. 117-118.; GRASMICK, Harold G.; BRYJAK, George J. The deterrent effect of perceived severity of 

Punishment, In: Social Forces, nº 59. Chapel Hill: University of North Carolina, pp. 471 e ss.; WIKSTRÖM, Per-

Olof H. Do people comply with the law because they fear getting caught? In: European Journal of Criminology 

September, nº 8. Cambridge: University of Cambridge, 2011, pp. 401-420. 
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Se não cabe ao Direito penal o protagonismo na diminuição da violência criminal, 

parece ser fundamental um movimento concomitante de contenção da crença social depositada 

sobre ele e também de limitação de sua aplicação. Para realização dessa dupla tarefa, uma 

possível trajetória reside na demonstração de que o Direito penal nem de longe alcança a 

expectativa a ele atribuída  na contenção da criminalidade dos marginalizados e, mais além, o 

Direito penal acaba por potencializar a marginalização dos indivíduos, sobretudo aqueles que 

são lançados ao cárcere e que, majoritariamente, acabam por reincidir, retroalimentando o ciclo 

de práticas criminais que se assemelha a um moto-perpétuo (internamente movido à base de 

punição e privação465), o qual possui um sistema criminal irracional como uma de suas 

engrenagens essenciais. 

Falou-se no parágrafo anterior em “contenção de criminalidade dos marginalizados”. 

Tal recorte não é sem razão, já que os indivíduos camadas mais desamparadas da sociedade 

ocupam uma posição ficcional de sujeito de direito, considerando-se que há um brutal déficit 

de prestação de direitos e garantias basilares a esses indivíduos, o que acaba paulatinamente 

restringindo as possibilidades de distintos modos de vida que se adequam à biografia desses 

indivíduos.  

Não à toa, embora seja cediço que a criminalidade se espraia por todas as classes sociais, 

os indivíduos mais pobres e menos escolarizados compõem grande parte do montante da 

população carcerária brasileira, uma vez que o cometimento de delitos torna-se, em algumas 

situações, uma das poucas possibilidades plausíveis de subsistência (em situações mais 

dramáticas) ou de existência (no sentido de se fazer visível a partir da posse de bens, de existir 

apenas se consumidor, conforme os ideais propalados pela sociedade de consumo).  

O subcapítulo posterior visa a descortinar melhor a hipótese de que o meio reverbera na 

autodeterminação do sujeito. Se tal ideia é correta, torna-se absolutamente inaceitável que tal 

premissa não seja levada em consideração no momento de atribuição da responsabilidade de 

um sujeito por um fato criminoso.  

                                                 
465 Um recorte behaviorista não faz parte da presente tese, mas tal campo da Psicologia é um, dentre tantos outros 

(como alguns ramos da Pedagogia e da Antropologia) que possuem autores que afirmam ser a punição e a privação 

fatores desencadeadores da agressão, muitas vezes, externalizada por meio de condutas criminosas. Cf. SIDMAN, 

Murray. Coerção e suas implicações. Tradução de Maria Amália Andery e Tereza Maria Sério. Campinas: Livro 

Pleno, 2009, p. 241. Os mecanismos de agressão como reação a situações de coerção são descritos 

pormenorizadamente na mesma obra, às páginas 220-230. 
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Um Direito penal que faz vistas grossas aos aspectos sociais que orbitaram em torno de 

um sujeito ao longo de sua biografia é um Direito penal fadado à falta de isonomia – por não 

se atentar a particularidades que devem ser sopesadas na aplicação de uma sanção – e também 

fadado à seletividade, já que sempre terá uma clientela marginalizada para estigmatizar por 

meio de algemas, condenações, encarceramentos e todos os instrumentos que promovem uma 

“remarginalização” de considerável parcela da sociedade (que já se encontra nas margens 

sociais e é novamente marginalizada pelo estigma criminal466), a qual serve de “bode 

expiatório”467, com a função de aplacar a sanha punitivista do restante da comunidade. 

 

4.2 - A limitação social do plexo de possibilidades individuais 
 

 

Fernando SAVATER afirma que “a liberdade não se refere ao que queremos fazer, 

senão ao que podemos fazer; não trata dos motivos e obscuridades da vontade, mas sim das 

relações de força entre semelhantes, é dizer, da hierarquia, igualdade e emancipação.468 

Por seu turno, Andreas HOYER afirma ser possível pensar na realidade social como 

fundamento empírico de limitação da liberdade de agir, “com a existência de uma ordenação 

                                                 
466 Eugenio Raúl ZAFFARONI e Nilo BATISTA, dentre outros autores, relacionam esse fenômeno ao processo 

de “criminalização secundária”, como uma “ação punitiva exercida sobre as pessoas concretas, que acontece 

quando as agências policiais detectam uma pessoa que supõe-se tenha praticado certo ato criminalizado 

primariamente, a investigam, em alguns casos privam-na de sua liberdade de ir e vir, submetem-na à agência 

judicial, que legitima tais iniciativas e admite um processo (ou seja, o avanço de uma série de atos em princípio 

públicos, para assegurar se, na realidade, o acusado praticou aquela ação).” ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 

BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 43. 
467 Tal expressão remete a uma teoria girardiana, utilizada na estruturação do “mito da conspiração”, com a eleição 

de inimigos sociais (os “bodes expiatórios”) e subsequente conclamação dos “cidadãos de bens” para se unirem 

contra esses antagonistas, em um processo assemelhado a catarse coletiva em que a violência converge sobre um 

ou alguns indivíduos, ao invés de ser descarregada – como força interna atávica aos seres humanos – de forma 

desordenada e destrutiva sobre toda sociedade. Cf. GIRARD, René. A Violência e o Sagrado. Tradução de Martha 

Conceição Gambini. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra/Editora da Unesp, 1990, p. 111. Ainda sobre o tema, 

mas a partir de uma aproximação psicológica, NEUMANN afirma que a “psicologia do bode expiatório, na veste 

do comportamento ético, se oferece ao próprio lado da sombra a possibilidade de se desabafar na forma de castigo, 

tortura e terrorismo. Execução, penitenciária, prisão, casa de correção, tutela, e também escola e família são, em 

graus diversos, enquanto formas institucionais do coletivo, expressões precípuas e cruéis campo de afirmação, 

justamente do lado da sombra. Toda justiça que se baseia sobre punição, ou seja, não sobre o reconhecimento de 

que o coletivo no culpado que praticou o mal, tornou-se ele próprio culpado por esse mal, não passa de forma 

camuflada de justiça de linchamento.” NEUMANN, Erich. Psicologia profunda e nova ética. Tradução de João 

Rezende Costa. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 39. 
468 SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 97. 

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/SANFRAN/doutorado/tese%20doutorado/projeto%20qualificação%20doutorado%20(partes%20do%20projeto%20inicial%20já)%20-%20rodrigo%20fuziger.doc%23_Toc453853318
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racional da vida social das pessoas que pressupõe uma outorga recíproca de liberdades entre os 

contratantes do pacto social.”469 

Vladimir SAFATLE assevera que “A liberdade não é um atributo individual, ela é uma 

realização social própria a sociedades marcadas pela igualdade e pela indiferença social às 

indiferenças antropológicas. Não há indivíduos livres em uma sociedade não-livre470.” A 

liberdade de ação individual encontra balizas dentro das dinâmicas sociais, as quais criam 

normas informais ou formais que promovem um assujeitamento de cada um ao processo de 

socialização. Nesse sentido, aponta FEIJOO SÁNCHEZ: 

 

No marco de um Estado democrático de direito, a única disposição 

intersubjetivamente relevante é a disposição de cumprir as normas. A 

socialização que molda dita disposição não deve ser entendida como uma 

mera ilusão, pelo fato de que não se pode observar tal processo dentro do 

cérebro mediante experimentos científicos. Apesar disso, a socialização não 

deixa de ser um fenômeno tão real como os neuroquímicos. A 

responsabilidade jurídica, como construção social, pertence ao mundo do 

social, com suas regras, mecanismos e necessidades. Como reconhece o 

neurocientista Roth em um escrito com o filósofo Pauen, ‘nossa personalidade 

consciente é sempre personalidade socializada’.471 

 

O processo de socialização que é introjetado desde a infância nos indivíduos a partir de 

variadas fontes (família, escola, dentre outras) possui um núcleo de dogmas que é muito 

semelhante, independentemente do local, grau de instrução ou classe social do sujeito. Assim, 

certos valores morais (por exemplo, a ampla ideia de “honestidade”) são espécies de invariáveis 

axiológicas exaltadas e transmitidas, de modo geral, pelos membros da sociedade. Todavia, 

conforme já apontado, além de tais valores relacionados a virtudes e deveres, há também um 

alcance quase que irrestrito das metas culturais, impactando sujeitos que estão nas mais diversas 

posições sociais. 

Assim, os objetivos que norteiam grande parte da sociedade do consumo são 

comungados por indivíduos que partem de posições absolutamente díspares e que possuem 

possibilidades muito diversas de alcançarem as metas culturais compartilhadas, tendo em vista 

                                                 
469 HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa como elemento de la culpabilidade. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 389. 
470 SAFATLE, Vladimir. O preconceito é um exercício da liberdade? In: Folha de S. Paulo, 13 de outubro de 

2017, disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2017/10/1926639-o-preconceito-e-

um-exercicio-da-liberdade.shtml> Acesso em 14 de outubro de 2017. 
471 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 343. 
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não haver isonomia entre os sujeitos no que concerne às oportunidades de êxito na realização 

de tais metas. Nesse sentido, discorre BOBBIO sobre a intrincada problemática da criação de 

isonomia no oferecimento de oportunidades aos indivíduos: 

 

O princípio da igualdade das oportunidades, quando elevado a princípio geral, 

tem como objetivo colocar todos os membros daquela determinada sociedade 

na condição de participar da competição pela vida, ou pela conquista do que é 

vitalmente mais significativo, a partir de posições iguais, é supérfluo aduzir 

que varia de sociedade para sociedade a definição de quais dever ser as 

posições de partida a serem consideradas como iguais, de quais devam ser as 

condições sociais e materiais que permitam considerar os concorrentes iguais. 

Basta formular perguntas do seguinte tipo: é suficiente o livre acesso a escolas 

iguais? Mas a que escola, de que nível, até que ano de idade? Já que se chega 

à escola a partir da vida familiar, não será preciso também equalizar as 

condições de famílias nas quais cada um vive desde o nascimento? Onde 

paramos? Mas não é supérfluo, ao contrário, chamar a atenção para o fato de 

que, precisamente a fim de colocar os indivíduos desiguais por nascimentos 

nas mesmas condições de partida, pode ser necessário favorecer os mais 

pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é, introduzir artificialmente, ou 

imperativamente, discriminações que de outro modo não existiriam, como 

ocorre, de resto, em certas, competições esportivas, nas quais se assegura aos 

concorrentes menos experientes uma certa vantagem em relação aos mais 

experientes. Desse modo, uma desigualdade torna-se um instrumento de 

igualdade pelo simples motivo de que corrigem uma desigualdade anterior: a 

nova igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades.472 

 

Por seu turno, John RAWLS em A Theory of Justice – uma das principais obras da 

ciência política do século XX – estabelece um modelo procedimental de Justiça como equidade, 

estruturado a partir de dois pontos. O primeiro deles concerne à elaboração, a partir de uma 

posição imparcial, de um conjunto de liberdades e direito básicos a todo indivíduo pertencente 

ao corpo social. Já o segundo, diz respeito ao que ele denomina “princípio da diferença”, por 

meio do qual a desigualdade na distribuição de bens seria tolerada desde que beneficiasse a 

coletividade de forma mais ampla do que uma situação de absoluta igualdade.473  

BOBBIO e RAWLS são dois pensadores de destaque, dentre muitíssimos filósofos, 

sociólogos e cientistas políticos que lançaram luzes nas últimas décadas sobre o tema da 

distribuição de bens e maximização de oportunidades aos indivíduos em uma realidade social 

qualquer, por se tratarem de dois elementos escassos que pressupõem critérios na alocação, 

                                                 
472 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Ediouro, 

2000, pp. 31-32. 
473 RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge-Mass: Harvard University Press, 1971. 
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sendo certo que nenhum modelo é factualmente apto a atingir um ponto ideal de distribuição 

de bens e oportunidades, dada a complexidade do tecido social.  

Há que se ter em mente que a maior oferta de bens e oportunidades parece estar ligada 

a um maior espectro de possibilidades de exercícios de modos de vida, por exemplo na escolha 

de profissões que costumam ser melhor remuneradas (a oferta de bens inicial gera a 

possibilidade da obtenção de bens por meio de trabalhos bem remunerados ou empreendimentos 

lucrativos) e que possibilitam oportunidades como experiências culturais restritas a grande parte 

da sociedade.  

Se um grande número de filósofos, sociólogos, cientistas políticos se ocuparam e 

ocupam da tarefa de esboçar um modelo de Justiça baseado na equidade de acesso a 

oportunidades e distribuição de bens, é chegada a hora dos penalistas definitivamente se 

preocuparem em um modelo de política criminal que ataque a injustiça patente de uma 

aplicação do Direito penal que releva os fatores de desigualdade dos sujeitos, calcado na falácia 

de discursos como: “o sujeito possuía livre-arbítrio e cometeu o crime porque quis, muitas 

pessoas na mesma situação dele nunca cometeram crimes.” O excerto aspado tem o tom de um 

discurso de senso comum e não é sem razão já que, no limite, a política criminal vigente e a 

jurisprudência quase uníssona na atualidade parecem adotar o mesmo discurso, apenas 

transmutado na linguagem tecnicista da dogmática penal.  

Especificamente quanto a relação entre fatores sociais e autodeterminação, cabe 

esclarecer que os fatos sociais não podem servir apenas como elementos de mitigação das 

responsabilidades dos sujeitos, considerando-se que determinadas situações contribuem 

também para o alcance de atos meritórios pelos indivíduos. Se assim o é, uma ideia exaltada 

aos quatro ventos deve ser vista com cautela, qual seja, a meritocracia. Isso porque ela gera uma 

tendência de individualização das conquistas, sendo que estas também estão condicionadas a 

uma série de fatores que escapam às virtudes e aptidões individuais do sujeito (que, a bem da 

verdade, são apenas frutos da loteria biológica, em alguns casos, como a capacidade cognitiva 

e, portanto, nada tem a ver com qualquer noção minimamente coerente de mérito). Fernando 

SAVATER, de forma provocativa, expõe: 

 

O curioso dos “alívios protéticos” da responsabilidade é que funcionam só 

para a culpa, nunca para o mérito. Nenhum ganhador do prêmio Nobel ou 

alpinista que chega ao topo do Everest dilui o fulgor de seu feito atribuindo-o 

a circunstâncias sociais ou a afortunados atributos genéticos: foram eles 
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mesmos, contraventos e marés adversas, quem se esforçaram, estudaram e 

derrotaram a incompreensão ou as dificuldades. Somos excelentes graças a 

nós mesmo, mas somos maus ou deficientes apesar de nós mesmos. Sem 

embargo, trata-se de um determinismo parcial, quando nos consideramos 

livres para fazer o bem, mas condicionados por circunstâncias invencíveis 

quando atuamos mal.474 

 

Os alívios protéticos correspondem a uma metáfora de SAVATER para designar os 

subterfúgios que são utilizados para justificar condutas indesejáveis. De fato, há que se ter em 

mente, conforme dito no começo dessa tese que se o determinismo é verdadeiro, ele é para os 

ônus e bônus e a culpa e o mérito perdem sentido. Transmutando a ideia para o tema do atual 

capítulo: partindo-se do pressuposto de que não há determinismo (sendo o livre-arbítrio uma 

premissa), mas há diferenças quanto aos graus de autodeterminação dos indivíduos em virtude 

de variáveis sociais, é evidente que a influência de tais fatores contribui tanto para condutas 

meritórias e demeritórias dos sujeitos. 

Importa justificar, portanto, porque as condicionantes sociais sobre a autodeterminação 

dos indivíduos devem ser utilizadas como elementos de mitigação da responsabilização penal. 

Tal imperiosidade não é uma espécie de “alívio protético”, uma vez que o reconhecimento da 

influência de certas condicionantes sociais no comportamento criminoso não afasta o fato de 

que outras tantas condicionantes servem como catalisadoras para certas realizações de 

indivíduos (enxergadas por alguns, em um prisma falacioso, como puro fruto do mérito 

individual).  

As condicionantes, outrossim, provocam um efeito dúplice sobre o comportamento e 

valoração individual dos sujeitos. No entanto, no que concerne ao Direito penal, os benefícios 

ou facilidades que determinadas condicionantes sociais propiciam à biografia de um indivíduo 

são irrelevantes, exceto para servir de parâmetro comparativo para a mitigação do apenamento 

de determinados sujeitos precarizados em direitos e garantias. É dizer, para se estabelecer uma 

espécie de média de acesso a bens, serviços e direitos dentro da sociedade. 

Explica-se: sob o prisma de um Direito penal mínimo, o sujeito que, exemplificando-se, 

cometeu um crime patrimonial e pertence às mais altas classes sociais tendo acesso a direitos 

fundamentais em um patamar acima da média da sociedade não deve ser apenado com maior 

                                                 
474 SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 74. 
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rigor, ainda que o desvalor de sua conduta possa ser maior, sob o argumento de que ele não 

teria “justificativas” para o ato delitivo, por já pertencer ao topo da pirâmide social. 

Por outro lado, ainda sob o fundamento de um direito penal mínimo, pode-se se penar 

na hipótese indivíduo que teve sensíveis omissões estatais no que concerne ao acesso a direitos 

como educação, moradia, etc... e encontra-se em uma situação de absoluta fragilidade 

econômica. O crime patrimonial por ele cometido possivelmente estará fortemente influenciado 

pela limitação de suas possibilidades de modo de vida, sendo que isso deverá ser levado em 

consideração na incidência do Direito penal sobre ele, haja vista sua situação estar num patamar 

aquém do padrão médio de acesso a direitos e fruição de bens da sociedade.  

Como mencionado, a posse e fruição de bens e acesso a serviços em sociedade é 

categorizada a partir de um padrão médio. No caso de renda e propriedade, há uma 

categorização em classes sociais, que é relacional, ou seja, alguém pertence a uma classe baixa 

em relação ao padrão médio, alguém está em uma classe alta em relação ao parâmetro da classe 

média.  

Traçando um paralelo e retomando o tema da limitação da autodeterminação por meio 

de condicionantes sociais, é possível dizer que a própria autodeterminação é relacional. Nesse 

sentido, expõe BAUMAN (que usa a expressão “liberdade”, para designar o que optou-se por 

denominar nessa tese de “autodeterminação”) que “para que um seja livre, deve haver ao menos 

dois”. Prossegue o sociólogo polonês, em citação feita por Fernando SAVATER:  

 

A liberdade nasceu como um privilégio e assim permaneceu desde então. A 

liberdade divide e separa. Obtém seu atrativo a partir da diferença: sua 

presença ou ausência reflete, marca e solidifica o contraste entre o alto e o 

baixo, o bom e o mau, o desejável do repugnante. (...) A liberdade significa 

uma relação social, uma assimetria de condições sociais, essencialmente 

implica uma diferença social, supõe e implica a presença da divisão social. 

Algumas pessoas podem ser livres só na medida em que haja uma forma de 

dependência que possam aspirar a evadir. O devir do desenvolvimento político 

– como transformação ideológica e como revolução na estrutura de poder – 

consiste historicamente na luta pela ampliação do número de sujeitos titulares 

da liberdade: abolição da escravidão, supressão da divisão genealógica entre 

nascidos para mandar e obedecer, direito para todos de poder eleger ou 

revogar os governantes.475 

 

                                                 
475 SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Barcelona: Ariel, 2003, p. 98. 
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Portanto, conforme o excerto sugere, a liberdade é um estado relacional e que pressupõe 

o conflito como forma de sua ampliação, que jamais atingirá um patamar pleno. Todavia, ainda 

que sua plenitude seja utópica é fundamental uma perene busca da quebra de relações que 

suprimem liberdades e só se sustentam a partir de construções sociais. Assim, a evolução social 

pressupõe, por exemplo, uma revisão da supressão de liberdades por meio do Direito penal, 

tendo por alicerce a própria limitação das liberdades do sujeito criminoso que teve sua 

autodeterminação suprimida (quando comparada à média de oportunidades ofertadas aos 

indivíduos naquele mesmo espaço-tempo) por variáveis de ordem social. 

Conforme o presente capítulo vem sinalizando, a limitação do Direito penal em virtude 

da vulnerabilidade social do sujeito não é aplicável para toda e qualquer conduta penalmente 

relevante, tendo em vista que o tipo de bem jurídico atingido deve guardar relação com o 

referido estado vulnerável do sujeito. Tal situação também pressupõe um melhor delineamento, 

sob pena de se operar com um conceito sobremaneira genérico e, portanto, disfuncional. No 

intento de estabelecer critérios e, a partir deles, parâmetros para definição do indivíduo em uma 

situação de decisiva limitação de sua autodeterminação em razão de condicionantes sociais, 

utilizar-se-á, a seguir, a teoria do “ator situado”, da lavra de Christian DEBUYST. 

 

4.3 - A noção de "ator situado": notas a respeito do “cenário” de atuação  

 

De início, essencial esclarecer que a presente tese não visa à pretensão de ser catalogada 

como um trabalho criminológico, uma vez que a cientificidade e os métodos peculiares à 

Criminologia escapam ao tipo de recorte traçado para essa tese. No entanto, muito além de um 

apego por uma transdisciplinaridade (palavra da moda na academia) vazia, recorrer à 

Criminologia nesse trabalho de Direito penal é uma necessidade de primeira ordem, sob pena 

de uma produção descompassada com o universo criminal empiricamente esmiuçado pelos 

criminólogos, culminando em um texto cativo de uma dogmática ensimesmada e carente de 

qualquer função transformadora da realidade, ainda que de forma singelíssima.   

A Criminologia contemporânea oferece uma visão multifacetada do fenômeno criminal, 

a partir de uma superação do olhar limitado ao criminoso e/ou ao crime, alcançando há tempos 

também a vítima e, o mais importante, para o recorte desse trabalho, o cenário do fato criminoso 

e o sistema criminal, em todas suas vertentes. É dizer, desde meados de século XX, 

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/SANFRAN/doutorado/tese%20doutorado/projeto%20qualificação%20doutorado%20(partes%20do%20projeto%20inicial%20já)%20-%20rodrigo%20fuziger.doc%23_Toc453853320
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criminólogos vêm apontando a noção de crime como, no limite, uma decisão política, 

transmutada em decisões legislativas, judiciais e executivas.  

Para melhor compreender o fato criminoso, faz-se necessário superar a mera análise do 

ato e do autor, tendo em conta que uma miríade de elementos sociais que orbitam em torno do 

sujeito é relevante para a consecução de tal ato. Além disso, a própria valoração de um ato como 

criminoso é atinente à vida em sociedade (só faz sentido etiquetar algo como criminoso ou não 

dentro do contexto de uma dinâmica social específica, haja vista o crime não ser uma 

“invariável axiológica”). Portanto, cabe tecer alguns apontamentos acerca do macrocosmo 

social e do microcosmo criminal, ou seja, os “cenários” em que os “atores sociais” (expressão 

que será posteriormente esmiuçada) interagem. Indaga-se, a princípio, se tais prismas podem 

ser entendidos como “sistemas” em que os indivíduos criminosos ou potencialmente criminosos 

estão inseridos. 

Afirma Yves BAREL haver pelo menos duas formas de representar um sistema social476 

(e, acrescenta-se aqui, por conseguinte, também de representar um sistema social específico, 

como o sistema criminal). Todavia, especificamente quanto ao sistema criminal, parece haver 

ao menos três possibilidades de se enxergar determinada conjunto de funções como um todo 

sistêmico. 

Em primeiro lugar, numa concepção estrita, um sistema seria apenas uma conjunção de 

elementos que desempenhassem funcionalmente determinada(s) finalidade(s). Nessa ótica, é 

um sistema apenas aquilo que é funcional, no sentido de adequado as suas finalidades 

manifestas. Em tal hipótese, o sistema criminal não seria um sistema. 

Em segundo lugar, um sistema poderia ser entendido como uma conjunção de elementos 

que potencialmente desempenhassem funcionalmente determinada(s) finalidade(s), ainda que 

                                                 
476 “A primeira, de longe a mais difundida - apesar de haver, aqui e ali, alguns esforços de ‘dialetização’ - o 

descreve como algo coerente, racional (quaisquer que sejam os julgamentos de valor sobre essa racionalidade e, 

por exemplo, o seu absurdo), algo que possui fronteiras claras e uma identidade inequívoca: um sistema social é 

como um objeto: uma pera é uma pera e nada pode fazer com que pareça uma árvore. Mesmo abalado por mil 

tensões ou contradições, tem uma lógica e uma lógica que, como o próprio sistema ou as peras, é inequívoca; não 

arriscamos confundir isso com outro.” BAREL, Yves. Le Paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. 

Grenoble: PUG, 1989, p. 9. Em outro trecho da mesma obra, na página 11, o autor complementa o raciocínio, 

apontando que as rupturas como marcas dialéticas também são intrínsecas aos sistemas, embora sejam 

responsáveis por modificar sua conformoção e identidade: “não há ‘outros’ da sociedade e do sistema, não há uma 

ilha utópica cortada do sistema convencional. Não há justaposição de um sistema e de um não-sistema, mas de 

uma fricção inevitável do sistema e do que resiste ou procura escapar dele. A ruptura com o sistema é uma ligação. 

É impossível dar a esta ruptura uma forma e um conteúdo que os indivíduos e grupos em ruptura estejam ausentes 

do sistema, nem o sistema está ausente neles. O sistema sobredetermina a direção da ruptura e a ruptura determina 

a direção do sistema.” 



204 

 

 

 

factualmente estivessem disfuncionais. Num paralelo com o corpo humano, o sistema 

respiratório de um indivíduo não perde sua característica de sistematização em razão de uma 

enfermidade que demande o auxílio do processo de respiração mediante o emprego de 

aparelhos.  

Transmutando a ideia para o sistema criminal, parece inequívoco que este é um exemplo 

de um sistema disfuncional, pois nem de perto alcança suas finalidades manifestas, 

precipuamente a proteção de bens jurídicos penalmente relevantes (inclusive aqueles que 

concernem ao investigado, ao réu e ao executado). Assim, nessa segunda concepção, o sistema 

criminal seria um sistema disfuncional, partindo-se do pressuposto de que hipoteticamente ele 

poderia ser otimizado para atender a contento suas finalidades manifestas (sendo certo que tal 

hipótese demanda colocar em suspensão todo o ceticismo de um observador a respeito das 

possibilidades do Direito penal). 

Por fim, uma terceira hipótese compreenderia como sistema uma conjunção de 

elementos que potencialmente ou efetivamente desempenhassem funcionalmente 

determinada(s) finalidade(s) manifestas ou latentes. A diferença para o conceito do parágrafo 

anterior é que um sistema pode ser funcional na realização de finalidades subreptícias e veladas 

e disfuncional em suas finalidades manifestas. 

Exemplos dessa terceira hipótese podem ser verificados nas manifestações do “Direito 

penal simbólico”, o qual pode ser entendido como uma espécie de “uma disfunção do Direito 

penal, que ocorre mediante a interpretação simbólica de conteúdos latentes de um ato, 

proporcionando um engano que contribui para a inefetividade do Direito penal.”477 

Ilustrativamente, uma norma aprovada à toque de caixa propondo o aumento abrupto de pena 

para um crime que causou comoção popular está muito mais voltada a sua função latente de 

demonstração de compromisso do legislador com seu eleitorado do que com a função manifesta 

do direito penal, qual seja a proteção de bens jurídicos penalmente relevantes, a partir da 

diminuição da violência criminal correspondente àquele delito que gerou comoção. 

Tal perspectiva adequa-se à visão de diversos criminólogos críticos segundo os quais o 

Direito penal é um instrumento de manutenção do status quo¸ com o controle de excedentes 

mediante processos de marginalização e/ou normalização, bem como de sujeição e inocuização. 

Assim, adotar-se-á aqui a terminologia habitual, que usa a expressão “sistema criminal”, com 

                                                 
477 FUZIGER, Rodrigo. Direito penal simbólico. Curitiba: Juruá, 2015, p. 152. 
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a advertência de que se trata de um sistema disfuncional em suas finalidades explícitas e 

funcional em suas finalidades implícitas. 

Portanto, um sistema social não necessariamente deve ser coerente para possuir 

legitimamente a condição de um objeto dotado de sistematização. David BOHM afirma que 

“um sistema pode reunir contrários e pode representar uma estratégia paradoxal para tratar 

contradições.”478  

Como visto, há uma intrincada problemática por trás do conceito de “sistema” e de sua 

(in)adequação à ideia de um “sistema criminal”. Quanto à Criminologia, há questões 

epistemológicas semelhantes, sendo que alguns modelos de Escolas Criminológicas propõem 

configurações de sistemas homogêneos (sobretudo no prisma etiológico do delito), enquanto 

outras propõem modelos dialéticos, até mesmo, em um primeiro olhar, paradoxais, que superam 

hipóteses reducionistas a respeito de fatores criminógenos e buscam dar gênese a sistema 

multifacetados, expandidos embora jamais totalizantes. Cabe perquirir mais detidamente essa 

disputa de modelos criminológicos que acaba culminando, dentre diversas propostas recentes, 

na “teoria do ator situado” 479, cerne deste capítulo e um dos alicerces teoréticos dessa tese. 

 

4.3.1 - Considerações acerca de três modelos de Criminologia Clínica 

 

A Criminologia pode ser conceituada como uma “ciência empírica e interdisciplinar, 

que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do 

comportamento delitivo.”480  

Uma ciência qualquer sempre terá por premissa inafastável a ideia de sua plasticidade, 

advinda de sua intrínseca falibilidade. Tal plasticidade confere, em maior ou menor grau, 

modificações na conformação de um determinado saber. Estas mudanças podem ser constantes, 

                                                 
478 BOHM, David. A totalidade e a ordem implicada. Tradução de Mauro de Campos e Silva. São Paulo: Cultrix, 

2001, p. 24. 
479 “A palavra ‘teoria’ deriva do grego theoría, que tem, assim como a palavra ‘teatro’ a mesma raiz, numa palavra 

que significa ‘observar’ ou ‘fazer um espetáculo’. Assim, poder-se-ia dizer que uma teoria é, basicamente, uma 

forma de insight (ou introvisão), ou seja, um modo de olhar para o mundo, e não uma forma de conhecimento 

como ele é.” BOHM, David. A totalidade e a ordem implicada... Cit., p. 22. Desta feita e como será melhor 

explicitado no subcapítulo posterior, a adoção de uma teoria está ligada ao modo de apreensão de determinado 

objeto (um prisma fenômenico) e não à explicação decisiva e suficiente do objeto em questão, da coisa em si (o 

númeno kantiano).  
480 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 40. 
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paulatinas, extremas, a depender do contexto e do quão sedimentado é o solo que alicerça uma 

ciência qualquer. 

As Ciências, portanto, correspondem mais a um estar do que a um ser. A provisoriedade 

das certezas permite um processo de reverificação e reconstrução que move o ímpeto humano 

pelo conhecimento, que no caso científico, conhecimento que é metodicamente elaborado. 

Como ciência, a Criminologia não foge à regra da potencial falibilidade e constante 

aperfeiçoamento que norteia a produção científica. Observa-se assim, que a Criminologia 

sofreu e sofre modificações em sua configuração, por meio de uma “evolução” quanto ao que 

se considera como “verdadeiro” em sua praxis.  

As aspas na expressão “evolução” decorrem da ideia de que a evolução dos modelos 

criminológicos não pressupõe a abolição de modelos anteriores. Não há, portanto, uma 

substituição integral, mas sim, uma complementação e uma superação de determinados 

aspectos, a partir de novos prismas e paradigmas. Por seu turno, a ideia de paradigma guarda 

relação com o uso das aspas em “verdadeiro”481, tendo em conta que uma verdade científica é 

contingente, ou seja, provisória, jamais podendo obter o status de apodítica, tais quais as 

verdades lógicas.  

O que se afirma, em determinado modelo criminológico, como verdadeiro, na realidade 

é o que, empiricamente, evidenciou-se como a aproximação mais correta a uma determinada 

questão, seja no que concerne a sua compreensão (produção de um saber descritivo) ou mesmo 

no que diz respeito ao enfrentamento de tal problemática (produção de um saber prescritivo). 

Assim, por exemplo, o que é crime e o que fazer em relação a ele são perguntas que a ciência 

criminológica busca enfrentar, a partir de distintos olhares e, por conseguinte, por meio da 

produção de diversas “verdades”.  

Assim, uma “evolução” da Criminologia a partir da produção de novas “verdades” 

significaria uma complementação do “edifício de conhecimento” já produzido. Neste intento 

                                                 
481 Não é possível se falar em neutralidade da verdade científica, ainda que ela seja necessariamente produzida sob 

a crivagem de um método. Nesse sentido, FOUCAULT aponta que a verdade “é centrada na forma do discurso 

científico e nas instituições que o produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política 

(necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias formas, 

de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja 

extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é produzida e 

transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos 

(universidade, exército, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de controle social.” 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. pp. 12-

13.  
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metaforizado, algumas paredes podem ser derrubadas, outros cômodos podem ser erigidos, mas 

sempre a partir de um substrato empírico, ou seja, um alicerce na realidade, tendo em vista que 

não se está a construir um saber dogmático, de ordem metafísica. 

Nesse sentido, a Criminologia evolui em sua totalidade, como continente, mas também 

em suas ramificações, sendo certo que um olhar aproximado a qualquer ciência (e com a 

Criminologia não seria diferente) demonstra que elas possuem especificidades e divisões 

internas. Dessa forma, num corte epistemológico, a Criminologia pode ser subdividida, numa 

espécie de taxionomia. Interessa aqui – para se alcançar a noção de “ator situado”482 – tratar de 

um ramo da Criminologia em específico e sua “evolução”, nos moldes expostos nos parágrafos 

anteriores: A Criminologia Clínica.  

Uma conceituação geral483 da Criminologia Clínica, da lavra de Alvino Augusto de SÁ, 

é:  

 

Uma ciência interdisciplinar, que se volta para a prática profissional, na qual 

recorre, entre outros instrumentos, ao estudo de casos individuais de pessoas 

envolvidas com a justiça, buscando analisar seus comportamentos socialmente 

problemáticos, alvos de intervenção judicial, avaliar os desdobramentos 

possíveis desses comportamentos e formular, em sintonia com os interesses 

dessas pessoas, estratégias que contribuam para que elas tenham um sucesso 

saudável, quando de seu retorno ao convívio social.484 

 

Conforme se depreende da própria ideia de conceituação geral, o excerto acima busca 

evidenciar o que é a Criminologia Clínica em toda sua amplitude, de forma generalista. A partir 

dessa ideia, é possível elaborar um brevíssimo panorama de três modelos (gerações) da 

Criminologia Clínica, como forma de situar, sob um prisma histórico, o terceiro elemento dessa 

tríade, qual seja a Criminologia Clínica de inclusão social.  

                                                 
482 Tal conceito serve de subsídio para a melhor compreensão das condicionantes sociais que afetam a 

autodeterminação do indivíduo, sendo que tal dinâmica cria um solo fértil para a adoção da coculpabilidade, como 

instrumento de embate à desproporcionalidade e seletividade na aplicação do Direito penal. 
483 Acerca dos impasses acerca de uma conceituação suficiente e precisa da Criminologia Clínica, bem como da 

discussão a respeito da distinção entre definição, conceito e conceituação, Cf. SÁ, Alvino Augusto de. 

Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira geração. São Paulo: Saraiva, 2015, 

pp. 23-28. 
484 Ibid. p. 28-29. 
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Em linhas muito gerais, consoante o recorte e espaço deste trabalho, o modelo médico-

psicológico da Criminologia Clínica está calcado numa concepção etiológica da conduta 

criminosa. Assim, tal vertente criminológica voltou-se à tentativa de “explicar”485 a(s) causa(s) 

do comportamento delinquente. 

Para tanto, o enfoque desse modelo voltou-se inicialmente a elementos orgânicos, 

primeiro voltados à compleição física do indivíduo; num segundo momento interações 

fisiológicas tornaram-se objeto de estudo de tal vertente; por fim, o modelo médico-psicológico 

ainda se ateve (não de forma estanque), num terceiro momento de sua história, a fatores 

psíquicos. 

Nesse último enfoque, voltado a elementos psíquicos, a ideia de personalidade passou a 

desempenhar um papel central na etiologia do comportamento criminoso486. Nesse sentido, 

Alvino Augusto de SÁ descreve uma afirmação de um dos principais criminólogos de 

orientação médico-psicológica, Etienne DE GREEF, autor da clássica obra Introduction à la 

Criminologie, para quem não era o ambiente que influenciaria na maneira de ser do indivíduo 

delinquente, mas seria sua maneira de ser que o levaria a escolher o ambiente e a forma de 

relação com seu entorno.487 

Infere-se, por tal afirmação, que o agente apreenderia determinados estímulos 

ambientais e faria determinadas escolhas relacionadas a opções exógenas, a partir de elementos 

de sua personalidade. Ou seja, haveria uma predisposição insculpida na personalidade do 

agente, o que o faria tender a determinadas escolhas aprioristicamente, uma vez que elas não 

produziriam uma interação com o sujeito, moldando-o, mas sim, elas seriam escolhidas a partir 

de uma personalidade já determinada. 

                                                 
485 Pretensão positivista, inegavelmente utópica, diante da multiplicidade das variáveis que permeiam uma conduta 

humana dentro de um tecido social. 
486 Jocelyne CASTAIGNÉDE observa que para Jean PINATEL não há tipos criminosos apriorísticos, com 

características psicopatológicas suficientemente aptas a classificá-los como criminosos. No máximo, há traços de 

personalidades que se conjugam em arranjos específicos e seriam indicativos de uma personalidade criminosa. 

Portanto, não há uma relação causal entre crime e doença, mas sim circunstancial, aponta o autor haver 

características que sinalizam uma personalidade criminosa em um indivíduo, as quais, quando conjugadas com 

específicos cenários de situação do sujeito, podem favorecer o alcance de um ponto de não retorno, onde ocorreria 

o crime. Para PINATEL inexiste uma distinção qualitativa entre criminosos e não criminosos, mas sim uma 

diferença qualitativa, considerando-se que para os primeiros seria mais fácil o alcance do estágio de passagem ao 

ato.” Cf. CASTAIGNÈDE, Jocelyne. Hommage à Jean Pinatel et à son oeuvre. In: Eguzkilore, n. 13, pp. 219-

225, 1999. Cf. ainda PINATEL, Jean. La criminologie. Paris: Spes, 1960, p. 10 e ss. 
487 Cf. SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal... Cit., p. 78. 
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Alvino Augusto de SÁ aponta que no modelo médico-psicológico de Criminologia 

Clínica:  

 

O crime, ou, que, seja, o comportamento concreto que a lei define como crime, 

é analisado predominantemente à luz de fatores individuais, entre os quais 

ocupam lugar de destaque as características psicológicas (incluídos os 

conflitos, angústias, traumas, frustações, etc.), os traços de personalidade, 

fatores orgânicos e psiquiátricos e toda a história pessoal e familiar do autor 

do crime. Os fatores sociofamiliares são valorizados comumente sob o filtro 

do psiquismo, isto é, enquanto assimilados intrapsiquicamente.488 

 

Muito sinteticamente e sem distinguir as peculiaridades internas do modelo médico-

psicológico, pode-se delinear algumas características de tal modelo: o ancestralismo; 

insensibilidade moral; sentimentos mórbidos, vaidade excessiva, instabilidade afetiva e 

emocional, imediatismo e despreocupação com o futuro; a pré-disposição biopsíquica à conduta 

criminosa, com valorização dos fatores orgânicos e endógenos; déficit no desenvolvimento 

intelectual; fixação em estágios infantis de desenvolvimento; diferenciação estrutural entre 

delinquente e não delinquente. 

Fato é que esse modelo de 1ª geração estava calcado numa base notoriamente positivista, 

lastreada sobretudo em elementos das ciências médicas e correlatas. Nesse diapasão, o 

psiquiatra era o interlocutor privilegiado desse modelo, transmutando seu saber em um poder. 

Tal deliberação usualmente possuía uma finalidade reducionista, limitando-se a pareceres 

afirmativos ou negativos acerca de diversas “anormalidades”, bem como também a 

prognósticos acerca de condutas futuras. 

A partir dessa dinâmica de atribuição da conduta criminosa a partir de fatores 

etiológicos, vislumbra-se uma dicotomia simplista, estabelecida sobre binômios, a partir da 

existência ou ausência de elementos morfológicos, fisiológicos ou psíquicos, como se fosse 

possível atestar que determinadas características fossem inerentes a um perfil criminoso.  

Fato é que o modelo médico-psicológico contribui para um reducionismo acerca do 

comportamento criminoso, a partir do qual poder-se-ia apontar causas, a partir de elementos 

objetivos, que suscitariam o crime. As diferenças entre delinquente e não-delinquente seriam 

                                                 
488 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal... Cit. p. 154. 
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objetivadas. O passo natural dessa diferenciação é a categorização maniqueísta entre indivíduos 

bons e maus, ou seja, aqueles que respeitam as leis e aqueles que as infringem. De acordo com 

Alvino Augusto de SÁ: 

 

o criminoso é tido como um “fato” acabado, “produto autônomo”, que 

perturba e desequilibra as relações sociais, quando, na verdade, ele é fruto das 

relações sociais perturbadas, economicamente desequilibradas e injustas. 

Mais do que isso, o próprio crime, no lugar de ser um fato concreto, com 

entidade própria, ou, com sua realidade ôntica, pela qual ele é uma ameaça ao 

equilíbrio social, na verdade ele é uma construção jurídica feita por conta de 

interesses da classe dominante. Noutros termos, não é o crime que é causa de 

desequilíbrio nas relações sociais, mas, ao contrário, são os interesses da 

classe dominante que determinam a construção jurídica do que deva ser 

definido como crime e do grau de agravamento do mesmo. 

(...) 

O poder punitivo discrimina, entre os seres humanos, aqueles que ele 

considera inimigos, retirando-lhes a condição de pessoas. E esta seleção dos 

inimigos é feita a partir, não de bases científicas (embora ele possa recorrer a 

fundamentos tidos como científicos), mas de bases ideológicas.489 

 

Nessa dinâmica, pode-se, a simples título ilustrativo, lançar mão de uma teoria 

contemporânea (datada do fim do século XX), denominada de Direito penal do Inimigo490, 

proposta pelo penalista alemão Günther JAKOBS. De acordo com essa teoria, a sociedade 

deveria contar com dois sistemas penais, o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo, 

sendo este último voltado para os delinquentes que não demonstram qualquer fidelidade ao 

ordenamento vigente.  

Posteriormente, surge um modelo de 2ª geração: A Criminologia Clínica psicossocial. 

Neste segundo modelo da Criminologia Clínica há uma superação de alguns pontos de partida 

característicos do modelo médico-psicológico. Sob o prisma psicossocial, o comportamento 

criminoso decorre de uma relação simbiótica entre condições endógenas e exógenas. Ao 

                                                 
489 SÁ, Alvino Augusto. Criminologia clínica, ideologia do inimigo e controle punitivo no sistema carcerário. In: 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 101, n. 924, p. 297-365, out. 2012, p. 307. 
490 Cf. JAKOBS, Günther; MELIÁ, Canció. Derecho Penal del Enemigo. Madrid: Civitas. 2003. 
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contrário da descrição etiológica do modelo de 1ª geração, o ambiente não mais é apreendido a 

partir de uma personalidade preestabelecida. No modelo de 2ª geração, o ambiente passa a 

influenciar e moldar a personalidade do sujeito, numa espécie de intercâmbio de 

assujeitamentos: o indivíduo é influenciado pelo seu meio e também, como ser cultural que é, 

transforma o seu meio, o qual, portanto, também é assujeitado à ação humana.491  

A compreensão do comportamento humano só seria adequadamente cognoscível a partir 

de uma contextualização dos fatores que fazem de um indivíduo aquilo que ele é. Numa situação 

delitiva, poder-se-ia dizer que o sujeito “está” criminoso e que essa conduta ilícita não pode ser 

vista de forma absolutamente apartada de toda a relação causal que a ensejou. Cada sujeito 

possui, portanto, uma realidade complexa, multifacetada, irredutível a um instante isolado, 

como que epifânico, sem qualquer relação com as mais diversas vivências ao longo da trajetória 

daquele ser humano. 

Assim, para se compreender o momento, a “fotografia”, o “está”, é necessário recorrer 

à biografia, ao “filme” do passado, ao “é”. Nesse sentido, Bernard LAHIRE propõe uma 

interessante metáfora, distinguindo o fato social “desdobrado” (o “está”, hermeticamente 

isolado, portanto abstraído) e o fato social “dobrado” (o “é”, a conduta a partir de todas as 

relações desencadeantes ou a ela pertinentes, o que seria, para o autor, o vislumbre do fato em 

concreto).492  

 Se é certo que o modelo psicossocial visa a uma contextualização do complexo de 

interações indivíduo-meio, surge então a necessidade de uma ampliação dos saberes pertinentes 

na produção das “verdades” criminológicas. Se no modelo médico-psicológico o foco era o 

indivíduo, as ciências voltadas a ele eram bastantes à formulação etiológica do comportamento 

delinquente. No entanto, a partir do momento em que se entende que o ambiente influencia o 

sujeito, torna-se imperioso que saberes voltados ao ambiente e ao homem e sua relação com o 

ambiente passem a ter pertinência dentro da construção do conhecimento criminológico. Sendo 

assim, a Antropologia, a Sociologia, a História, o Serviço Social dentre outros saberes, 

passaram a disputar com as ciências médicas espaços de poder na produção da “verdade”. No 

entanto, não obstante tenha havido essa dispersão da produção criminológica para diversas 

                                                 
491 Há uma “interação contínua e dinâmica dos fatores individuais e ambientais (reconhecida a independência e 

autonomia destes diante daqueles).” Cf. SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal... Cit., 

p. 223. 
492 Cf. LAHIRE, Bernard. Retratos sociológicos: Disposições e variações individuais. Tradução de Didier Martin 

e Patrícia C. R. Reuillard. Porto Alegre: Artmed, 2004. pp. 21-30. 
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campos do conhecimento, as ciências médicas, sobretudo a Psiquiatria e também a Psicologia 

mantiveram suas posições de destaque no campo criminológico, dentro do contexto da 

Criminologia Clínica de 2ª geração. 

O modelo de 3ª geração: A Criminologia Clínica de inclusão social relaciona as gerações 

anteriores (cujas bases são etiológicas), relacionadas à noção do paradigma de “passagem ao 

ato”, com uma perspectiva da Criminologia Crítica, de vertente sociológica, calcada no 

paradigma da “reação social”.  Este modelo também não supera totalmente uma compreensão 

etiológica do crime, mas, diferentemente do positivismo exacerbado existente sobretudo no 

modelo médico-psicológico, o ato criminoso é analisado em seu contexto complexo e em suas 

interações sociais. 

A Criminologia Clínica de inclusão social buscaria uma integração dos paradigmas da 

passagem ao ato e o da reação social, lançando mão de um novo paradigma criminológico, 

denominado “Paradigma das inter-relações sociais”.493 

É notável que a Criminologia Clínica de inclusão social propõe diálogos complexos, já 

que trabalha com teorias aparentemente incongruentes, necessitando estabelecer uma 

dificultosa comunicação entre paradigmas antagônicos em suas premissas.  

Assim, para lograr êxito no intento de se tornar um novo paradigma, de 3ª geração na 

Criminologia Clínica, o modelo de inclusão social deve vencer um paradoxo que decorre do 

conflito entre dois paradigmas: o da passagem ao ato e o da reação social. 

A proposta é ousada, porém é a ousadia virtude contumaz das grandes inovações: a 

Criminologia Clínica de inclusão social busca estabelecer um diálogo produtivo entre 

contrapontos. A noção de diálogo parece ser central à proposição, seja o diálogo como premissa 

de harmonização entre paradigmas antagônicos, ou seja, o diálogo como instrumento 

privilegiado no intuito fundamental desse modelo, que é o de propiciar a reintegração do 

indivíduo criminoso, conferindo-lhe autonomia no sentido forte da expressão.494 

No que concerne ao diálogo como instrumento da Criminologia Clínica de inclusão 

social, talvez seja pertinente lançar mão de um neologismo que conseguiria caracterizar com 

                                                 
493 Acerca desse novo paradigma, Cf. PIRES, Álvaro; DIGNEFFE, Françoise. Vers um paradigme des inter-

relations sociales? Pour une reconstruction du champ criminologique. In: Criminologie, vol. 17, n.2, p. 13-47, 

1992. 
494 Sobre a temática, vide SÁ, Alvino Augusto de. Programa de apoio à reintegração social de encarcerados através 

de sessões de debates: relato de uma experiência. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM) 

(RBCCRIM). São Paulo: RT, v. 38, abril-junho de 2002. 
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acurácia a proposta de tal modelo: a noção de “multiálogos”. Os multiálogos seriam feixes de 

diálogos que relacionariam uma pluralidade de interlocutores em diversos arranjos. 

O multiálogo sempre visa a uma relação de igualdade entre os diversos interlocutores, 

assim, não basta dar voz a quem nunca teve, mas há que se dar voz num tom de paridade. Tal 

modelo estaria representado na comunicação do preso com a instituição penal, através da 

participação no planejamento institucional; no diálogo do preso com a sociedade (diálogos 

individuais e coletivos); no diálogo dos funcionários do sistema penal com o Poder judiciário;  

no diálogo dos presos com o Poder legislativo (no que se refere à reforma do direito criminal); 

no diálogo dos cientistas criminais com o poder judiciário; no diálogo das famílias com o alto 

escalão do sistema penitenciário; e assim, sucessivamente.  

Tal dinâmica possibilitaria um plexo gigantesco de combinações, o que, por conseguinte 

produziria um incomensurável conjunto de informações que carregaria em seu âmago discursos 

improváveis, ideias inéditas e uma quebra de paradigmas acerca do que se entende até então 

como os saberes corretos e suficientes acerca do universo criminal e prisional. 

Como mencionado, a Criminologia Clínica da inclusão social está lastreada em dois 

paradigmas495, da “passagem ao ato” e da “reação social”, os quais foram relacionados no 

paradigma das “inter-relações sociais”, este que por sua vez serve de base para esse modelo de 

Criminologia Clínica de 3ª geração.  

Em linhas muito gerais, o crime implica em duas coisas: em um comportamento humano 

e na definição desse comportamento humano como ilícito (mais além, como penalmente 

ilícito).496 Como será pormenorizado, a indagação atinente ao paradigma da passagem ao ato é 

“Por que comete crime?” (Pergunta voltada para a conduta do agente). De outra mão, a 

indagação do paradigma da reação social é “Por que é crime?” (o que leva a criminalização de 

uma conduta). Tal pergunta, a princípio voltada para a conduta, muitas vezes só poderá ser 

compreendida a partir de um olhar sobre quem é o sujeito que costumeiramente comete a 

conduta que foi tipificada, notando-se, assim, criminalizações de fatos a partir do perfil do autor 

típico (situações de criminalização da pobreza, do consumidor falho, dentre outras 

categorizações para o mesmo fenômeno). 

                                                 
495 Acerca do conceito de paradigma, cf. KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução 

de Beatriz Vianna Boeira. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
496 Cf. DIAS, Jorge Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a sociedade 

criminógena. Coimbra: Imprenta, 2013, p. 84.  

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2013;001012524
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2013;001012524
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Ambos os paradigmas (da passagem ao ato e da relação social) são unilaterais e 

incongruentes, sendo que a interseção de tais paradigmas parte de uma situação de aporia. 

Assim, o modelo de inclusão social deve superar um paradoxo. Para Yves BAREL, o paradoxo 

apresenta dois elementos que formam uma dialética sem síntese.497 “Como categoria lógica, o 

paradoxo é um raciocínio que atinge resultados notoriamente falsos ou absurdos, ou mesmo 

contraditórios entre eles ou com as premissas do raciocínio, apesar da ausência real ou aparente 

de falha lógica no raciocínio.498” A tensão dialética permanece insolucionável, tal qual ocorre 

na crítica irônica (no sentido filosófico da expressão) a determinada ideia. 

Antes de esboçar a superação dessa aporia (ao menos aparente) relacionada à 

conjugação supostamente paradoxal da Criminologia da “passagem ao ato” em relação à 

Criminologia da “reação social”, serão traçadas algumas linhas a respeito dessas duas 

perspectivas criminológicas. 

A Criminologia da “Passagem ao ato” tem como objeto principal a análise dos fatores 

que influenciam o indivíduo à ação criminosa, sejam eles de caráter endocrinológicos, 

biotipológicos, hereditários, genéticos, psiquiátricos, psicológicos, social, ecológicos, culturais 

ou funcionais, etc.  

Há, portanto, em tal paradigma, um viés etiológico. Nesse sentido, o crime é um 

comportamento concreto, ele tem uma dinâmica para se concretizar, uma relação de causalidade 

que acaba culminando na conduta delitiva. Alvino Augusto de SÁ aponta que a Criminologia 

da passagem ao ato foi, inicialmente, uma criminologia do fato social bruto, fato social 

equivalendo ao crime entendido como um fato cuja concretude independe de qualquer lei ou 

definição. Isso permitiria que se estudasse esse fato por ele mesmo, na busca de relações 

universais com seus antecedentes, ou seja, demonstrando a proposta de caráter etiológico de tal 

paradigma. Trata-se, no entanto, de uma Criminologia etiológica que se afasta do positivismo, 

                                                 
497 Cf. BAREL, Yves. Le Paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. Grenoble: PUG, 1989, p. 14. 

Tal possibilidade de dialética carente de síntese não é inédita e, por exemplo, foi explorada, a partir de premissas 

distintas e com um olhar da filosofia crítica da Escola de Frankfurt, por Theodor ADORNO, na obra “Dialética 

negativa.” Cf. ADORNO, Theodor W. Dialética Negativa. Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de 

Janeiro: Jorge. Zahar, 2009. Para uma relação entre a dialética negativa e a ideologia sistêmica, cf.  OLIVEIRA, 

Pedro Rocha de. Dialética negativa como perspectiva para o pensamento. Dissertação de Mestrado em 

Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, pp. 187-190. 
498 BAREL, Yves. Le Paradoxe et le système... Cit., p. 14. 
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pois, em detrimento de “entender”, busca “compreender” o ato, dentro de seu contexto único e 

complexo.499 

Nesse sentido, a busca por uma “explicação” etiológica de condutas humanas é fadada 

à insuficiência. Isto porque tal objeto é demasiadamente complexo para a apreensão de todas 

suas variáveis e a redução em uma “explicação”500. 

O paradigma da passagem ao ato não logra êxito em “explicar” o que leva o sujeito a 

delinquir, porque a delinquência é um fenômeno humano que conjuga demasiados fatores 

ensejadores. Como uma ciência humana, a Criminologia pode no máximo trabalhar em busca 

de uma “compreensão” das causas do comportamento criminoso. A compreensão nunca é 

completa e infalível (até porque está a se produzir ciência), mas sim um processo contínuo de 

modificações do conjunto de fatores que desencadeiam o comportamento criminoso. A 

compreensão, portanto, está em constante elaboração, não sendo um postulado, mas sim uma 

perpétua construção. 

Um grande problema da “Criminologia da passagem ao ato" reside em um reducionismo 

voltado à apresentação de uma lógica de causas (perspectiva determinista) que explicaria a 

passagem ao ato considerando o autor apenas como um "lugar de reação aos estímulos".501 

Faltaria nessa mirada uma questão crucial: uma perspectiva voltada à deliberação, tipificação e 

atribuição de uma conduta criminosa sobre o indivíduo. 

Nessa toada, surge uma Criminologia alicerçada no “paradigma da reação social”, que 

pode ser conceituada como “uma atividade intelectual que estuda os processos de criação das 

normas penais e das normas sociais que estão relacionados com o comportamento desviante; os 

processos de infração e de desvio das normas.”502 A criminalização seria uma decorrência de 

condutas desviantes não toleráveis, em maior ou menor grau, pela sociedade.  

Dentro da perspectiva da reação social o crime é analisado desde sua gênese e, 

anteriormente à própria gênese, já que tal paradigma busca empreender um processo etiológico 

                                                 
499 Cf. SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 

geração. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 243. 
500 A noção de “explicação” faz sentido para observações totalizantes, que conseguem considerar todas as variáveis 

em jogo, o que é característico das hard sciences e não das ciências humanas. 
501 DEBUYST, Christian. Qui récupère qui? In: Déviance et société. Vol. 19, n. 3. pp. 257-265, 1995, P. 261. 
502 ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da Reação Social. Tradução de Ester Kosovski. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983, p. 52. 
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sui generis: não do ato criminoso (como no paradigma da passagem ao ato), mas sim voltado 

às causas que levam à atribuição do status de crime a determinadas condutas. 

O crime, a partir desse prisma, seria o resultado de uma definição social. Sistemas de 

controle, os critérios de seletividade do sistema são vistos como decisivos na definição dos 

crimes e das condutas a serem criminalizadas e punidas.503  Assim, tal vertente criminológica 

lançaria olhar para a forma que a sociedade reage (daí o nome) diante de condutas ofensivas a 

bens, valores e interesses sociais, tanto criando normas penais, como reprimindo os atos 

puníveis, estigmatizando – apontando ou rotulando – os delinquentes. 

O paradigma da reação social volta-se, num primeiro momento, para a axiologia, 

analisando como o desvalor é atribuído a uma conduta. No entanto, é justamente em um 

segundo momento que tal conduta desvalorada é tipificada, num movimento deontológico 

calcado num alicerce axiológico. 

A gênese do paradigma da reação social se encontra dentro da teoria do etiquetamento 

(labelling approach), a qual é eminentemente voltada aos processos de criminalização. 

Metaforicamente, etiquetas (tipos penais) são elaboradas e colocadas em determinados cidadãos 

(rotulados como criminosos e, por conseguinte, marginalizados).504 

O Labeling Approach está totalmente calcado em premissas advindas de paradigmas do 

“Interacionismo Simbólico”505, dentre as quais se destaca a afirmação de que a realidade social 

se constitui como uma pluralidade de interações concretas entre sujeitos, as quais estabelecem 

significados que adquirem contornos diversos das situações concretas que as suscitaram. 

Assim, com o paradigma da reação social há uma modificação da aproximação do crime, 

outrora estudado a partir de suas causas (modelo etiológico), já na reação social o crime é 

estudado a partir de sua construção, como um processo social reativo a condutas desvaloradas.  

Importa agora analisar a noção de “ator situado”, que é uma proposta que pressupõe 

uma interlocução entre o “paradigma da passagem ao ato” (que alicerça a conformação do 

“ator”)  “paradigma da reação social” (que oferece subsídios para a configuração da “situação” 

em que o “ator” se encontra).  

                                                 
503 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira geração. 

São Paulo: Saraiva, 2015, p. 240. 
504 Acerca das bases do Labeling Approach, Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia... Cit., pp. 287-326; 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do Direito penal... Cit., p. 86-97. 
505 As bases da teoria são minuciosamente delineadas em BLUMER, Herbert. Symbolic interacionism: 

perspective and method. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969. 
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4.3.2 – Do autor ao ator 

 

Compreender a trajetória conceitual e o significado da proposta da modificação da 

percepção do criminoso (de autor para ator) pressupõe entender quais os sentidos possíveis para 

a ideia de delinquência e qual deles é adequado à perspectiva teórica do “ator situado”. Christian 

DEBUYST observa que a delinquência nos remete para um problema geral acerca da 

constituição de uma teoria geral que a explicasse e fosse válida, independentemente das diversas 

formas de delinquência. Explana o autor: 

 

Dentro de uma primeira e clássica orientação da delinquência, pode-se 

entender que a violação da lei penal permite considerar o violador como um 

delinquente e conceder-lhe um status que implica que uma pena ou tratamento 

a ser imposto sobre ele. (...) A segunda orientação se traduz em um ponto de 

partida mais complexo: isso nos leva a definir a delinquência não tanto como 

uma ofensa, mas constituída por comportamentos que ocorrem em situações 

claramente circunscritas e ocorrem de forma psicológica, social e que deve ser 

abordada como tal, dentro das inter-relações que também possuem uma certa 

especificidade. A história de um assunto está situada como um momento em 

uma relação conflituosa que não só está centrada no indivíduo, mas nesse 

sujeito, seu grupo social (ou certas entidades constituintes desse grupo social) 

e suas regras.506 

 

DEBUYST aponta que a segunda maneira de colocar o problema da delinquência se 

encaixa insatisfatoriamente no Direito penal, tal como ele existe: já que as variáveis envolvidas 

no segundo conceito acerca da delinquência não estão mais localizadas apenas no autor do ato, 

mas também na responsabilidade do grupo social; e, portanto, seria importante dar a este autor, 

quanto aos outros atores, um status que o caráter autoritário do Direito penal não lhe permite 

dar. O criminólogo belga afirma que “quando usamos termos como ‘responsabilidade’ não 

basta pensar exclusivamente nos ‘delinquentes’, já que a tomada em consideração da 

pluralidade de atores parece ser primordial.”507 

No entanto, o paradigma atual do Direito penal o apresenta como a resposta necessária 

a uma violação dos direitos fundamentais do indivíduo cujo respeito é um pré-requisito para a 

                                                 
506 DEBUYST, Christian. Les paradigmes du droit pénal et les criminologies cliniques. In: Criminologie, n. 25, 

vol. 2, pp. 49–72, 1992, p. 50-51. 
507 Ibid., pp 51-52. 
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vida social. Nesta perspectiva, de fato, "o castigo penal é um imperativo categórico ou uma 

necessidade social" (ou de "medida de defesa social").508 

A ideia de consequência sancionatória por meio do Direito penal se faz presente em 

diferentes concepções criminológicas tradicionais acerca do indivíduo que realiza um tipo 

penal. Seja sob o prisma do castigo em decorrência do livre-arbítrio ou do tratamento em 

decorrência de um determinismo, recorre-se historicamente ao Direito penal na tarefa de 

oferecer “soluções” mediante o uso de penas ou medidas de segurança. Nesse sentido, Álvaro 

PIRES e Françoise DIGNEFFE asseveram, acerca dessas concepções:  

 

Muitas vezes é assumido que existem apenas duas concepções da pessoa 

humana em criminologia: uma que vê o indivíduo como ator fazendo uma 

escolha livre e racional (pensamento clássico) e a outra que a vê como um ser 

completamente determinado (positivismo). A lei penal (neo) clássica visa a 

focar a defesa social na idéia de livre arbítrio, responsabilidade, culpa, 

punição, etc.; o direito penal de inspiração positivista prefere falar em medidas 

de defesa social em vez de penalidades e quer reabilitar ou neutralizar em vez 

de punir.509 

 

Todavia, os autores apontam que uma terceira via é concebível, a partir de uma proposta 

que conjugue elementos desses dois modelos tradicionais de forma restritiva, aparando as 

arestas punitivistas do pensamento clássico e do positivismo. Acerca de tal proposta, discorrem 

PIRES e DIGNEFFE: 

 

Mas não é preciso escolher um ou outro desses pontos de vista (clássico ou 

positivista). Na verdade, há uma terceira concepção em que o ator não possui 

uma racionalidade e liberdade abstratas e universais, nem absolutamente 

determinadas por traços, movimentos, tendências, etc. O ser humano, 

incluindo o criminoso, é aqui um ator situado: na medida em que traz um 

ponto de vista particular que depende da posição que ocupa no contexto social, 

que foi seu e os projetos em torno dos quais sua atividade é organizada. Esta 

                                                 
508 Ibid., p. 63. Na mesma página, DEBUYST nota, na dinâmica punitiva atinente ao sistema criminal, uma “clara 

distinção entre Direito penal e Direito civil: o primeiro exige, além da mera compensação por danos, um excedente 

que resulte em punição ou defesa contra o culpado.” A justificação desse excedente – que está inserido na noção 

de pena – deve ser pressuposto de sua legitimidade, sendo que qualquer justificativa não pode se limitar 

hermeticamente ao sujeito criminoso, mas sim a esse sujeito contextualizado por, ilustrativamente, sua história, 

sua vivência, seu ambiente social... 
509 PIRES, Álvaro Pires; DIGNEFFE, Françoise. Vers un paradigme des inter-relations sociales? In: Nouvelles 

connaissances et nouvelles questions en criminologie, vol. 25, n. 2, Montréal: Les Presses de l'Université de 

Montréal. pp 13-47, 1992, p. 15. 
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terceira visão é aquela que tira a maior parte da ideologia penal passada e 

contemporânea. Encontra-se na psicologia fenomenológica e na sociologia.510 

 

A “teoria do ator situado” se adequa à premissa do humano dotado de livre-arbítrio, 

mas, concomitantemente, possuidor de uma autodeterminação que sofre limitações 

circunstanciais, a partir do seu entorno, contexto social, biografia, dentre outras variáveis. Isso 

porque, se o ator está situado, ele está inserido em um contexto específico dentre diferentes 

posições possíveis (mais ou menos privilegiadas), embora o ponto de chegada (metas culturais), 

ou seja, o destino almejado como plano de vida coletivamente conjugado seja muito semelhante 

para imensa maioria da sociedade. Assim, os pontos de partidas – especialmente em uma 

sociedade tão desigual como a brasileira – são absolutamente heterogêneos, ao passo que os 

pontos de chegada almejados são notavelmente homogêneos (usualmente relacionados ao poder 

de consumo e posse de bens materiais).  

Tal dinâmica interessa ao Direito penal pela seguinte conclusão: alguns sujeitos 

alcançam as metas socialmente compartilhadas por suas próprias capacidades e/ou posses 

somadas a fatores circunstanciais e outros jamais conseguirão alcançar as metas culturais sem 

lançar mão de ilegalismos. Ocorre que tais ilegalismos usualmente são tipificados como crimes 

que estão ligados à aquisição patrimonial.511 

Para delinear melhor a “teoria do ator situado”, pode-se empreender uma 

contextualização dessa noção, recorrendo-se, por exemplo, a Serge BROCHU et al que traçam 

o seguinte panorama: 

 

O criminoso é percebido como um ator social que dá sentido aos eventos que 

ele experimenta com base em sua experiência pessoal, suas interações com os 

outros e suas condições de vida e organiza sua existência de acordo com o 

significado de que isso confere a esses eventos (Blumer, 1969, Debuyst, 1989, 

Cormier, 1993). O conceito de estilo de vida desviante foi concebido nessa 

ordem de ideias.512 

                                                 
510 Ibid., p. 15. 
511 por exemplo, o furto, previsto no artigo 155 do Código penal brasileiro e que está dentro do título II do Código, 

que trata “dos crimes contra o patrimônio”. Pode-se pensar ainda no tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da lei 

11.343/2006, cujo bem jurídico afrontado, de acordo com a doutrina e jurisprudência prevalente é a “saúde 

pública”, embora seja evidente que, na quase absoluta maioria dos casos, a prática do tráfico reside na 

contraprestação pecuniária advinda com a venda de drogas. Tal conduta não é, portanto, imediatamente um crime 

patrimonial, não obstante a finalidade seja claramente econômica.  
512 BROCHU, Serge; BRUNELLE, Natacha; COUSINEAU, Marie-Marthe. Des cheminements vers un style de 

vie déviant: adolescents des centres jeunesse et des centres pour toxicomanes. In: Les cahiers de recherches 

criminologiques, n. 27. Montreal: Universidade de Montreal, 1998, p. 4. 
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O berço da supramencionada teoria do criminoso como “ator situado” é a Escola de 

Louvain – Bélgica, no fim dos anos 1980, a partir da já mencionada articulação entre as 

criminologias da “passagem ao ato” e da “reação social”, gerando não apenas um simples 

pastiche de conceitos, mas sim uma síntese que conjuga elementos inéditos513. A expressão 

“ator situado” é creditada ao criminólogo belga, Christian DEBUYST, o qual concebeu, em tal 

teoria, a ideia do crime como um fato, uma definição e um produto das inter-relações sociais.514 

Serge BROCHU et al sintetizam: 

 

Debuyst propõe ver o ofensor como um ator social situado, isto é, como um 

sujeito capaz de iniciativa, criatividade, racionalidade, reação. Pires e 

Digneffe acrescentam: o ser humano, incluindo o criminoso, é um ator situado 

na medida em que ele tem um ponto de vista particular que depende da posição 

que ele ocupa no contexto social, a história que tem sido dele e os projetos em 

torno dos quais sua atividade está organizada.515 

 

Como citado, DEBUYST propõe ver o homem na sociedade como um ator social, capaz 

de iniciativa, criatividade, racionalidade...516 No entanto, todas essas aptidões sofrem 

interferência de elementos externos ao indivíduo, sendo que o não ator determina uma certa 

situação de maneira absolutamente incondicionada, mas leva em consideração, além de suas 

próprias perspectivas, as opiniões dos outros, a posição que ocupa, e as características objetivas 

que apresenta.517  

Portanto, a “atuação” do “ator” dependerá do “cenário” e dos demais “atores” naquele 

“jogo”. Esta última expressão é usada literalmente por DEBUYST, uma vez que, segundo o 

autor, as pessoas em sociedade fazem parte de "jogos de poder" e, ter que viver "em 

relacionamentos com outros indivíduos, dentro ou além desses jogos, em processos de 

                                                 
513 Traçando um paralelo com o pensamento construtivista: a junção de A+B gera um resultado C, o qual é mais 

do que a simples soma dos fatores anteriores.  
514 Cf. sobre tal teoria, os comentários de AGRA, Cândido da. Elementos para uma epistemologia da criminologia. 

In: Estudos em Comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 93.  
515 BROCHU, Serge; BRUNELLE, Natacha; COUSINEAU, Marie-Marthe. Des cheminements vers un style de 

vie déviant... Cit., p. 7.  
516 DEBUYST, Christian. Présentation et justification du thème. In: DIGNEFFE, Françoise (org.). Acteur social 

et délinquance. Hommage à Christian Debuyst. Liège: Mardaga, 1990, p. 26. 
517 DIGNEFFE, Françoise. Acteur social et délinquance: une grille de lecture du système de justice pénale. Libre 

en hommage au professeur Christian Debuyst. Liége: Mardaga, 1990, p. 13. 
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reconhecimento ou não reconhecimento que parecem essenciais na elaboração da própria 

identidade.”518 

O conceito de “ator situado” foi utilizado como ferramenta teórica por diversos saberes 

ao longo das últimas décadas. Em um estudo etnográfico português encontra-se uma das 

sínteses mais bem-acabadas da teoria de DEBUYST já produzidas em nosso idioma: 

 

O conceito de ator social, como o concebe Debuyst, implica três condições: o 

sujeito não é um ser passivo, resultado de determinismos; o sujeito é dotado 

de um ponto de vista próprio, dependente da posição que ele ocupa no quadro 

social (o que não permite que ele seja considerado completamente livre), e 

condicionado pela sua história e pelos projectos em torno dos quais as suas 

actividades se organizam; o sujeito é chamado a ser actor no quadro societal 

ou das inter-relações.519 

 

Ainda em produção de língua portuguesa, mas já na perspectiva da Criminologia 

brasileira, Alvino Augusto de SÁ, alicerçado no pensamento de Christian DEBUYST, 

empreende uma distinção entre a tradicional denominação daquele que executa um crime (ou, 

em um novo conceito, um “comportamento socialmente problemático”) de “autor” para “ator”. 

Isso porque o “ator situado” protagoniza um papel dentro de uma trama que contextualiza e 

influencia seu comportamento.520  

Todavia, o “ator situado” não é apenas o sujeito que cometeu um delito, uma vez que 

ele “contracena” com diversos outros “atores situados”, os quais desempenham variados papeis 

em uma malha de inter-relações sociais: por exemplo, há os atores que legislam, criando as 

regras que criminalizaram a conduta perpetrada pelo ator do comportamento socialmente 

problemático; há ainda aqueles que atuam na execução das normas positivadas (policiais, 

promotores, juízes). Todos eles compõem o “cenário” e não a “cena” do crime, considerando-

se que em um cenário não ocorre apenas um fato isolado, mas sim toda uma história, permeada 

                                                 
518 DEBUYST, Christian. Présentation et justification du thème... Cit., p. 26. 
519 FERNANDES, Verónica dos Santos. Formas de sobreviver na urbe: etnografia breve na baixa cidade do 

Porto. Dissertação de mestrado em Psicologia. Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, Porto, 2011, pp 

12-13. Na mesma página 13, prossegue a autora: “Para Digneffe, a teoria do actor social pode ser fecunda para 

uma compreensão das condutas da transgressão, pois supõe uma visão do mundo social que é dinâmica, histórica 

e não determinista. A noção de actor social supõe, segundo esta, uma representação do actor que transgride como 

alguém inserido numa história e que manifesta nas suas relações as regras das quais ele participa – nesta 

perspectiva o sujeito é agido, não sendo totalmente livre - mas mostra igualmente que não existe um sentido único 

para todas as condutas transgressivas, pois cada sujeito constrói a sua história e, neste sentido, é actuante.” 
520 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal... Cit., 2011, p. 272. 
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por uma sucessão de ocorrências que culminaram em um ato criminoso.521 Expõe Cândido da 

AGRA: 

 

O comportamento desviante é expressão de um sujeito que é ao mesmo tempo 

instituinte e instituído no jogo de interacções significantes com um dado 

ambiente físico, social e cultural. O agir delinquente é apenas um elemento 

numa constelação de outros elementos comportamentais aos quais estão 

associados atitudes, desejos e valores. É todo o sistema de vida do ‘actor’ 

situado num dado contexto que dá sentido ao seu acto desviante e 

normativo.522 

 

O dualismo do papel desempenhado pelo “ator situado”, concomitantemente “instituinte 

e instituído”, deve ser considerado na valoração do comportamento criminoso protagonizado 

por esse sujeito, avaliando-se sua responsabilidade não apenas a partir do prisma de ser 

“instituinte”, mas também de ser “instituído”. Imprescindível, portanto, que a “situação” do 

“ator” também seja um elemento a ser verificado na imputação de um delito e de uma possível 

sanção criminal decorrente.  

Desta feita, torna-se necessário aproximar a teoria criminológica do “ator situado” da 

dogmática penal e da política criminal, de forma transmutar essa proposição teórica em um 

comando jurídico que sirva de elemento de aplicação e contenção da norma penal. Os capítulos 

subsequentes buscarão tal interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
521 Ibid. pp. 274-275. 
522 AGRA, Cândido da. Elementos para uma epistemologia da criminologia... Cit., p. 90. 
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5 – LIVRE-ARBÍTRIO, AUTODETERMINAÇÃO E DIREITO PENAL 
 

“Não podemos afirmar a inocência de 

ninguém, ao passo que podemos afirmar com 

segurança a culpabilidade de todos. Cada 

homem é testemunha do crime de todos os 

outros, eis minha fé e minha esperança.” 

Albert Camus523 

 

Ao longo dessa tese, a partir de distintos campos de conhecimento, buscou-se empreender 

uma análise das noções de “livre-arbítrio” e “autodeterminação”, de modo a explicitar as razões 

justificadoras da superação do debate pelos penalistas acerca de sua existência, sendo certo que 

se tal discussão – colocada dessa maneira – nunca foi solucionada a contento pela Filosofia e 

pela Ciência – após séculos, quiçá milênios – parece improvável que a resposta surgirá das 

linhas escritas por algum penalista.524 

Como mencionado, alinha-se essa tese à ideia de que o livre-arbítrio, ainda que não 

comprovado, é presumido, haja vista ser uma premissa absolutamente indissociável à cultura 

humana. Não cabe, portanto, ao Direito penal transigir com uma premissa que serve não só a 

ele, mas também a todas as formas de manifestação e interação humana.  

No entanto, é possível (e necessário) que o Direito penal leve em consideração o fato de 

que os graus de liberdade dos sujeitos são distintos no que concerne ao que foi definido como 

“plexo de possibilidade de ações”, algo que está inserido dentro do conceito aqui denominado 

de “autodeterminação”. É dizer, no que tange ao Direito penal, dois sujeitos – ambos com livre-

arbítrio – possuem suscetibilidades distintas quanto à realização de um ato criminoso525. 

                                                 
523 CAMUS, Albert. A queda. Tradução de Valérie Rumjanek. São Paulo: Record, 2007, p. 38.  
524 “O Direito penal não pode tratar de resolver o problema da liberdade, já que há tempos sabemos que seu objetivo 

é muito mais modesto, menos metafísico. A eleição do melhor modelo de Direito penal (ou de algo melhor que o 

Direito penal) para cumprir de maneira otimizada tal intento, que não é outro que tornar possível a convivência 

mediante a proteção de bens jurídicos mais importantes frente aos ataques mais intoleráveis.” DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”: Una propuesta de conciliación entre Neurociencias y Derecho 

Penal. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el 

ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 49. 
525 Em sentido distinto, Diego-Manuel LUZÓN PEÑA afirma que a discussão acerca da liberdade de vontade só 

faz sentido para alguns tipos de crime, como se o critério da autonomia do sujeito fosse diferenciado a partir da 

gravidade do delito ou de quão abjeto ele seja considerado. Senão veja-se: “Há que se destacar que a discussão 

sobre se é demonstrável a liberdade de vontade costuma ser colocada a partir de delitos muito graves como crimes 

de sangue ou sexuais, nos quais certamente pode surgir a dúvida se a conduta foi ou não determinada 
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Winfried HASSEMER trata da relação entre as autodeterminações dos sujeitos e o Direito como 

instrumento regulatório de tais âmbitos de autonomia: 

 

A autodeterminação possui limites em si mesma. Igual ao Direito, a 

autodeterminação é um conceito ad alterum, um bem obrigatoriamente 

compartilhado e, portanto, necessariamente limitado. A autodeterminação, 

igual a liberdade e a arbitrariedade, choca com a autodeterminação dos demais 

e nela termina. Mas além desses limites começa a determinação por parte dos 

demais. O Direito não pode suprimir a autolimitação da autodeterminação, só 

pode, conforme uma lei geral de liberdade, criar e dispor das condições sob as 

quais é possível uma concordância a respeito da autodeterminação geral e nos 

casos concretos. O Direito atua a partir desses pressupostos, os quais vêm 

dados.526 

 

Nessa linha, Para Luís GRECO “a autonomia de um indivíduo não pode colidir com a 

de outro, pois senão uma autonomia prevaleceria às custas da outra – a autonomia de um valeria 

mais que a do outro – e se teria um privilégio.”527 Já Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ expõe que 

ao Direito penal a ideia de livre-arbítrio não é primordial, mas sim a de autodeterminação ao 

                                                 
eminentemente por impulsos inconscientes ou incontroláveis do que pela vontade consciente. Resulta ser algo 

bastante fora do lugar duvidar da liberdade de decisão do sujeito na maioria dos delitos de média ou menor 

gravidade, como fraudes, falsidades, delitos fiscais, meio ambientais, urbanísticos, corrupção de funcionários 

como no tráfico de influência, etc... nos quais não há sentido em se falar de impulsos inconscientes ou 

incontroláveis como motivação da atuação, já que é evidente que eles derivam de cálculos e interesses egoístas e, 

portanto, decisões racionais, razão pela qual soa totalmente inadequado e até ridículo propor, em relação a eles, a 

tese de que não é certo ou menos não é demonstrável que seus autores foram livres para terem deixado de cometer 

o delitos e, por conseguinte, tais condutas não são reprováveis.” LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, 

culpabilidad y neurociencias... Cit., pp. 435-436. Discorda-se aqui da percepção do penalista espanhol de que os 

motivos e a gravidade do delito sejam fatores que permitam categorizar condutas realizadas como dotadas ou não 

de autonomia da vontade. Por exemplo, no que concerne ao critério da existência ou não do livre-arbítrio, a 

passionalidade e impulsividade observáveis em certos crimes de sangue em nada diferenciam tais condutas dos 

delitos patrimoniais, ainda que estes sejam cuidadosamente deliberados pelo autor. Em todos esses casos, há o 

pressuposto de liberdade de decisão dos sujeitos. O que é variável é o fator de autodeterminação do indivíduo e, 

nesse sentido, é plenamente concebível que certas circunstâncias impinjam um falsário a agir de forma calculada 

e tornem sua conduta tão inevitável quanto o crime passional irrefletido de um homicida. Mais além, pode ser que 

o plexo de possibilidades de ação do criminoso patrimonial torne suas condutas criminosas (derivadas de um 

‘interesse egoísta”) mais inevitáveis do que um crime de sangue realizado sem maiores racionalizações. Outrossim, 

nada impede que seja mais fácil para um sujeito logo após uma injusta provocação não matar o provocador do que 

um furtador não invadir determinada propriedade, após criterioso planejamento, e subtrair bens móveis daquela 

localidade. 
526 HASSEMER, Winfried. ¿Es la Autodeterminación todavía Actual? In: Revista Internacional de Pensamiento 

Político, Huelva, Vol. 3, 2007, pp. 248-249. O excerto colacionado dialoga com a filosofia kantiana, já que para 

KANT: “O Direito é a limitação da liberdade de cada um como condição de seu acordo com a liberdade de todos, 

enquanto esta (por sua vez) é possível segundo uma lei universal.” KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. 

Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2004, p. 37. 
527 GRECO, Luís. Posse de drogas, privacidade, autonomia: reflexões a partir da decisão do Tribunal 

Constitucional argentino sobre a inconstitucionalidade do tipo penal de posse de drogas com a finalidade de próprio 

consumo. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM). n. 87, nov./dez. 2010, p. 97.  
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afirmar: “A questão decisiva para a teoria do Direito penal não é se estamos determinados, mas 

sim como estamos determinados.”528  

Nesse sentido, adianta-se a premissa de que os diferentes graus de autodeterminação – 

tão numerosos como o número de indivíduos existentes (eis que que a experiência de se 

autodeterminar é absolutamente individualizada por um número gigantesco de variáveis) – 

devem reverberar na responsabilização dos sujeitos pelos injustos penais por eles perpetrados, 

podendo-se levar em consideração, por exemplo, elementos como o grau de instrução do 

sujeito. Nesse sentido, discorrem Amilton Bueno de CARVALHO e Salo de CARVALHO: 

 

Se o conteúdo da culpabilidade é fornecido pela ideia de autodeterminação, se 

se trata de capacidade de o indivíduo motivar-se conforme a norma na 

concretude do caso, inegável que o grau de instrução (cultura) influencia 

sobremaneira o nível de percepção do sujeito (cognoscibilidade do ilícito) e 

na sua movimentação positiva ou negativa para o ato (exigibilidade de 

comportamento).529 

 

Como já foi esclarecido no capítulo anterior, as questões de ordem biológica que 

supostamente diferenciam os indivíduos quanto ao grau de autodeterminação e supostamente 

quanto ao grau propensão ao crime não são objeto desse trabalho, não só pela dificuldade de 

verificação de tais variáveis, mas também pelo risco de discursos deterministas e prospectivos 

(antecipatórios) de aplicação do Direito penal, inocuizando sujeitos a partir de pretensas 

características que indicariam uma “personalidade criminosa” ou qualquer expressão que o 

valha.   

Assim, a utilização do conceito de autodeterminação pelo Direito penal é aqui 

empreendida a partir de elementos sociológicos, ligados a omissões e arbítrios estatais ou 

fatores como marginalização social que, como hipótese, limitam (usando aqui a terminologia 

de Robert MERTON) os meios institucionalizados dos indivíduos alcançarem as metas 

culturais socialmente compartilhadas.  

Winfried HASSEMER afirma que “os limites à autodeterminação em prol do interesse 

da proteção de bens jurídicos são inafastáveis. Não existe uma sociedade que possa renunciar a 

                                                 
528 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho Penal y Neurociencias. Una relación tormentosa? Disponível em 

<http://www.indret.com/pdf/806.pdf> Acesso em 02/10/2016. 
529 CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002, p. 78. 
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limitar a autodeterminação por meio do controle social530.” Todavia, se é certo que o Direito (e, 

por conseguinte, o Direito penal) é linguagem, faz-se necessário que o conceito filosófico de 

autodeterminação seja transmutado à lógica penal. Em uma remissão a Ludwig 

WITTGENSTEIN, tal conceito deve fazer parte do “jogo de linguagem” relativo ao Direito 

penal.  

Portanto, buscar-se-á, nesse capítulo, uma adequação da ideia de autodeterminação à 

dogmática penal. Para tanto, um elemento tão essencial quanto controverso da dogmática parece 

ser o continente do debate da autodeterminação dentro do Direito penal. Tal elemento é a 

culpabilidade. Acerca da sua relevância no Direito penal, já afirmava Franz VON LISZT que 

“pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade, mede-se o progresso do direito penal.531  

 

5.1 – Considerações acerca da culpabilidade 

 

Escapa ao recorte da tese empreender um panorama histórico do conceito de 

culpabilidade no Direito penal e também foge ao escopo desse trabalho discorrer sobre as 

diversas teorias que foram e ainda são elaboradas no que concerne à configuração e justificação 

de tal instituto (teoria psicológica, psicológico-normativa, normativa, dentre outras variações e 

propostas de superação de tais perspectivas, sobretudo em vertentes denominadas “pós-

finalistas”532). Inúmeros penalistas realizaram tal intento com bastante propriedade, sendo certo 

que percorrer o mesmo caminho traçado por diversas obras não proporcionaria qualquer 

inovação ou contribuição ao estudo do Direito penal, tampouco seria um intento necessário a 

fundamentar o que se almeja produzir com a presente investigação.533 

                                                 
530 HASSEMER, Winfried. ¿Es la Autodeterminación todavía Actual? In: Revista Internacional de Pensamiento 

Político, Huelva, Vol. 3, 2007, p. 255. 
531 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão. Tradução de José Hygino Duarte Pereira.  Brasília: 

Senado Federal, 2006, p. 250. 
532 Acerca do tema, cf., por exemplo, NEVES, Luiz Gabriel Batista. A liberdade de atuação como fundamento 

da culpabilidade... Cit., 2016, p. 36. 
533 Assim, em detrimento de se apresentar apenas mais um resumo – dentre tantos já existentes – sobre a história 

da culpabilidade penal, o que já ocorre costumeiramente em manuais de Direito penal e também de forma quase 

onipresente nas dissertações e teses que versam sobre culpabilidade penal, parece mais profícuo enumerar algumas 

obras em que a temática é abordada, as quais serviram de subsídios para a elaboração desse trabalho: 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal: Parte 

General. Buenos Aires: Ediar, 2006, p. 507-538; TERRADILLOS BASOCO, Juan María. La culpabilidad. 

Cidade do México: Indepac, 2002; HORMAZÁBAL MARARÉE, Hernán; BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Lecciones 

de Derecho Penal. Madrid: Trotta, 2006, pp. 421-439; ROXIN, Claus. Culpabilidad y prevención en Derecho 

penal. Tradução de Francisco Muñoz Conde. Madrid: Reus, 1981, pp. 41-92; COUSO SALAS, Jaime. 

Fundamentos del derecho penal de la culpabilidad: historia, teoría y metodologia. Valencia: Tirant lo blanch, 
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Esclarece-se também que foge ao escopo deste trabalho realizar uma síntese dogmática 

da culpabilidade dentro do Código penal brasileiro, avaliando sua estrutura, excludentes, dentre 

outros elementos concernentes a ela e positivados no ordenamento pátrio.  

Em apertada síntese, serão expostas algumas ideias e teorias específicas imprescindíveis 

ao recorte do trabalho, sobretudo no que tange a dois aspectos: a relação entre autodeterminação 

e culpabilidade; os fundamentos da culpabilidade que dão subsídios à ideia de 

“coculpabilidade”, a qual servirá de marco teorético para uma proposta de revisão da valoração 

da autodeterminação dentro do Direito penal.  

De partida, cabe apontar a polissemia da expressão “culpabilidade”. Hernán 

HORMAZÁBAL MALARÉE esclarece que é dado o nome de princípio da culpabilidade a um 

“conjunto de exigências de caráter político criminal que constituem limites ao jus puniendi, 

tanto em nível de criação como de aplicação das normas penais e também à existência da própria 

culpabilidade como uma categoria dogmática na teoria do delito.”534  

A expressão “culpabilidade” pode ser entendida, dentre outros possíveis sentidos, como 

uma categoria dogmática que compõe o conceito analítico de delito (de acordo com a doutrina 

penal majoritária, não obstante, para alguns autores minoritários, a culpabilidade seja um 

pressuposto de aplicação da pena). Serve a culpabilidade também como elemento de gradação 

da sanção penal, a partir de um juízo de proporcionalidade entre a punição a ser aplicada e a 

culpa do sujeito.  

Há ainda a ideia de culpabilidade em um sentido principiológico que veda a 

responsabilização objetiva em Direito penal, exigindo que o sujeito tenha agido de forma 

intencional535, com assunção de risco ou com inobservância (consciente ou inconsciente) de um 

                                                 
2006, sobretudo capítulos 2 e 3; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias. In: 

DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 402 e ss.; SCHÜNEMANN, 

Bernd. La culpabilidad: estado de la cuestión. In: ROXIN, Claus et al. Sobre el estado de la teoría del delito. 

Madrid: Civitas, 2000, pp 114-120; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos 

da culpabilidade a partir da Criminologia: contribuições para um Direito penal mais ético. Tese de 

doutoramento em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. pp. 23-118. 
534 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. In: Revista de 

derecho (Valdivia), v. 18, n. 2, p. 167-185, 2005, p. 168. Para Dirk FABRICIUS “A culpabilidade assinala a 

relação que, através da ação de um indivíduo, perde seu equilíbrio e passa a necessitar o contrabalanço pelo 

causador do desequilíbrio.” FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos. Tradução de Juarez 

Tavares. In: Afreudite-Revista Lusófona de Psicanálise Pura e Aplicada, v. 3, n. 5/6, 2007, p. 18. 
535 Importante ressaltar a intencionalidade somada à ação (“agido de forma intencional”), eis que a pura 

intencionalidade sem externalização do ato não pode ser penalmente desvalorada. Acerca da intenção sem ato, ou 

seja, de uma espécie de liberdade da vontade, sem liberdade de ação, Renauld BARBARAS recorre ao provocativo 

excerto de Max SCHELER: “Talvez seja verdade que a intenção equivale ao ato, mas o fato é que, como dizia 
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dever de cuidado, havendo assim, um componente mental intrínseco à responsabilização 

subjetiva, impossibilitando a imputação apenas pela relação causal entre a conduta e um 

resultado penalmente relevante. 

Saindo da esfera conceitual e já sob um prisma teleológico, Dirk FABRICIUS afirma, 

dentre outras possíveis finalidades, que: 

 

A função de um procedimento de culpabilidade é a reconciliação, o que quer 

dizer que ele se localiza num nível pessoal. A referência pessoal é, portanto, 

central: trata-se de danos de relacionamento. O desequilíbrio resulta da dor, 

do dano, do mal causado ao outro. Esse desequilíbrio pode ser ‘medido’ pelo 

autor, pelo lesado e, em princípio, também por um terceiro.536 

 

Se a polissemia do vocábulo “culpabilidade” pode gerar dificuldades semânticas e sua 

multiplicidade de finalidades pode gerar disfuncionalidades, parece ser ainda mais tormentosa 

a questão que concerne a sua fundamentação. Nesse sentido, Juarez Cirino dos SANTOS afirma 

que o “problema central da culpabilidade é o problema do seu fundamento – o chamado 

fundamento ontológico da culpabilidade – acentuado pela redefinição da culpabilidade como 

reprovabilidade: a capacidade de livre decisão do sujeito.”537 

É certo que “a culpabilidade não é um conceito enclausurado dentro da dogmática penal, 

tendo em vista ser de total relevância dentro de dimensões sociais, dentro do plano moral, 

religioso, político538.” Davi TANGERINO aponta que a função da culpabilidade na teoria do 

delito dependerá diretamente da missão conferida ao Direito penal, oscilando entre posições 

mais próximas das finalidades de garantia e aquelas mais orientadas à prevenção539. Outros 

autores delineiam a culpabilidade a partir de uma função dúplice: como fundamento e limite de 

                                                 
Scheler, ‘o enfermo que quisesse salvar um afogado e o bom nadador que efetivamente o salva não têm a mesma 

experiência da liberdade.’” BARBARAS, Renauld. O corpo da liberdade. In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso 

da liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2002, p. 182. 
536 FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos... Cit., p. 19. 
537 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 278.  Para 

este autor, o conceito de culpabilidade como fundamentador da pena deve ser abandonado e substituído pela ideia 

de culpabilidade como limitação do poder de punir, garantidora dos direitos dos cidadãos frente ao poder estatal. 

Ibid., p. 279 e ss. 
538 Acerca do caráter multifacetado da culpabilidade, Cf. ROXIN, Claus. Estudos de Direito penal. Tradução de 

Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 135. 
539 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit, p. 192 e ss. 
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toda pena540. Já Dirk FABRICIUS não vislumbra uma pluralidade de funções para 

culpabilidade, mas sim uma amálgama teórica que acabou por esvaziar-se. Nesse sentido: 

 

A culpabilidade é um conceito cada vez mais vazio, pelo menos para os 

juristas; equiparável, portanto, ao ‘unicórnio’: uma bela representação, mas 

sem existência. As formas que esse esvaziamento tomou não surgiram 

simultaneamente. Elas persistem, porém, nos dias actuais sem que pese toda 

sua incongruência.541 

 

No entanto, a despeito do vazio conceitual ou da pluralidade de funções concernentes à 

culpabilidade, em um primeiro olhar – restritivo ao aspecto dogmático – é possível afirmar que, 

numa perspectiva clássica e em linhas muito gerais, a culpabilidade no âmbito do Direito penal 

está fundada, em última instância, na ideia de livre-arbítrio, uma vez que a responsabilização 

jurídico-penal é subjetiva e está assentada em um ato de vontade humana. 

A premissa do livre-arbítrio como alicerce da culpabilidade ainda encontra enorme 

ressonância dentro da dogmática penal. Tal constatação é absolutamente válida na realidade 

jurídico-penal brasileira, em que ainda há a adoção dos preceitos da Escola finalista por parte 

de nossa legislação penal542, pela jurisprudência e por um considerável número de 

doutrinadores.543  

Para o finalismo, tomando-se as lições de seu grande expoente, Hans WELZEL544, as 

ações são realizadas em virtude de uma finalidade dirigida pela vontade do sujeito (e a liberdade 

de vontade – distinta de liberdade de ação545  – manifesta-se na capacidade de poder reger-se 

conforme fins), sendo a noção de vontade central ao Direito penal finalista, que não pode 

                                                 
540 Sobre a função dupla da culpabilidade, cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. São Paulo: 

RT, 2002, p. 117. 
541 FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos... Cit., p. 12. 
542 Nesse sentido: “Quando debruçamos a nossa análise sobre o Código Penal brasileiro, constatamos a nítida 

inspiração finalista desse diploma.” BRANDÃO, Cláudio. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no direito 

penal brasileiro. In: Revista da associação brasileira de professores de ciências penais, v. 1, ano 1, p. 171-184, 

jul./dez. 2004, p. 181. 
543 A respeito da repercussão do Finalismo no Direito penal brasileiro, vide SANTOS, Juarez Cirino dos. A 

moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002, pp. 9 e ss. 
544 Para WELZEL, a culpabilidade é culpabilidade de vontade, já que corresponde à falta de autodeterminação 

(normativa) conforme um fim adequado à ordem jurídica. Sendo assim, a culpabilidade é entendida por ele como 

uma qualidade negativa da ação.  Cf. WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina 

da ação finalista. Tradução de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 105. 
545 Ibid., p. 98. 
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simplesmente avaliar as relações de causalidade entre ações e resultados penalmente 

relevantes546.  

Arthur RIBEIRO coteja a ideia de culpabilidade e possibilidade, ao afirmar que “só pode 

ser alvo de reprovação quem, podendo acertar, erra”547. Assim, só é possível conceber a ideia 

de vontade em um contexto de pluralidade de condutas possíveis, a vontade faria com que o 

sujeito decidisse por uma opção em detrimento de outra, o sujeito delinque quando, 

supostamente, “poderia atuar de outro modo”548, ou seja, em um panorama não determinista. 

Hans WELZEL afirma que o Direito penal: 

 

Parte do conhecimento antropológico de que o homem, como ser determinado 

à responsabilidade, está existencialmente em condições de conduzir 

(conforme os fins) a dependência causal dos impulsos. A culpabilidade não é 

um ato de livre autodeterminação, mas, precisamente a falta de uma decisão 

conforme a finalidade em um sujeito responsável.549 

 

Importante mencionar que Hans WELZEL esclarece que o juízo de culpabilidade não 

pode ser feito a partir da análise psicológica da intencionalidade do sujeito, eis que tal método 

demandaria um acesso ao inexpugnável: o conteúdo mental do indivíduo. Sendo assim, a 

vontade do sujeito é aferida a partir de um juízo comparativo com o comportamento dos seus 

semelhantes. Nesse sentido: “O juízo de que um homem determinado, em uma determinada 

                                                 
546 Não apenas no finalismo, mas de modo geral, o elemento volitivo é decisivo na atribuição da responsabilidade 

pessoal jurídico-penal, já que ele parece estar relacionado com um evento externalizado pelo indivíduo que serve 

para que o “juiz dispense maiores explicações e interrompa a cadeia causal em um dado momento.” PRINZ, 

Wolfgang. Free Will as a Social Institution. In: POCKETT, Susan (org.). Does Conciousness Cause Behavior? 

Cambridge: MIT press, 2000, p. 261. 
547  “A culpabilidade, como juízo de reprovação, é, por assim dizer, coligada com a ideia de possibilidade. Se o 

indivíduo compreende o caráter ilícito de seu comportamento, mas, por alguma razão, é incapaz de se determinar 

de acordo com seu entendimento (impossibilidade de autodeterminação), não há se falar em culpabilidade, pois 

ausente o elemento da imputabilidade. De igual modo, se o indivíduo, por alguma razão, não tem possibilidade de 

conhecer o caráter ilícito de seu comportamento (impossibilidade de cognição), também não há se falar em 

culpabilidade, pois ausente o elemento do potencial conhecimento do caráter ilícito do fato. Daí afirmar Hans 

Welzel: ‘Somente aquilo a respeito do qual o homem pode algo voluntariamente lhe pode ser reprovado como 

culpabilidade’. É também por isso que conclui Cury Urzúa: ‘a culpabilidade é reprovabilidade do fato típico e 

antijurídico, fundada em que seu autor executou, não obstante que na situação concreta podia submeter-se às 

determinações e proibições do direito’.” RIBEIRO, Arthur Davis Floriano. Vontade livre e desvalor da ação no 

direito penal brasileiro. Dissertação de mestrado em Direito. São Paulo: Pontifícia Universidade de São Paulo, 

2011, p. 120. 
548 “Faz-se evidente que a possibilidade de constatação de poder atuar de outro modo é uma mentira vital dos 

penalistas; uma mentira que eles são os primeiros a crer.” HASSEMER, Winfried. Neurociencias y culpabilidad 

en Derecho penal. Tradução de Manuel Cancio Meliá. Disponível em <http://www.raco.cat/index.php 

/InDret/article/view/241335/323926> acesso em 13/02/2017, p. 10. 
549 Ibid., p. 101-102. 
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situação, é capaz de culpabilidade, não é, portanto, um ato teórico, mas um ato puramente 

existencial e de caráter ‘comunicativo’: é o reconhecimento do outro como a si mesmo, como 

um igual, como suscetível de determinação plena de sentido e por isso tão sujeito responsável 

como aquele que o julga550.” Sobre a temática, discorre Dirk FABRICIUS: 

 

A crítica a esse conceito metafísico, que vincula culpabilidade a uma liberdade 

de vontade empiricamente não verificável, estimulou a concepção do ‘juízo 

de culpabilidade social-comparativo’. Essa concepção postula que não se pode 

dizer sobre um indivíduo se ele foi de facto capaz de culpabilidade e, por isso, 

culpado. Poder-se-ia, porém, constituir uma pessoa comparativa, que serviria 

de parâmetro para o juízo. Esta solução pragmática afronta, contudo, a 

determinação legal, que se baseia na individualização, nas relações pessoais 

e, por conseguinte, no próprio indivíduo.551 

 

Retomando a perspectiva de Hans WELZEL acerca da culpabilidade, faz-se necessário 

tratar da noção de imputabilidade. É imputável, para o penalista alemão, aquele que possuir a 

capacidade concreta de culpabilidade, podendo compreender o injusto de um fato e agir 

conforme tal compreensão.  Na teoria welzeniana, a capacidade concreta de culpabilidade dever 

ser entendida, pois, como imputabilidade. Dotado de tal capacidade o agente pode ser 

penalmente sancionado de acordo com a externalização de sua vontade, por meio da ação, que 

é para Hans WELZEL o “comportamento humano consciente dirigido a determinada 

finalidade.552 

Em consonância com a tradição finalista que perdura nas últimas décadas no Direito 

penal brasileiro, especificamente quanto à culpabilidade, é de destacada importância a chamada 

teoria normativa553. Diego-Manuel LUZÓN PEÑA explica que para a concepção normativa da 

                                                 
550 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal... Cit., p. 103. Sobre a aferição do comportamento a partir do 

critério do “homem médio”, vide ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tradução de Diego Manuel Luzón 

Peña. Madri: Civitas, 1997, p. 800 e ss. 
551 FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos. Tradução de Juarez Tavares. In: Afreudite-

Revista Lusófona de Psicanálise Pura e Aplicada, v. 3, n. 5/6, 2007, p. 12. 
552 WELZEL, Hans. Derecho penal aleman: parte general. Tradução de Juan Bustos Ramírez e Sergio Yáñez 

Pérez. Santiago: Jurídica de Chile, 1993, p. 39. 
553 “O desenvolvimento de uma teoria normativa da culpabilidade no período pós-guerra na doutrina alemã e de 

influência alemã foi assentando a ideia de que a culpabilidade estava ligada a uma espécie de ‘reduto de liberdade’ 

ou da existência de uma ‘liberdade relativa’ buscado com isso manter uma margem de indeterminismo da vontade 

humana em um mundo determinista. Autores como Welzel – seguido por seus discípulos finalistas (Cerezo Mir, 

Hirsch) – entendiam a culpabilidade como ‘culpabilidade pela livre autodeterminação da vontade’, Henkel ou 

Arthur Kaufmann com sua monografia sobre o princípio da culpabilidade representam outras diversas concreções 

do espírito de uma época dogmática que condicionou em grande medida todo o debate sobre o fundamento da 

culpabilidade na segunda metade do século XX. Nesse marco conceitual, era irrenunciável a ideia de 
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culpabilidade, formulada nas primeiras décadas do século XX e que se converteu em teoria 

dominante, a culpabilidade é “reprovabilidade” da conduta do sujeito, a possibilidade de a ele 

atribuir uma reprovação individual por sua ação a partir de valorações e critérios normativos.554 

Alguns traços da teoria normativa da culpabilidade começaram a ser estabelecidos com 

os estudos de Edmund MEZGER (ainda que seu viés a respeito da culpabilidade não fosse 

normativista puro, mas sim psicológico-normativo). Para o penalista alemão, a culpabilidade 

consistiria, concomitantemente, em um conteúdo e em um juízo de valor sobre tal conteúdo. A 

conduta culpável corresponde a uma expressão juridicamente reprovável da personalidade do 

agente555.  

Anota-se que dentro da concepção do referido penalista alemão a respeito do delito, há 

um pressuposto de consciência de ilicitude de sua conduta, o qual permite a reprovabilidade 

individual da ação ou omissão antijurídica. Todavia, se inexiste no autor da conduta o 

conhecimento atual da ilicitude (em uma ideia de dolo normativo), embora haja voluntariedade 

na ação ou omissão, há uma carência do elemento normativo que compõe o dolo.  

Buscando uma resolução que permita a aplicação da pena ao criminoso por tendência, 

Edmund MEZGER propõe uma "culpabilidade pela conduta de vida", relacionada ao caráter do 

indivíduo pertencente a um grupo com tendência ao comportamento delituoso, daquele que faz 

parte de um ambiente de criação e educação agressiva e é submetido a modelos imorais e/ou 

ilícitos de vida. Ao indivíduo inserido em tal contexto, faltaria a consciência de ilicitude, como 

elemento normativo dolo, por conseguinte, este estaria incompleto e impossibilitaria a aplicação 

do preceito secundário de um tipo penal, ainda que presente um elemento volitivo na conduta 

realizada.  

A breve remissão aqui feita à noção proposta por Edmund MEZGER de “culpabilidade 

pela conduta de vida” serve para demonstrar que, sob o prisma axiológico, as características do 

autor são aprioristicamente neutras, sendo que uma condição de marginalização do sujeito pode 

servir, concomitantemente, para lastrear a ideia de coculpabilidade e, concomitantemente, 

                                                 
‘alternativismo’, é dizer, que o sujeito podia ter adotado outra decisão compatível com o ordenamento jurídico.” 

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 321. 
554 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias... Cit., p. 403. 
555 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal. Tradução de José Arturo Rodriguez Muñoz. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 9. 
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legitimar um modelo absolutamente antagônico, como a “culpabilidade pela conduta de 

vida”556, proposta consentânea à noção de “Direito penal do autor”557.  

Retomando-se a aproximação entre culpabilidade e livre-arbítrio, Bruna Gonçalves 

Loureiro de Andrade BARROS observa que a teoria normativa “fundamenta o juízo de 

reprovação no dado indemonstrável da liberdade de ação, presumindo a capacidade do agente 

de se autodeterminar em conformidade com a norma sempre que não estiverem presentes as 

hipóteses de inimputabilidade e as demais causas de exculpação.”558 No entanto, a 

culpabilidade, a partir de um aspecto formal – como a reprovabilidade pessoal do autor de um 

crime – não é um conceito apto a determinar qual é o fundamento sobre o qual se justifica a 

punição do sujeito.559 Hernán HORMÁZABAL MALARÉE aponta que: 

 

A culpabilidade se fundamenta no abuso do livre-arbítrio ou capacidade de 

autodeterminação inerente a sua natureza humana pelo indivíduo que 

delinquiu. Claramente adere a essa posição Urruela Mora quando afirma que 

a culpabilidade se baseia na ‘capacidade humana individual de 

autodeterminação conforme um sentido’, posição essa que a nosso juízo não 

logra superar a contundente e definitiva crítica à impossibilidade de 

demonstrar o livre-arbítrio e, portanto, a culpabilidade e, em último caso, o 

próprio direito penal, ou, ao menos, o direito penal retributivo da 

culpabilidade.560 

  

Conforme o fim do excerto anterior, há uma renitente crítica à culpabilidade em relação 

ao livre-arbítrio, seu alicerce indemonstrável. Como será visto nos subcapítulos posteriores, há 

propostas que almejam construir a culpabilidade como uma categoria dogmática que prescinde 

do fundamento da liberdade de vontade humana. Fundamental analisar tal proposições e 

verificar se o livre-arbítrio foi de fato extirpado da culpabilidade ou se as novas propostas 

                                                 
556 Para uma arqueologia do pensamento de Edmund MEZGER, em um tratado sobre as ingerências ideológicas 

sobre o discurso pretensamente asséptico da dogmática jurídico-penal, vide MUÑOZ CONDE, Francisco. 

Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo: Estudíos sobre el derecho penal en el nacional socialismo. 

Valência: Tirant lo Blanch, 2003.  
557 O subcapítulo “5.2 – A coculpabilidade: um prelúdio teórico” delineia de forma mais pormenorizada o conceito, 

mostrando que a coculpabilidade é diametralmente oposta a tal categoria.  
558 BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na 

ideia de vulnerabilidade. Dissertação de mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017, p. 11. 
559 Cf., sobre a temática, CEREZO MIR, José. El concepto material de culpabilidad. In: Revista Peruana de 

ciencias penales, ano III, nº 6. Lima, 1995. Afirma ZAFFARONI: “A reprovabilidade nunca foi critério útil à 

quantificação da pena, e a pobreza dogmática nessa matéria é a melhor prova de que sempre se ocultou uma 

falência dogmática ou discursiva, dificilmente desculpável.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas 

perdidas: a perda da legitimidade no sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001, pp. 260-261. 
560 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... cit., p. 170. 
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apenas trazem novas roupagens ao fundamento da liberdade de vontade, não havendo uma 

superação do livre-arbítrio, mas apenas modificações nominalistas para a mesma ideia.561  

Se essa segunda hipótese estiver correta e a noção de livre-arbítrio ainda perdurar como 

fundamento da culpabilidade, há que se indagar se a indemonstrabilidade do livre-arbítrio é de 

fato um empecilho para que ele legitime a culpabilidade. Feito isso, será possível trabalhar com 

a teoria da “coculpabilidade”, tendo por norte a ideia de autodeterminação e não o livre-arbítrio, 

bem como tendo por proposta legitimadora a teoria do “ator situado”.  

 

5.1.1 – Culpabilidade ou responsabilidade? 

 

Dentre as diversas propostas teóricas de reformulação, reinterpretação ou até mesmo de 

abandono da culpabilidade como elemento do crime, destaca-se a relevância para a dogmática 

penal – e especificamente para o recorte dessa tese – a proposição de Claus ROXIN562, o qual 

elabora uma teoria que mantém a ideia de reprovabilidade intrínseca aos modelos anteriores de 

culpabilidade (por exemplo, a concepção de Hans WELZEL), mas inova ao somar uma 

necessidade preventiva para a aplicação do Direito penal.  

Tal junção de pressupostos foi sintetizada e batizada de “responsabilidade.” 

Fundamental pormenorizar tal conceito. Para iniciar tal mister, cabe recorrer, in litteris, à 

seguinte contextualização escrita por Claus ROXIN:  

 

Se alguém comete um delito – por exemplo perpetra um roubo ou mata uma 

pessoa – tal fato vai muito além do Direito penal. Ele tem dimensões sociais, 

éticas, religiosas, às vezes também políticas ou metafísicas, que todos nós 

                                                 
561 Em um breve devaneio Shakesperiano, cabe citar uma tradução livre de uma fala presente no ato II, cena 2 de 

Romeu e Julieta, em que o dramaturgo inglês mostra que modificações na denominação de um objeto não 

necessariamente modificam suas características: “Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo 

perfume”. Assim, afastar a necessidade do livre-arbítrio como fundamento da culpabilidade, substituindo-o por 

uma ideia similar com uma nova denominação equivale pura e simplesmente a rebatizar o livre-arbítrio e ainda 

manter sua essência como imprescindível à legitimação da culpabilidade. 
562 “Um ano após a última edição do Direito penal alemão de Hans Welzel, de 1969, proferiu em Berlim Claus 

Roxin palestra intitulada Política criminal e sistema de Direito penal, que originou famosa obra homônima. Nela, 

o autor lançou as bases de seu profícuo pensamento, intensamente divergente das teorias até então predominantes 

na Alemanha. De maneira introdutória, pode-se afirmar que onde Welzel vislumbrava um Direito penal orientado 

à conformação moral dos cidadãos, Roxin encontrava a tarefa de prevenir a prática de delitos; onde Welzel 

imaginava um sujeito racional, Roxin se limitava a aceitar a indemonstrabilidade do livre-arbítrio; à pena como 

retribuição da culpa, de Welzel, Roxin ofereceu a pena orientada às finalidades de prevenção.” BARROS, Bruna 

Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de 

vulnerabilidade... Cit., p. 96.  
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tratamos de abarcar com o conceito de culpabilidade. Para dar maior alcance 

a sua disciplina, os penalistas têm se apoiado usualmente em outros saberes 

como a teologia, a filosofia ou a sociologia e transferiram o conceito de 

culpabilidade desses saberes para o direito penal.563 

 

Claus ROXIN define que “a culpabilidade, para o direito penal, é a realização do injusto 

apesar da idoneidade para ser destinatário de normas e da capacidade de autodeterminação que 

daí deve decorrer.”564 Em outra obra, o penalista alemão exemplifica sua assertiva com o que 

ele chama de “exemplo trivial”, transcrito em sua literalidade a seguir:  

 

Parto da premissa de que é um ilícito cruzar uma rua com o semáforo em 

vermelho e vejo que vocês se detêm ante cada semáforo no vermelho até que 

ele fique verde. No entanto, porque estão com pressa para pegar um trem, 

cruzam a rua com o semáforo no vermelho. Nesse caso vocês atuaram com 

culpabilidade. Na conduta deve estar informado tanto o elemento intelectual 

como volitivo da reação normativa, porque a atitude inicial regular era de 

permanecer parado diante do semáforo no vermelho, o que indica claramente 

que vocês compreendem a mensagem da norma: ‘em caso de vermelho, 

parem”, bem como podem conduzir suas ações de acordo com tal indicação. 

Ou seja, vocês são capazes de reagir diante da imposição normativa. Se apesar 

disso, cruzam a rua no semáforo vermelho, agem com culpabilidade.565 

 

Para ROXIN, a culpabilidade está fundada sobre dois elementos: em primeiro lugar, um 

elemento empírico que concerne à capacidade psíquica do sujeito autodeterminar-se; já o 

segundo – só existente se também o for o primeiro elemento – é um elemento normativo 

relacionado à capacidade do sujeito orientar seu comportamento conforme os conteúdos 

                                                 
563 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal. In: Revista peruana de 

Doctrina y Jurisprudencia penales, Lima, nº 1, 2000, p. 346. 
564 ROXIN, Claus. Estudos de Direito penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 138. Em 

linha semelhante: “Um injusto, isto é, uma conduta típica e antijurídica, é culpável quando é reprovável ao autor 

a realização desta conduta porque não se motivou na norma, sendo-lhe exigível, nas circunstâncias em que agiu, 

que nela se motivasse. Ao não se ter motivado na norma, quando podia e lhe era exigível que o fizesse, o autor 

mostra uma disposição interna contrária ao direito.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. 

Manual de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 572. 
565 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal. Cit. p. 347. 
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normativos566, caracterizando o que o autor chama de “acessibilidade normativa.”567 Quanto à 

norma a qual poderia haver respondido o autor, deve ser, portanto, aquela cuja observância 

excluísse a realização típica que fundamenta o injusto568 – só dessa forma pode ser 

materializada uma “culpabilidade individual pela conduta”, no sentido roxiniano569. Andreas 

HOYER discorre acerca de um aspecto absolutamente central da teoria roxiniana da 

responsabilidade: 

 

Para ser ‘capaz de interlocução normativa’, o autor deve haver mostrado, 

seguindo Roxin, a ‘capacidade de autodeterminação’ conforme a norma, o que 

pressupõe, por sua vez, duas capacidades psíquicas parciais: a capacidade do 

autor de poder conduzir sua conduta em correspondencia com sua vontade 

formada previamente e a capacidade desse autor dirigir a conformação de sua 

vontade a partir da norma de conduta relativa à situação da conduta.570 

 

                                                 
566 “A idoneidade jurídico-penal do conceito de culpabilidade roxiniano só pode ser examinada desmembrando-se 

seus dois elementos, o empírico e o normativo. Como elemento empírico, Roxin pressupõe a ‘culpabilidade’, que 

o ‘autor no momento da ação era, por princípio, normativamente acessível’. Trata-se, portanto, da acessibilidade, 

primeiramente, do autor individual e não de uma pessoa idealizada, de constituição mais ou menos similar 

intelecual e moralmente, com a qual seria comparada o autor do delito. Em segundo lugar, trata-se de acessibilidade 

no momento da execução da ação e não em qualquer outro momento anterior ou posterior. Trata-se, em terceiro 

lugar, da acessibilidade concreto ‘no contexto da conduta’, como esclarece Roxin, ao tomar posição rechaçando a 

culpabilidade pela forma de vida, assentada no passado. Em quarto lugar, trata-se da acessibilidade em relação 

com a concreta norma de conduta lesionada pelo autor mediante sua conduta, pois, do contrário, não poderiam ser 

congruentes o injusto e a culpabilidade.” HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa como elemento de la 

culpabilidade... Cit., p. 386. 
567 ROXIN, Claus. Derecho penal... Cit., p. 810. Acerca da noção de “acessibilidade normativa” em ROXIN, 

discorre Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade BARROS: “O fundamento da culpabilidade, segundo ROXIN, 

está relacionado à acessibilidade normativa, isto é, à capacidade psíquica do sujeito de decidir por uma conduta 

em conformidade com a norma, sendo ele ‘culpável quando não adota nenhuma das alternativas de conduta que 

lhe eram em princípio psiquicamente acessíveis’. Assim, a culpabilidade se verifica quando o sujeito, mesmo 

dispondo de um estado mental e psíquico normal que lhe permite decidir por uma conduta adequada ao direito, 

opta por praticar a ação injusta. Diferentemente da teoria do poder atuar de outro modo, a teoria da acessibilidade 

normativa não fundamenta a capacidade do agente de se comportar conforme a norma na ideia do livre-arbítrio, 

uma vez que este seria um fato de impossível constatação. Na verdade, essa teoria pressupõe a liberdade do 

indivíduo para se decidir no sentido da norma quando verificada no caso concreto a sua capacidade psíquica de 

controle, logo, a liberdade de ação trata-se de uma ‘asserção normativa’, isto é, uma presunção feita pelo 

ordenamento que se admite como verdadeira. BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade... 

Cit., p. 30. 
568 Nesse sentido: “Uma norma penal, enquanto reguladora, só está sintaticamente bem formulada se admite 

aleticamente tanto a possibilidade de que ocorra quanto a possibilidade de que não se dê o que descreve. Estará, 

entretanto, mal formulada, se exclui uma destas duas possibilidades. Por isso, a tese deôntica ‘Tício devia ter 

atuado de outra forma’, que encerra o juízo de culpabilidade, supõe, logicamente, a tese alética de que ‘poderia ter 

atuado de outro modo’, e não as de que ‘poderia ter sido de outra forma’ ou ‘não poderia ter atuado de outra 

forma’.” FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. 3ª ed. Tradução de Ana Paula Zomer Sica et al. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 398. 
569 HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa como elemento de la culpabilidade... Cit., p. 386. 
570 Ibid., p. 386. 
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A culpabilidade deve ser avaliada para além da reprovação (a culpa pela conduta), mas 

também deve ser analisada a possibilidade (a partir de critérios teleológicos) de sua 

responsabilização. Assim, a reprovabilidade é pressuposta à aplicação do Direito penal, mas ela 

é, per se, insuficiente, necessitando estar conjugada com uma necessidade preventiva da 

sanção.571 

Segundo Claus ROXIN, a culpabilidade não pode ser aferível a partir da verificação da 

possibilidade real de o autor do ilícito ter agido de outro modo naquela mesma situação, uma 

vez que é empiricamente indemonstrável que um comportamento distinto poderia de fato ter 

ocorrido.572  

Diante de tal indemonstrabilidade, Claus ROXIN busca uma redefinição da 

culpabilidade573, afastando-a do livre-arbítrio como seu alicerce unívoco (uma vez que o 

“problema gnosiológico e próprio das ciências naturais do livre-arbítrio pode ser excluído da 

discussão penal”574) e propondo a ideia de uma imperiosa aferição da culpabilidade a partir da 

necessidade575 da aplicação de uma pena contra um indivíduo (a partir do exame das finalidades 

preventivas da sanção penal576). Afirma o penalista alemão: 

 

Para imputação subjetiva577 de um agir ilícito devem concorrer a culpabilidade 

do autor e uma necessidade preventiva do castigo. Por isso, é minha proposta 

                                                 
571 Bernd SCHÜNEMANN aponta que “a transformação do Direito penal retributivo em um Direito penal 

preventivo não significa de modo algum que agora se possa renunciar à reprovabilidade individual, porém que esta 

passou de um requisito da punibilidade necessário e suficiente, para ser apenas um pressuposto necessário da 

punibilidade.” SCHÜNEMANN, Bernd. La política criminal y el sistema de derecho penal. Tradução de Margarita 

Martinez de Escamillla. In: Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, pp. 693-713, set-dez, 1991, p. 710. 
572 ROXIN, Claus. Derecho penal... Cit., p. 799. 
573 Andreas HOYER pontua que ROXIN concebe a culpabilidade como um “conceito misto empírico-normativo”, 

uma vez que empiricamente há a percepção compartilhada na sociedade de que o sujeito pode motivar-se a partir 

de um comando legal. No entanto, tendo em vista a indemonstrabilidade de tal conjectura, no limite, a 

culpabilidade acaba se fundamentando a partir de um lastro normativo. HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa 

como elemento de la culpabilidade. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: 

Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: 

Edisofer, 2013, p. 386. 
574 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal... Cit., p. 350. 
575 Dirk FABRICIUS aponta que para ROXIN o princípio da culpabilidade acaba sendo uma mera exigência 

decorrente do princípio da proporcionalidade. FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos... 

Cit., p. 13. 
576 SCHÜNEMANN esclarece que “A finalidade preventiva fundamenta a necessidade de pena, o princípio da 

culpabilidade limita sua admissibilidade.” SCHÜNEMANN, Bernd. La función del principio de culpabilidad en 

el Derecho penal preventivo. In: El sistema moderno del Derecho penal: cuestiones fundamentales, Madri: 

Tecnos, pp. 147-178, 1991, p. 172. 
577 A imputação subjetiva está relacionada à atribuição de culpa a partir do prisma volitivo mais a aferição da 

acessibilidade normativa, ao passo que a imputação objetiva analisa os cursos causais, sendo penalmente relevantes 

apenas aqueles que se manifestem como um risco não permitido criado pelo autor. Winfried HASSEMER 

esclarece que “A imputação objetiva estabelece a conexão entra a conduta e um acontecimento. Trata da questão 
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chamar tal elemento do delito não de ‘culpabilidade’, mas sim 

‘responsabilidade’. Na teoria da imputação subjetiva devem ser integrados 

junto à culpabilidade também aspectos preventivos, de modo que a 

culpabilidade só constitui um aspecto parcial, ainda que essencial, do que 

denomino de ‘responsabilidade’. Tudo isso possui importantes efeitos na 

fundamentação dogmática do Direito penal, mas também possui alcance 

prático quanto às possibilidades de eximir a aplicação das penas.578 

 

A superação da noção de “culpabilidade” a partir da proposta roxiniana de 

“responsabilidade” traz consigo a necessidade preventiva da pena como pressuposto579, além 

da ideia de reprovabilidade, calcada na capacidade de autodeterminação do sujeito e de 

acessibilidade normativa, considerando-se ser o sujeito imputável capaz de reagir conforme o 

comando normativo. Nas palavaras de Claus ROXIN: 

 

A base real da determinação da culpabilidade segue sendo a capacidade de 

reagir ante a norma, não a liberdade humana de ação. Aquele que, apesar da 

capacidade de reagir ante a norma, atua de forma contrária a ela, é considerado 

culpável. Este é um princípio jurídico genericamente aceito que, tal qual 

outras regras jurídicas básicas (como a obrigatoriedade geral dos contratos, o 

princípio da igualdade), não necessita ser problematizado.580 

 

                                                 
de se um acontecimento pode ser considerado como consequência de um comportamento. Sem a categoria da 

imputação objetiva, em nosso mundo faltaria uma orientação básica. Não saberíamos nada sobre o causalismo e 

menos ainda sobre os autores dos acontecimentos. A imputação subjetiva estabelece a conexão entre o 

acontecimento e a responsabilidade do ser humano que causou o acontecimento. Fundamenta a culpabilidade. Tem 

como pressuposto a imputabilidade, e adianta o questionamento que esta implica no conceito de pessoa: se sobre 

esta pode ser formulada uma reprovação a um acontecimento causado.” HASSEMER, Winfried. Neurociencias y 

culpabilidad en Derecho penal. Tradução de Manuel Cancio Meliá.  Disponível em 

<http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view /241335/323926> acesso em 13/02/2017. 
578 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal. In: Revista peruana de 

Doctrina y Jurisprudencia penales, Lima, nº 1, 2000, p. 354. 
579 Como já apontado, para Claus ROXIN, a exigibilidade da conduta conforme o ordenamento jurídico não está 

lastreada apenas na reprovabilidade, mas sim na responsabilidade, que pressupõe uma culpabilidade que aplique 

uma crivagem sobre a conduta delituosa a partir do prisma da necessidade preventiva da aplicação da pena. 

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tradução de Diego Manuel Luzón Peña. Madri: Civitas, 1997, p. 

797. 
580 ROXIN, Claus. Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el derecho penal. In: Revista peruana de 

Doctrina y Jurisprudencia penales, Lima, nº 1, 2000, pp. 350-351. Afirma ainda o autor: “A velha disputa sobre 

se a culpabilidade é um estado real ou uma imputação e se deve ser localizada na cabeça do autor ou na cabeça do 

julgador, deve ser respondida com ‘tanto na de um como na de outro’. A capacidade de reagir ante a norma pode 

ser estabecida, em princípio, como um estado empírico na psique do autor. A possibilidade de atuar de outra 

maneira daqui derivada é uma imputação normativa, fundada socialmente e psicologicamente, a não ser que, desde 

o ponto de vista de um estrito indeterminismo, considere-se a liberdade de decisão humana também como 

realmente demonstrável.” Ibid., p. 350. 
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No entanto, ocorre que, ainda que com novas denominações, tais noções como 

“autodeterminação” e “acessibilidade normativa”, no limite, não fogem do pressuposto do livre-

arbítrio, fundamento do tradicional modelo de culpabilidade. 

Esse fundamento da reprovabilidade (dentro do escopo da ideia de responsabilidade de 

Claus ROXIN) é construído visando a uma superação do modelo finalista de possibilidade de 

ação distinta no mesmo caso em concreto, o “poder atuar de outro modo” que sustenta a 

culpabilidade em Hans WELZEL. Para teoria roxiniana, sintetiza Salah Hassan KHALED JR.:  

  

A autonomia do sujeito (pressuposta às noções de culpabilidade 

vigentes à época) não significa que o agente teria podido faticamente agir de 

outra maneira, mas apenas que ele, em caso de capacidade de orientação 

intacta e assim de ‘apelabilidade’ normativa com aquela dada, é tratado como 

livre. Roxin afirma que esta possibilidade de condução ‘na maioria dos casos 

é dada ao adulto sadio’. Quem tem essa qualidade, é ‘tratado como livre’, e 

esta seria uma ‘disposição normativa da qual a valoração social do problema 

teórico-cognitivo e científico natural do livre-arbítrio é independente’.581 

 

Assim, há que aclarar que não há na teoria roxiniana da responsabilidade uma verdadeira 

superação da imperiosidade da liberdade de vontade humana como alicerce da reprovabilidade, 

mas sim uma fundamentação de ordem normativa que a coloca como pressuposta, posto que 

inverificável. Desta feita, embora não seja possível demonstrar a existência do livre-arbítrio nos 

seres humanos, a acessibilidade normativa e autonomia fundamentam a comunicação de 

liberdade de vontade do sujeito e, por conseguinte, seu tratamento como livre. Cabe transcrever 

a tomada de posição de Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, autor que vai ao encontro da posição 

roxiniana de culpabilidade lastreada em critérios normativos: 

 

Em minha opinião – e abandonando a posição que mantive em obras anteriores 

de alicerçar a culpabilidade, concebida de modo neutro como 

responsabilidade pessoal, exclusivamente na motivabilidade normal e na 

necessidade de prevenção geral – é correta a concepção normativa da 

culpabilidade, entendendo esta como a reprovabilidade jurídico-penal por um 

fato típico. Primeiramente, há que se destacar que tal conceito não está 

impregnado, como às vezes é afirmado, de uma indesejável conotação 

moralizante, e menos ainda metafísica ou religiosa: trata-se de reprovabilidade 

jurídica, desde valorações jurídicas e concretamente jurídica-penal.582 

                                                 
581 KHALED JR, Salah Hassan. O problema da indemonstrabilidade do livre-arbítrio: a culpabilidade jurídico-

penal diante da nova concepção de homem da neurociência. In: Sociologia Jurídica, n. 10, 2010. 
582 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias... Cit., p. 434. 
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Diego-Manuel LUZÓN PEÑA observa que, para Claus ROXIN, a conduta motivada 

pela acessibilidade normativa não é uma hipótese indemonstrável (infere-se que a 

indemonstrabilidade suscitada pelo penalista alemão faça referência à ideia de livre-arbítrio), 

mas sim “um fenômeno científico empírico como provam a psiquiatria e psicologia”.583  

No entanto, a mudança de comportamento a partir de um comando normativo não pode, 

por si só, conduzir a responsabilização em razão da reprovabilidade do sujeito584. Isso porque 

no momento em que o sujeito supostamente dotado de acessibilidade normativa delinque, nada 

assegura que naquelas específicas circunstâncias o indivíduo não poderia ter agido senão 

cometendo o delito. É dizer, a acessibilidade normativa proposta por Claus ROXIN e, de fato, 

demonstrável, não é incompatível com o determinismo, já que reagir a uma norma em uma 

situação e em outra não podem ser apenas manifestações de relações causais previamente 

estabelecidas e não decisões tomadas a partir da apreensão do conteúdo normativo. 

Dessa forma, a mera acessibilidade normativa não é suficiente à conformação da noção 

de reprovabilidade. Diante de tal dificuldade, Claus ROXIN acaba por concluir que o Direito 

deve estar, no limite, lastreado sobre uma ideia de livre-arbítrio, ainda que este não seja 

exatamente demonstrável, há que se considerar o cidadão como um ente livre, capaz de 

responsabilidade. 

Não se trata de liberdade de vontade como ficção (eis que não há comprovação da 

falsidade de tal noção), mas sim de normativamente estabelecer, tal qual um postulado585 

(possivelmente verdadeiro, embora indemonstrável) a noção de livre-arbítrio como uma das 

                                                 
583 Ibid., p. 417. 
584 “A reprovabilidade individual requer, além da liberdade de decisão e atuação, mais concretamente a 

possibilidade de o sujeito determinar-se e motivar-se por meio das normas penais e isso, pressupõe, como destacou 

Roxin, acessibilidade (ou apelabilidade ou abordabilidade) normativa. É dizer, que a norma jurídico-penal possa 

ser apreendida pela inteligência e compreensão do sujeito para motivá-lo e influenciá-lo em seu comportamento 

antes que ele tome uma decisão. (...) Mas a culpabilidade também requer a possibilidade subjetiva ou individual 

de conhecer os pressupostos da proibição ou antijuridicidade, é dizer, os elementos do tipo e a ausência dos 

elementos das causas de justificação.” LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias... 

Cit., p. 448. 
585 Para LUZÓN PEÑA “A liberdade de atuação humana é, portanto, conforme define Roxin, não só uma 

suposição, disposição ou premissa normativa, senão uma ‘asserção normativa’. É dizer, segundo o significado de 

asserção, uma ‘proposição em que se afirma ou se dá algo por certo’ por parte das normas jurídicas.” LUZÓN 

PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). 

Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 

de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 444. 
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premissas mais comezinhas da “reprovabilidade”, que é, conforme dito, um dos elementos 

componentes da “responsabilidade” para Claus ROXIN. Discorre Davi TANGERINO: 

 

O sujeito culpável do funcionalismo é aquele que, em um contexto fático dado, 

contraria as expectativas normativas, quando, por estar inserido no contexto 

comunicativo, poderia ter sucumbido a elas. Também aqui pode qualquer ser 

humano acessar a legalidade de suas ações, por confronto às expectativas 

normativas, conhecidas por meio dos processos comunicativos. Roxin, 

contornando o tema do livre-arbítrio, não pode abrir mão de algum grau de 

liberdade: ‘eu encaro como insolucionável o problema do livre-arbítrio e 

assumo que as pessoas, até um certo limite, para o qual são impelidas por meio 

de sua constituição e do ambiente, possuem uma segura liberdade de decisão’. 

Assim, quando frustra a expectativa social, imperioso que a teia comunicativa 

seja restaurada por meio da reafirmação do valor violado, que se dá quando 

da imposição da pena (abordagem prevencionista).586 

 

Conclui o penalista brasileiro, a partir das linhas do excerto colacionado anteriormente 

que “A Menschenbild (“visão do sujeito”) do funcionalismo, portanto, altera os nomes dos 

atributos daquele homem iluminista, mantendo-o, no essencial, inalterado. Em outras palavras, 

trata-se do homem iluminista usando novas vestes587.” No mesmo diapasão, Hernan 

HORMAZÁBAL MALARÉE afirma, quanto à ideia roxiniana de responsabilidade, que “o 

problema segue no conceito de culpabilidade pois o efeito comunicativo da norma e a 

capacidade de autocontrole não são mais que reformulações da ‘motivabilidade’588 que pouco 

ou nada agregam589.” No limite, penalistas que rechaçam a ideia de “poder atuar de outro 

                                                 
586 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit. p. 115. 
587 Ibid.,. p. 115. 
588 Termo que designa a capacidade de comportamento reativo perante a um comando normativo, sendo tal 

capacidade adquirida conforme incide sobre o sujeito as instâncias de controle social informal e, por fim, formal. 

A ideia de motivabilidade é central, por exemplo, na teoria da culpabilidade proposta por Francisco MUÑOZ 

CONDE. Em clara referência ao pensamento do penalista espanhol, Davi de Paiva Costa TANGERINO afirma 

que o conteúdo material da culpabilidade adviria da “relação entre o indivíduo e a norma penal, em virtude da qual 

o comando normativo penetra na sua consciência e pode ser determinante de seu comportamento. Nesse sentido a 

culpa é a última fase de um processo de motivação e socialização, o qual começa com a educação familiar e se 

estabelece ao longo da vida por meio da introjeção das demandas sociais”. TANGERINO, Davi de Paiva Costa. 

Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da Criminologia... Cit., p. 109. 
589 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. In: Revista de 

derecho (Valdivia), v. 18, n. 2, p. 167-185, 2005, p. 176. Em sentido semelhante, Juarez Tavares tece a seguinte 

observação sobre o funcionalismo (em uma perspectiva ampla e em contraponto à perspectiva finalista), para o 

qual “a deslealdade ao direito é um juízo de adequação acerca da conduta e de sua capacidade de motivação para 

com as exigências da norma. Muda o método, mas não o conteúdo.” TAVARES, Juarez. Culpabilidade: a 

incongruência dos métodos. São Paulo: Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM), n. 24, pp. 145-

156, 1998, p. 153. 
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modo”590 acabam por lançar mão da ideia de “capacidade de motivação conforme à norma”, 

sendo que ambas categorias são indemonstráveis.591 

Portanto, embora haja um notável mérito na ideia de “responsabilidade” ao inserir como 

critério de imputação a presença de uma finalidade preventiva (e neste aspecto há uma 

inequívoca inovação), parece assistir razão a Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE no que 

concerne a sua afirmação de que a teoria roxiniana da responsabilidade não logra êxito em 

superar e prescindir o uso do livre-arbítrio com fundamento último da reprovabilidade (um dos 

elementos da noção de responsabilidade).  

Trata-se, a bem da verdade, de uma revisão da reprovabilidade a partir de um percurso 

meramente nominalista592, pois o autocontrole somado à adesão normativa também pressupõem 

que o sujeito possa “agir de outro modo”, no sentido de ser apto a se comportar conforme a 

imposição da norma, em detrimento de perfazer um ato delituoso. Ana Isabel PÉREZ CEPEDA 

observa, quanto às categorias que sustentam a culpabilidade como reprovabilidade, que: 

 

A capacidade de compreensão e comportamento conforme não é distinta do 

critério de capacidade de motivação das normas penais. Ambas tomam em 

consideração um dado irrefutável: a responsabilidade do sujeito não é um 

fenômeno individual, mas sim social. Se a compreensão do comportamento 

humano há de ser feita a partir de uma chave sociológica, parece óbvio que a 

mesma perspectiva deve se impor na análise do comportamento culpável. E, 

desde essa perspectiva, pode-se constatar que as ciências comportamentais 

permitem fixar normativamente critérios para a determinação dos casos em 

que é possível atribuir a um indivíduo a conduta cometida e torná-lo 

responsável por ela. O fundamento comum a esses critérios está radicado nas 

faculdades (motivabilidade perante a uma exigência normativa, inteligência, 

                                                 
590 Jaime NÁQUIRA RIVEROS afirma: “Não é possível criar o pressuposto, necessário para o experimento que 

comprove a liberdade de vontade, de que se trata a mesma pessoa na mesma situação podendo agir de modo 

diferente que o fez. Consequentemente, haja vista que o experimento não pode ser realizado com êxito, não é 

possível responder a questão acerca de poder haver atuado de outra maneira. O autor remete a NOWAKOWSKI 

que afirma que “a polêmica sobre o livre-arbítrio não pode ser decidida científico-ontologicamente.” NÁQUIRA 

RIVEROS, Jaime. Constitución Política y fundamento material del principio de culpabilidad. In: Revista Chilena 

de Derecho, p. 189-200, 1995, p. 192. 
591 A afirmação de que um sujeito que podia e devia motivar-se pela a norma e não o fez, sendo que assim cometeu 

uma conduta delitiva, equivale a dizer que o sujeito podia e devia levar cabo a uma conduta distinta da que 

efetivamente realizou; é dizer que o sujeito era livre para decidir se realizaria esta ou outra conduta, uma delituosa 

e outra adequada à norma. Cf. CARBONEL MATEU, Juan Carlos, Derecho penal: Conceptos y principios 

constitucionales. Valência: Tirant lo blanch, 1996, p. 212. 
592 “Na mesma toada, observa FEIJOO SÁNCHEZ que, a partir dos anos setenta, autores propuseram modificações 

terminológicas para desvincular de forma mais clara o fundamente da culpabilidade da possibilidade individual de 

atuar de outra maneira. Assim, por exemplo, rebatizam a categoria da culpabilidade como ‘responsabilidade’ 

(Roxin) ou como ‘imputação pessoal’ (Mir Puig).” Destaca-se a frase que FEIJOO SÁNCHEZ usa como conclusão 

à descrição das modificações terminológicas sobre a noção de culpabilidade: “Sem dúvidas, tais teorias 

estabeleceram critérios para limitar a responsabilidade jurídico-penal, mas não para fundamentá-la.” FEIJOO 

SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 330.  
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afetividade) que permitem ao ser humano participar com seus semelhantes em 

uma vida comunitária.593 

 

Em suma, o componente do livre-arbítrio, ainda que implícito e rebatizado, persiste na 

proposta da “responsabilidade” em detrimento da “culpabilidade”. Cabe, desse modo, perquirir, 

se é possível e adequado aos fins manifestos do Direito penal, um modelo de culpabilidade (ou 

responsabilidade) que legitime a pena dispensando a premissa de livre-arbítrio.  

 

5.1.2 – O livre-arbítrio (ainda) é o alicerce da culpabilidade? 

 

“Sem o libre-arbítrio não há alternativa à conduta, sem alternativa à conduta não há 

reprovação da culpabilidade594”. Tal assertiva, presente na obra de Winfried HASSEMER, 

permanece – no atual “estado da arte” dogmática penal – verdadeira? 

Há que se indagar se é possível conceber um Direito penal que prescinda da noção de 

culpabilidade como reprovabilidade ou algo que o valha. No entanto, uma questão anterior há 

que ser colocada: é possível construir um conceito de culpabilidade que seja dissociado do livre-

arbítrio? É dizer, dentro de uma perspectiva determinista há espaço para a culpabilidade ou ela 

é indissociável à premissa de liberdade de vontade do sujeito? Quais os limites da dúvida 

determinista? Diante de tal indagação, Tomás VIVES ANTÓN afirma que “a dúvida 

determinista não se limita, pois, a colocar em juízo a culpabilidade, mas, involuntariamente, vai 

muito mais além: toda linguagem que sustenta a ação acaba deslegitimada por ela.”595 

Exemplificando-se, dentro do contexto aventado acima, Luigi FERRAJOLI expõe e, ato 

contínuo, critica a tentativa de refutação da incompatibilidade entre determinismo e 

culpabilidade, proposta por Alf ROSS. Senão veja-se: 

 

Alf Ross, por exemplo - seguindo a esteira de tentativas análogas 

protagonizadas por outros filósofos do passado -, tem tentado refutar, sem 

êxito, a tese da incompatibilidade entre determinismo e culpabilidade, e, de 

                                                 
593 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La peligrosidad en la teoría del delito. Exercício para a obtenção da Cátedra 

em Direito penal da Universidade de Salamanca, Salamanca, 2016. 
594 HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do direito penal. Tradução de Pablo Rodrigo Alflen 

da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005, p. 305. 
595 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. El principio de la culpabilidad. In: Díez Ripollés, José et al (orgs.). La 

Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. 

Madrid: Tecnos, 2003, p. 232. 
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forma geral, entre determinismo e responsabilidade moral. ‘O único 

pressuposto necessário da culpabilidade’, afirma, ‘é que a conduta humana, 

dentro de certos limites, seja sensível a impulsos direcionais, suscitados pelo 

conhecimento das previsíveis reações retributivas. Mas este indubitável dado 

empírico é tão conciliável com os pressupostos deterministas quanto com os 

pressupostos indeterministas’. Está claro, no entanto, que dessa forma se 

escamoteia o cerne do determinismo. O que os deterministas sustentam não é 

que a vontade humana não seja influenciável por normas e ameaças de pena, 

senão que esta influência não é decisiva, já que depende de outros fatores 

externos, como a herança ou o ambiente, conhecidos em parte e em parte 

ignorados, mas não por isso menos determinantes, que condicionam de 

maneira inexorável e praticamente decisiva a vontade do agente.596 

 

Björn BURKHARDT opõe-se às afirmações de que a ausência de livre arbítrio não lança 

por terra a ideia de culpabilidade. Para ele, afirmações como a da frase “não há culpabilidade 

sem livre-arbítrio” estão baseadas em um cúmulo de concepções e interpretações errôneas. A 

tais concepções e interpretações, o penalista alemão oferece as seguintes respostas:  

 

1. As ideias sobre a perspectiva da primeira pessoa baseadas na psicologia não 

contêm postulados metafísicos e epistemológicos insustentáveis. 2. A 

afirmação de que as pessoas são, em geral, livres para eleger (e atuar) de outro 

modo é verdadeira, desde a perspectiva da primeira pessoa. 3. Se se quer 

explicar e valorar ações – ao menos concernentes ao Direito penal – a 

perspectiva da primeira pessoa é decisiva: ‘nossas ações são um uma função 

de nossas representações mentais sobre o mundo, não o mundo como ele o é 

(a menos, certamente, que seja exatamente como o representamos)’. 4. O 

Direito penal não se sustenta sem um princípio de culpabilidade pessoal. 

Ademais, a teoria do Direito penal não é afetada pelos descobrimentos de 

Benjamin Libet.597 

                                                 
596 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. 3ª ed. Tradução de Ana Paula Zomer Sica et al. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 396. O autor italiano lança mão de uma conceituação heterodoxa a respeito da posição 

determinista, ao afirmar que os deterministas aceitam a influência das normas sobre o comportamento, mas que 

entendem que, preponderantemente, outros fatores externos condicionam o indivíduo. Na realidade, o debate entre 

deterministas, indeterministas e compatibilistas está mais ligado a uma questão muito anterior aos fatores 

predominantes no comportamento do sujeito: tal questão é a existência ou inexistência do livre-arbítrio. A crença 

equivocadamente creditada por Luigi FERRAJOLI aos deterministas (quaisquer que sejam suas vertentes), na 

verdade, está melhor adequada a uma das ideias centrais dessa tese, qual seja, a noção de autodeterminação como 

um conceito que leva em consideração o conjunto dinâmico de influências sobre o indivíduo, sendo certo que tal 

conceito não está ligado a uma perspectiva determinista.  
597 BURKHARDT, Björn et al. El problema de la libertad de acción en el derecho penal. Tradução de Rafael 

Alcácer Guirao e Bernardo Feijoo Sánchez. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.37. Arthur Ribeiro discorre sobre  a 

noção de culpabilidade na obra de BURKHARDT, a qual visa uma superação da noção de livre-arbítrio como 

categoria universal e centrar a ideia de liberdade subjetiva (como uma experiência pessoal): “A perspectiva da 

primeira pessoa, para Burkhardt, é tão importante que a expressão ‘poder-agir-de-outro-modo’ deve ser analisada 

sob o ponto de vista do agente, a fim de que se possa afirmar que o indivíduo ‘actuó en la creencia de que tenía 

esa alternativa’ de que agiu acreditando que poderia ter agido de modo diverso.” RIBEIRO, Arthur Davis Floriano. 

Vontade livre e desvalor da ação no direito penal brasileiro. Dissertação de mestrado em Direito. São Paulo: 

Pontíficia Universidade de São Paulo, 2011, p. 138. 
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Há uma inconteste celeuma entre penalistas no que diz respeito ao livre-arbítrio como 

fundamento da culpabilidade e, por sua vez, acerca da culpabilidade como (um dos) 

fundamento(s) do Direito penal. Não raro surgem posições que tentam rebatizar as mesmas 

ideias de outrora com novos nomes ou ainda propostas que não se mantém erigidas após uma 

crivagem lógica, gerando paradoxos que pressupõem esclarecimentos. Para tanto, a Filosofia da 

linguagem, por exemplo com a ideia de “terapia filosófico-gramatical” de Ludwig 

WITTGENSTEIN é um instrumento privilegiado para aclarar conceitos dúbios, contraditórios, 

sem sentido. 

Quanto às dificuldades teoréticas e paradoxos que o assunto geral, Enrique 

GIMBERNAT ORDEIG afirma: “Tem-se a impressão que há algo de desespero no modo com 

que os juristas se aferram ao princípio da culpabilidade. Por exemplo: confessar abertamente 

que é irracional admitir a existência do livre-arbítrio e, não obstante, decidir-se a favor dele598”.  

Tal observação demonstra a fragilidade e – concomitantemente, ao menos nas teorias de 

grande parte dos penalistas – a imprescindibilidade da noção de livre-arbítrio para culpabilidade 

ou mesmo responsabilidade, sendo certo que este último conceito (a responsabilidade), como 

visto ao final do subcapítulo anterior, não pareceu se desvencilhar satisfatoriamente do 

pressuposto da liberdade de vontade.599  

Conforme afirmado, ainda predomina no Direito penal, posições que colocam a 

culpabilidade lastreada de alguma forma sobre o livre-arbítrio.  Discorre e exemplifica Bernardo 

FEIJOO SÁNCHEZ sobre a miríade de posicionamentos de autores pós-finalistas a respeito do 

dilema do livre-arbítrio frente à culpabilidade:  

 

Alguns penalistas renunciaram à culpabilidade como pressuposto legitimante 

da pena (Gimbernat Ordeig), enquanto a maioria da doutrina se empenhou a 

                                                 
598 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal? In: Estudios de Derecho 

Penal, Madri: Tecnos, 1980, 108-109. Tal percepção não é nova e nem exclusiva de GIMBERNAT ORDEIG 

conforme observa Davi TANGERINO: “A estranheza que Arthur Kaufmann já expressava em 1967 é retomada 

com clareza hialina por Francisco Muñoz Conde, a saber, a incontornável contradição entre prevenção e 

culpabilidade: primeiro afirma que a culpabilidade é um conceito fictício de raízes metafísicas incapaz por si só 

de servir de fundamento à imposição de uma pena; em seguida, todavia, atribui a esse conceito fictício nada menos 

que uma função limitadora do poder de intervenção estatal” TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação 

crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da Criminologia... Cit. p. 114. 
599 Não à toa, afirma Cezar Roberto BITENCOURT: "O livre-arbítrio como fundamento da culpabilidade tem sido 

o grande vilão na construção moderna do conceito de culpabilidade e, por isso mesmo, é o grande responsável pela 

sua atual crise." BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 357. 
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fundamentar a culpabilidade com independência da possibilidade de atuar de 

outro modo. Há também propostas agnósticas a respeito do livre-arbítrio que 

buscam uma fundamentação da culpabilidade compatível tanto com o ponto 

de partida determinista como o indeterminista (Roxin) ou ainda há que assuma 

a hipótese determinista (Mir Puig).600 

 

Para além das propostas enumeradas e sintetizadas por Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ 

no excerto acima, há ainda uma perspectiva teórica que supera, por um lado, a culpabilidade 

finalista centrada no livre-arbítrio e, por outro, a responsabilidade funcionalista ligada a 

finalidades preventivas. Tal proposta, que merece destaque dentro do recorte dessa tese, 

também pode ser situada como pós-finalista, bem como também propõe a revisitação do 

conceito de culpabilidade, sendo concebida por Klaus GÜNTHER601, com notável lastro no 

pensamento de Jürgen HABERMAS602.  

Para melhor delinear o modelo procedimental de culpabilidade proposto por Klaus 

GÜNTHER, cabe empreender uma contextualização do seu alicerce teorético. Buscar-se-á 

alcançar tal intento nos parágrafos abaixo, a partir de alguns esclarecimentos sobre o 

pensamento habermasiano e também pelas ponderações de dois juristas brasileiros, Juarez 

TAVARES e Marcelo NEVES.  

Para Juarez TAVARES, a conduta penalmente relevante deve ser uma conduta 

socialmente relevante e não apenas uma atividade finalisticamente orientada, na qual seja 

                                                 
600 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., pp. 328 e 329. Para a 

posição de MIR PUIG, que não será esmiuçada no recorte da tese, cf. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal: Parte 

General. Barcelona: Reppertor, 2011, p. 550 e ss. Para uma crítica contundente da posição determinista de MIR 

PUIG, cf. LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias... Cit., pp. 414-416. 
601 O próprio GÜNTHER revisita e evidencia os modelos propostos anteriores à sua teoria. Nesse sentido, Davi de 

Paiva Costa TANGERINO afirma: “Uma feliz síntese das incontáveis nuances dogmáticas quanto à culpabilidade 

é oferecida por Klaus Günther, que identifica duas principais posições. A primeira funda a culpabilidade na 

liberdade do autor de agir de outro modo no momento do fato. A segunda renuncia justamente à tarefa de 

fundamentar o significado da culpa a partir do autor, assimilando tal significado pelos fins preventivos da pena. 

Ali, a teoria normativa pura; aqui, o funcionalismo.” TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos 

fundamentos da culpabilidade a partir da criminologia... Cit., p. 114. 
602 Acerca da aproximação do pensamento desse Filósofo alemão ao tema da legitimidade do ordenamento jurídico, 

cabe a seguinte introdução: “Jürgen HABERMAS fundamenta a legitimidade das normas jurídicas na 

racionalidade do processo legislativo que levou à sua criação, que configura um discurso político-jurídico no qual 

estão presentes conteúdos muito diferentes: morais, ético-sociais, compromissos entre interesses e aspectos 

pragmáticos. Tal discurso jurídico de criação do Direito, assim ocorre com o discurso de aplicação do Direito, está 

condicionado pelas exigências comunicacionais do sistema jurídico, que pretendem compensar a impossibilidade 

de alcançar um discurso racional pleno.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal: 

Considerações sobre os elementos normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. Tese de 

titularidade em Direito penal. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, pp. 46-47. 
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percebida uma relação de causa e efeito. Nesse sentido, o contexto do crime é constituído pelas 

condições externas e internas do “mundo da vida” que se mesclam e influenciam o sujeito.603 

A expressão aspada no parágrafo anterior, “mundo da vida” alude, no contexto em 

questão, ao pensamento habermasiano604. De acordo com Jürgen HABERMAS605, houve um 

dualismo concomitante no paulatino processo de incremento da complexidade (e, por 

conseguinte, racionalização) das relações sociais. 

De uma mão, uma racionalização funcional, concernente a instituições estatais e à 

economia; de outra mão, uma racionalização comunicacional, envolvendo aspectos simbólicos 

da sociedade, como a moral, a arte, a religião. 

 Nesse panorama, nota-se um contraste entre o domínio dos sistemas funcionalizados 

(relacionados à economia e política) e o domínio sociológico, este que é o “mundo da vida”, 

calcado no que Jürgen HABERMAS denomina de “solidariedade”, conceito que remete à ideia 

de pertencimento, de comunhão, que se dá por meio de um compartilhamento da comunicação 

dentro do seio de uma sociedade, não à toa, Marcelo NEVES afirma que o “mundo da vida” é 

a “a moldura simbólica de referência da ação comunicativa”.606  

 

A hipótese global que assim se obtém para a análise dos processos de 

modernização é que o mundo da vida, progressivamente racionalizado, fica 

desacoplado dos âmbitos de ação formalmente organizados e cada vez mais 

complexos que são a economia e a administração estatal, e cai sob sua 

dependência.607 

 

Dessa forma, o pensador alemão detecta uma incapacidade comunicacional do domínio 

social e do domínio econômico e político, o que reverbera inclusive no Direito penal, eis que, 

não raro, os fundamentos de propulsionam as contruções dogmáticas e/ou de política criminal 

estão absolutamente descompassados da realidade social e são oriundos de discursos 

                                                 
603 TAVARES, Juarez. La dommatica del reato e il contesto delle relazioni della vita. In: CAVALIERE, Antonio 

et al. (org.). Política criminale e cultura giuspenalistica. Scritt in Onore di Sergio Moccia. Nápolis: Edizione 

Scientifiche Italiane, pp. 359-373, 2017, pp. 360-361. 
604 Embora o termo lebenswelt (traduzível como “mundo da vida”) já tenha sido utilizado por filósofos anteriores, 

como Edmund HUSSERL e Martin HEIDEGGER. 
605 Vide HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalidad 

social. Tradução de Manuel Jiménez Rendón. Madri: Taurus, 1987, pp. 432 e ss. 
606 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O Estado Democrático de Direito a partir e 

além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 68-70. 
607 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa... Cit., p. 432. 
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pretensamente assépticos, mas que escondem intenções latentes que correspondem ao domínio 

econômico e político.  

A partir dessa ótica, apenas por meio de uma aproximação entre o Direito penal e o 

“mundo da vida”, poder-se-á conceber a possibilidade de apenamento de um indivíduo em 

virtude da perpetração de um injusto. Tal aproximação pressupõe a participação ou, ao menos, 

a possibilidade de participação dos sujeitos nos processos deliberativos, o que permite a criação 

de tomadas de decisões baseadas em consensos e indissociavelmente legitimadas pelo 

procedimento.  

Outrossim, inexistem, no modelo acima apresentado, decisões apriorísticas ou verdades 

perenes608, pois a forma (debate democrático) é o elemento de legitimação do processo 

normativo. Nas palavras de Marcelo NEVES, “o direito vale não apenas porque é posto, mas 

sim enquanto é posto de acordo com um procedimento democrático, no qual se expressa 

intersubjetivamente a autonomia dos cidadãos”.609 

Nesse diapasão, com notável influência habermasiana, Klaus GÜNTHER, abordando 

especificamente as normas penais, afirma que a derivação das normas a partir de um processo 

democrático e aberto a participação dos sujeitos é o elemento de legitimidade do conteúdo 

normativo elaborado. Para melhor compreender tal concepção, é necessário descortinar 

algumas premissas do pensamento do referido penalista. 

Klaus GÜNTHER – para quem “a culpa é “uma atribuição, que se orienta de conformidade 

com a ordem e cuja violação é imputada a uma pessoa”610 – critica a fundamentação da 

culpabilidade proposta nos modelos finalistas e funcionalistas por não lograrem êxito em 

dissociar a culpa de pressupostos morais611.  

Para esse autor, a carência de legitimidade do modelo de culpabilidade que dialoga com 

aspectos morais só pode ser superada por meio de uma construção procedimental do Direito 

penal, calcada em uma legitimação democrática do ordenamento jurídico-penal, de modo que 

                                                 
608 Para Jürgen HABERMAS, verdade corresponde a aceitação, uma vez que o consenso é um dos pilares de sua 

teoria procedimental e, por sua vez, estaria alicerçado em uma “situação de comunicação, que estaria representada 

pela igualdade de oportunidade para todos os participantes do discurso, pela liberdade de expressão, pela ausência 

de privilégio, pela veracidade e pela ausência de coação” TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo 

Horizonte: Delrey, 2003, p. 72-73. 
609 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã... Cit., p. 114. 
610 GÜNTHER, Klaus. A culpabilidade no Direito penal atual e no futuro. Tradução de Juarez Tavares. In: Revista 

Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM), n. 24, outubro-dezembro, pp. 78-92, 1998, p. 81. 
611 Ibid., pp. 79 e ss. 
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o Direito penal expresse em seu conteúdo um interesse geral, assegurado em uma dinâmica em 

que a elaboração das normas é permeável à participação dos cidadãos, como sujeitos 

deliberadores.   

O penalista alemão esclarece que as normas penais são válidas, desde que seja 

oportunizada ao cidadão a possibilidade jurídica e institucional de participar do processo 

democrático de elaboração ou modificação normativa e “ainda que nem todos os cidadãos 

tenham feito uso da sua capacidade deliberativa e nem todos os partícipes se tenham melhor 

motivado para uma revisão da atitude que está sendo rejeitada.”612 

Para Klaus GÜNTHER, a comunicação é um elemento central à legitimação da 

culpabilidade613. Assim, a legitimidade da norma (e possível coercibilidade atribuída a ela) 

depende de um procedimento de deliberação que deve ser aberto (e, mais além, inclusivo) à 

comunidade. Nesse sentido, o processo de elaboração da norma em abstrato há que ser 

permeável a críticas, bem como a instrumentos que possibilitem que a opinião dos membros de 

uma dada comunidade possa modificar o conteúdo normativo ou refrear sua inserção no 

ordenamento.  

Dessa forma, os indivíduos deixariam a posição de destinatários assujeitados às normas 

(como premissa do contrato social), ocupando uma posição ativa na elaboração dos ditames 

previstos em tal contrato, os quais vincularão – ao menos em tese – a todos dentro da sociedade.  

                                                 
612 Klaus GÜNTHER afirma que “a pessoa deliberativa, que possui um direito subjetivo de participação 

política, não está obrigada, na qualidade de partícipe do discurso público, a fazer uso fático de sua atribuída 

capacidade de atuação crítica. Ademais, o dever de também observar a norma não decorre nem do não-uso nem 

do uso público da capacidade de crítica. A validez positiva do direito se funda apenas na, em geral, constituição 

procedimental da norma, não, porém, na atitude favorável ou desfavorável de um único cidadão.” Ibid., p. 84.  
613 Para um modelo de culpabilidade também centrado em aspectos comunicacionais, embora a partir de elementos 

distintos como a noção de “motivabilidade” e “caráter contrafático da norma penal”, vide MUÑOZ CONDE, 

Francisco. Derecho penal y control social. Jerez: Fundación Universitária de Jerez, 1985, p. 23 e ss. Há ainda um 

terceiro modelo de grande relevância na dogmática penal contemporânea, cujo lastro também está sobre aspectos 

comunicativos: Tomás Salvador VIVES ANTÓN propõe um modelo dogmático de culpabilidade dissociado de 

qualquer pretensão de alicerçar sobre uma verdade fática a noção de liberdade de vontade, sendo decisivo para a 

proposta do penalista espanhol acerca da culpabilidade o aspecto comunicacional.  Nesse sentido, discorre Paulo 

César BUSATO: “A proposição que parece mais sugestiva a respeito da culpabilidade é aquela que parte da 

concepção de que a estrutura do sistema de imputação não pretende, em face do sujeito, a afirmação de qualquer 

verdade, mas sim meramente contempla uma expressão generalizada de pretensão de justiça. (...) O ponto de 

partida, obviamente, é a pré-existência da liberdade de vontade como condicionante da existência da própria ação, 

a partir do que se pode cogitar a possibilidade de reprovação do realizado pelo sujeito.”  Cf. BUSATO, Paulo 

César. Apontamentos sobre o dilema da culpabilidade penal. In: Revista Justiça e Sistema Criminal. vol. 3, n. 

5, pp. 237-278, jul./dez. 2011. p. 268.  
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De acordo com Klaus GÜNTHER, a liberdade de ação é ficcional614 e está lastreada na 

percepção da liberdade e a comunicação dessa percepção no seio da sociedade.  A reprovação 

por um ato delituoso decorre de uma falta de utilização pelo sujeito de sua capacidade de 

autonomia para uma ação conforme os preceitos normativos (que nunca foram decisivamente 

dissociados de fundamentos morais). Afirma o penalista germânico que “a culpabilidade se 

aproxima de uma autodeterminação moral”.615  

Segundo Klaus GÜNTHER, o conceito de culpabilidade deve ser construído a partir da 

ideia de legitimação pela participação democrática nos processos deliberativos relacionados à 

construção do arcabouço normativo. Davi TANGERINO cita o autor alemão, ao afirmar que a 

este basta a autonomia do sujeito no que concerne ao ordenamento jurídico legítimo, assim 

entendido aquele de cuja construção o sujeito tenha participado.616  

Klaus GÜNTHER propõe a ideia da culpabilidade a partir da chave da comunicação. 

Nesse sentido, a mera comunicação da responsabilização do indivíduo já se adequa à função 

preventiva geral positiva da pena, qual seja, de restauração da vigência da norma. Qualquer tipo 

de pena a ser aplicado (seja prisão, multa, restrição de direito ou qualquer congênere) dependerá 

da legitimação da pena a partir de outras finalidades. Em suma, as penas tradicionais não podem 

ser justificadas a partir da ideia da prevenção geral positiva, eis que esta já ocorre pela mera 

imputação617. Marta Rodriguez de Assis MACHADO assinala que:  

 

Klaus Günther parte de um conceito habermasiano de comunicação, que 

implica em compreendê-la em termos linguísticos. Mais do que isso, observa 

a ideia de responsabilidade na sociedade contemporânea e reconhece sua 

importância por si só como categoria sociológica. Por isso, é capaz de 

reconhecer na própria sentença a comunicação da responsabilidade que 

organiza a teia de elementos e interações sociais e lhe dá um sentido. Günther 

                                                 
614 Cabe aqui novamente uma crítica de ordem semântica, uma vez que a noção de “ficção” parece mais 

consentânea a um fato não verdadeiro, mas entendido como se o fosse por alguma razão teleológica. Adequa-se à 

noção pretendida por GÜNTHER acerca do livre-arbítrio, a noção de “presunção”, pois, o livre-arbítrio, embora 

indemonstrável, é presumido como verdadeiro (e possivelmente o é) com vistas a manter erigido o edifício da 

cultura humana, construído sobre a ideia de responsabilização, seja para atos meritórios ou repreensíveis. 
615 GÜNTHER, Klaus. A culpabilidade no Direito penal atual e no futuro. In: Revista Brasileira de Ciências 

Criminais (RBCCRIM), n. 24, outubro-dezembro, pp. 78-92, 1998. p. 79. 
616 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

criminologia... Cit., p 187. 
617 Tal conclusão pode servir de um contundente argumento ao funcionalismo sistêmico de Günther JAKOBS, eis 

que aos “cidadãos”, em detrimento dos “inimigos”, a pena serve, no modelo jakobsiano, como forma de comunicar 

a vigência da norma após sua afronta pelo indivíduo que dá mostras de que pode se comportar com fidelidade ao 

ordenamento jurídico (o “cidadão”). Ora, se a imputação já basta para tal comunicação, a pena não se justificar ia 

a esses indivíduos.  
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põe à mostra o sentido social da própria imputação de responsabilidade. 

Reconhecer que a comunicação estabilizadora da imputação de culpabilidade 

se dá no momento da sentença, não equivale a dizer que a reação estatal ao 

conflito deva se esgotar nisso necessariamente. A sentença, diz Günther, abre 

espaço para a discussão pelos cidadãos sobre outras possíveis formas de 

reação estatal ao conflito, p. ex., a reparação da vítima ou a ressocialização do 

autor. Em outras palavras, a pena como inflição de um mal não serve (ou 

melhor, é supérflua) para comunicar a imputação, mas isso não exclui por si 

só que a pena tenha algum outro sentido. Implica apenas em que tal sentido 

tenha que ser procurado em outro lugar; fundamentada de outra forma.618  

 

Conforme demonstra o excerto anterior, Klaus GÜNTHER não refuta a possibilidade 

de aplicação de penas em decorrência de um delito, mas deixa claro que não há justificação 

para elas a partir do sentido comunicativo voltado à demonstração do resgate da vigência 

normativa. A responsabilização, portanto, não pressupõe de forma indissociável uma 

consequência punitiva, não obstante, conforme aponta o autor, é possível que por razões de 

política criminal, sejam desejáveis dentro de um contexto social a aplicação de penas com vistas 

à consecução de outras finalidades. Conclui Marta Rodriguez de Assis MACHADO, ainda 

abordando a proposta de Klaus GÜNTHER: 

 

Se após a comunicação da imputação haverá mais algum tipo de resposta do 

sistema, isso demanda dos cidadãos uma nova escolha, precedida pela 

apresentação e discussão de novas razões. É nesse momento que eles podem 

decidir legitimamente sobre a pertinência e a ‘justiça’ de outras formas de 

intervenção estatal: reparar vítimas, oferecer possibilidades de ressocialização 

e, até mesmo, punir. Ao destacar imputação de punição, Günther, além de 

mostrar a possibilidade de d a punição em favor da culpa, aponta um problema 

grave para um Estado de Direito no estado atual da discussão sobre a pena: o 

déficit de fundamentação do poder exercido por meio da aplicação da pena e 

a necessidade de que uma discussão sobre os fundamentos e as razões da 

punição seja levada a sério. Que a pena não seja vista como decorrência 

natural da culpa e que, portanto, a discussão sobre suas razões não seja 

obscurecida por argumentos que dizem respeito à fundamentação da culpa e 

não propriamente da pena.619 

  

Duas críticas são direcionadas à proposta de Klaus GÜNTHER: uma delas voltada a sua 

conformação pouco lastreada na dogmática e outra voltada a sua inverossimilhança ao lançar 

                                                 
618 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Punição, culpa e comunicação: é possível superar a necessidade da 

inflição de sofrimento no debate teórico sobre a pena? In: Revista da Faculdade de Direito - UFMG, Belo 

Horizonte, n. 69, pp. 389-414, jul./dez. 2016, pp. Pp. 407-408. 
619 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Punição, culpa e comunicação... Cit., p. 410. 



252 

 

 

 

mão da necessidade da participação dos indivíduos nos processos deliberativos de criação de 

normas. Cabe uma análise crítica a respeito de ambas as considerações. 

Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ critica a exacerbação da dimensão política na proposta de 

GÜNTHER a respeito da culpabilidade, esta que está lastreada na ideia de liberdade 

comunicativa620. O penalista espanhol direciona uma censura à teoria de GÜNTHER ao afirmar 

que ela não tem “suficientemente em conta o grande aporte das teorias funcionalistas ou 

preventivas: que a culpabilidade tem sempre a ver com as necessidades de estabilização da 

norma.”621  

A despeito da crítica proposta por FEIJOO SÁNCHEZ, parece ser justamente o ponto 

que merece mais elogios na teoria do jurista alemão a constatação de que imputação é 

suficientemente satisfativa à prevenção geral positiva e qualquer tipo de pena a ser aplicado 

necessita de justificativas para além da ideia de recuperação da comunicação da vigência 

normativa.  

É certo que as decisões de o que punir, com o que punir e em que grau punir pertencem 

ao campo da política criminal e, portanto, a processos deliberativos que terão, a depender dos 

modelos e mecanismos adotados, maior ou menor grau de participação efetiva dos membros da 

sociedade (para além da mera eleição dos legisladores em uma democracia representativa). 

Também é certo que o livre-arbítrio como fundamento último da culpabilidade também 

está presente na proposta teórica de Klaus GÜNTHER, uma vez que a possibilidade de 

participação de um sujeito deliberativo nos procedimentos legislativos pressupõe a liberdade 

de vontade dos indivíduos aderirem a tais deliberações, não havendo que se falar em democracia 

sem livre-arbítrio, pois ela não representa apenas a prevalência da vontade (com respeito a 

certas garantias e direitos individuais e de grupos minoritários) da maioria em detrimento da 

minoria, mas sim, caracteriza a vontade livre (sem qualquer pleonasmo) da maioria em 

detrimento da vontade livre da minoria. 

Ainda quanto à premissa do “sujeito deliberativo” como protagonista desse modelo 

procedimental de culpabilidade, há uma segunda e contundente crítica, costumeiramente 

observável em direção ao pensamento de Jürgen HABERMAS e que acaba sendo, não à toa, 

                                                 
620 O que autor chama de um conceito “não transcendente de liberdade”, embora pareça ser mais adequado falar 

em conceito “não metafísico de liberdade”, eis que a linguagem pode ser enxergada como um ente transcendente) 
621 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (org.). Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 338. 
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também pertinente ao modelo de culpabilidade esboçado por Klaus GÜNTHER. Nesse sentido, 

expõe Luiz Gabriel Batista NEVES: 

 

Resta evidente que, em praticamente todos os Estados, existe um déficit de 

participação democrática, de tal modo que cada cidadão, numa atitude crítica, 

poderia arguir serem ilegítimas as normas jurídicas, tendo em vista não terem 

sido asseguradas as condições de participação do debate democrático. Existem 

pessoas que possuem menor possibilidade de participar do processo político 

e, por essa razão, podem ser vítimas de uma perseguição institucional, mesmo 

numa sociedade formalmente democrática.622 

 

Há que se analisar a possibilidade factual da proposta habermasiana, adotada como 

premissa na teoria da culpabilidade de Klaus Günther, no Brasil623. O cenário brasileiro é de 

evidente déficit de cidadania de considerável parcela da população, em que direitos básicos são 

sistematicamente negligenciados aos sujeitos ao longo das décadas de sua existência, em razão 

de políticas públicas inexistentes ou inefetivas.  

Vista a sociedade brasileira a partir de um panorama geral, é inconteste afirmar que sua 

consciência política é bastante tímida e grande parte da atual do cidadão brasileiro como ser 

político (nas eleições, em manifestações) está calcada em aspectos emocionais e não 

racionais624. 

De forma geral, o nível de instrução do brasileiro está aquém do minimamente 

satisfatório, de acordo com diversas pesquisas que comparam países em razão de variáveis 

educacionais625. O déficit de ensino dificulta a formação de cidadãos aptos a desenvolver o 

pensamento crítico, o que, por conseguinte, obscurece a percepção de tais sujeitos quanto à 

importância da participação ativa e constante nas instâncias democráticas.  

                                                 
622 NEVES, Luiz Gabriel Batista. A liberdade de atuação como fundamento da culpabilidade... Cit., 2016, p. 

64. 
623 Não é novidade o fato de que determinadas teorias eurocêntricas não são compatíveis com as idiossincrasias de 

países periféricos. Nesse sentido, apenas como exemplos, há a proposta do conceito de alopoiese, por Marcelo 

NEVES, como uma superação do conceito de autopoeise de Niklas LUHMANN, cf. NEVES, Marcelo. Da 

autopoiese à alopoiese do Direito. In: Anuário do mestrado em Direito, nº 5, Recife, pp. 273-298, 1992; há ainda 

a proposta de Eugenio Raúl ZAFFARONI de superação do discurso criminológico tradicional e colonizador, em 

busca de um “realismo jurídico-penal marginal”, ou seja, uma criminologia dos países periféricos, à margem dos 

países centrais. Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminologia: Aproximación desde un margen. Bogotá: Temis, 

1988.  
624 O tema será retomado e pormenorizado no subcapítulo “6.5 – Operando com a (im)popularidade do Direito 

penal”. 
625 destacando-se o PISA – programa internacional de avaliação de alunos, em que usualmente o país ocupa as 

piores posições dentre os países analisados, por exemplo, em critérios como nível de aprendizagem dos estudantes. 
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O “homem político” precisa conseguir compreender a imprescindibilidade de sua 

atuação na sociedade (ter despertada nele a consciência política) e também reunir aptidões que 

possibilitem a compreensão mínima do jogo político, bem como permitam deliberações, 

fiscalizações e cobranças por parte desses indivíduos.  

Não parece haver dúvidas quanto à correlação entre a instrução de um povo e sua 

participação ativa na política. Como causa precípua da alienação política há um déficit 

educacional, que é somado à carência de acesso a bens culturais, rotinas laborais estafantes, 

usuais jornadas duplas (que limitam a disponibilidade de tempo voltado à informação e 

formação do pensamento crítico), recorrentes escândalos envolvendo governantes e 

congressistas (que geram profundo descrédito da sociedade quanto à política), os quais são 

alguns exemplos de fatores das mais diversas ordens.  

Tais elementos contribuem para a formação e perpetuação de uma enorme massa de 

cidadãos brasileiros alienados, os quais, demonstram baixíssimo grau de interesse na política e 

acabam guiando suas decisões políticas (que basicamente se resumem ao exercício periódico 

do voto) a partir de reducionismos, maniqueísmos, generalizações apressadas e pontuais 

interesses particulares.  

Diante desse cenário, em um país como o Brasil, em que apenas parte diminuta da 

população tem consciência e efetiva participação no jogo político, sustentar a legitimidade da 

culpabilidade a partir de aspectos comunicacionais dos sujeitos dentro do processo deliberativo 

jurídico-penal parece ser algo descolado da ordem do possível, pois não há como se falar em 

um Direito penal legítimo com base na participação do cidadão na deliberação de seu conteúdo 

normativo, se só alguns (e curiosamente, como regra, justamente os que se encontram em 

posições menos vulneráveis a aplicação do Direito penal, em razão de fatores como grau de 

instrução, renda, classe social, etc...) reúnem condições de participação efetiva nos processos 

decisórios relacionados ao ordenamento jurídico-penal. 

Por fim, retomando e respondendo a questão que dá nome ao presente subcapítulo, 

constata-se que, apesar de um vasto número de teorias a respeito da culpabilidade (inclusive 

com novas denominações), não parece ter havido uma superação definitiva do livre-arbítrio 

como pressuposto da culpabilidade (ou responsabilidade ou ainda outras denominações para 

uma ideia semelhante).  
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Isto porque, conforme buscou-se demonstrar, se novos modelos de culpabilidade não 

afirmam a existência de livre-arbítrio (superando a ideia finalista de “poder agir de outro 

modo”, é cediço que sob alguma forma (seja, por exemplo, como uma presunção no modelo de 

responsabilidade de Claus ROXIN ou como uma premissa do sujeito deliberador no modelo de 

culpabilidade de Klaus GÜNTHER), o livre-arbítrio se faz presente em algum elemento no 

arcabouço da teoria do delito. 

 

5.1.3 – É possível  conceber um Direito penal sem culpabilidade? 

 

Eduardo DEMETRIO CRESPO observa que “há décadas a Ciência penal tem 

concentrado esforços em elaborar um princípio/conceito de culpabilidade livre de conotações 

metafísicas e que sirva de uma dupla finalidade, de caráter sistemático e garantista.”626 Já no 

início da década de 1980, Winfried HASSEMER fez o seguinte diagnóstico a respeito da 

culpabilidade: 

 

O princípio da culpabilidade está sendo bombardeado. Após muito tempo sem 

ser questionado como elemento de justificação da pena, como indicador de 

mensuração e como critério de imputação e exculpação, suspeita-se hoje ser 

ele fruto de má metafísica, como sinal de um Direito penal autoritário que 

devia a corresponsabilidade da sociedade no delito para o indivíduo no qual 

se manifesta a maldade geral e como obstáculo no caminho de um Direito 

penal humanitário que não simplesmente ate o autor do delito a sua 

culpabilidade, mas sim que lhe sinalize soluções.627 

  

Conquanto a culpabilidade como continente da ideia de reprovabilidade tenha sido a 

tônica do Direito penal desde o período da Escola Clássica, é cediço que há muito já eram 

esboçadas posições que prescindiam da premissa da culpabilidade como elemento do delito. 

Nesse sentido, Diego-Manuel LUZÓN PEÑA descortina um breve panorama histórico: 

 

Já desde o século XIX surgiram posições que negaram a culpabilidade, 

propondo conceitos de delitos sem a culpabilidade. Os ‘negacionistas’ 

baseavam-se na concepção filosófica defensora do determinismo frente ao 

indeterminismo, isto é, a negação da liberdade de decisão, o livre-arbítrio 

                                                 
626 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Compatibilismo humanista”... Cit., p. 50. 
627 HASSEMER, Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: 

Cuadernos de políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 51. 
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humano, a ideia de que o ser humano não é livre em sua atuação, mas sim que 

ele obra sempre determinado por fatores externos ou inclusive condicionantes 

internas que o motivam, determinando-o a atuar de um modo e não de outro e 

ainda que façam com que o sujeito creia estar atuando livremente. 628  

 

Diego-Manuel LUZÓN PEÑA afirma ainda que “em posição semelhante” há outro setor 

da ciência penal que não toma partido na polêmica filosófica entre determinismo e 

indeterminismo, mas aduz que, mesmo ainda não sabendo se o homem é livre ou não, 

cientificamente não é demonstrável e verificável a liberdade do sujeito no momento concreto 

em que delinque e, portanto, não é possível sustentar um elemento ou requisito do delito 

baseado em algo cientificamente indemonstrável como a liberdade do delinquente para poder 

ter atuado de modo distinto.629 

Em específico, Davi de Paiva Costa TANGERINO menciona uma heterodoxa visão da 

culpabilidade, vinda de um dos maiores nomes do Direito penal espanhol no século XX: 

 

Faz a seguinte pergunta, Gimbernat Ordeig630: ‘há futuro para o Direito 

penal?’ A indagação tem como horizonte o seguinte efeito dominó: 

indemonstrável o livre-arbítrio, perece a culpabilidade e, com ela, toda a 

dogmática penal. O autor, todavia, aponta um caminho alternativo: abrir mão 

da culpabilidade como fundamento da pena e adotar em seu lugar, única e tão-

somente as necessidades preventivas. A pena, diria ele mais tarde, “não tem 

nenhuma função metafísica ou de expiação, porém a simples e modesta função 

de prevenção do delito”.631  

 

                                                 
628 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias... Cit., p. 405. 
629 Ibid., p. 405. Segundo o penalista espanhol, na mesma página citada, a consequência dessa posição cética de 

alguns juristas a respeito da existência ou não do livre-arbítrio é “prescindir da pena como castigo, como uma 

reação frente ao delito culpável e substituí-la por um Direito penal de medidas preventivas (sem culpabilidade e 

sem penas), ou manter formalmente a pena mas sem a conotação de castigo justo em decorrência da culpabilidade 

e materialmente com a mesma função preventiva – sobretudo com funções preventivas especiais – as medidas de 

segurança (caracterizando um Direito penal sem culpabilidade e com ‘penas-medidas’).” 
630 “Em alguns casos, chegou-se a desvincular a pena do pressuposto da culpabilidade, como ocorreu 

paradigmaticamente com a teoria de GIMBERNAT ORDEIG, mas a maioria dos autores não chegou tão longe e 

buscou uma fundamentação da culpabilidade jurídico-penal partindo de uma posição ‘agnóstica’ a respeito da 

disputa entre deterministas e indeterministas ou, simplesmente, uma fundamentação da culpabilidade compatível 

com ambos pontos de vistas.” FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho Penal y Neurociencias. Una relación 

tormentosa? Disponível em <http://www.indret.com/pdf/806.pdf> Acesso em 02/10/2015. 
631 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit., p. 105. Davi TANGERINO contextualiza na mesma página: “Santiago Mir Puig localiza na 

doutrina da prevenção geral positiva duas correntes. A primeira, capitaneada por Claus Roxin, fundamenta a 

aplicação da pena nas necessidades preventivas limitadas pela culpabilidade; a segunda, de que faria parte 

Gimbernat Ordeig, atrela puramente a pena à prevenção, inculcando ao Direito penal verdadeiro papel de 

conformador da sociedade, tal qual se espera de um pai que quer educar o filho.” 
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Ainda sobre a possibilidade de um Direito penal que prescinda da culpabilidade, pode-se 

lançar mão do pensamento de Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ. Tomando por base as críticas 

neurocientíficas a respeito do livre-arbítrio, o autor afirma, in litteris: 

 

Simplificadamente, é possível afirmar que as críticas neurocientíficas chegam 

tarde. Desde o avanço triunfal das teorias preventivas e funcionais da 

culpabilidade nos anos 1980 (embora ainda haja certos núcleos duros de 

resistência dos derradeiros simpatizantes do finalismo) é evidente que as penas 

concretas não se impõem porque o autor do injusto poderia ter atuado de uma 

outra forma, mas sim porque o ordenamento jurídico de um sistema 

democrático não pode atuar de outra forma ante um injusto.632 

 

O cotejo entre Neurociência e Direito penal é tema do subcapítulo 3.3 e seguintes da 

presente tese. Todavia, não é essa relação que interessa nesse momento, mas sim os argumentos 

do autor para justificar sua afirmação de que as “críticas neurocientíficas chegam tarde”. No 

entanto, Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ não explicita os argumentos que sustentam a assertiva 

de que “o ordenamento jurídico de um sistema democrático não pode atuar de outra forma ante 

um injusto.”  

Mais além, o penalista espanhol parece impor um determinismo ao ordenamento 

jurídico de um sistema democrático ao afirmar que não há outra possibilidade de funcionamento 

de tal sistema frente a um injusto. A seletividade e a gestão dos ilegalismos feita por meios 

formais ou informais são argumentos que mostram que essa impossibilidade de atuação de outra 

forma diz muito mais respeito à mensagem que tal ordenamento jurídico em um sistema 

democrático visa a transmitir (algo como “frente ao delito, o Direito penal intervém 

preventivamente, restabelecendo a vigência normativa, inocuizando, ressocializando, 

dissuadindo”) do que à proteção fática de bens jurídicos penalmente relevantes.  

Sinteticamente e em outras palavras: importa mais “parecer efetivo” do que ser “efetivo” 

na proteção dos bens jurídicos face à violência criminal.  

Então, se o ordenamento jurídico não pode atuar de outra forma, isso se dá porque 

demanda-se dele, em um sistema democrático, a comunicação de uma mensagem falaciosa: de 

proteção da sociedade e Estado frente ao criminoso e de proteção do criminoso frente à 

sociedade e Estado. Não se trata, portanto, de uma imprescindibilidade do Direito penal pelo 

                                                 
632 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 326. 
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seu efetivo funcionamento, mas sim, sobretudo, pelos discursos simbólicos que buscam 

promover o apaziguamento social e a confiabilidade na atuação estatal.  

Os parágrafos acima buscam demonstrar porque a conclusão de Bernard FEIJOO 

SÁNCHEZ não se sustenta a partir de uma análise da dinâmica do Direito penal na realidade 

(em que é eminentemente voltado a funções simbólicas, em detrimento de funções 

instrumentais). Da mesma forma e por razões distintas, a assertiva do autor também parece 

inadequada do ponto de vista teorético, pois há modelos (por exemplo, de matiz abolicionista) 

que propõem uma superação do Direito penal, sem abdicar de um ordenamento jurídico inserido 

em um sistema democrático.  

Além disso, se é certo que o cerne do Direito penal diz respeito a sua comunicação de 

restauração da norma vigente (conforme a noção da finalidade de prevenção geral positiva da 

pena, na linha do que defende Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ), bastaria a imputação do delito 

ao autor sem qualquer necessidade de apenamento633, o que poderia ser feito inclusive a partir 

de uma responsabilização objetiva, o que é (e o é de forma absolutamente salutar) vedado na 

atual conformação do Direito penal, mas poderia existir em um ordenamento jurídico de um 

sistema democrático que utilizaria um exótico modelo de “Direito penal sem pena”.  

Alguns autores poderiam argumentar, com correção, que tal proposta seria inefetiva (em 

um viés positivista, por exemplo, kelseniano, um mandamento sem coercibilidade, nem norma 

é). No entanto, se a crítica a partir do prisma da efetividade do Direito penal em suas funções 

manifestas fosse decisiva para a existência do Direito penal, esta tese de doutorado só existiria 

como peça historiográfica a respeito de um objeto que há muito deixou de existir em virtude de 

sua notável inefetividade no que (ao menos oficialmente) se propõe a cumprir. 

Já respondendo a questão que intitula o presente subcapítulo, não parece ser possível 

estabelecer modelos de Direito penal que prescindam do pressuposto da culpabilidade sem que 

haja uma sensível modificação de sua conformação, bem como um risco de transformá-lo em 

um instrumento prospectivo de perigos que afrontem a sociedade. 

Assim, a despeito de, como visto, haver movimentos dogmáticos de construção de um 

Direito penal sem culpabilidade (norteados, sobretudo em razão da carência de lastro da 

reprovabilidade) parece pouco plausível que haja uma definitiva superação do juízo de 

                                                 
633 Nessa linha, por exemplo, Klaus GÜNTHER, autor que afirma que as penas decorrem de finalidades almejadas 

a partir do debate político criminal, fins que devem ir além da prevenção geral positiva, para a qual bastaria a mera 

imputação, sendo prescindível qualquer consequência em forma de sanção penal.  
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reprovação da conduta como elemento do fato culpável, sob pena de o Direito penal tomar um 

rumo que o desnaturalize, tornando-o um instrumento de prospecção dos riscos potenciais dos 

sujeitos, o que abriria flanco para a antecipação de medidas curativas ou de inocuização.  

Isso porque, se o indivíduo pode ser punido porque possui liberdade de vontade 

presumida normativamente para poder se comportar conforme a norma, é certo também que 

essa autonomia do sujeito permite que ele não receba algum tipo de medida antecipatória com 

base em sua periculosidade, pois, ainda que se argumente que o sujeito reúna características 

potencialmente criminosas (por mais anacrônica que seja a retomada de um discurso como 

esse), é possível contrargumentar que em razão da autonomia da vontade do sujeito, ele possa 

agir de forma a não delinquir, ainda que tudo sinalize para um iminente comportamento delitivo. 

Winfried HASSEMER explica porque a reprovabilidade seguirá se mantendo dentro da 

culpabilidade. Segundo o autor, a razão reside nas consequências político-criminais, pois se a 

reprovabilidade é retirada do princípio da culpabilidade, deixar-se-ia sem base o sistema dual 

ou binário que inspira o Direito penal. Ao suprimir o sistema binário, haveria de se suprimir a 

pena e só restaria a medida de segurança, já que a pena pressupõe a reprovabilidade contra a 

conduta do condenado.634  

Para Diego-Manuel LUZÓN PEÑA uma visão bem-intencionada da culpabilidade como 

mero limite da prevenção resulta incompleta. “A culpabilidade é também pressuposto que 

fundamenta e justifica juridicamente que um cidadão concreto sofra uma pena.”635 É dizer, a 

culpabilidade é, dentre outras possíveis funções, elemento de legitimação e limitação (A 

culpabilidade seria uma “barreira intransponível da política criminal”636) da aplicação do 

Direito penal. Na mesma toada, Winfried HASSEMER esclarece o que se segue: 

 

Na teoria do Direito penal há o temor de que a eliminação da reprovabilidade 

presente na culpabilidade geraria a supressão da função limitadora do 

princípio da culpabilidade. Porém, tal temor deve-se a um mal-entendido. A 

reprovação da culpabilidade nada limita, ao contrário, estende em grande 

medida a carga gerada pela consequência jurídico-penal ao delinquente.  Os 

limites da pena são deduzidos na realidade dentro de critérios de 

proporcionalidade que estão inseridos no princípio da culpabilidade. O que há 

de ser feito é assegurar e aperfeiçoar tais critérios. Isso sim supõe um trabalho 

                                                 
634 HASSEMER, Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: 

Cuadernos de políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 58. 
635 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias... Cit., p. 330. 
636 HOYER, Andreas. Acessibilidad normativa como elemento de la culpabilidade... Cit., p. 384. Tal frase é uma 

clara alusão à conhecida afirmação de Franz VON LISZT: “O Direito penal é a barreira intransponível da política 

criminal.” 
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teórico e empírico de grande magnitude: investigar a gravidade da conduta e 

a intensidade da sanção, bem como a sensibilidade e a receptividade da pena 

pelo condenado. A reprovabilidade presente na culpabilidade nada pode 

aportar em tal tarefa.637 

 

Por fim e por seu turno, Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE faz a seguinte 

ponderação, que merece transcrição literal: 

 

A necessidade da culpabilidade na dogmática penal somada à impossibilidade 

de fundamentar cientificamente o livre-arbítrio geraram uma corrente 

doutrinária que simplesmente afirma que a culpabilidade deve ser aceita como 

uma ficção necessária (por exemplo Bernd SCHÜNEMANN). Tal proposta 

pode ser qualificada de honesta, mas, em todo caso, trata-se de pouco, ainda 

que se compartilhe de seus objetivos. Ao mesmo tempo, no entanto, tal teoria 

é indicativa de uma das lacunas mais importantes no discurso criminal, que 

ainda não foi resolvida de forma satisfatória. 

Ao meu juízo o fracasso dos esforços para satisfazer a demanda pela 

legitimação da culpabilidade deve-se ao fato de que o discurso penal tem 

insistido em buscar os fundamentos da disciplina no plano metafísico, 

esquecendo que o problema penal é essencialmente político, desde a criação 

da norma até sua aplicação. Nessa linha, entendo que o problema da 

fundamentação não deve ser buscado metafisicamente, mas sim em outras 

disciplinas que entendam o homem e seus conflitos como fenômenos 

históricos e políticos, como certas correntes da sociologia e da antropologia e, 

principalmente, na filosofia política.638 

 

Assim, a noção de culpabilidade dotada de um elemento interno de reprovabilidade 

parece ainda ter vida longa dentro da dogmática penal, sobretudo quando combinada com outras 

variáveis, como a ideia de fins preventivos roxiniana. Todavia, conquanto sua fundamentação 

necessite de esforços metafísicos, há que ter cuidado para que tal empreitada leve a um impasse 

insuperável.  

Nesse diapasão, assiste razão a Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE, quando afirma 

que os fundamentos da culpabilidade devem estar muito mais voltados a aspectos materiais do 

que a alicerces transcendentais. Sendo assim, o livre-arbítrio como pressuposto (de acordo com 

a percepção subjetiva compartilhada socialmente pelos indivíduos, de que possuem liberdade 

                                                 
637 HASSEMER, Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: 

Cuadernos de políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 59. 
638 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. In: Revista de 

derecho (Valdivia), v. 18, n. 2, p. 167-185, 2005, p. 176. 



261 

 

 

 

de vontade) é premissa insuperável que não permite maiores debates, eis que uma espécie de 

postulado.  

Deve-se, portanto, centrar o olhar para aspectos relacionadas à culpabilidade que digam 

respeito à temas mencionados no excerto acima transcrito (“fenômenos históricos e políticos, 

como certas correntes da sociologia e da antropologia e, principalmente, na filosofia política.”). 

Juarez TAVARES afirma que a definição do crime, com base na conduta humana, não pode 

estar afastada da realidade empírica; a dogmática penal deve romper com a função simbólica 

da norma639. 

Nesse sentido, Juarez TAVARES defende, no que concerne à dosimetria da pena, um 

juízo de culpabilidade negativo a respeito da capacidade motivação, o qual conteria elementos 

empíricos lastreados em referências normativas, capazes, “de revestir o empírico de uma 

roupagem adequada a uma ordem jurídica assentada na defesa da pessoa e de seus  direitos”640, 

o que salvaguardaria o autor de um delito de juízos calcadas em conceitos abstratos, suscetíveis 

a utilizações arbitrárias.  

A culpabilidade deve ter uma orientação teleológica muito bem delineada, alinhada ao 

Direito como instrumento de pacificação de conflitos e, por conseguinte, de incremento da 

sociabilidade dos sujeitos. É certo que rotineiramente o Direito, sobretudo penal, é utilizado 

como instrumento de dominação, reforçando a marginalização de indivíduos de classes 

subalternas e funcionando como ferramenta de manutenção do status quo.  

Devem ser rechaçados quaisquer discursos legitimadores que, sob o pretexto de defesa 

social ou coisa que o valha, utilizem o Direito penal como protagonista dentro da dinâmica de 

controles sociais, haja vista sua condição de vetor privilegiado de estigmatização e piora da 

condição dos indivíduos, sem que haja, como contraponto, uma verificável melhora quanto à 

solidariedade e sociabilidade desse sujeito e da própria sociedade. Nesse sentido, esclarece 

Juarez TAVARES: 

 

                                                 
639 Para uma crítica desse modelo de culpabilidade que opera como um juízo que atesta a recomposição simbólica 

da norma, cf. TAVARES, Juarez. Culpabilidade: a incongruência dos métodos. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, a.6, n.24, p.145-156, out/dez. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 150 e ss.   
640 TAVARES, Juarez. Culpabilidade e individualização da pena. In: Cem anos de reprovação. Uma contribuição 

transdisciplinar para a crise da culpabilidade. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 134. Acerca da posição do jurista 

quanto ao juízo de reprovabilidade, cf. também TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002, pp. 100-101. 
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A sujeição do sujeito à lei pressupõe que tal sujeição possa fortalecer seus 

laços de solidariedade e sociabilidade. Se isso não acontecer (seja devido à 

não necessidade de proibição ou comando, ou devido à sua impossibilidade, 

ou devido à ausência de requisitos mínimos que possam fornecer ao sujeito 

ferramentas de referência para orientar sua conduta ou para a indiferença ao 

contexto, ou à inofensividade da conduta) não é legítimo punir um fato 

humano.641 

 

Dentro dessa perspectiva que visa construir uma culpabilidade com base em critérios 

limitadores, bem como almeja aproximar ao máximo a dogmática da realidade (e suas brutais 

mazelas em certos cenários de países periféricos642) é imprescindível, conforme será 

demonstrado a seguir, um modelo de culpabilidade que albergue dentro de si a noção de 

coculpabilidade.643 

 

 

                                                 
641 TAVARES, Juarez. La dommatica del reato e il contesto delle relazioni della vita. In: CAVALIERE, Antonio 

et al. (org.). Política criminale e cultura giuspenalistica. Scritt in Onore di Sergio Moccia. Nápolis: Edizione 

Scientifiche Italiane, pp. 359-373, 2017, p. 371. Complementa o autor: “O critério de ‘poder agir de outro modo’ 

deve migrar do juízo de reprovabilidade sobre o sujeito quanto sua conduta criminosa (que, pretensamente, poderia 

ter sido distinta) e repousar sobre o Estado que deve demonstrar que não possui outra forma de resolução daquele 

conflito, tendo em vista que a tarefa estatal é a de contribuir com a emancipação dos indivíduos dentro da sociedade 

e não destruí-los, sendo certo que a penalização é uma reação muito mais afeita a uma finalidade destrutiva do que 

emancipatória.” 
642 “De fato, mostra-se premente a necessidade, já há muito evidenciada pela criminologia da reação social e pela 

criminologia crítica, de se conferir uma roupagem mas sociológica ao conceito de culpabilidade, incorporando-se 

em sua estrutura elementos extrínsecos ao ato ilícito, como os fatores sociais, econômicos e políticos que 

contribuíram para a adoção do comportamento desviante e as consequências da utilização do modelo repressivo 

para solução dos conflitos, com o fim de atribuir mínima racionalidade ao juízo de reprovação. Saliente-se que 

essa necessidade de construção de uma concepção social não só do conceito de culpabilidade, como do direito 

penal como um todo, é ainda mais evidente em países de desenvolvimento tardio, como o Brasil e os demais países 

latino-americanos, onde o sistema capitalista fortemente arraigado na sociedade contribuiu para o crescimento da 

desigualdade social a acumulação de riquezas.” BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. 

Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de vulnerabilidade. Dissertação de mestrado em 

Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 48. 
643 “Uma vez que reconhecidamente o livre-arbítrio é indemonstrável empiricamente, mas também, imprescindível 

para a funcionalidade do sistema, isso significa que, em alguma medida, a liberdade terá que ser tomada como 

dada (a menos que se reconstrua completamente a dogmática jurídico-penal a partir de outras bases). O caminho 

mais próximo parece ser o proposto por Roxin. No entanto, a solução de pura e simplesmente ‘tratar como livre’ 

parece pecar pela excessiva generalização e ser incapaz de fazer valer a função de limite da pena da culpabilidade. 

É necessário, em alguma medida, deslocar a generalização para um âmbito mais próximo da vivência humana e 

isso significa, em alguma medida, abrir mão da pretensão universal que é tão cara ao Direito Penal (algo que outros 

ramos do direito já fizeram, mas que teria um peso imenso no âmbito penal). Isso implicaria necessariamente em 

considerações diversas no que se refere à permeabilidade ao apelo normativo dos sujeitos concretos em questão e 

à eventual consideração de atenuação da culpabilidade em função disso, procurando enfatizar o seu caráter de 

limite na imposição da pena. A idéia de coculpabilidade em alguma medida procura corresponder a esse ideal.” 

KHALED JR, Salah Hassan. O problema da indemonstrabilidade do livre-arbítrio: a culpabilidade jurídico-penal 

diante da nova concepção de homem da neurociência. In: Sociologia Jurídica, n. 10, 2010. 
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5.2 – A coculpabilidade: um prelúdio teórico 

 

Conforme exposto nos subcapítulos anteriores, há um impasse quanto à noção de 

culpabilidade penal, desde o ponto de vista semântico, passando pelo prisma funcional e 

também teleológico. No entanto, um dos aparentes pontos pacíficos da culpabilidade tem sido 

a ideia de que ela está direcionada ao âmbito subjetivo do agente.  

A culpa, como regra, nas suas vastas variações conceituais na dogmática penal, é 

individual. É certo que isso traz benefícios inequívocos a um modelo limitador da aplicação do 

Direito penal pois, apenas como um exemplo, serve de esteio ao princípio de intranscendência 

da pena644.  

Todavia, a ideia de individualização da culpabilidade opera por meio de um viés 

inequivocamente reducionista, pois, no limite, prescinde, no que concerne aos imputáveis, de 

maiores valorações acerca de condições externas à imanência do sujeito, como se suas tomadas 

de decisões fossem, no fim das contas, feitas sem influências de quaisquer fatores para além do 

indivíduo ou ainda, que fossem tomadas apesar de tais influências, ou seja, à revelia delas, em 

um exercício de superação de tais circunstâncias.  

É certo que construções como “a possibilidade de atuar de outro modo”, “acessibilidade 

normativa”, “motivabilidade”, dentre outros, permitem – com maior ou menor coerência 

teorética – a legitimação da culpabilidade subjetiva e tal necessidade é de primeira grandeza, 

eis que não parece haver uma solução para culpabilidade que abdique totalmente da ideia de 

responsabilização individual.645 

 Todavia, se não é possível falar em uma culpabilidade totalmente dissociada da 

culpabilidade subjetiva, é – conforme será demonstrado nessa tese – possível, plausível, 

legítimo e desejável a um Direito penal mínimo e consentâneo a um Estado democrático de 

direito criar meios que permitam que o juízo de reprovabilidade consiga superar a antiga 

                                                 
644 Insculpido no artigo 5, inciso XLV da Constituição Federal do Brasil, que dispõe que “nenhuma pena passará 

da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos 

termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.” 
645 “O princípio da culpabilidade, dizem os penalistas, possibilita a ‘imputação subjetiva’, é dizer, a vincução de 

um ato injusto com a pessoa atuante. Por mais simples que possa parecer, esse mecanismo é, sem dúvidas, 

fundamental à nossa cultura jurídico-penal. Parte da hipótese de que o delito – mesmo quando aceita em absoluto 

a cocausação e a corresponsabilidade da sociedade – só é perceptível como uma ação do autor.” HASSEMER, 

Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: Cuadernos de 

políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 53. 
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ladainha de que o sujeito é pleno senhor de si e isso é o que basta para sua responsabilização 

penal. 

Como visto, as propostas funcionalistas e pós-funcionalistas buscaram um 

desenvolvimento do prevalente conceito finalista de culpabilidade, destacando-se, por exemplo 

e nesse diapasão, a ideia de inserir na culpabilidade a necessidade de demonstração da 

existência de um caráter preventivo para a pena no caso em concreto. Porém, tais propostas 

ainda estão escoradas em um viés de culpabilidade subjetiva. Winfried HASSEMER pondera 

o que se segue: 

 

No delito intervém não só o delinquente, mas também uma pluralidade de 

circunstâncias humanas e sociais que vão desde a conduta da vítima até o 

índice de desemprego existente, passando pela crise familiar (broken home). 

A reprovabilidade da culpabilidade desvia a atenção dessas circunstâncias no 

momento de se tomar uma atitude a respeito do delito e do delinquente, 

atribuindo os fatores criminógenos ao indivíduo e centrando sobre ele um foco 

de luz que aumenta a obscuridade no que lhe rodeia.646   

 

O excerto extraído da obra de Winfried HASSEMER dialoga com um modelo de 

superação da culpabilidade exclusivamente lastreada na reprovabilidade do sujeito por seu 

injusto, ao apontar a importância de certas “circunstâncias humanas e sociais” que intervêm no 

delito (ainda que tais circunstâncias acabem englobadas e externalizadas na conduta delituosa).  

Outros autores chegaram a conclusões semelhantes e empreenderam esforços teóricos 

de forma a ampliar o escopo da culpabilidade, albergando uma parcial responsabilização do 

Estado e/ou da sociedade pelo comportamento criminoso do indivíduo. Davi de Paiva Costa 

TANGERINO contextualiza a gênese da ampliação dos elementos aferíveis no juízo de 

reprovabilidade (cabendo alertar, no entanto, que a denominação “coculpabilidade” é utilizada 

apenas após muito tempo depois do contexto abaixo descrito647). Senão, veja-se: 

 

A idéia de que as circunstâncias sob nas quais o agente praticou o delito 

deveriam ser consideradas quando da aferição de sua culpabilidade data pelo 

menos de 1907, quando Reinhard Frank, superando a abordagem psicológica 

                                                 
646 HASSEMER, Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz Conde. In: 

Cuadernos de políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 58. 
647 Para uma discussão mais pormenorizada acerca da origem da expressão, cf. ZANOTELLO, Marina. O 

princípio da coculpabilidade no estado democrático de direito. Dissertação de mestrado em Direito. Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 61 a 66; BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de 

Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de vulnerabilidade. Dissertação de 

mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, pp. 103 a 108. 
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do sistema Liszt/Beling, funda a chamada teoria normativa da culpabilidade, 

como visto, fazendo inserir na culpabilidade a idéia de reprovabilidade: ‘um 

comportamento proibido pode ser imputado à culpabilidade de alguém quando 

a ele pode-se fazer uma reprovação por tê-lo posto em curso’.648  

 

Eugenio Raúl ZAFFARONI observa não ser inédito o questionamento da pura 

culpabilidade do ato como base ética da reprovação em qualquer que seja a sociedade, pois 

todas são estratificadas e contêm espaços sociais diferentes às pessoas segundo seu status. 

Afirma o penalista argentino: 

 

A culpabilidade não pode estar vinculada ao ideal romântico de livre-arbítrio, 

entendido como a ficção segundo a qual todos os humanos são igualmente 

livres. Em tal caso, a culpabilidade resultaria desnecessária, pois todos seriam 

imutáveis e iguais. Precisamente por ter diferentes âmbitos de 

autodeterminação é necessário precisar qual foi, em concreto, aquele que a 

pessoa teve no momento de realizar a ação, tendo em conta suas condições 

pessoais, as modificações que sofrera em tais conjunturas e as circunstâncias 

em que ele se achava em concreto.649 

 

De fato, como não existe um Estado de direito ideal nem uma sociedade como 

mobilidade vertical limitada, há pessoas as quais é concedido um espaço amplo e outra que se 

encontram nos limites da subsistência, sendo certo que isso tem influência no âmbito de 

autodeterminação de cada um. Nesse panorama, há coculpabilidade da sociedade se não é 

propiciado a um sujeito um espaço social adequado para o seu desenvolvimento e isso deve ser 

considerado no momento da avaliação da reprovabilidade e da quantificação da pena.650 O 

conceito de coculpabilidade é delineado e justificado nas linhas de Eugenio Raúl ZAFFARONI, 

transcritas a seguir: 

 

                                                 
648 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit., p. 202.  
649 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 508. 
650 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 513. Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade BARROS sintetiza a teleologia que envolve a noção de 

coculpabilidade: “A ideia de coculpabilidade passa a ser compreendida como racional quando se reconhece que o 

Estado e o próprio sistema penal são responsáveis pela manutenção e pelo acirramento das desigualdades e, por 

conseguinte, pela exclusão social, fatores que implicam na redução da liberdade de escolha e autodeterminação 

dos indivíduos por eles afetados. Logo, sendo o Estado corresponsável por essas circunstâncias que limitaram a 

capacidade do agente de se comportar conforme a norma deve isentá-lo de sua culpa na medida dessa 

corresponsabilidade.” BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do 

conceito com base na ideia de vulnerabilidade... Cit., p. 103. 
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Se a sociedade não brinda a todos iguais possibilidades, resulta que há uma 

campo de possibilidades que são oferecidas a uns e negadas a outros. Por tal 

razão, quando a infração é cometida por aquele a quem foram negadas 

algumas possibilidades que a sociedade ofereceu a outros, o equitativo é fazer 

com que parte da responsabilidade pela conduta individual seja carrega pela 

sociedade que foi injusta na distribuição de oportunidades para os indivíduos. 

Está é a coculpabilidade: ao lado do homem culpável por sua conduta, há uma 

coculpabilidade da sociedade, ou seja, há uma parte da culpabilidade – da 

reprovação pela conduta – que deve ser colocada sobre a sociedade em razão 

das possibilidades não ofertadas ao sujeito.651 

 

Alegoricamente, Nilo BATISTA sintetiza a proposta da coculpabilidade da seguinte 

forma: “em certa medida, a coculpabilidade faz sentar no banco dos réus, ao lado dos mesmos 

réus, a sociedade que os produziu652”. Ainda versando sobre a coculpabilidade, discorre o autor:  

 

Trata-se de considerar, no juízo de reprovabilidade que é dado como essência 

da culpabilidade, a concreta experiência social dos réus, as oportunidades que 

se lhes depararam e a assistência que lhes foram ministradas, correlacionando 

suas próprias responsabilidades a uma responsabilidade geral do Estado que 

vai impor-lhes a pena.653 

 

A coculpabilidade pode ser enxergada como um juízo de reprovação sobre o Estado, em 

razão do déficit de prestação de seus deveres em relação ao indivíduo, contribuindo 

                                                 
651 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Política criminal latino-americana... Cit., p. 167. Em seu “Manual de direito 

penal brasilerio”, escrito com José Henrique PIERANGELLI, o jurista argentino afirma: “Há sujeitos que têm um 

menor âmbito de autodeterminação, condicionados desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir 

estas causas sociais ao sujeito e sobrecarrega-lo com elas no momento da reprovação da culpabilidade.” 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro – Parte Geral. 

São Paulo: Edit. RT. 1997. pp. 613. No mesmo diapasão, Juarez Cirino dos SANTOS aponta que a coculpabilidade 

leva em consideração na imputação penal a posição de que o sujeito desfruta no ambiente social, “sendo que 

aqueles indivíduos pertencentes às classes mais favorecidas teriam mais alternativas de comportamento e, portanto, 

maior liberdade para agir em conformidade com o direito, enquanto os indivíduos de posição social inferior, 

provenientes das classes desprivilegiadas, teriam menos possibilidades de comportamento, logo, menor espaço de 

autodeterminação.” SANTOS. Juarez Cirino dos. Direito penal... Cit., p. 342-343. 
652 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 102. Para 

tanto, a coculpabilidade é aferida “a partir da análise do contexto social no qual está inserido, isto é, a precariedade 

de sua condição de vida (baixo nível de escolaridade, desemprego ou subemprego, maior exposição a doenças em 

razão da falta de políticas preventiva de saúde, insalubridade e falta de segurança nos locais de moradia, etc), a 

limitação de sua experiência social e a falta de oportunidades para alcançar uma posição social superior por meios 

lícitos.” Na página seguinte, conclui a autora: “De fato, seria injusto imputar a responsabilidade pela prática da 

conduta ilícita ao indivíduo isoladamente quando foi a própria sociedade que lhe negou as mesmas oportunidades 

oferecidas aos membros das classes privilegiadas e, dessa forma, restringiu as suas possibilidades e a sua liberdade 

para agir em conformidade ao direito. A coculpabilidade é, portanto, uma mea culpa que deve ser atribuída à 

sociedade em observância aos princípios da igualdade e da solidariedade.” BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro 

de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de vulnerabilidade... Cit., pp. 101-

102.  
653 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro... Cit., p. 105. 
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decisivamente para um decréscimo do plexo de oportunidades do sujeito, permitindo uma 

mitigação de sua culpabilidade.  

Analogamente –  abstraindo-se a problemática acerca da consciência e vontade em uma 

pessoa jurídica como o Estado – pode-se recorrer a um dos elementos da culpabilidade e dizer 

que há uma “exigibilidade de atuação do Estado conforme a norma”, no sentido de prover 

direitos e serviços previstos em nosso ordenamento. Ainda na esteira da analogia aventada, não 

merece prosperar um argumento da “reserva do possível” como excludente da coculpabilidade 

estatal no que concerne à prestação de seus deveres.  

Em virtude da ineficácia do Estado quanto à prestação de serviços públicos e quanto à 

busca da redução da desigualdade como objetivo constitucional parece ser adequada a enervar 

o jus puniendi, o qual não pode ser irrestrito em um cenário de restrições de direitos individuais 

que incumbem ao Estado. Sobre a temática, discorre Juarez Cirino dos SANTOS: 

 

Hoje, como valoração compensatória da responsabilidade de indivíduos 

inferiorizados por condições sociais adversas, é admissível a tese da 

coculpabilidade da sociedade organizada, responsável pela injustiça das 

condições sociais desfavoráveis da população marginalizada, determinantes 

de anormal motivação da vontade nas decisões da vida. Nas sociedades 

capitalistas, as alternativas de comportamento individual seriam diretamente 

dependentes do status social de cada indivíduo, com distribuição desigual das 

cotas pessoais de liberdade e determinação conforme a posição de classe na 

escala social: indivíduos de status social superior, maior liberdade; indivíduos 

de status social inferior, maior determinação.654  

 

Amilton Bueno de CARVALHO e Salo de CARVALHO observam que a aplicação do 

poder punitivo feita sem a crivagem da situação social do sujeito é uma afronta a um dos 

princípios mais basilares ao direito, qual seja, o princípio da igualdade, que em sentido material 

pressupõe uma avaliação das desigualdades como forma de aplicação de um tratamento 

consentâneo, por conseguinte, desigual, justamente como forma de igualdade. Nesse sentido: 

                                                 
654 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... Cit., p. 335. Por seu turno, Rogerio GRECO contextualiza: A 

teoria da coculpabilidade ingressa no mundo do Direito Penal para apontar e evidenciar a parcela de 

responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus 

supostos cidadãos. Contamos com uma legião de miseráveis que não possuem teto para abigar-se, morando 

embaixo de viadutos ou dormindo em praças ou calçadas, quenão conseguem emprego, pois o Estado não os 

preparou e os qualificou para que pudessem trabalhar, que vivem a mendigar por um prato de comida, que fazem 

uso da bebida alcoólica para fugir à realidade que lhes é impingida, quando tais pessoas praticam crimes, devemos 

apurar e dividir essa responsabilidade com a sociedade. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2002, p. 469. 
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Reprovar com a mesma intensidade pessoas que ocupam situações de 

privilégio e outras que se encontram em situações de extrema pobreza é uma 

clara violação do princípio da igualdade corretamente entendido, que não 

significa tratar todos igualmente, mas tratar com isonomia quem se encontra 

em igual situação.655 

 

A coculpabilidade – como mecanismo de mitigação da pena em razão de uma condição 

de redução do plexo de autodeterminação pessoal – adequando-se ao princípio da 

proporcionalidade, já que lança mão de mais uma variável que contribui para o processo de 

individualização da pena. Todavia, concomitantemente, a coculpabilidade serve como punição 

que recai sobre o poder-dever de punir do Estado, uma vez que o rigor da pena pode ser 

restringido, se restrita em possibilidades foi a biografia do apenado, graças a omissões estatais, 

as quais contribuíram para a alocação do sujeito em um panorama que culminou na prática 

criminosa. 

Importante esclarecer um eventual impasse terminológico, já que no Século XIX, Enrico 

FERRI trabalhou uma ideia denominada por ele de “responsabilidade social”, expressão que 

em virtude de seu nome pode gerar mal-entendidos por supostamente guardar relação com a 

ideia de coculpabilidade, esta que propõe uma responsabilização parcial da sociedade pelo 

delito perpetrado por um indivíduo.656   

No entanto, tais conceitos são consideravelmente distantes e até mesmo diametralmente 

opostos. Isso porque o fato do homem ser um ser social gera o que o jurista italiano denomina 

de responsabilidade social, ou seja, o dever comportamental adequado às normas estabelecidas 

para a sociedade, normas que se positivadas, geram sobre o sujeito uma responsabilidade legal.  

O crime, segundo Enrico FERRI, em uma perspectiva etiológica característica do 

positivismo é decorrente de fatores biológicos atinentes aos indivíduos, mas também de fatores 

sociais, caracterizando-se assim um panorama determinista, não fundamentado no livre-

arbítrio657, sendo que para tal autor, a imputabilidade penal não decorre da reprovabilidade do 

sujeito, mas sim da necessidade de defesa social.  

                                                 
655 CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002, p. 70. 
656 FERRI, Enrico. Princípio de direito criminal: o criminoso e o crime. Tradução de Luiz Lemos D’Oliveira. 

Campinas: Bookseller, 2003, pp. 232 e ss. 
657 Cabe anotar que Enrico FERRI refutou a ideia de livre-arbítrio em sua tese de doutoramento denominada “La 

Teorica dell'Imputabilità e la Negazione del Libero Arbítrio”. 
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O jurista italiano critica a legitimação do Direito penal a partir da, segundo ele, ilusória 

ideia de livre-arbítrio, eis que tal raciocínio é de ordem moral, ao passo que interessa-lhe um 

Direito penal alinhado, como já dito, à defesa social. Isso implica em um uso da pena como, a 

priori, uma tentativa de evitar a realização do delito, a partir da ameaça sancionatória que, para 

alcançar tal intento, deve ser superior aos motivos determinantes à consecução do delito (que 

Enrico FERRI chama de “motivos fortes”658).  

Se tais motivos forem superiores à capacidade de dissuasão da pena e determinarem o 

sujeito a delinquir, infere-se que tal conduta se deu de forma decisivamente condicionada 

(sendo que há na obra do jurista italiano é marcada pelo alinhamento à negação do livre-

arbítrio). Mesmo nesse caso, Enrico FERRI afirma ser a pena necessária para o alcance da 

manutenção da suprema ordem jurídica659. Assim, a responsabilidade penal do sujeito deriva 

de sua responsabilidade social que decorre da noção dos indivíduos como seres sociais.  

Escapa ao recorte da presente tese percorrer um minucioso trajeto histórico da ideia 

(muito anterior à denominação) de “coculpabilidade”660, considerando-se que interessa à 

finalidade desse trabalho o uso de tal proposta nos moldes esboçados por Eugenio Raúl 

ZAFFARONI (com algumas modificações e novas aproximações, as quais serão 

oportunamente apresentadas).  

Assim, buscar-se-á utilizar aqui a ideia de coculpabilidade como recurso instrumental 

para a consecução de um modelo de culpabilidade que considere os limites da autodeterminação 

dos sujeitos inseridos dentro da dinâmica social contemporânea e, por conseguinte, sejam 

assujeitados pela atual conformação do Direito penal. Todavia, apenas a fim de brevíssima 

contextualização, pode-se remontar ao século XVIII, nos escritos do médico, teórico político e 

jornalista francês Jean-Paul MARAT661, a origem da ideia de coculpabilidade. 

                                                 
658 Cf. FERRI, Enrico. La Teorica dell'Imputabilità e la Negazione del Libero Arbítrio. Florença: Tipografia 

di G. Barbera, 1878, p. 418 apud RODRIGUEZ, Víctor Gabriel. Livre Arbítrio e Direito penal... Cit., p. 174.  
659 Tal raciocínio não é fundamentado a partir de uma justificativa de restauração da confiança no ordenamento 

vigente, tal qual na perspectiva contemporânea da prevenção geral positiva, mas sim em virtude de uma “perfeita 

reciprocidade da pena justa”. Ibid. p. 422. 
660 Para um panorama histórico da ideia de “coculpabilidade”, cf., por exemplo, ZAFFARONI, Eugenio Raúl. 

Política criminal latino-americana: perspectivas - disyuntivas. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1982, p. 

169-171; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... 

Cit., pp. 513 e ss.; BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito 

com base na ideia de vulnerabilidade... Cit., pp. 103-107. 
661 Nesse sentido: “Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de autodeterminação 

também determinado. (...) Em consequência, há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, 

condicionado desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e 

sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade. Costuma-se dizer que há, aqui, uma 
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Em seu “Plano de legislação criminal”662, Jean-Paul MARAT considera que a 

individualização da pena não poderia se restringir ao simples desvalor da conduta, havendo-se 

de analisar, as circunstâncias e condições do autor do delito, uma vez que aos sujeitos eram 

ofertadas riquezas e oportunidades de maneira não equânime dentro da sociedade (“A natureza 

estabeleceu grandes diferenças entre os homens e a fortuna as estabeleceu muito mais.”663).  

Para o autor, o qual não fugia da visão de sua época sobre a pena (eminentemente 

retributiva), o sujeito poderia receber uma retribuição pelo injusto perpetrado. No entanto, uma 

aplicação homogênea e retributiva das penas sobre os sujeitos só poderia ocorrer numa 

sociedade igual (uma espécie de modelo taliônico, ao qual Jean-Paul MARAT era simpático) 

só poderia existir sem ressalvas dentro de um panorama social justo (aqui, com sinônimo de 

equânime). Argumentava o pensador francês: 

 

Numa terra em que tudo é possessão de outro e na qual não se pode apropriar-

se de nada, resta apenas morrer de fome. Então, não conhecendo a sociedade 

a não ser por suas desvantagens, estarão obrigados a respeitar a lei? Não, sem 

dúvida. Se a sociedade os abandona, voltam ao estado natural e quando 

reclamam à força direitos dos quais não podem prescindir senão para 

proporcionar-lhes melhorias, toda autoridade que se oponha é tirânica e o juiz 

que os condena à morte não é mais que um vil assassino. (...) Se para manter 

a sociedade é necessário obrigar a respeitar a ordem estabelecida, antes de 

tudo, deve satisfazer-se às suas necessidades. A sociedade deve assegurar a 

subsistência, em abrigo conveniente, inteira proteção, socorro em suas 

enfermidade e cuidados em sua velhice, porque não podem renunciar aos 

direitos naturais, contanto que a sociedade não prefira um estado de 

natureza.664  

 

De acordo com Jean-Paul MARAT, a exigibilidade do Estado de cumprimento das 

normas pelos indivíduos só seria possível a partir do adimplemento das obrigações estatais. Ou 

seja, o castigo penal para o delinquente pressuporia a demonstração por parte do Estado de que 

                                                 
"coculpabilidade", com a qual a própria sociedade deve arcar. Tem-se afirmado que este conceito de 

coculpabilidade é uma ideia introduzida pelo direito penal socialista. Cremos que a coculpabilidade é herdeira do 

pensamento de Marat. ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 529. 
662 No ano de 1780, Jean-Paul MARAT publica seu “Plano de legislação criminal”, que concorreu a um concurso 

proposto pela Sociedade Econômica de Berna em fevereiro de 1777 (não vencido pela obra por ele submetida). 

Cf. TOSI, Lucía. Jean-Paul Marat (1743-1793), scientist and translator of Newton. In: Química Nova, v. 22, n. 6, 

p. 907-912, 1999. Vide ainda, MARAT, Jean-Paul. Plano de legislação criminal. Tradução de João Ibaixe Jr. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008. 
663 Ibid., p. 88. 
664 MARAT, Jean-Paul. Plano de legislação criminal... Cit., p. 75. 
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foi cumpridor das prestações sociais665 especificamente quanto àquele indivíduo que cometeu 

o delito. 

Em um mesmo diapasão e também na França, no alvorecer do século XX, merecem 

destaque as sentenças do juiz Paul MAGNAUD666, alinhadas à ideia de que a miserabilidade 

do infrator deveria ser considerada na aferição do desvalor de sua conduta e, por conseguinte, 

atenuando seu apenamento, pois a carência de bens e direitos seria um fator que tornaria 

dificultoso um comportamento conforme o ordenamento, sobretudo, em virtude da tradicional 

proteção jurídico-penal ao patrimônio.  

Para Paul MAGNAUD, o juiz não deve aplicar a pena em nome da sociedade apenas 

buscando causas de exclusão da culpabilidade ou atenuantes que sejam relacionadas apenas à 

intencionalidade do indivíduo, devendo também ampliar sua mirada na análise da 

culpabilidade, de forma a avaliar se aquele comportamento teria razões transcendentes ao 

sujeito, como lacunas sociais e omissões estatais.667  

No que concerne a gênese normativa da ideia de coculpabilidade, Nilo BATISTA 

menciona o art. 5º, inciso 1, do Código Penal da antiga República Democrática da Alemanha, 

de 1968668 que, ainda que por meio de uma inversão semântica, fala que a reprovabilidade de 

                                                 
665 Transmutando o pensamento do polímata francês para a realidade constitucional brasileira, pode-se afirmar que 

o Estado poderia punir desde que demonstrasse que o sujeito que cometeu o delito teve, ao menos,  acesso aos 

Direito sociais enumerados no art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
666 Cf. LEYRET, Henry. Les jugements du président Magnaud: réunis et commentés. Paris: P. V. Stock, 1900, 

p. 30 e ss. ZAFFARONI sintetiza o impacto das decisões do juiz francês em sua época da seguinte forma: “Cem 

anos após Marat, o juiz francês Magnaud escandalizou seus colegas bonapartistas e burocratas e se fez famoso em 

toda Europa, chegando a ser elogiado por Tolstoi e tendo suas sentenças traduzidas a vários idiomas, sendo que 

ele não fez mais do que considerar a miséria uma espécie de estado de necessidade justificante ou exculpante, 

conforme o caso.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho 

Penal... Cit., p. 51. 
667 Há ainda autores que sugerem que a gênese da coculpabilidade se deu a partir de uma perspectiva do Direito 

socialista, o qual empreendeu uma critica do modelo capitalista e seu Direito como uma superestrutura comandada 

pelas classes dominantes, voltado à perpetuação do status quo. Mais especificamente, nesse contexto, o Direito 

penal funciona como mecanismo repressivo da classe proletária. Já o modelo de Direito socialista estaria voltado 

a mitigar as desigualdades de classe a partir da corresponsabilização da sociedade em situações de ausência de 

equidade nas prestações de direitos sociais. Ou seja, por tal ótica, se a oferta de oportunidades aos indivíduos não 

é equânime, também não será a responsabilização de, por exemplo, dois indivíduos autores de crimes identicos, 

mas com biografias absolutamente distintas e um abismo brutal na prestação de direitos sociais. ZAFFARONI, 

Eugenio Raúl. Política criminal latinoamericana: perspectivas - disyuntivas. Buenos Aires: Hammurabi, 1982, 

pp. 166 e ss. 
668 A literalidade do dispositivo citado é a seguinte: “uma ação é cometida de forma reprovável quando o seu autor, 

não obstante as possiblidades de uma conduta socialmente adaptada que lhe tenham sido oferecidas, realiza, por 

atos irresponsáveis, os elementos legalmente constitutivos de um delito ou de um crime.” Cf. BATISTA, Nilo. 

Introdução crítica ao direito penal brasileiro... Cit., p. 102. 
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uma ação depende de atos irresponsáveis, apesar de terem sido ofertadas ao sujeito 

“possibilidades de uma conduta socialmente adaptada”. Ou seja, reprova-se aquele que tem uma 

conduta desviante, desde que a ele tenham sido oferecidas possibilidades para seguir condutas 

conformistas.669  

Em síntese, após o brevíssimo percurso histórico empreendido nos parágrafos 

anteriores, pode-se recorrer Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE, o qual ressalta como o viés 

acerca da culpabilidade muda diametralmente a partir de uma mirada calcada na 

coculpabilidade: 

 

Juan Bustos Ramírez e os autores argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni, 

Alejandro Aliaga e Alejandro Slokar compartilham um mesmo ponto de 

partida que é a posição de antinomia da pessoa perante o Estado que deve levar 

uma inversão da colocação do problema da culpabilidade: não é a pessoa que 

tem que demonstrar que não estava em condições de cumprir com a norma, 

senão o Estado que deve demonstrar que essa pessoa concreta podia ser 

exigida no que concerne a comportamentos conforme a norma.670 

 

Assim, a ausência de coculpabilidade do Estado seria uma condição de imputação da 

responsabilidade pelo ato desviante. Dentro de tal ótica, a coculpabilidade (ainda que sem esse 

nome) não mitigaria a pena do criminoso, mas sim impediria a própria aplicação da pena, desde 

que verificada a lacuna na oferta ao sujeito de possibilidades de uma conduta socialmente 

adequada.671  

                                                 
669 Alguns autores sugerem outros marcos legislativos no que concerce ao surgimento da positivação da noção de 

coculpabilidade. Nesse sentido, há uma ideia de coculpabilidade no art. 41, do Código Penal da Argentina de 1921 

o qual, “ao tratar dos critérios dos quais se deve valer o juiz para aplicar a pena, determina que sejam considerados 

os motivos que levaram o agente a delinquir, em especial, a condição de miserabilidade do agente e a dificuldade 

de prover o sustento próprio e o de sua família. Analisando-se a norma prescrita no art. 41, do Código Penal 

argentino de 1921, verifica-se que ela já expressava a ideia de co-culpabildiade esboçada no século XVIII por 

Jean-Paul Marat e desenvolvida nas sentenças do Juiz Paul Magnaud no início do século XX.” BARROS, Bruna 

Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de 

vulnerabilidade. Cit., pp. 106-107. 
670 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad. In: Revista de 

derecho (Valdivia), v. 18, n. 2, p. 167-185, 2005, p. 178.  
671 Não há dúvidas que a sentença “possibilidades de uma conduta socialmente adaptada” é um elemento normativo 

do tipo penal sobremaneira abstrato, por conseguinte aberto a significações e ressignificações pelos julgadores, 

caracterizando solo fértil para interpretações restritivas, supressoras da efetividade do comando normativo. O 

problema dos elementos normativos na aferição da coculpabilidade não é exclusivo do Código penal alemão de 

1968, sendo certo que tal dificuldade será posteriormente enfrentada nessa tese, em sua proposta de revisão do 

conceito de autodeterminação no Direito penal, a partir do prisma da coculpabilidade. Para uma profunda análise 

dos elementos normativos do tipo penal objetivo, vide BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e 

injusto penal: Considerações sobre os elementos normativos do tipo objetivo no Direito Penal contemporâneo. 

Tese de titularidade em Direito penal. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  
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Adianta-se, todavia, que a coculpabilidade como condição de legitimidade do jus 

puniendi não é uma perspectiva exclusiva no que concerne ao uso dessa proposta, sendo certo 

que, dentre outras hipóteses, a coculpabilidade pode ser aplicada também como uma forma de 

mitigação da responsabilidade penal do sujeito, sendo utilizada, portanto, como um elemento 

incidente sobre a dosimetria da sanção penal. Davi de Paiva Costa TANGERINO empreende 

uma arguta analogia legitimadora da noção de coculpabilidade ou institutos equivalentes: 

 

A idéia de impedir o exercício do jus puniendi em virtude do mau 

funcionamento estatal não só não é nova, mas encontra-se até mesmo 

regulamentada no Código Penal. Trata-se do instituto da prescrição, definível 

como “a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão 

do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”. Se o Estado pode 

(e deve) se responsabilizar quanto à omissão ex post, igualmente razoável que 

o possa em face de uma omissão ex ante.672 

 

Seja como condição da aplicação da pena, como elemento mitigador da sanção ou com 

qualquer outra função congênere, é certo que a coculpabilidade é indissociavelmente ligada à 

análise da responsabilidade do sujeito quanto a uma conduta delituosa, o que ocorre dentro do 

prisma do juízo de reprovabilidade empreendido sobre alguém.  

A justificativa para o emprego da coculpabilidade nesse panorama pode ser calcada na 

perspectiva da projeção de princípios constitucionais (tais como a proporcionalidade e a 

igualdade) sobre o Direito penal e como eles reverberam no momento em que o indivíduo é 

cotejado com sua conduta, por meio do juízo de reprovabilidade. “Nesse momento, o juiz deve 

considerar todas as circunstâncias do indivíduo, especialmente as que guardam relação com as 

oportunidades de acesso a bens naturais e sociais673”, havendo-se que levar em conta não apenas 

a posse de certos bens por parte do indivíduo em concreto, mas também a carência dele quanto 

a outros bens que conjugados formam uma espécie de “mínimo existencial”.674  

Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE observa que a teoria normativa da culpabilidade 

está calcada em um uma falácia relacionada a uma igualdade natural dos homens, que os 

tornariam todos capazes de culpabilidade. Prossegue o autor, afirmando que o Estado estaria 

                                                 
672 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit., pp. 209-211. 
673 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... cit., p. 183. 
674 Sobre a expressão, cf. TORRES, Ricardo Lobo, O Mínimo existencial como conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais. In: SARMENTO, Daniel. (org). Direitos Sociais. Fundamentos, judicialização e direitos sociais 

em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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amparado genericamente por uma presunção que o legitimaria de forma permanente a exigir 

responsabilidade a toda pessoa que vulnerasse a norma. Conclui ele ser “a ‘capacidade de 

culpabilidade” dos indivíduos uma categoria geral legitimante do poder punitivo do Estado 

sobre as pessoas.”675  

No entanto, tal modelo normativo de culpabilidade, calcado em uma presunção genérica 

de capacidade dos sujeitos é sobremaneira reducionista e ataca de morte princípios 

constitucionalmente previstos, implicitamente ou explicitamente, tais como a 

proporcionalidade ou a igualdade. Alinhado a essa perspectiva crítica acerca da insuficiência 

da teoria normativa da culpabilidade, Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE assevera que: 

 

O Estado não pode estar legitimado genericamente para exigir 

responsabilidade, mas deve legitimar-se em cada caso, a respeito de cada 

indivíduo em concreto. Nessa legitimação há que se considerar a forma que 

foram distribuídos os bens sociais e qual responsabilidade o Estado pode ter 

em virtude de uma distribuição desigual quanto ao indivíduo 

concretamente.676 

  

O referido autor alude a Juan José BUSTOS RAMÍREZ, ao entender a 

“responsabilidade” como “exigibilidade”, esta no sentido da capacidade do Estado de poder 

exigir legitimamente responsabilidade do indivíduo, o que deve ser aferido a partir das 

prestações de bens sociais que o Estado disponibilizou ao indivíduo677.  

Davi de Paiva Costa TANGERINO afirma, em uma alusão ao pensamento de Francisco 

MUÑOZ CONDE: “É, pois, a sociedade, ou melhor, o Estado que a representa, produto da 

correlação de forças sociais existentes em um dado momento histórico, que define os limites 

do culpável e do não-culpável, da liberdade e da não-liberdade”.678 

                                                 
675 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... cit., p. 183. 
676 Ibid., p. 184.  
677 Em linha semelhante, ainda que sem uma referência clara à coculpabilidade, Juarez TAVARES também 

defende um modelo de culpabilidade que não esteja vinculado à legitimidade com base no desvalor da conduta do 

indivíduo, mas sim em uma função de contenção estatal, reduzindo a possibilidade de penalização apenas em 

hipóteses em que o Estado demonstra não ter e nem ter podido ter outros meios de resolução do conflito oriundo 

do delito. Nesse sentido: “A culpabilidade, em vez de sedimentar-se em um juízo de reprovabilidade individual ou 

de infidelidade ao direito, deve ser um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado sobre o indivíduo, a 

partir de um juízo negativo da punição se ausentes a necessidade, idoneidade e adequação da 

reprimenda.TAVARES, Juarez. La dommatica del reato e il contesto delle relazioni della vita. In: CAVALIERE, 

Antonio et al. (org.). Política criminale e cultura giuspenalistica. Scritt in Onore di Sergio Moccia. Nápolis: 

Edizione Scientifiche Italiane, pp. 359-373, 2017, p. 371. 
678 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Op. cit., p. 110. 
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Se é o próprio Estado quem, em última instância, delineia o ordenamento e, por 

conseguinte, a culpabilidade jurídico-penal, é justo que ele o faça apenas após uma espécie de 

mea culpa, ou seja, a partir do estabelecimento de mecanismos que permitam a aferição de sua 

contribuição (usualmente, via omissão na prestação de bens sociais) para a conduta que está 

sendo reprovada, permitindo, com isso, enervar a sanção penal em concreto, a qual deverá ser 

relativizada proporcionalmente – se cabível ao sujeito e tipo de crime – ao grau de 

corresponsabilização estatal. 

Assim, a questão da legitimação da culpabilidade passa por uma revolução copernicana 

e “o problema não é mais se o Estado deve responsabilizar o autor do injusto, mas sim se o 

Estado pode responsabilizar o indivíduo, levando em consideração sua situação em 

concreto679”. Merece transcrição literal, a síntese empreendida por Hernán HORMAZÁBAL 

MALARÉE a respeito da proposta: 

 

A responsabilidade como exigibilidade demanda a consideração de todas as 

circunstâncias vitais do autor para o efeito de não apenas estabelecer sua 

responsabilidade, mas também, caso ela exista, de aferir em que medida está 

tal responsabilidade relacionada ao indivíduo em concreto quanto ao seu 

acervo de bens culturais, sociais, econômicos, em suma, dos bens cuja 

distribuição é de responsabilidade do Estado. Logo, a responsabilidade 

entendida como exigibilidade não é só a responsabilidade do autor pelo 

injusto, mas também uma responsabilidade social. Não são idênticas a 

responsabilidade de uma pessoa que conta com uma grande quantidade de 

bens sociais, em relação à responsabilidade de uma pessoa que carece de tais 

bens, ao ponto de não poder satisfazer suas necessidades mínimas.680  

 

Na hipótese exposta no fim do excerto anterior, o indivíduo em concreto carece de bens 

sociais em um patamar que o insere em uma posição de vulnerabilidade extremada, pois está 

aquém das necessidades mínimas681 das quais um ser humano deve dispor. Nessa situação, a 

                                                 
679 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... cit., p. 184. 

Nesse diapasão, surge a questão da não exigibilidade de comportamento conforme a norma, em uma situação de 

concreta desigualdade social do indivíduo que tem negado pelo Estado o acesso a bens sociais e, realiza um 

comportamento antijurídico quando carentes dos referidos bens sociais. Tal problemática pressupõe levar-se em 

conta as circunstâncias – endógenas ou exóneganas – que concorrem sobre o sujeito (como as desigualdades 

características de um imigrante irregular ou um refugiado...) e determinantes na avaliação da legitimidade racional 

(democrática) da intervenção penal. PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La peligrosidad en la teoría del delito. 

Exercício para a obtenção da Cátedra em Direito penal da Universidade de Salamanca, Salamanca, 2016, P. 17. 
680 Ibid., p. 184. 
681 Adianta-se que dificuldade de manipular um conceito tão genérico e dinâmico como “necessidades mínimas” 

é um problema central à revisão da autodeterminação a partir da condição de ator situado e com base na 
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capacidade do Estado em responsabilizar o sujeito pela conduta delituosa deve ser mitigada, 

uma vez que a exigência de comportamento conforme à norma e a aplicação integral do Direito 

penal pressupõem uma contrapartida apriorística do Estado. É dizer, a sanção penal é exigível 

do sujeito à medida que o Estado adimpliu com, ao menos, disponibilização de bens sociais ao 

sujeito (o que é exigível do Estado).682  

Tal perspectiva, voltada ao condicionamento do jus puniendi à demonstração estatal de 

prestação de bens sociais ao indivíduo em concreto, já estava inoculada na gênese da ideia de 

coculpabilidade, pois Jean-Paul MARAT afirmava que “somente depois de haver cumprido 

com todas as obrigações para com os seus membros poderá a sociedade adquirir o direito de 

castigar aqueles que violam suas leis683.”  

Ao longo do tempo, novos autores identificaram a fragilidade da culpabilidade como 

elemento do delito, quando apenas associada a aspectos normativos e descolada da realidade 

social. Tal perspectiva é especialmente perniciosa em sociedades com acentuada desigualdade, 

uma vez que prescindir de uma esmiuçada avaliação da condição do sujeito em concreto 

significa afrontar a basilar noção de igualdade material, pois, nessa hipótese, tratar-se-iam 

igualmente os desiguais, sendo certo que tal tratamento formalmente igualitário acaba 

contribuindo para a seletividade, tendo em vista que os mais vulneráveis acabam sendo punidos 

e, com isso, estigmatizados, o que fomenta um moto-perpétuo punitivo, muito bem descrito 

pela “teoria do etiquetamento”.684 

Essencial esclarecer que a “esmiuçada avaliação da condição do sujeito em concreto” 

(mencionada no parágrafo anterior) não sinaliza para um Direito penal orientado à punição do 

indivíduo em razão de sua condição, em detrimento da conduta por ele cometida. É dizer, a 

coculpabilidade não pode ser confundida com a ideia de “Direito penal do autor”685.  

                                                 
coculpabilidade. O subcapítulo “6.2.1 – Responsabilidade estatal e Direito penal” buscará traçar parâmetros aptos 

a um delineamento da aparentemente etérea noção de mínimo existencial.  
682 “Ao lado do homem culpado por seu fato, existe uma co-culpabilidade da sociedade, ou seja, há uma parte de 

culpabilidade - da reprovação pelo fato – com a qual a sociedade deve arcarem razão das possibilidades 

sonegadas... Se a sociedade não oferece a todos as mesmas possibilidades, que assuma a parcela de 

responsabilidade que lhe incumbe pelas possibilidades que negou ao infrator em comparação com as que 

proporcionou a outros. O infrator apenas será culpável em razão das possibilidades sociais que se lhe ofereceram.” 

CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002, p. 72. 
683 MARAT, Jean-Paul. Plano de legislação criminal... Cit., p. 75. 
684 Sobre o tema, vide os subcapítulos “4.3.1 - Considerações acerca de três modelos de Criminologia Clínica” e 

“6.2 – Quando o estado situa o ator”. 
685 De acordo com Salo de CARVALO, punir uma pessoa pelo que ela é (quia peccatum) e não pelo que fez (quia 

prohibitum) é abandonar as amarras impostas pelos princípios da secularização e da legalidade (mala prohibita) 
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Mais além, tratam-se de ideias diametralmente opostas, porque a noção de 

coculpabilidade serve à limitação do poder punitivo, mitigando a reprovabilidade pelo fato 

delitivo perpetrado em virtude da aferição da responsabilidade estatal no que diz respeito à 

eventual contribuição para a conduta do sujeito. Em outra mão, o “Direito penal do autor” opera 

a partir de juízos prospectivos, estabelecendo relações estigmatizantes e seletivas entre 

determinados perfis de cidadãos e certas práticas delitivas.  Em suma, enquanto a 

coculpabilidade visa a limitar a incidência do poder/dever de punir do Estado (não abandonando 

o lastro da reprovabilidade pelo fato, mas sim relativizando tal responsabilidade), o Direito 

penal do autor potencializa o jus puniendi ao relegar o lastro da reprovabilidade pelo fato a um 

plano secundário e centrar forças na persecução e apenamento de indivíduos em razão de sua 

condição (biografia, origem, status social, características físicas, dentre outras variáveis), como 

regra, de pessoas marginalizadas, seja em virtude de antecedentes criminais e/ou do estado de 

vulnerabilidade social que acomete tais cidadãos. 

Importante anotar que Eugenio Raúl ZAFFARONI afirma que a ideia de 

coculpabilidade, embora signifique um notório progresso, seria insuficiente em vários sentidos, 

os quais são enumerados pelo o autor e merecem uma detida análise nos parágrafos 

posteriores.686 

Em primeiro lugar, o autor afirma que a coculpabilidade evoca o preconceito segundo o 

qual a pobreza é a causa do delito, ignorando que, desde Sutherland e ainda muito antes, é 

                                                 
no que tange ao aumento da pena, substituindo-os por valorações potestativas de cunho subjetivo na reconstrução 

da personalidade de autor rotulado como intrinsecamente mau (mala in se).” CARVALHO, Salo de. Pena e 

garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2001, p. 154. Já 

Eugenio Raúl ZAFFARONI et al. consideram que a perspectiva do Direito penal do autor sinaliza para o delito 

como um “sintoma de um estado do autor, sempre inferior ao das demais pessoas consideradas normais. (...) O 

discurso do direito penal de autor propõe aos operadores jurídicos a negação de sua própria condição de pessoa.” 

ZAFFARONI. E. Raúl, BATISTA. Nilo, ALAGIA. Alejandro e SLOKAR, Alejandro. Direito penal brasileiro. 

Vol I. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 131-133. Quanto à distinção entre “Direito penal do autor” e “Direito penal 

do fato”, vide ainda: ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general, tomo I. Tradução de Diego-Manuel Luzón 

Pena, Madri: Civita, 1997, p. 176-177. 
686 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... 

Cit., pp. 513 e 514. A formulação do jurista argentino também é sintetizada no excerto a seguir: “Eugenio Raúl 

Zaffaroni formulou uma crítica à tese da coculpabilidade, apontando três problemas que decorrem desse conceito: 

o primeiro refere-se à dedução do falso pressuposto de que a pobreza e a miserabilidade seriam as causas do 

comportamento criminoso; o segundo problema, que é uma decorrência do primeiro, consiste no fato de que o 

discurso que atribui a causa da criminalidade à pobreza justifica o acirramento da intervenção penal entre os 

membros da classe mais pobre e confere ainda mais poder à classe dominante; e, por último, aponta o autor que a 

teoria da coculpabilidade não considera a seletividade estrutural do poder punitivo que também incide sobre 

indivíduos mais abastados, desde que estejam em situação de vulnerabilidade.” BARROS, Bruna Gonçalves 

Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de vulnerabilidade... Cit., 

p. 135.  
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sabido que o delito permeia todas as classes sociais. Assim, a coculpabilidade seria semelhante 

às teses da velha criminologia etiológica de cunho socialista do começo do século XX, que – 

se tiveram o mérito de assinalar as causas econômicas do delito – acentuavam o aspecto da 

pobreza, lançando olhar para a delinquência criminalizada e aprisionada (desconsiderando a 

seletividade do sistema penal).   

Em segundo lugar, Eugenio Raúl ZAFFARONI pondera que ainda que fosse corrigido 

o erro anterior (da ligação entre criminalidade e pobreza), a consequência lógica da 

coculpabilidade consistiria em menor poder punitivo para os pobres e maior para os ricos. Isso 

resulta no que alguns autores denominam de direito de duas velocidades: mais garantias (maior 

contenção do poder punitivo) para o delito comum e menos garantias (menor contenção do 

poder punitivo) para o delito organizado, empresarial, etc...  

A experiência histórica, nas palavras do autor, demonstra que o incremento do poder 

punitivo a casos excepcionais sempre acaba por se tornar ordinário. Segundo Eugenio Raúl 

ZAFFARONI, é por tal razão que o Direito penal não tem duas velocidades, mas sim “câmbio 

automático: que só avança ou retrocede, e toda derrogação de limites do poder punitivo é uma 

marcha que retrocede.”687    

Em terceiro lugar, a coculpabilidade segue ignorando o problema da seletividade do 

poder punitivo. Seja qual for o selecionado, é possível objetar a arbitrariedade seletiva, da qual 

o conceito de coculpabilidade não daria conta. Dessa forma, conclui Eugenio Raúl 

ZAFFARONI, “a coculpabilidade correspondeu a uma interessante retificação da 

culpabilidade, todavia, tal proposta permaneceu operando com a ficção de que o poder punitivo 

se reparte igualitariamente, quando se sabe cientificamente que ele opera com altíssima 

seletividade criminalizante.688 

 

5.2.1 – A “culpabilidade por vulnerabilidade” 

 

Eugenio Raúl ZAFFARONI propõe a ideia de "culpabilidade por vulnerabilidade”689, 

como modelo que visa a superar a proposta de coculpabilidade.  Para melhor compreendê-la, 

                                                 
687 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 514. 
688 Ibid., p. 514. 
689 “Distribuir o poder jurídico de contenção do poder punitivo segundo a magnitude do esforço pessoal para o 

alcance da situação concreta de vulnerabilidade (que é somatória do estado de vulnerabilidade mais o esforço 
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urge acompanhar o trajeto argumentativo do autor sobre a seletividade penal, sintetizado a 

seguir. 

Observa Eugenio Raúl ZAFFARONI que a seletividade criminal se dá em virtude de 

estereótipos e recai sobre o que o autor denomina de “criminalidade grosseira”690 (ou ainda por 

comportamento grosseiro ou trágico), praticada por pessoas das classes subalternas, sem 

instrução para a prática de delitos mais sofisticados, estes que são muito menos suscetíveis de 

caírem nas malhas do Direito penal, o que é o caso, por exemplo, de delitos econômicos em que 

há processos de lavagem de capital. Discorre Marina Zanotello sobre a temática: 

 

A partir da observação do autor acerca da seletividade criminal é possível 

compreender a dinâmica do sistema punitivo que cria um contingente 

absolutamente majoritário de criminalizados que guarda em comum entre seus 

membros a realização de delitos grosseiros e o fato de reunirem características 

que os tornam sobremaneira suscetíveis ao alcance do sistema penal. A ideia 

de vulnerabilidade implica ter a pessoa humana como limite intransponível de 

uma ordem de poder, pois o objetivo de um sistema que se calca em premissas 

de garantias do cidadão é a defesa intransigente da vida humana, 

principalmente das que passam pelo sistema punitivo. Por tudo isso, Zaffaroni 

acredita ter resolvido o problema de graduação da responsabilidade 

individual, pois, segundo ele, essa graduação da vulnerabilidade viabiliza a 

diferença na abordagem entre situações legais como os delitos econômicos, 

em que os sujeitos culpáveis partem de uma posição social favorável e 

escolhem cometer o fato criminoso, e os delitos famélicos, por exemplo. Do 

ponto de vista de realização legal do injusto, autores dos dois tipos de ilícitos 

são considerados culpados, mas não possuem a mesma vulnerabilidade.691 

 

                                                 
pessoal do sujeito para se colocar em tal situação concreta de vulnerabilidade) é racional e possível. Observa-se 

um limitado poder de contenção das pulsões do poder punitivo, logo, é razoável que na tarefa de limitar a sanha 

punitivista maiores empenhos sejam dispendidos para os que pouco fizeram para serem alcançados por tal poder 

punitivo, ou seja, a quem o alto estado de vulnerabilidade inicial foi determinante a sua criminalização.” 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., p. 

518. Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE observa que na visão de Eugenio Raúl ZAFFARONI, o Direito penal 

tem a missão ética de atuar como um dique de contenção e redução do poder punitivo que se encontra em relação 

dialética com o Estado de direito. Inexiste, portanto, um Estado de direito puro, pois este em seu interior alberga 

um Estado policialesco latente que sempre busca se manifestar. O direito penal ao conter a repressão penal 

impulsiona o Estado de direito. Cf. HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto 

de culpabilidad. Revista de derecho (Valdivia), v. 18, n. 2, p. 167-185, 2005. 
690 De acordo com Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE “A teoria do delito constitui um sistema de filtros 

redutores da criminalização secundária em si mesma seletiva já que está dirigida aos delitos grosseiros (obras 

toscas da criminalidade cuja detecção é mais fácil) e a pessoas com menor capacidade de acesso ao poder político 

e econômico ou aos meios de comunicação. Tal seleção vulnera o princípio da igualdade, podendo-se constatar 

graus de periculosidade do sistema penal, mais incisivos no que concerne a sujeitos em estado de vulnerabilidade.” 

HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... cit., p. 177 e ss. 
691 ZANOTELLO, Marina. O princípio da coculpabilidade no estado democrático de direito. Dissertação de 

mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 133. 
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Eugenio Raúl ZAFFARONI observa que o próprio sistema penal apresenta diferentes 

graus de “periculosidade”692, com isso o autor busca demonstrar que a possibilidade de 

incidência do Direito penal é variável (a depender de características pessoais e status social dos 

sujeitos) e determinadas pessoas correm maior risco de serem atingidas pela imputação de um 

delito. Segundo o jurista: 

 

A periculosidade do poder punitivo é maior para os homens, os adolescentes 

e jovens, os desempregados e aqueles com nenhuma ou pouca instrução 

escolar, os imigrantes, os menos inteligentes, os que se parecem com a 

imagem negativa e estereotipada dos delinquentes que é projetada pela mídia, 

os que estão pior vestidos ou os que se mostram desalinhados, aqueles que são 

oriundos de comunidades carentes, os que são parte de minorias 

estigmatizadas, etc...693 

 

Contudo, não apenas são muitas pessoas que se acham nesse estado de vulnerabilidade 

decorrente da preferência de incidência do poder punitivo, senão que, em virtude da 

deterioração das condições sociais de países em desenvolvimento como o Brasil, pode-se 

afirmar que a maioria da população se acha em estado de vulnerabilidade, ou seja, o poder 

punitivo apresenta um alto grau de periculosidade para a maioria da população. Não obstante, 

entende Eugenio Raúl ZAFFARONI, a criminalização só recai sobre alguns, não sendo, 

portanto, o mero estado de vulnerabilidade que decide a seleção criminalizante, havendo-se que 

se considerar outras variáveis. 

O jurista argentino diferencia as ideias de “situação de vulnerabilidade” e “estado de 

vulnerabilidade”. A seletividade é produzida em virtude de uma situação de vulnerabilidade, na 

                                                 
692 Nos moldes dessa premissa, para o jurista argentino, além dessa “periculosidade” (conceito mais voltada à 

suscetibilidade do sujeito cair nas malhas da persecução penal), o Estado detém também diferentes graus de 

intensidade na aplicação da reprimenda. Em virtude da seletividade penal, o Estado costuma ser 

concomitantemente dotado de alta “periculosidade” e de alta intensidade e/ou arbitrariedade na atuação contra 

determinados sujeitos em estado de vulnerabilidade. Não raro, as agências penais exorbitam os limites legais, 

atuando além das balizas do Direito penal, este que, segundo Eugenio Raúl ZAFFARONI, também e sempre deve 

estar direcionado à contenção do arbítrio estatal. Nesse sentido: “A agência judicial (o juiz) com a comprovação 

da existência de um delito está habilitada para o exercício do poder punitivo, com o qual está consumada a 

criminalização secundária, o que gera uma responsabilidade direcionada à agência judicial que se habilitou ao 

exercício do poder punitivo. Não é a pessoa criminalizada que deve responder, mas sim a agência criminalizante, 

evitando que seja exercido sobre aquela um poder punitivo intoleravelmente irracional.” ZAFFARONI, Eugenio 

Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., p. 391. 
693 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 516. 
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qual ocupa um papel de destaque o estado de vulnerabilidade, que embora seja protagonista não 

é exclusivo. Sobre tal dinâmica: 

 

O sistema penal opera, pois, em forma de filtro para acabar selecionando tais 

pessoas. Cada uma delas se acha em um certo estado de vulnerabilidade ao 

poder punitivo que depende de sua correspondência com um estereótipo 

criminal: o estado de vulnerabilidade será mais alto ou mais baixo consoante 

a correspondência com o estereótipo for maior ou menor. No entanto, ninguém 

é atingido pelo poder punitivo por causa desse estado, mas sim pela situação 

de vulnerabilidade, que é a posição concreta de risco criminalizante e que a 

pessoa se coloca.694 

 

Um outro conceito central é a ideia de “periculosidade do poder punitivo”, a qual é 

concretizada em situações particulares, ou seja, em que algo faça com que a pessoa alcance essa 

situação concreta de vulnerabilidade, havendo um esforço ou contribuição pessoal que faz com 

ela, partindo de um certo estado de vulnerabilidade, alcance a situação particular que há uma 

concretização do perigo do poder punitivo. Eugenio Raúl ZAFFARONI chama tal movimento 

de “esforço pessoal”.695  

Segundo ele, não é possível que o juízo de reprovação recaia sobre o estado de 

vulnerabilidade do sujeito, que não é um dado discricionário, não sendo possível afirmar que o 

sujeito se encontra em certos estados (inclusive de marginalidade) porque “optaram” por isso. 

Tal autor afirma que a reprovabilidade pela conduta deve estar ligada ao esforço pessoal do 

sujeito em – partindo de um estado de maior ou maior vulnerabilidade – alcançar uma situação 

de vulnerabilidade em que há a materialização do poder punitivo sobre o indivíduo. “A 

vulnerabilidade (ou risco de seleção), como todo perigo, reconhece graus, segundo a 

probabilidade de seleção, podendo estabelecer-se níveis, conforme a situação em que se tenha 

colocado a pessoa”.696 

Dessa forma, uma vez que os estados de vulnerabilidade são muito variados, os graus 

de esforços pessoais para alcance da situação de vulnerabilidade também o são, sendo que a 

reprovabilidade deve ser mensurada e agravada na medida da intensidade da contribuição do 

                                                 
694 ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro... Cit., p. 49. 
695 É legítimo que o Direito penal reprove o esforço pessoal para alcançar a situação de vulnerabilidade, porque 

essa é a medida do esforço que a pessoa realizou contra o próprio Direito penal, em sua função manifesta de 

pacificador e redutor da violência criminal. Em outras palavras: o esforço pela colocação em vulnerabilidade é a 

contribuição pessoal do sujeito às pretensões legitimantes do poder punitivo. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 

ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., p. 518. 
696 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade no sistema penal. Rio 

de Janeiro: Revan, 1996, p. 270. 
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sujeito para atingir uma situação de aplicação do jus puniendi sobre ele. Eugenio Raúl 

ZAFFARONI enumera determinadas situações que cotejam a relação entre “estado de 

vulnerabilidade” (ponto de partida), intensidade do “esforço pessoal” para o alcance de 

“situação de vulnerabilidade (ponto de chegada, no qual há a concretização do poder punitivo 

sobre aquele agente): 

 

(a) Excepcionalmente, há pessoas que partem de um estado de vulnerabilidade 

muito baixo e realizam um esforço formidável até que alcancem a situação 

concreta, como sucede no caso de genocidas, de grandes delinquentes 

econômicos, etc. No geral, tratam-se de casos de “retirada de cobertura” em 

virtude de disputas de poder. Também há outras situações que desde um 

estado inicial de baixa vulnerabilidade, realizam-se injustos brutais e com eles 

é alcançada a situação concreta de incidência do poder punitivo, como no caso 

de homicídios múltiplos.  

(b) Há outras hipóteses de pessoas que partindo de um elevado estado de 

vulnerabilidade e apesar de um diminuto esforço necessário para o alcance da 

situação concreta, não obstante levam a cabo esforços formidáveis para se 

colocarem em tal situação, como no caso de homicídios cruéis, agressões 

sexuais impiedosas, condutas que tangenciam a psicopatia, etc.  

(c) Todavia, a maioria dos criminalizados não realiza grandes esforços para 

alcançar a situação concreta de vulnerabilidade, pois partem de um estado 

bastante elevado e é necessário muito pouco para que a periculosidade do 

poder punitivo seja concretizada em desfavor dele.697 

 

Eugenio Raúl ZAFFARONI defende que o esforço do sujeito para alcançar a situação 

concreta de vulnerabilidade é um critério que deve servir para a redução da reprovabilidade 

pelo ato, mas nunca para ampliá-la. A culpabilidade penal resultante dessa síntese – entre a 

reprovabilidade pelo ato e a verificação da colaboração do indivíduo para o alcance da situação 

de vulnerabilidade –  pode ser compreendida como um esforço (ético e legítimo) do saber 

jurídico-penal para reduzir (até onde possível) o resultado da culpabilidade formalmente ética 

(calcada estritamente na reprovação pela conduta).698   

Prossegue o autor afirmando que o conceito de culpabilidade penal a partir dessa síntese 

torna-se mais completo: seria o juízo necessário para vincular de forma personalizada o injusto 

                                                 
697 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 518. 
698 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... 

Cit., p. 520. 
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ao seu autor e operar como principal indicador do máximo da magnitude do poder punitivo que 

pode ser aplicável sobre o sujeito.  

Tal juízo resulta da síntese de: por um lado, um juízo de reprovação lastreado no âmbito 

de autodeterminação do sujeito no momento da conduta (formulado conforme elementos 

formais oriundos da ética tradicional) com, por outro lado e concomitantemente, um juízo de 

reprovação a respeito do esforço do agente para alcançar a situação de vulnerabilidade em que 

o sistema penal concretizou sua periculosidade699, descontando-se dessa trajetória que culmina 

à situação de vulnerabilidade a posição de partida do sujeito, ou seja, seu estado de 

vulnerabilidade, marco inicial para a aferição do grau de esforço do indivíduo para ser 

alcançado pelo jus puniendi.  

Eugenio Raúl ZAFFARONI observa que a “culpabilidade por vulnerabilidade” não 

corresponde a um corretivo da culpabilidade pelo ato, mas sim sua outra faceta, em um processo 

dialético, do qual surge a culpabilidade penal como síntese700. Segundo o jurista, “dado que a 

culpabilidade por vulnerabilidade opera como uma antítese redutora da culpabilidade pelo ato, 

não poderá a culpabilidade penal resultante da síntese superar definitivamente a culpabilidade 

pelo ato.”701 

 

5.2.2 – Cotejando “coculpabilidade” e “culpabilidade por vulnerabilidade” 

 

Há alguns parágrafos, expôs-se as críticas zaffaronianas ao conceito de 

“coculpabilidade” e, ato contínuo, apresentou-se um panorama da proposta do penalista 

                                                 
699 Cenário em que haveria uma passagem do Direito penal como potência (com a previsão normativa e cominação 

da pena abstratamente prevista para determinada conduta, o que denota uma perspectiva teleológica 

eminentemente dissuasória) para o Direito penal como ato (a atuação concreta das agências penais sobre o sujeito, 

por meio da pena e de outras externalidades que orbitam em torno da aplicação da sanção penal).  
700 Nesse sentido: “Uma concepção minimamente racional de culpabilidade deve ser o resultado da síntese entre a 

culpabilidade normativa, responsável por fixar o limite máximo da reprovabilidade, e uma culpabilidade que 

considere a vulneração do agente frente à seletividade do poder punitivo como o contraponto ao juízo de 

reprovação.” BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com 

base na ideia de vulnerabilidade... Cit., p. 138. 
701 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 519. Por seu turno, sintetiza Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE: “O conceito de culpabilidade por 

vulnerabilidade carrega implicitamente a ideia de corresponsabilidade social no processo de criminalização, uma 

vez que não se trata apenas da reprovabilidade do autor do injusto, mas também da responsabilidade do Estado 

titular de um poder punitivo irracional que é dirigido seletivamente a grupos seletivos dotados de maior 

vulnerabilidade.” HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Una necesaria revisión del concepto de culpabilidad... 

cit., p. 181. 
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argentino da “culpabilidade por vulnerabilidade”. Optou-se por apresentar essa última teoria 

antes de uma esmiuçada análise das críticas de Eugenio Raúl ZAFFARONI à 

“coculpabilidade”. Tal opção resulta da tentativa de cotejar as duas propostas só após ambas 

serem delineadas nessa tese. 

Para mais além, buscar-se-á, nas linhas posteriores, empreender uma retomada à noção 

de coculpabilidade, rebatendo as três críticas zaffaronianas a tal teoria, sobretudo demonstrando 

como ela pode ser um instrumento privilegiado de diminuição da seletividade penal. Além 

disso, serão esboçadas algumas questões tormentosas a respeito da proposta da “culpabilidade 

por vulnerabilidade”, as quais visam a justificar a escolha pela teoria da coculpabilidade como 

um dos alicerces para a revisão do conceito de autodeterminação no Direito penal, cerne da 

presente tese.  

Conforme visto, Eugenio Raúl ZAFFARONI direcionou três críticas à coculpabilidade, 

as quais serão expostas e analisadas a seguir. 

A primeira crítica é voltada à ideia de que a coculpabilidade evoca uma relação 

preconceituosa da pobreza como causa do delito, o que, inegavelmente é um discurso falacioso. 

Nesse sentido, por exemplo, os estudos de Edwin SUTHERLAND a respeito dos white collar 

crimes702. 

Poder-se-ia argumentar que a coculpabilidade como fomentadora da noção da pobreza 

como causa do delito sinalizaria para uma perspectiva determinista, pois estaria calcada em um 

raciocínio etiológico reducionista, sendo que, na realidade, haveria em tal lógica uma inversão 

da relação de causa e efeito, tomando-se por efeito aquilo que é causa. É dizer, em uma 

explicação da Criminologia do conflito: como o delito não existe aprioristicamente e depende 

de sua definição empreendida conforme interesses das classes dominantes, o delito não 

decorreria da precariedade econômica do sujeito, mas sim o contrário, sendo a posição marginal 

desse sujeito que qualifica como delituosa o comportamento desse indivíduo.  

Todavia, essa primeira crítica de Eugenio Raúl ZAFFARONI à coculpabilidade não 

parece prosperar. Explica-se: por mais que a ideia de buscar fatores criminógenos seja uma 

perspectiva etiológica que leva a reducionismos quanto ao fenômeno criminal, não parece 

admissível considerar irrelevante o fato de que, por exemplo, a acachapante maioria da 

                                                 
702 Cf. SUTHERLAND, Edwin; GEIS, Gilbert; GOFF, Colin. White collar crime: The uncut version. New Haven: 

Yale University Press, 1983. 
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população criminal brasileira é oriunda das classes sociais mais baixas da sociedade, sendo que 

desse enorme contingente de marginalizados, a maior parte foi alcançada pelo sistema punitivo 

em virtude de crimes patrimoniais estritos (que compõem o título II da parte especial do Código 

penal) ou que visam a uma finalidade de obtenção de vantagem econômica (eminentemente 

condutas ligadas ao tráfico de drogas).  

Assim, tem-se o seguinte panorama: embora seja cediço que o fenômeno da 

criminalidade não se restringe às camadas mais pobres de uma sociedade, é inequívoco que são 

elas que estas que recebem (usualmente sem um poder de defesa minimamente adequado) a 

maior carga do sistema punitivo, sobretudo em virtude da seletividade penal.  

Se é inconteste a existência de uma força desigual na aplicação do Direito penal, 

incidindo este com maior intensidade sobre os marginalizados, há que se buscar medidas que 

diminuam a sanha punitivista sobre tais sujeitos, seja porque tal fenômeno é de patente 

desproporcionalidade, seja porque o rigorismo penal é há muito cabalmente apontado como 

uma medida inefetiva e até mesmo contraproducente de proteção a bens jurídicos penalmente 

relevantes. 

Há que se aclarar que a coculpabilidade – nos moldes propostos ao longo dessa tese –

não é uma proposta estigmatizante, que relaciona a pobreza à criminalidade, pois não avaliza o 

cometimento de crimes em virtude da miserabilidade do indivíduo, uma vez que a 

reprovabilidade pela conduta delitiva persiste (não havendo que se falar em exclusão da sanção 

penal em virtude da coculpabilidade, afastando-se assim qualquer discurso sensacionalista de 

que tratar-se-ia de um Direito penal que “dá carta branca para o pobre delinquir” ou qualquer 

frase de efeito do gênero), sendo a coculpabilidade um parâmetro para mitigação da 

responsabilidade penal do sujeito, com vistas a uma aplicação mais equânime do Direito penal.  

Além disso, a ausência de aplicação de um instrumento como a coculpabilidade sob o 

argumento de que isso fomentaria o preconceito que relaciona pobreza e criminalidade padece 

de uma petição de uma incongruência lógica, uma vez que quanto menos mitigada a incidência 

do Direito penal sobre as camadas mais pobres da sociedade, maiores serão os efeitos deletérios 

sobre tais sujeitos, por conseguinte, maior será a estigmatização da clientela penal, replicando 

o círculo vicioso que exerce uma força centrípeta sobre indivíduos socialmente marginalizados, 

inserindo-os dentro da perniciosa dinâmica da “criminalidade grosseira”, facilmente detectada 

pelas agências punitivas que, em sua atuação irrazoada, acabam por perenizar o status 

marginalizado e, mais além, criminoso do sujeito.  



286 

 

 

 

Levar em consideração a coculpabilidade estatal não significa anuir com um difundido 

e errôneo senso comum que sugere um vínculo entre criminalidade e pobreza: a uma, porque 

essa percepção equivocada já existe e não parece razoável imaginar que um dispositivo 

normativo prevendo a coculpabilidade no ordenamento pátrio poderia culminar em um 

acréscimo relevante sobre tal percepção social; a duas, porque não atuar numa contenção do jus 

puniendi sobre as parcelas mais pobres da sociedade é justamente manter o panorama atual de 

criminalização e encarceramento da população marginalizada, cenário este que insufla o 

propalado aos quatro ventos e distorcido topos que relaciona a pobreza com a criminalidade. 

A segunda crítica de ZAFFARONI à coculpabilidade reside na seguinte ponderação: 

caso fosse corrigido o errôneo vínculo anteriormente criticado entre criminalidade e pobreza, 

surgiria como consequência menor poder punitivo para os pobres e maior poder punitivo para 

os ricos. O autor afirma que a experiência histórica (a qual o jurista argentino não exemplifica 

episódios) demonstra que o incremento do poder punitivo a casos excepcionais sempre acaba 

por se tornar ordinário.  

Embora Eugenio Raúl ZAFFARONI não tenha oferecido exemplos históricos de sua 

hipótese, esta parece ser demonstrável por diversos exemplos, inclusive dentro da dinâmica do 

Direito penal brasileiro, em que, apenas ilustrativamente, prendeu-se um lavrador que raspou 

uma casca de árvore para fazer chá para sua esposa adoecida703, com base na lei 9.605/1998, 

cuja grande inovação foi justamente possibilitar a imputação penal a pessoas jurídicas, visando 

às grandes empresas poluidoras.  

Assim, compactua-se aqui com a opinião de que quaisquer modificações que restrinjam 

garantias e afrontem princípios não podem ser toleradas, ainda que, por exemplo para atingirem 

– inicialmente, cabe ressalvar – a criminalidade de colarinho branco. Um exemplo de uma 

medida intolerável nesse sentido são as propostas de criminalização e inversão do ônus 

probatório no caso de enriquecimento ilícito. Uma norma como essa, que pode soar alvissareira 

aos olhos dos críticos da seletividade penal e da impunidade da macrocriminalidade, possui 

enorme potencial de acabar refletindo sobre a “criminalidade grosseira”, inclusive em crimes 

patrimoniais de menor monta.  

                                                 
703 Cf. “Juiz liberta lavrador preso por raspar árvore no DF.” In: Folha de São Paulo, 23 de junho de 2000. 

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u3083.shtml> Acesso em 07/04/2017. 
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Todavia, há que se refletir se a aplicação da coculpabilidade geraria de alguma forma 

esse tipo de externalidade. A resposta para tal reflexão parece ser negativa, uma vez que não se 

propõe com a positivação de algum comando legal que preveja a coculpabilidade no 

ordenamento pátrio qualquer tipo de restrição a garantias ou afronta a qualquer princípio 

processual ou material. Não se busca menor rigorismo penal aos marginalizados atrelado a um 

maior rigorismo aos criminosos de classes sociais abastadas.704 

Como será pormenorizado adiante nessa tese, a coculpabilidade propõe uma deflação 

do Direito penal, por meio de um decréscimo de sua intensidade sobre sujeitos específicos, em 

virtude da consecução de tipos penais específicos, como medida de equidade na aplicação da 

sanção penal. Tal proposta está imbuída de uma ideia que pode ser expressa, em apertada 

síntese, com a seguinte mensagem: “O Estado tem legitimidade para exigir um comportamento 

conforme a norma e aplicar o Direito penal para determinadas condutas na proporção em que 

ofereceu bens sociais ao autor do injusto.” 

Assim, a conduta criminosa em certos casos de crimes perpetrados por certos atores 

situados em uma posição de marginalização não será absolutamente escusável, eis que a 

reprovabilidade pelo delito permanecerá. No entanto, essa responsabilidade deverá sofrer um 

decréscimo em virtude de circunstâncias como a biografia do sujeito e sua posição social 

concreta no momento da passagem ao ato.  

Evidentemente, tal critério é restritivo, o que deixará de fora do espectro da 

coculpabilidade uma parcela de indivíduos, por exemplo, criminosos econômicos, grandes 

empresários, agentes políticos. Para tais sujeitos, o Direito penal deve persistir, em uma 

conformação mínima, sem ceder a normas rigoristas usualmente propostas com intenções 

diversas da efetiva proteção de bens jurídicos penalmente relevantes, sendo na realidade 

manifestações de “Direito penal simbólico”.  

                                                 
704 Conforme afirmou-se no parágrafo anterior, não se vislumbra qualquer efeito deletério com a adoção expressa 

da coculpabilidade no ordenamento brasileiro. Cabe anotar que é absolutamente correto o argumento de que a 

supressão de garantias e a relativização expecional de princípios são perniciosas. Porém, não raro, esse argumento 

irretocável é instrumentalizado de forma oportuna, por exemplo, em situações nas quais políticos ou grandes 

empresários não têm certas garantias respeitadas durante a marcha processual penal (o que é absolutamente 

intolerável, quaisquer que sejam os réus). Diante de casos como esses, os defensores de tais indivíduos logo 

argumentam na seguinte linha: “se isso é feito hoje com meu cliente, imagine o que será feito amanhã com os réus 

miseráveis.” A frase anterior guarda dentro dela uma desfaçatez ou falta de choque de realidade que causam 

espécie, considerando-se que abusos e afrontas a garantias e princípios basilares do Processo penal e do Direito 

penal são diuturnamente realizados contra réus pertencentes às camadas mais pobres da sociedade. O risco não é 

para o “amanhã”, como sugerem alguns, uma vez que “desde sempre” tais práticas ocorrem. 
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Diferentemente desse populismo penal, objeto de calculada deliberação visando ao 

prestígio político, há setores do pensamento penal e criminológico que creem e pleiteiam um 

Direito penal mais rigorista contra criminosos pertencentes às mais altas classes sociais, posição 

que não é comungada nessa tese, haja vista a histórica inefetividade de soluções para a 

criminalidade que pressupõem medidas penais e, mais além, o risco da criação de 

externalidades que reverberem sobre a clientela de sempre do Direito penal, tornando, dessa 

forma, contraproducente tal proposta, ainda que bem intencionada.705 

Diversamente à restritiva proposta da coculpabilidade (limitada apenas a reduzir a 

incidência do Direito penal sobre as classes subalternas), há perspectivas de política criminal 

que de fato poderiam ocasionar, concomitantemente, acréscimos e decréscimos no 

direcionamento do sistema penal. Dentre outros autores simpáticos a tal proposta, cita-se 

Alessandro BARATTA que advoga por um controle da seletividade penal a partir de modelos 

diferenciados de tutela penal, com um modelo despenalizador do proletariado e uma ampliação 

do rigorismo penal sobre as classes hegemônicas.706 

Portanto, ao contrário do que prevê Eugenio Raúl ZAFFARONI, entende-se aqui que 

não surgirá com a adoção da coculpabilidade um cenário de duas velocidades de Direito 

penal707, se tal ideia corresponder a duas configurações de garantias e principiologia distintas 

de Direito penal, tendo em conta que ela não trará medidas contrasseletivas que ampliem o 

rigorismo penal contra a criminalidade de colarinho branco, mas apenas diminuirá a intensidade 

do Direito penal já existente contra a típica clientela penal, como forma de conter os efeitos 

                                                 
705 Maria Lúcia KARAM batiza de “esquerda punitiva” os partidários do recrudescimento penal a criminosos que 

atentam contra bens jurídicos metaindividuais e a criminalidade perpetrada pelos poderosos. Afirma a autora: “A 

adesão de amplos setores da esquerda à ideologia da repressão, da lei e da ordem, seu interesse por um implacável 

combate à criminalidade, sua ‘descoberta’ do sistema penal surgem em um tempo em que os sentimentos de 

insegurança e o medo coletivo difuso, provocados pelo processo de isolamento individual e de ausência de 

solidarização no convívio social, aliam-se à decepção enfraquecedora das utopias e à necessidade de criação de 

novos inimigos e fantasmas capazes de assegurar a coesão em formações sociais que, como desmoronamento das 

traduções reais do socialismo, não mais têm exigida a demonstração de sua superioridade democrática.” KARAM, 

Maria Lúcia. A Esquerda Punitiva. In: Discursos Sediciosos: Crime, Direito, Sociedade. nº 1, ano 1, Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1996, p. 87. 
706 Trata-se de uma posição que defende uma “ampliação e reforço da tutela penal em áreas de interesse essencial 

para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde, a segurança no trabalho, a integridade ecológica etc. Trata-

se de dirigir os mecanismos da reação institucional para o confronto da criminalidade econômica, dos grandes 

desvios criminais dos órgãos e do corpo do Estado, da grande criminalidade organizada. Trata-se, ao mesmo 

tempo, de assegurar uma maior representação processual em favor dos interesses coletivos.” BARATTA, 

Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do Direito penal... Cit., p. 202. 
707 A ideia de velocidades do Direito penal remete a proposta teórica que pode ser conferida em SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús-María.  La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 

postindustriales. Madri: Civitas, 2001, p. 149 e ss. 
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perniciosos da hiperinflação penal sobre a sociedade (tratando-se de uma proposta de redução, 

mas não de abolição do Direito penal, pois como já mencionado, a tese parte de um alicerce 

calcado no Garantismo penal e não em uma perspectiva alinhada ao Abolicionismo penal). 

Por outro lado, se a ideia de duas velocidades de Direito penal suscitada pelo jurista 

argentino corresponder a uma maior incidência da aplicação para determinada parcela da 

sociedade em detrimento de outro, a coculpabilidade seria uma medida de contenção de tal 

cenário, haja vista existir atualmente tal perspectiva, com a escancarada seletividade penal que 

existe de forma ainda mais exacerbada em países com acentuada desigualdade social, como no 

caso do Brasil. 

Por fim, a terceira crítica diz respeito justamente à relação entre coculpabilidade e 

seletividade. segundo Eugenio Raúl ZAFFARONI, qualquer que seja o selecionado pelo 

sistema penal, é possível objetar uma arbitrariedade seletiva, sendo certo que para ele, a 

coculpabilidade ignoraria tal problema.  

Dessa forma, a arbitrariedade acomete não apenas as classes sociais mais 

desfavorecidas, uma vez que há também processos característicos da seletividade penal que 

operam também nas classes mais abastadas, por exemplo em crimes de colarinho branco em 

que alguns sujeitos são punidos (nos moldes da teoria do bode expiatório708), ao passo que, 

concomitantemente, outros restam deliberadamente impunes.  

Como forma de responder a essa crítica, é fundamental discernir os possíveis sentidos 

da ideia de “seletividade penal”: 

Denominar-se-á de “macrosseletividade” a maior incidência da aplicação do Direito 

penal sobre as classes subalternas. Nesse sentido, a expressão “seletividade penal” pode ser 

entendida a partir do prisma da luta de classes, com um Direito penal de orientação burguesa 

direcionado sobre o proletariado como forma de manutenção do status quo. Richard QUINNEY 

observa que “o Direito penal é usado pelas parcelas sociais detentoras de poder para assegurar 

a sobrevivência do sistema capitalista, que é posteriormente ameaçado por suas próprias 

contradições.”709 

                                                 
708 Cf. a nota 467 da presente tese.  
709 QUINNEY, Richard. O controle do crime na sociedade capitalista: uma filosofia crítica da ordem legal. 

Tradução de Juarez Cirino dos Santos. In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock (Orgs.). Criminologia 

crítica. Rio de Janeiro: Graal, pp. 221-248, 1980, pp. 245-246. Sobre a seletividade penal como aspecto estrutural 

do sistema capitalista e seu reflexo na desigualdade de distribuição das penas, cf. ANDRADE, Vera Regina Pereira 

de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria 
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 Não parece ser esse o sentido de seletividade penal apontado por Eugenio Raúl 

ZAFFARONI em sua terceira crítica à coculpabilidade, uma vez que esta seria um elemento 

apto a enervar a aplicação do Direito penal às classes subalternas. Ou seja, no que concerne a 

essa seletividade, a previsão da coculpabilidade no ordenamento pátrio seria uma medida 

alvissareira, que repise-se, não traria qualquer ônus aos princípios e garantis insculpidas no 

Direito penal e processual penal brasileiro. 

No entanto, o que o penalista argentino parece criticar é a impossibilidade da 

coculpabilidade alcançar a seletividade que acomete o sistema penal como um todo, 

independentemente do tipo de crime e classe social do criminoso, pois, tal qual metaforizou-se 

há pouco com a ideia do “bode expiatório”, é rotineiro que alguns criminosos de colarinho 

branco acabem sendo selecionados (de forma mais ou menos deliberada), processados e 

eventualmente punidos (dentro da ideia de criminalização por perda de cobertura). Isso se dá 

inclusive como forma de demonstração que o sistema penal é isonômico e não tolera 

impunidade independente de quem seja o autor do delito.  

Tal fenômeno descrito no parágrafo anterior pode ser denominado de 

“microsseletividade”, calcada na já referida eleição de bodes expiatórios e que ocorre em 

quaisquer classes sociais e para quaisquer tipos de crime, como forma de relacionar, ainda que 

muito excepcionalmente, a criminalização primária – a previsão normativa do tipo penal – e a 

criminalização secundária – a imputação sobre a conduta de um indivíduo da previsão do tipo 

abstrato, ou seja, a subsunção do fato à norma. Em outras palavras, há uma necessidade de 

aplicação concreta (criminalização secundária) da norma positivada no plano do dever-ser 

(criminalização primária).710  

Evidentemente, a narrativa do parágrafo anterior a respeito de um criminoso de 

colarinho branco corresponde a um expediente que só reforça a seletividade penal711, tendo em 

                                                 
do Advogado, 2003, p. 265 e ss. Sobre as seletividades que operam nos processos de criminalização (primária, 

secundária), cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro... Cit., p. 44 e ss. 
710 Vera Regina Pereira de ANDRADE utiliza duas expressões autoexplicativas para o delineamento da 

criminalização primária e secundária, denominando-as, respectivamente de dimensão programadora e dimensão 

operacional. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Dogmática e controle penal: em busca da segurança jurídica 

prometida. In: ROCHA, Leonel Severo (Org.). In: Teoria do Direito e do Estado. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1994, p. 123. 
711 “Os raríssimos casos de falta de cobertura servem para alimentar a ilusão de irrestrita mobilidade social vertical, 

configurando a outra face do mito de que qualquer pessoa pode ascender até a cúspide social a partir da própria 

base da pirâmide (self made man), e servem também para encobrir ideologicamente a seletividade do sistema, que 

através de tais casos pode se apresentar como igualitário.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal 

brasileiro... Cit., p. 49. 
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vista que a punição ocasional de bodes expiatórios opera sobre a percepção da sociedade quanto 

à efetividade do Direito penal e é manipulada de forma a convencer os cidadãos de que 

determinadas prisões, condenações, operações, etc... correspondem a marcos históricos do fim 

da impunidade. 

Nesse panorama, um político que for preso por um crime de corrupção passiva referente, 

por exemplo, ao recebimento de vantagens indevidas da ordem de milhões de reais poderá 

alegar, com razão, que foi selecionado arbitrariamente, ao passo que diversos outros agentes 

políticos realizam a mesma conduta. Tal lógica vale para todo e qualquer tipo penal e todo e 

qualquer perfil de criminoso, pois sempre haverá infratores que restarão impunes.  

Evidentemente, a coculpabilidade não dá conta desse tipo de seletividade, tampouco 

qualquer outra proposta plausível (incluindo a ideia de “culpabilidade por vulnerabilidade”) 

possibilitará uma criminalização secundária que crie cenários de cifra negra ou mesmo cifra 

dourada iguais a zero, pois apenas nessa inverossímil hipótese poder-se-ia afirmar que o sistema 

penal não atuaria arbitrariamente. 

Como afirmou-se no parágrafo anterior, a coculpabilidade não consegue refrear em 

absoluto a arbitrariedade do sistema penal, mas a teoria substitutiva da coculpabilidade proposta 

por Eugenio Raúl ZAFFARONI não tem melhor sorte em tal intento. Isso porque, por mais que 

ela considere o grau de esforço pessoal do sujeito em colocar-se em uma situação de 

vulnerabilidade, o indivíduo criminalizado ainda poderá argumentar: fui selecionado 

arbitrariamente, inclusive porque um outro sujeito partiu de um estado de menor 

vulnerabilidade, empreendeu um esforço pessoal muito superior ao meu e mesmo assim 

permaneceu impune.  

Reitera-se, portanto, que o conceito de seletividade penal utilizado por Eugenio Raúl 

ZAFFARONI na sua terceira crítica à coculpabilidade traz um problema insolucionável pois 

pressupõe o improvável cenário de ausência de cifra negra e quaisquer outras cifras correlatas 

(como a cifra dourada). Do contrário, a alegação de arbitrariedade na aplicação da norma penal 

sempre será verdadeira e, no máximo, poderão ser estabelecidos patamares (arbitrários) de 

níveis toleráveis de cifra negra.  

Como dito, a “culpabilidade por vulnerabilidade” proposta por Eugenio Raúl 

ZAFFARONI não logra êxito em resolver a seletividade do sistema penal no que concerne à 

arbitrariedade da seleção de algumas pessoas em detrimento da impunidade de sujeitos em 
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situações semelhantes aos criminalizados, seja qual for o crime ou classe social desses 

indivíduos. 

No entanto, parece acertado dizer que ao exorbitar os limites da coculpabilidade penal712 

– não se limitando a situações de vulnerabilidades de ordem social – a ideia de culpabilidade 

por vulnerabilidade conseguiria amenizar (sem jamais dar cabo, conforme já afirmado) certas 

dinâmicas seletivas que permeiam também a macrocriminalidade.  

Nesse sentido, um criminoso de colarinho branco que fosse delatado por seus 

comparsas, em uma hipótese de criminalização por “retirada de cobertura”713 teria empreendido 

um menor grau de esforço pessoal do que outros criminosos econômicos para atingir uma 

situação de vulnerabilidade (ainda que todos eles partissem de estados de vulnerabilidade muito 

baixos). Em virtude do diminuto grau de esforço pessoal, o sujeito delatado, sob o prisma da 

culpabilidade por vulnerabilidade, poderia ter sua reprovabilidade diminuída e, por conseguinte 

um decréscimo no quantum da pena impingida. 

Conforme já exposto, o critério de esforço pessoal do sujeito surge como elemento sobre 

o qual deita luz a reprovabilidade penal, já que esta não pode ser, consoante afirma Eugenio 

Raúl ZAFFARONI, calcada no estado de vulnerabilidade do sujeito, já que se assim o fosse, o 

marginalizado seria punido em virtude de um estado que não necessariamente deu causa, o que 

é inadmissível pois vai ao encontro da ideia de “Direito penal do autor”.  

Assim, a reprovabilidade não pode incidir no estado de vulnerabilidade do sujeito. No 

entanto e em sentido contrário, tal estado de vulnerabilidade pode ter uma função de contenção 

do juízo de reprovabilidade, eis que uma concreta situação de miserabilidade do autor do injusto 

pode fazer com que a incidência do Direito penal sobre ele seja mitigada, com base na 

corresponsabilização estatal.  

Nesse prisma do parágrafo anterior, que é defendido pela presente tese e consentâneo à 

coculpabilidade, a mirada do juízo de reprovabilidade está duplamente direcionada: ao injusto 

penal e às circunstâncias do ator situado que perpetrou o delito. Outrossim, não é adotada aqui 

a teoria da culpabilidade por vulnerabilidade pois ela parece carecer, ao albergar em seu bojo 

indivíduos que partam de baixíssimo estado de vulnerabilidade (como políticos criminalizados 

                                                 
712 “O conceito de culpabilidade por vulnerabilidade, da lavra de Zaffaroni, aumenta o espectro de incidência da 

coculpabilidade.” SANTOS FILHO. Agenor José dos. O princípio da co-culpabilidade na perspectiva dos 

direitos fundamentais sociais. Dissertação de mestrado em Direito, Univem, Marília, 2012, p. 17. 
713 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... 

Cit., p. 518. 
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por “retirada de cobertura”), de isonomia ao ser aplicável a sujeitos independentemente do 

estado de vulnerabilidade inicial.714  

Assim, por mais que seja inegável que, por exemplo, um congressista715 multimilionário 

processado por corrupção passiva (em virtude de uma denúncia de sua ex-esposa, em uma 

situação de “retirada de cobertura”) necessite de um baixo grau de esforço pessoal (eis que 

desguarnecido do sigilo de alguém que conhecida seu delito) para atingir uma situação de 

vulnerabilidade que permita sua criminalização, é certo que a reprovabilidade de sua conduta 

antes da referida perda de cobertura não pode ser relativizado ou compartilhado com o Estado. 

Seu poder econômico não deve suscitar um recrudescimento de sua pena716, porém, impedirá 

que esta seja diminuída, eis que no momento da conduta de corrupção ativa perpetrada, ele se 

encontrava num baixíssimo estado de vulnerabilidade. 

Para além dessa crítica inicial, cabem outras ponderações quanto à proposta de 

culpabilidade por vulnerabilidade, as quais serão descortinadas a seguir e versam, sobretudo, 

quanto a dificuldades de implementação, uma vez que uma teoria revisora da ideia de 

culpabilidade e que vise a conter o jus puniendi deve ser dotada de instrumentalidade, 

superando a crivagem de um ou mais possíveis fatores impeditivos. 

                                                 
714 Todavia, é necessário esclarecer que Eugenio Raúl ZAFFARONI enxerga o Direito penal a partir da função de 

contenção do poder punitivo e não de legitimação de tal poder. Nesse sentido: “Dado que o direito penal somente 

perseguiria a programação da contenção jurídica do exercício do poder punitivo, pode não ser entendida como 

uma afirmação de uma função legitimante deste (tarefa na qual ninguém parece ter tido êxito até o presente) e 

validá-la somente no sentido de um fato de poder: o jurídico seria sua contenção e não o fato em si mesmo. 

Construir-se-ia seu sistema partindo de uma concepção agnóstica da pena, ou seja, entendendo-a como expressão 

de um fato de poder que é mister conter e reduzir, porém não é necessário legitimar.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. 

Culpabilidade por vulnerabilidade. Tradução de Tradução: Fernanda Freixinho e Daniel Raizman. In: Discursos 

sediciosos, n. 14, Rio de Janeiro: Revan, pp. 31-48, 2004, p. 32. 
715 Eugenio Raúl ZAFFARONI menciona os agentes políticos como excepcionais destinatários da seletividade 

penal: “Cabe esclarecer que, em alguns momentos, a seleção criminalizante altera-se por outras razões que podem 

determinar uma insistência na intervenção política (como acontece nos regimes autoritários), ou perseguindo 

minorias étnicas (indígenas ou imigrantes), minorias sexuais, grupos profissionais (às vezes políticos), etc., como 

acontece nas incontáveis emergências que inventa o poder punitivo.” Ibid., p. 31. 
716 “De fato, até seria possível atribuir maior reprovação ao agente que, partindo de uma posição de baixa 

vulnerabilidade por gozar de um status social superior, empreendesse maior esforço para se colocar na situação de 

vulnerabilidade, uma vez que o seu comportamento, ao autorizar a incidência do poder punitivo sobre o membro 

de uma classe mais favorecida, contribuiria para o fortalecimento do falso discurso de igualdade do direito penal, 

legitimando o funcionamento do sistema penal e limitando o exercício do poder de contenção da agência judicial. 

Contudo, o esforço pessoal realizado para alcançar a situação de vulnerabilidade não deve ser considerado como 

objeto de reprovação, mas sim como critério para a distribuição do poder de contenção da agência judicial, sendo 

o espaço de que dispõe essa agência para obstar o processo de criminalização inversamente proporcional ao esforço 

realizado pelo agente. Logo, quanto maior for esse esforço e a contribuição dada pelo agente para se colocar na 

posição de risco de criminalização menor será o espaço conferido ao julgador para impedir ou reduzir a intervenção 

penal no caso concreto.” BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do 

conceito com base na ideia de vulnerabilidade. Cit. p. 152. 
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Em primeiro lugar, ao menos na realidade brasileira, a ideia de culpabilidade por 

vulnerabilidade perpetuaria a extremada seletividade que permeia o sistema penal pátrio. Isso 

porque há uma notória impunidade relacionada à macrocriminalidade, sendo que, 

excepcionalmente, em hipóteses da já referida “retirada de cobertura” alguns indivíduos acabam 

sendo alcançados pela persecução penal. De fato, como afirma Eugenio Raúl ZAFFARONI, 

esses poucos sujeitos são arbitrariamente selecionados em detrimento de um contingente 

enorme e impune de criminosos de colarinho branco.  

No entanto, grande parte desses indivíduos processados acabam não recebendo uma 

condenação e uma sanção penal correspondente a ela, usualmente em virtude da prescrição dos 

delitos, o que seria ainda mais recorrente na hipótese da aplicação da teoria da culpabilidade 

por vulnerabilidade como supedâneo de minoração das penas em virtude da arbitrariedade 

seletiva que acomete tais sujeitos, problema esse que Eugenio Raúl ZAFFARONI aponta que 

a coculpabilidade não daria conta por se ater exclusivamente ao que chamou-se anteriormente 

nessa tese de “macrosseletividade” e não da “microsseletividade”. 

É dizer, em suma, se poucos criminosos de colarinho branco são punidos atualmente717, 

com a adoção da culpabilidade por vulnerabilidade com uma finalidade de saneamento da 

arbitrariedade seletiva, menos ainda o serão, acentuando a percepção de impunidade para os 

poderosos e potencializando a seletividade de um sistema, que, segundo certas perspectivas da 

Criminologia radical, é construído para a manutenção do status quo e controle dos 

marginalizados, os “consumidores falhos”, nas palavras do sociólogo Zygmunt BAUMAN. 

Ademais, há uma dificuldade de ordem instrumental na implementação da teoria da 

culpabilidade por vulnerabilidade que reside na definição de critérios de aferição do esforço 

pessoal do agente, eis que não será valorado o estado de vulnerabilidade do sujeito (tal qual 

ocorreria na coculpabilidade). Como transmutar o grau de esforço pessoal do agente para os 

parâmetros de quantificação exigidos na dosimetria penal?  

Em que pese o refinamento teórico da proposta da culpabilidade por vulnerabilidade e 

o mérito dela em trazer à baila um modelo inovador de culpabilidade, lastreado eminentemente 

na contenção e na legitimação do poder punitivo, tal teoria parecer carecer em seu atual estado 

                                                 
717 E afirmar o contrário é falacioso ou, no mínimo, temerário afirmar que tal perspectiva está se modificando, eis 

que nos idos de 2005, considerava-se o “Mensalão” como um ponto de inflexão na impunidade macroeconômica 

e uma década após, a “Operação Lava Jato” traz à tona escândalos de corrupção sem precedentes e de muito mais 

vulto do que foi apurado na Ação penal nº 470, popularmente conhecida como “Mensalão”. Sobre este tema, cf. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crônicas Franciscanas do Mensalão. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 
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de desenvolvimento de um delineamento que permita sua aplicação prática na dinâmica 

processual penal, tarefa que parece trazer em seu bojo enormes dificuldades, eis que a ideia de 

“esforço pessoal” é dotada de uma subjetividade que é escassa de conteúdos quantificáveis.  

Por seu turno, a coculpabilidade opera a partir da análise das circunstâncias do agente e 

pode mensurada a partir de elementos muito menos etéreos que os da culpabilidade por 

vulnerabilidade. Isso porque a coculpabilidade avalia o grau de reprovabilidade da conduta 

considerando o estado do agente, o qual pode ser avaliado por critérios objetivos, como, apenas 

como exemplos, o grau de miserabilidade do autor do injusto (por exemplo, analisando sua 

renda ou ausência dela) ou a real oferta de escolarização ao sujeito por parte do Estado.  

É inequívoco que tais elementos exemplificados anteriormente (renda e escolarização 

disponibilizada) não são suficientes, por si sós, à aplicação da coculpabilidade do sujeito, eis 

que este deve ser valorado (sempre de forma limitadora ao poder punitivo) de maneira global 

em suas circunstâncias de ator situado, verificando-se se a reprovabilidade de sua conduta deve 

ser decrescida em virtude de uma corresponsabilidade estatal.  

Dessa feita, em caso positivo quanto à corresponsabilidade estatal, tendo em vista que 

o Estado não pode ser apenado, resta como sanção por sua atuação deficitária um 

enfraquecimento de seu potencial punitivo aplicável ao sujeito em concreto.  

Portanto, cotejando as diversas ponderações feitas ao longo do capítulo a respeito das 

teorias da coculpabilidade e da culpabilidade por vulnerabilidade, bem como tendo em vista os 

argumentos que visaram a desconstruir às críticas feitas à coculpabilidade, optar-se-á por esta 

proposta teórica na elaboração de uma revisão da ideia de autodeterminação do Direito penal 

brasileiro, pois entende-se aqui ser a teoria da coculpabilidade uma resposta mais adequada à 

macrosseletividade (sem recair em propostas etiológicas reducionistas, conforme demonstrado 

nesse subcapítulo), além de permitir uma melhor instrumentalização, a partir da verificação de 

elementos objetivos e parâmetros aferíveis no momento de juízo de reprovabilidade e a 

posterior dosimetria da sanção penal.  
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6 – AUTODETERMINAÇÃO, O ATOR SITUADO E A 

COCULPABILIDADE 

 

Há muitas maneiras de matar. 

Pode-se enfiar uma lâmina em um ventre. 

Tirar o pão. 

Não curar uma enfermidade. 

Albergar-se em um lar precário. 

Impelir ao suicídio. 

Torturar até a morte por meio do trabalho. 

Levar à guerra, etc… 

Só poucas dessas coisas estão proibidas 

em nosso Estado. 

Bertolt Brecht718 

 

 

A contundência de certos versos de Bertolt BRECHT torna parte da obra poética do 

dramaturgo alemão um manifesto de denúncia e combate a certas práticas políticas e sociais. O 

conteúdo desse manifesto é transmitido pelo vetor privilegiado da literatura, privilegiado pois 

certos afetos, ideias e conceitos só conseguem ser tocados, antecipados e despertados por meio 

da expressão artística.719 

Com estilo simples, direto e sem maiores rigores formais na métrica, os versos da 

epígrafe do presente capítulo simbolizam (e não sintetizam, eis que trazem dentro de si uma 

brutal potência semântica) grande parte do que a academia – com sua linguagem técnica – busca 

transmitir a respeito de conceitos como a coculpabilidade, a limitação social da 

autodeterminação dos sujeitos marginalizados e a seletividade na tipificação de delitos. 

Tal qual nas poucas linhas acima transcritas de Bertolt BRECHT, as quais permitem 

tocar e relacionar tantos temas, buscar-se-á ao longo desse capítulo empreender um diálogo 

entre diferentes teorias, de forma a contribuir para uma revisão da culpabilidade, a qual deverá 

ter como um de seus elementos basilares a avaliação da autodeterminação do sujeito, a partir 

de parâmetros objetivamente aferíveis, de forma a compreendê-lo como um “ator situado” que, 

                                                 
718 BRECHT, Bertolt; PACHECO, Jesús López; ROMANO, Vicente. Poemas y canciones. Tradução de Jesús 

López Pacheco e Vicente Romano. Madri: Alianza Editorial, 1969, p. 16. 
719 Nesse sentido, Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI refletem: "Os artistas são como os filósofos, têm 

frequentemente uma saúde frágil, não por causa de suas doenças ou de suas neuroses, mas porque viram na vida 

algo grande demais para qualquer um, grande demais para eles, e que pôs neles a marca discreta da morte." Por 

seu turno, com sua notória e mordaz ironia, Charles BUKOWSKI assevera: “Um intelectual é um homem que diz 

uma coisa simples de uma maneira difícil; um artista é um homem que diz uma coisa difícil de uma maneira 

simples.” 
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a depender de certas circunstâncias, será beneficiado pela teoria da “coculpabilidade”, como 

forma de mitigação da reprovabilidade do sujeito, a partir de uma corresponsabilização estatal. 

É certo que qualquer tentativa de relacionar duas teorias que partem de saberes, épocas 

e autores distintos pressupõe um acentuado nível de cautela e rigor, sob pena de um 

tangenciamento eivado de incompatibilidades, anacronismos, contradições. Nesse sentido, há 

que se analisar se quaisquer das teorias adotadas, quando colocadas em uma relação de 

interlocução com outra(s) teoria(s), mantém suas premissas e não são distorcidas em prol dessa 

aproximação. 

A presente tese percorreu a trajetória do debate acerca do livre-arbítrio, desde 

perspectivas transcendentais, apontando diversas linhas filosóficas sobre o tema, até 

perspectivas imanentes e empiristas, com a análise do debate a partir do olha físico, biológico 

e, mais especificamente neurocientífico. Após, lançou-se luz sobre o conceito de 

autodeterminação como um elemento central à culpabilidade como categoria do delito, 

defendendo-se a imperiosidade de uma verificação do grau de autodeterminação do sujeito em 

concreto na realização do injusto, de forma a permitir um juízo de reprovabilidade norteado por 

critérios como proporcionalidade e equidade. 

Assim, a autodeterminação seja aqui entendida como um conceito dotado de matizes (é 

dizer, os sujeitos possuem diferentes graus de autodeterminação a depender das circunstâncias 

e situações) e, portanto, é necessário que essa variabilidade seja valorada e também gere 

consequências variadas. No entanto, uma das, senão a maior dificuldade nesse intento é 

justamente aferir os níveis de autodeterminação do sujeito e transmutar tal crivagem em um 

juízo de reprovabilidade que pode ser quantificado na dosimetria da pena.  

Para tanto, em primeiro lugar, é necessário lançar mão de um alicerce teorético que 

aponte quais elementos interferem na autodeterminação individual. A noção de “ator situado” 

de Christian DEBUYST aponta que o indivíduo não é um centro de deliberação hermético e 

apartado de influências externas, sendo certo que melhor que se falar em um “autor” do injusto 

penal é falar em um “ator”, que desempenha um papel dentro de uma dinâmica social 

absolutamente ligado a diversos fatores e circunstâncias que orbitam em torno dele e atuam em 

simbiose na sua capacidade de tomar decisões, inclusive decisões ruins, decisões desvaloradas 

socialmente, decisões penalmente relevantes... 
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Se a autodeterminação está ligada a condicionantes que situam o ator em um 

determinado panorama, faz-se necessário perquirir quais são essas condicionantes e, conforme 

demonstrou-se no capítulo 4 dessa tese, tais variáveis são de ordem física, biológica e social. 

No entanto, também de acordo com o que se concluiu nesse mesmo capítulo, as condicionantes 

sociais são aquelas que se mostram mais adequadas à valoração da reprovabilidade do sujeito, 

sob pena de, por exemplo em casos de valorações acerca da conformação biológica do sujeito, 

recair-se em discursos deterministas e em vertentes neolombrosianas e etiológicas que 

relacionam o perfil do sujeito ao comportamento criminoso.  

Nesse diapasão, ainda que a análise de aspectos biológicos individuais tivesse a legítima 

intenção de limitação do jus puniendi, é certo que perspectivas desse jaez poderiam facilmente 

ser distorcidas em práticas eugenistas de política criminal ou medidas consentâneas ao 

intolerável “Direito penal do autor”. Além disso, estudos que abordam a limitação biológica 

(inclusive quanto à elementos psíquicos) da autodeterminação do sujeito são afeitos às hard 

sciences, saberes os quais escapam decisivamente do recorte proposto a essa tese.  

Portanto, as limitações à autodeterminação do sujeito são aqui analisadas a partir do 

estrito escopo das circunstâncias sociais, especificando-se, dessa forma, uma mirada quanto ao 

ator socialmente situado. A partir desse prisma, nota-se que há limites que atuam sobre o plexo 

de possibilidades do sujeito e estão atrelados a omissões de oportunidades e acesso a bens 

sociais, o que gera uma sociedade heterogênea quanto aos meios de obtenção de tais bens 

sociais, embora, grosso modo, ela seja homogênea no que concerne às metas culturalmente 

estabelecidas, conforme expôs-se anteriormente, socorrendo-se da obra de Robert MERTON. 

Quanto às omissões na oferta de bens sociais, entra em cena o debate do papel estatal 

na tarefa de prover tais bens, ao menos disponibilizando-os ao indivíduo, uma vez que o 

ordenamento pátrio versa a respeito de uma série de direitos sociais, insculpidos na Constituição 

Federal de 1988 como direito fundamentais. Tais direitos sociais estão previstos no artigo 6º da 

Carta Magna, transcrita in litteris: “São Direitos fundamentais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.”720 

                                                 
720 Há ainda um outro diploma normativo (com status de norma supralegal no ordenamento brasileiro) de enorme 

importância que pode ser mencionado na discussão da Coculpabilidade: Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, a qual afirma (no preâmbulo de um protocolo adicional e em clara referência à Declaração Universal dos 
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 Inadmissível que no atual estado da arte do Direito constitucional, já em uma 

perspectiva de efetivação dos direitos fundamentais, nos moldes do Neoconstitucionalismo721, 

as previsões constitucionais sejam meras utopias que sirvam de norte para dirigir à sociedade 

rumo a um duvidoso e abstrato futuro de maior plenitude e justiça social.  

Os direitos fundamentais, dentre diversas classificações possíveis e existentes na 

doutrina constitucionalista, podem ser entendidos como “direitos de defesa” – em face de 

arbítrios estatais e inclusive de particulares, se adotada a ótica da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais – e “direitos a prestações”, estes últimos entendidos, em uma visão tradicional da 

doutrina constitucionalista, como normas programáticas. No entanto, em uma visão 

neoconstitucionalista e a partir da exegese do artigo 5º, § 1º da Constituição Federal de 1988 

("As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata")722, é 

plenamente possível interpretar os direitos sociais do artigo 6º da Carta Magna, como dotados 

de eficácia plena, portanto, aplicáveis per si e prescindíveis de normas regulamentadoras.  

Cabe ressalvar, no entanto, que em virtude, por exemplo, de uma justificável 

impossibilidade fática (uma situação real de invocação do princípio da “reserva do possível”), 

tais “direitos a prestações” poderão ser excepcionalmente não observados, razão pela qual, tais 

direitos a prestações são entendidos como “normas de baixa densidade normativa”, em 

detrimento dos “direitos de defesa”, compreendidos como “normas de alta densidade 

normativa”.723 
 

É certo que sempre haverá déficits na prestação estatal de serviços públicos, dada a 

complexidade e vultosidade da demanda por tais bens sociais. No entanto, o Direito deve estar 

alinhado a uma visão de contínuo aprimoramento da máquina pública e isso passa por criar 

                                                 
Direitos do Homem) que “só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem 

criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos 

seus direitos civis e políticos” Excerto do preâmbulo do protocolo adicional (Protocolo de San Salvador) à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 
721 Nesse sentido: “O caráter ideológico do constitucionalismo moderno era apenas o de limitar o poder, o caráter 

ideológico do neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais.” AGRA, Walter de Moura - 

Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 31. Cf. ainda sobre o tema: BARROSO, Luís 

Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. (O Triunfo Tardio do Direito Constitucional 

no Brasil). In: Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito 

Público, nº 9, março/abril/maio, 2007. 
722 Para Ingo Wolfgang SARLET tal norma deve ser compreendida como uma "uma espécie de mandado de 

otimização (ou maximização), isto é, estabelece aos órgãos estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia 

possível aos direitos fundamentais" SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 
723 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2004, p. 259 e ss. 
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mecanismos de exigibilidade nas prestações das disposições constitucionais, sendo certo que 

eventuais omissões em tais prestações só excepcionalmente e motivadamente poderiam ser 

toleradas, sob pena do que parece ser a atual realidade de grande parte da sociedade brasileira: 

a normalização da malversação de recursos e do oferecimento de serviços públicos em níveis 

muito aquém do satisfatório. 

Se de fato essa é a realidade social brasileira, de alguma forma isso há de reverberar no 

comportamento dos cidadãos que foram os “beneficiários” de tais políticas públicas e para os 

quais deveriam ter sido ao menos ofertados os bens sociais previstos constitucionalmente. Mais 

especificamente, isso acaba reverberando em comportamentos penalmente relevantes, 

protagonizados por sujeitos que possuem um plexo de possibilidades diminuído, ou seja, uma 

autodeterminação reduzida em razão de fatores sociais, muito dos quais eram de 

responsabilidade estatal.  

Dessa forma, sem cair em reducionismos e determinismos etiológicos a respeito de 

fatores criminógenos unívocos724, o abismo social existente no país725 concomitante a um culto 

ao consumismo e à lógica da propriedade como símbolo de status são elementos que contribuem 

para o acentuado índice de criminalidade patrimonial e de delitos com finalidade econômica. 

É absolutamente equivocado imputar à pobreza o papel de fator criminógeno por 

excelência, como se houvesse um fator precípuo. O labelling approach demonstra como a 

discussão sobre fatores criminógenos é insuficiente e perigosa, pois reduz o debate a elementos 

que supostamente são característicos do comportamento delinquente, sendo que tais elementos 

podem ser absolutamente mutáveis, a partir de decisões de política criminal dotadas de maior 

ou menor grau de arbitrariedade.  

                                                 
724 Nesse sentido, alerta Alessandro BARATTA a respeito da falaciosa perspectiva etiológica do que ele denomina 

de Criminologia tradicional, afirmando que a pretensão dela em “produzir uma teoria das condições (ou causas) 

da criminalidade, não é justificada do ponto de vista epistemológico. Uma investigação das causas não é 

procedente em relação a objetos definidos por normas, convenções ou valorações sociais e institucionais. Aplicar 

a objetos deste tipo um conhecimento causal - naturalista, produz uma 'reificação' dos resultados dessas definições 

normativas, considerando-os como 'coisas' existentes independentemente destas. BARATTA, 

Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do Direito penal... Cit., pp. 209-210. 
725 Nesse sentido, o excerto a seguir, que faz referência especificamente à juventude (em virtude do recorte 

proposto pelo artigo do qual o trecho foi extraído), sendo certo que, no entanto, as demais faixas etárias também 

estão inseridas nessa mesma lógica: “Mais que a pobreza, portanto, é a desigualdade social que suscita maior 

sofrimento entre os jovens de baixa renda, devido à comparação feita entre a sua própria condição e a imagem do 

outro, socialmente valorizada. A desigualdade social exprime uma circunstância relativa de privação de direitos 

que amplifica a vulnerabilidade social da população pobre.” SILVA, Enid Rocha Andrade; OLIVEIRA, Raissa 

Menezes de. Os jovens adolescentes no Brasil: a situação socioeconômica, a violência e o sistema de justiça 

juvenil, p. 302. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_ 

dimensoes_miolo_cap10.pdf> Acesso em 23/08/2017. 
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É dizer, um olhar criminológico obtuso às deliberações do sistema penal é 

inequivocamente incapaz de entender minimamente o crime e o criminoso, uma vez que é 

míope aos processos de etiquetamento dos atos e dos sujeitos com tais qualificações.726 

Tendo em mente como a desigualdade social acaba sendo refletida em altos índices de 

criminalidade (sendo o delito, na perspectiva da classificação da adaptação individual ao 

contexto cultural de Robert MERTON727, um meio de inovação voltado à consecução das metas 

culturalmente estabelecidas), há que se buscar mecanismos de diminuição de tal abismo entre 

classes, o qual se assemelha, muitas vezes à situação de uma nação estamentada em castas, não 

obstante no Brasil seja difundida a ideia de ascensão social pelo esforço, em uma clara adoção 

de um discurso meritocrático acrítico, extremamente benéfico à manutenção do status quo.  

Dentre os mecanismos possíveis para tal intento, sem quaisquer dúvidas, a oferta dos 

direitos sociais assegurados constitucionalmente é um dos pontos mais sensíveis a essa redução 

do gap social brasileiro. Todavia, é cediço que tal prestação de tais direitos sociais em um grau 

satisfatório não é algo que ocorrerá da noite para o dia e tampouco será empreendida de forma 

homogênea, sobretudo em um país tão díspar como o Brasil.  

Trata-se de ululante utopia crer, diante do cenário histórico e atual do país, que os 

indivíduos receberão uma oferta adequada de tais direitos, até porque os recursos são escassos 

diante da magnitude de tal tarefa, sendo certo que o argumento da “reserva do possível”728 não 

pode ser descartado por meio de discursos descolados da realidade (“tal prestação é um direito 

fundamental do indivíduo e o Estado deve assegurá-lo, não importa como”).  

                                                 
726 Alessandro BARATTA, que não rejeita em absoluto a utilização de perspectivas etiológicas na Criminologia, 

aponta que essa visão da criminologia deve ser relativizada e complementa. Nesse diapasão, afirma ele: “Uma 

dupla contraposição à criminologia positivista faz-se necessária. Há o deslocamento do enfoque teórico do 

criminoso para as condições objetivas, estruturais e funcionais presentes na origem do desvio. Em segundo plano, 

verifica-se o deslocamento dos estudos das causas do desvio criminal para os mecanismos sociais e institucionais, 

pelos quais é construída a realidade social do desvio, e também para os mecanismos criadores das definições do 

desvio e da criminalidade.” Ibid., p. 190. 
727 MERTON, Robert K. Sociologia... Cit., p. 213 e ss. 
728 Por exemplo, há situações que não permitem a prestação de tais direitos em virtude de uma justificável escassez 

de verbas, por exemplo, oriunda de má gestões de governos anteriores. Há ainda cenários de escolhas trágicas, por 

exemplo, na hipótese de uma decisão em prol do fornecimento de um medicamente de alto custo para um paciente 

à beira da morte o que impediria o tratamento adequado de dezenas de outros sujeitos (por exemplo, portadores de 

diabete que precisam de medicação contínua), que ainda que fora de situações de urgência, teriam a saúde 

paulatinamente afetada (podendo gerar consequências incontornáveis a longo prazo) em razão da falta de 

medicação. A decisão em um caso como esse traz sensíveis externalidades, independente de qual seja a opção 

tomada, sendo certo que não parece possível utilizar-se simplesmente do critério do privilégio do coletivo sobre o 

individual, uma vez que o grau da severidade da enfermidade (no curto prazo) é muito maior que a dos demais 

sujeitos.  
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Assim, o argumento da “reserva do possível” é plausível em muitíssimos casos de 

decisões políticas no Brasil, sobretudo em virtude da notória má-gestão da coisa pública no 

país.  Todavia, no que concerne aos efeitos disso sobre o Direito penal, a alegação da “reserva 

do possível” na justificação (como dito, muitas vezes verdadeira) do déficit de prestação 

adequada de certos direitos sociais deve ser interpretada da seguinte forma, esboçada a seguir: 

Se o Estado, em virtude da “reserva do possível” não pôde prover de forma 

minimamente adequada os direitos sociais constitucionalmente insculpido, não poderá ele 

também, em virtude do que será chamado de “reserva do exigível”, punir um autor de um injusto 

penal com o grau de severidade normal previsto na norma em abstrato para o delito cometido.  

O custeio da punição integralmente exigível de um sujeito só é adequado na hipótese da 

demonstração de que o Estado propiciou a ele meios de alcance de bens sociais num patamar 

consentâneo à dignidade da pessoa humana, proporcionando a ele um mínimo existencial 

(sendo certo que o debate sobre o delineamento de tais parâmetros será empreendido mais a 

frete, nesse mesmo capítulo). Se isso não ocorreu, será possível que o ator situado do injusto se 

socorra da teoria da coculpabilidade e tenha uma mitigação de seu apenamento, em virtude da 

corresponsabilização estatal que gera uma diminuição do plexo de autodeterminação social do 

indivíduo e permite uma relativização da reprovabilidade de seu ato delituoso. 

Afirmar que uma medida desse jaez representaria um convite à criminalidade por parte 

dos marginalizados é usar um argumento da ordem do bizarro. Isso porque não se trata, como 

poderia um polemista e/ou punitivista apressar-se em dizer, de uma “carta branca” (ou qualquer 

expressão que o valha) aos indivíduos de classes subalternas delinquirem, eis que a reprovação 

pelo ato e o consequente apenamento, ainda que minorado, persistiriam. 

É inequivocamente descolado da realidade qualquer discurso no sentido de que a 

“miserabilidade passaria a ser interessante, pois daria imunidade à criminalidade”. Se assim o 

fosse, ter-se-ia também um exército de pessoas realizando greves de fome, com o intuito de 

poder realizar furtos famélicos; um aumento vertiginoso e adesão maciça da população aos 

furtos bagatelares, desde o momento do reconhecimento jurisprudencial do princípio da 

insignificância como excludente da tipicidade material; do crescimento exponencial do 

adultério desde sua abolitio criminis em 2005.  

Os exemplos anteriores são da ordem do bizarro, tal qual a frase aspeada do início do 

parágrafo que, embora replique um propalado discurso punitivista, é destituída de qualquer 
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fundamento empírico. Ao contrário do que ela expressa, a proposta de coculpabilidade presente 

nessa tese não exime integralmente a reprovabilidade pelo injusto penal, mas apenas a diminui 

no caso de corresponsabilização estatal pelo ato. 

Além disso, não passa de um exercício de fé sustentar que um grande contingente da 

população não delinque em virtude do medo da consequência jurídico-penal do injusto. Se de 

fato há um componente dissuasório no Direito penal729, inexiste qualquer estudo afirmando 

(tampouco parece crível) que o temor da sanção penal faz com que grande parte da sociedade 

não cometa delitos. 

Falou-se no parágrafo anterior que não parece ser o temor da sanção penal a razão 

precípua para grande parte da sociedade não cometer delitos. Possivelmente, há uma falácia na 

frase anterior, isso porque, em virtude da enorme cifra negra e da seletividade do sistema, o 

número real de pessoas que cometem fatos típicos é muitíssimo superior ao número de pessoas 

que de fato tem sobre elas descarregado o jus puniendi. É dizer, muitas pessoas já cometem 

crimes e não chegam a ser punidas, albergadas dentro de uma sensação e percepção da 

impunidade.  

A coculpabilidade não é uma proposta de ampliação desse escopo de impunidade, mas 

sim de relativização (a partir de critérios de proporcionalidade) do rigor da sanção, sendo que 

um eventual decréscimo do rigor punitivo para os vulnerabilizados não sinaliza que irá 

contribuir para um incomprovado argumento de que a menor severidade do apenamento atrairia 

novos indivíduos para a criminalidade. 

 Portanto, com vistas a uma revisão da compreensão e utilização do conceito de 

autodeterminação no Direito pena, aproximar duas construções teóricas (a ideia do ator situado 

e da coculpabilidade) parece ser uma estratégia que não afronta nenhum desses constructos em 

suas premissas e conformações e, mais além, aproxima duas teorias que dialogam em seus 

conteúdos. Nesse sentido, para Alvino Augusto de SÁ o ator situado caracteriza-se como o 

                                                 
729 Nesse sentido, uma série de estudos de Criminometria, analisados por Erling EIDE, que sintetiza o seguinte: 

“Com muitas poucas exceções, os estudos mostram relação negativa entre certeza de prisão e índice de crimes. 

Mas os índices de crimes não variam geralmente de acordo com a severidade do aprisionamento. A probabilidade 

de punição possui um efeito negativo no crime, enquanto o efeito da severidade da punição tem um efeito, no 

mínimo, incerto.” EIDE, Erling. Economics of crime... cit., pp. 117-118. Portanto, os estudos apontam uma 

tendência de maior efetividade no que concerne à certeza da punição do que em razão do rigor da punição. Dessa 

forma, a mitigação da punição daqueles que cometeram delitos e podem ser colocados sob o manto da 

coculpabilidade não parece ser fator de encorajamento para outros indivíduos passarem a delinquir. Cf. ainda, 

sobre o tema, VON HIRSCH, Andrew et al. Criminal Deterrence and Sentence Severity: An Analysis of Recent 

Research. Oxford: Hart Publishing, 1999. 
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“ator profundamente situado e compromissado com um contexto social”. E, nesse sentido, em 

uma afirmação que aproxima a teoria do ator situado com a teoria da coculpabilidade, o 

criminólogo brasileiro conclui que o contexto social “é corresponsável pela conduta criminosa, 

dentro da malha paradigmática das inter-relações sociais”730  

 

6.1 – Quando o Estado situa o ator 

 

Como visto, o “ator situado” está inserido em determinado contexto fático, agindo em 

razão e envolto por uma série de circunstâncias de diversas ordens. Optou-se, no entanto e por 

questões metodológicas já descortinadas anteriormente, por um recorte que lança luz sobre 

apenas um elemento dentro dessa miríade de variáveis que situa o ator: tal elemento, 

absolutamente complexo por si só, é a influência das ações e omissões estatais sobre o 

comportamento do ator situado.  

Em outras palavras, como o Estado situa o ator? De que forma ele contribui para a 

diminuição do que se denomina nessa tese de “plexo de possibilidades”, que compõe a 

autodeterminação de um sujeito concreto? Como isso reflete na realização de injustos penais 

relacionados à busca – partindo de uma posição social de vulnerabilidade – das metas culturais 

compartilhadas coletivamente? Como, diante desse específico e intrincado cenário, transmutar 

a ingerência (ou falta dela) estatal sobre a situação do ator em uma corresponsabilização (a 

partir da teoria da coculpabilidade) na hipótese de perpetração de certos tipos penais pelo ator 

em questão? 

O parágrafo acima evidencia alguns dos questionamentos possíveis diante da análise 

pontual (nem por isso simples) da influência do Estado na ideia de ator situado e como a 

coculpabilidade pode e deve ser uma medida aplicável em determinados injustos penais que 

decorrem de déficits prestacionais estatais que contribuem para uma situação de vulnerabilidade 

e, por conseguinte, reduzem a gama de possibilidades dos atores sociais nessa condição731, 

                                                 
730 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um modelo de terceira geração. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 332. 

 
731 Pode-se pensar, sob outra mirada, que déficits na prestação de direitos relacionados à saúde e saneamento básico 

também reduzem a capacidade de performance dos sujeitos, senão em virtude das possibilidades fáticas durante a 

vida, ao menos quanto à expectativa de vida, já que esta cai vertiginosamente em locais que apresentam severos 

problemas em tais bens sociais. 
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dificultando sobremaneira, por exemplo, decisões sobre modos de vida, escolhas profissionais, 

ascensão social ou outras hipóteses de performance social. 

Nesse sentido, ilustrando-se, as possibilidades profissionais de um jovem advindo de 

classes subalternas tendem a ser muito limitadas se comparadas a de um jovem de classes 

abastadas e submetido a um ensino formal de alta qualidade. Em tal panorama, o “querer” de 

um adolescente da periferia está muito distante do “poder”, ou seja, a possibilidade de 

autodeterminar-se conforme a vontade é muito distante de uma real faticidade desse desejo.  

Pode-se exemplificar essa ideia com a vontade de uma hipotética jovem da periferia 

cursar a graduação em Medicina e ascender socialmente por meio dessa profissão de notório 

status. Tal vontade provavelmente será minada paulatinamente por uma série de filtros 

sociais732 que minguam as chances de pessoas em situação de vulnerabilidade alcançarem certas 

posições dentro da comunidade. Basta analisar, nesse sentido, o perfil demográfico dos 

estudantes de Medicina para se compreender essa lógica. Não obstante já seja perceptível uma 

tendência inclusiva da população pobre em tal graduação, em virtude de ações afirmativas 

implementadas nos últimos anos, trata-se ainda de um curso notoriamente elitizado.733 

Como forma de manutenção dessa dinâmica excludente, os excepcionais casos 

(sobretudo antes da difusão do sistema de cotas no país) de indivíduos de classes subalternas 

que conseguem superar as adversidades e alcançar o ingresso em universidades de ponta no 

Brasil ou exterior são difundidos, com uma clara propaganda ao discurso da meritocracia, 

incensada de forma acrítica, sem a exibição dos pontos perniciosos que permeiam essa ideia.734 

                                                 
732 Por exemplo: a inviabilidade de custear uma graduação com mensalidade de milhares de reais; impossibilidade 

de estudar em escolas de elite, cujos alunos costumam ocupar grande parte das vagas de universidades públicas; 

problemas oriundos do esgarçamento do tecido social no microcosmos que tal jovem vive (desemprego em sua 

família, violência criminal em sua vizinhança); necessidade de adentrar precocemente no mercado de trabalho 

como forma de auxílio na renda familiar; dentre outras circunstâncias absolutamente rotineiras na realidade da 

juventude pobre brasileira. 
733 Por exemplo, em 2016, 68% dos ingressantes do curso de Medicina da Universidade de São Paulo pertenciam 

à classe A. Comparativamente, o IBGE estima que apenas cerca de 2.8% da população brasileira pertence a essa 

classe social.  
734 Utilizar a história de um jovem que superou adversidades e venceu concorrentes em situações muito mais 

favoráveis guarda semelhança com a utilização da história do empresário bem-sucedido que corrompeu o Estado 

e por isso foi punido criminalmente. Em ambos os casos, são situações excepcionais que são oportunamente 

utilizadas na tentativa de demonstrar que o status quo é permeável à ascensão social e não é seletivo na 

criminalização dos sujeitos, não tolerando a impunidade para quem que seja. Assim, em ambos os casos, por meio 

de situações excepcionais, o sistema visa a nublar o cenário da regra, possibilitando-se, dessa forma, a manutenção 

de um status quo excludente e seletivo.  
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Conforme visto, o perfil demográfico dos ingressantes em graduações de profissões que 

possuem “status social”735 é descompassado em relação ao perfil demográfico geral da 

população. Todavia, em uma posição diametralmente oposta, tem-se também um notório 

descompasso: 

Apenas 9% da população carcerária brasileira possui ensino médio completo, ao passo 

que 26,4% da população geral brasileira possui ensino médio completo (o que também é um 

número baixo, mas muito superior à porcentagem de encarcerados com tal grau de instrução). 

O abismo é ainda maior no que concerne ao ensino superior, pois menos de 1% da população 

carcerária brasileira possui ensino superior, ao passo que cerca de 13,5% da população é 

graduada.736 

Se é certo que a pobreza não é causa, per se, da criminalidade, também não é a baixa 

escolaridade, a uma porque um enorme contingente de pessoas com baixíssimo grau de 

instrução formal nunca foi criminalizada e, a duas, porque há criminosos com alto grau de 

instrução formal que realizam os mais diversos delitos, embora raramente sejam alcançados 

pelo jus puniendi em virtude de não fazerem parte da típica clientela criminal. Logo, eles se 

beneficiam de uma espécie de redoma de impunidade, composta por uma menor vigilância dos 

operadores do sistema criminal.  

Além disso, muitas vezes esses indivíduos com maior grau de instrução formal cometem 

crimes mais refinados no que concerne ao conjunto de evidências criadas pela consecução do 

injusto, sendo tais delitos difíceis de serem investigados e descobertos (em contraponto à 

“criminalidade grosseira”), por exemplo, em casos de delitos econômicos com a posterior 

lavagem de capitais, evasão de divisas, ocultação do proveito do crime, dentre outros 

                                                 
735 por mais problemático e vazio que seja esse conceito, trata-se de um lugar-comum referente a cursos como 

Medicina, Direito, Engenharia, sendo que ele sinaliza a ideia de busca conformista de metas culturalmente 

estabelecidas, utilizando-se, novamente, a tipologia de Robert MERTON. 
736 As estimativas a respeito da escolaridade geral da população foram retiradas da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad) de 2015. As estimativas relacionadas à população carcerária foram extraídas do mais recente 

relatório do sistema carcerário brasileiro (INFOPEN, 2017). Cf. a página 33 do Levantamento nacional de 

informações penitenciárias de dezembro de 2017, elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional, órgão 

ligado ao Ministério da Justiça. Há ainda, em tal relatório, outras variáveis que sinalizam critérios de seletividade 

do sistema penal. Nessa linha, quanto ao percentual por raça e cor no sistema prisional, há também um 

descompasso, considerando-se que o mesmo relatório aponta para 37,22% da população carcerária como branca, 

sendo que na população geral, a porcentagem é de 45,48% (valor superior a porcentagem de encarcerados). Por 

outro lado, 61,67% da população carcerária é preta ou parda, ao passo que na população geral essa porcentagem 

corresponde a 53,63% (valor inferior a porcentagem de encarcerados). 
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expedientes ilícitos. Em tais casos, apenas investigações especializadas – com alto grau de 

complexidade técnica – são aptas a elucidas a materialidade e imputar a autoria de tais delitos. 

Diante do cotejo de dados de instrução formal da população intra e extramuros, cabe 

indagar as causas do profundo gap (menos de 0,5% versus mais de 13%) na porcentagem de 

pessoas com ensino superior. Surgem, ao menos, duas hipóteses não excludentes e muito 

possivelmente simbióticas: 

A primeira delas é a de que a menor instrução formal do sujeito reduz suas 

possibilidades de performance social, limitando as hipóteses de meios conformistas para o 

alcance das metas culturais compartilhadas naquela sociedade. Lançando mão novamente do 

pensamento de Zygmunt BAUMAN, é certo que dentro da lógica do consumo, sujeitos 

desempregados ou com subempregos estão fora do jogo, formando um contingente de pessoas 

que o sociólogo polonês chama de “consumidores falhos”, visados por um sistema penal 

voltado à gestão dos miseráveis.  

Diante desse cenário de desemprego ou subemprego, sem quaisquer perspectivas de 

projeção social, muitos sujeitos acabam optando pela criminalidade (como uma das poucas 

possibilidades fáticas de que dispõe e, apesar das externalidades óbvias, a mais sedutora 

economicamente), como “meio de inovação” para a consecução de capital material e, por 

conseguinte, capital simbólico, eis que na lógica do consumo, a propriedade é elemento de 

visibilidade do sujeito, em uma espécie de “ontologia da posse”. 

Em segundo lugar, em virtude da estigmatização das classes subalternas – advinda de 

um sistema penal que busca a perpetuação do status quo, por meio da gestão dos marginalizados 

e da tutela ao patrimônio individual – empreende-se um processo de etiquetamento de certas 

parcelas da população como criminosa ou potencialmente criminosa, a partir de critérios 

arbitrários (embora, cuidadosamente estipulados).737  

                                                 
737 Os processos de etiquetamento ocorrem a partir do uso de recursos nominalistas, com a atribuição de adjetivos 

que aderem e condicionam a percepção do sujeito sobre si, bem como a percepção da sociedade sobre ele. A 

definição de tais estigmas advém de uma relação entre saber e poder, ainda que os saberes que fundamentam as 

decisões potestativas sejam oriundos de perspectivas anacrônicas, reducionistas e lastreadas em paradigmas 

etiológicos. Por tal razão, pode-se falar em uma “arbitrariedade estipulada” na deliberação e atribuição das 

etiquetas. Metaforicamente, Bruno LEONI relata uma anedota que bem demonstra como a definição do saber está 

condicionada a relações de poder e vice-versa: “Isso lembra a inteligência da resposta dada por um antigo pedagogo 

confuciano a seu discípulo divino, um imperador muito jovem, cujo professor lhe perguntara o nome de alguns 

animais que tinha visto durante um passeio no campo. O jovem imperador respondeu: ‘São carneiros.’ ‘O filho 

dos Céus está perfeitamente correto’, disse o pedagogo, educadamente. ‘Apenas devo acrescentar que esse tipo de 

carneiro é normalmente chamado de porco.’ LEONI, Bruno. Liberdade e a lei. Tradução de Diana Nogueira e 

Rosélis Maria Pereira. Porto Alegre: Ortiz, 1993, p. 45. 
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Tudo isso gera uma notável seletividade do aparato penal do Estado, voltado 

decisivamente à criminalização das classes baixas e, deliberadamente míope e de ouvidos 

moucos no que concerne aos indivíduos das classes mais altas (como regra, escolarizados), os 

quais raramente acabam punidos, pois raramente tem sobre eles a constante pecha de suspeitos, 

de modo que muito excepcionalmente entram em contato com as agências estatais de controle 

social.738  

Dessa forma, a irrisória porcentagem de pessoas presas com ensino superior não sinaliza 

para o fato de que os demais graduados não são autores de crimes, mas sim que o Estado, em 

sua atuação seletiva, dificilmente atua na repressão dos variados delitos que certos perfis de 

sujeitos realizam. Assim, apenas muito excepcionalmente o jus puniendi incidirá sobre alguém 

não estigmatizado: ocasionalmente em situações de patente “criminalidade grosseira” ou ainda 

em hipóteses de utilização de indivíduos instrumentalmente, como “bodes expiatórios”. 

Tal qual afirmado há pouco, as duas hipóteses aventadas (1- a instrução formal aumenta 

a autodeterminação social do indivíduo e permite que sujeito percorra trajetos lícitos no alcance 

das metas culturais; 2- a seletividade penal reforça a incidência do sistema penal para os 

marginalizados e menos instruídos e cria um véu de impunidade para os cidadãos de classes 

mais abastadas e melhor instruídos) são coerentes entre si e, mais além, uma parece fomentar a 

outra, em uma relação simbiótica.  

Essa relação, acima descortinada, potencializa ainda mais o abismo social já existente 

no extramuros, tendo em vista que o indivíduo de classe alta encontra-se muito distante, no que 

concerne a bens sociais (materiais e simbólicos) do indivíduo marginalizado por pertencer a 

classes subalternas. Porém, ainda mais apartado quanto a posse de tais bens, encontra-se o 

sujeito duplamente marginalizado, por ser pertencente a uma classe subalterna e por ter sobre 

si o rótulo de criminoso oficialmente imposto pelo Estado.  

 

 

 

                                                 
738 Por exemplo, a abordagem policial acaba sendo norteada por critérios subjetivos que estão alinhados com as 

etiquetas e preconcepções características de um sistema seletivo. Sobre o tema, vide RAMOS, Silvia et al. 

Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização 

brasileira, 2005. 
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6.1.1 – Estigmatização e autodeterminação 

 

A respeito do que denominou-se ao fim do subcapítulo anterior de “dupla 

marginalização”, cabe tecer algumas linhas a respeito de dois conceitos: “desviação primária” 

e “desviação secundária”, uma vez que esta última é especialmente pertinente à presente 

investigação, uma vez que pode ser enxergada como uma condicionante social que cria uma 

limitação da autodeterminação do sujeito, a partir de práticas de estigmatização. Nesse sentido, 

Nilo BATISTA, que é categórico em asseverar que “o etiquetamento é condicionante da 

autodeterminação.”739 

 Em linhas gerais, a denominada “desviação primária” corresponde ao próprio 

comportamento delituoso de um indivíduo, ao passo que a “desviação secundária” guarda 

relação com os “efeitos da aplicação da etiqueta de ‘criminoso’ (ou também de ‘doente mental’) 

sobre alguém.”740  

A desviação secundária é uma consequência adaptativa das externalidades oriundas da 

reação social741 à desviação primária. Tal reação é perpassada por cerimônias degradantes742 e 

quando tem por consequência o encarceramento, gera sobre o sujeito um processo de 

institucionalização, que cria amarras e potencializa estigmas, o que ajuda a explicar a recorrente 

reincidência criminal dos egressos do sistema carcerário743. Conforme observa Sérgio Salomão 

SHECAIRA, “desviante é alguém a quem o rótulo social de criminoso foi aplicado com   

sucesso; as condutas desviantes são aquelas que as pessoas de uma dada comunidade aplicam 

                                                 
739 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro... Cit., p. 116. 
740 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal... Cit., p. 89. Assim, a desviação 

secundária pode ser compreendida como um “produto da aplicação das agências de controle social formal” DEL 

PONT, Luis Marcó. Manual de Criminología. Córdoba: Marcos Lerner, 1989, p. 105. 
741 Acerca da Criminologia calcada no paradigma da reação social, cf. o subcapítulo “4.3.1 – Considerações acerca 

de três modelos de Criminologia Clínica”, que aborda, en passant, a temática. 
742 As cerimônias degradantes são oriundas dos “processos ritualizados em que o indivíduo é condenado e 

despojado da sua identidade e recebe outra (degradada).” THISEN, Graciela Fernandes. O processo penal e a 

cerimônia degradante. Dissertação de Mestrado em Direito. Pontifícia Universidade Católica – Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2006, p. 104. Relacionando a estigmatização e autodeterminação, a autora observa que: “A 

inscrição do sujeito a este novo status (de delinquente) implica uma degradação, que leva a uma limitação em suas 

alternativas de comportamento.” Ibid., p. 101. Acerca da ideia de “cerimônia de degradação de status”, vide ainda 

GARFINKEL, Harold. Conditions of Successful Degradation Cerimonies. In: The American Journal of 

Sociology, vol. LXI, Chicago, 1956. p. 420. 
743 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia... Cit., p. 269. 
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como um rótulo aquele que comete um ato determinado.”744 Por seu turno, pondera Alessandro 

BARATTA: 

 
Sobre o desvio secundário e sobre carreiras criminosas, põem-se em dúvida o 

princípio do fim ou da prevenção e, em particular, a concepção reeducativa da 

pena. Na verdade, esses resultados mostram que a intervenção do sistema 

penal, especialmente as penas detentivas, antes de terem um efeito reeducativo 

sobre o delinquente determinam, na maioria dos casos, uma consolidação da 

identidade desviante do condenado e o seu ingresso em uma verdadeira e 

própria carreira criminosa.745  
 

 

Essencial anotar que “A marginalização seria um fenômeno de exclusão dos processos 

de reprodução e dos sistemas sócio-culturais mais importantes na formação social estabelecida. 

Não se trata de uma exclusão total”746. Nesse contexto, surge a necessidade de agências de 

controle social formal que façam a gestão desses indivíduos marginalizados, sendo que o 

instrumento mais contundente disponibilizado a tais agências é justamente o Direito penal, o 

qual, portanto, não atua exclusivamente a partir do fato criminoso incidindo sobre seu autor, 

mas sim lança luz sobre uma imensa parcela social estigmatizada como delinquentes em 

potencial.  

Ana Isabel PÉREZ CEPEDA também alerta sobre a utilização do Direito penal como 

instrumento de controle das consequências do modelo de sociedade acentuadamente desigual. 

Nesse sentido, a autora observa que “...o incremento das populações penitenciárias parece 

responder mais aos modos de gestão da deterioração da situação social do que a um incremento 

da criminalidade.”747 

Como já mencionado, a perspectiva criminológica do labelling approach748 deita o olhar 

sobre as formas de atuação de tais agências de controle social formal, analisando os processos 

de rotulação de condutas e indivíduos e os efeitos da reação social diante do autor do injusto. 

O enfoque da práxis da política criminal lastreada no labelling approach é a desviação 

                                                 
744 Ibid., p. 269. Sobre o tema, vide BECKER, Howard. Outsiders: studies in the sociology of deviance. Nova 

Iorque: The Free Press, 1966, p. 3 e ss.  
745 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal... Cit., p. 90. 
746 SARGET, Marie-Noëlle. Approche systémique de la marginalité sociale. Disponível em 

<http://www.unizar.es/sociocybernetics/congresos/paris_simposium/papers/sarget.pdf> Acesso em 22/04/2017. 
747 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La seguridad como fundamento de la deriva del derecho penal postmoderno, 

cit., p. 38. 

748 Sintetizada no subcapítulo “4.3.1 – Considerações acerca de três modelos de Criminologia Clínica”. 
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secundária, de forma a conter os processos de estigmatização que fortalecem o vínculo do 

sujeito com a criminalidade, perpetuando sua condição de membro da clientela do sistema 

penal, com este último direcionando sua vigilância de forma perene ao indivíduo, em uma 

presunção (informal) de culpabilidade, observável na atuação das agências estatais de controle 

social.749 

Portanto, a teoria do etiquetamento lança luz para a reação social e a rotulação das 

condutas como crimes e dos sujeitos como criminosos (expressões que poderiam ser 

substituídas, na ótica do labelling approach), por “criminalizações” e criminalizados”, 

respectivamente. No entanto, a partir de tal mirada, muitos autores passaram a defender a 

ausência de ontologia do crime. Essa afirmação merece um aparte (presente no subcapítulo 

posterior): 

 

6.1.2 - Breve crítica a uma conclusão do paradigma da reação social: a ausência de 

ontologia do crime 

 

A descrição de um objeto sensorialmente apreensível pode não ser exata ou trabalhar 

com certos atributos que operam por semelhança. Nesse sentido, a descrição de uma espécie de 

fruto pela botânica permite afirmações genéricas como “é um fruto típico da região oeste do 

país, amarelado, de formato ovalado, semelhante a um pêssego, com um sabor cítrico e um 

retrogosto adocicado.” Tal descrição, combinada com as sensações (visuais e no paladar) 

permitem que alguém de posse daquele fruto possa categorizá-lo a partir da descrição com o 

nome que foi dado pelos botânicos ou pela tradição daquela região.  

Todavia, quando se deixa o plano físico e as categorizações entram no plano metafísico, 

há uma necessidade de precisão conceitual ímpar. Isso porque não há o suporte sensorial 

imediato na tarefa de conceber determinadas definições abstratas. Comunga-se aqui com a frase 

de Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI, segundo os quais a Filosofia tem a incumbência de 

criar definições. Tratam-se, no entanto, de definições que demandam limites perfeitamente bem 

                                                 
749 Nesse sentido: “Quando os outros decidem que determinada pessoa é non grata, perigosa, não confiável, 

moralmente repugnante, eles tomarão contra tal pessoa atitudes normalmente desagradáveis, que não seriam 

adotadas com qualquer um. São atitudes a demonstrar a rejeição e a humilhação nos contatos interpessoais e que 

trazem a pessoa estigmatizada para um controle que restringirá sua liberdade.”  SHECAIRA, Sérgio 

Salomão. Criminologia... Cit., p. 307. 
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estabelecidos, já que pertencem ao campo das ideias. Portanto, o que pode parecer um excessivo 

esmero terminológico, é, na realidade uma necessidade de primeira ordem da Filosofia.  

Conquanto, tanto na Criminologia como na Dogmática penal, seja costumeira a 

conclusão de que o crime não é ontológico750, defende-se aqui a ideia de que o crime possui 

sim uma ontologia (entendida como a qualidade de “ser”, dotado de uma natureza particular, 

bem como propriedades),  eis que o crime pode ser compreendido em sua condição de ente 

abstrato. Vejamos, antes da defesa de tal posição, um famoso excerto alinhado à ideia de que o 

crime não é dotado de ontologia: 

 

O crime não existe. Existem somente atos, aos quais frequentemente são 

atribuídos diferentes significados em cenários sociais diferentes. (...) O crime 

está em permanente oferta. Atos passíveis de criminalização são como recurso 

natural ilimitado. Pouco pode ser considerado crime - ou muito. Atos não são, 

eles se tornam; seus significados são criados no momento em que ocorrem. 

Avaliar e classificar são atividades essenciais aos seres humanos. O mundo 

nos vem na forma em que os construímos. O crime, portanto, é o produto de 

processos culturais, sociais e mentais. Para todas as condutas, inclusive 

aqueles tidas como indesejáveis, há dúzias de alternativas possíveis para sua 

compreensão: perversidade, loucura, honra distorcida, ímpeto juvenil, 

heroísmo político - ou crime. As ‘mesmas’ condutas podem, pois, ser tratadas 

por vários sistemas paralelos, como o judicial, o psiquiátrico, o pedagógico, o 

teológico.751 

 

Ao que parece, quando diversos autores, dentre eles, Nils CHRISTIE atestam não ser o 

crime ontológico, há uma imprecisão do emprego da expressão. Nesse sentido, a partir de um 

alicerce da Filosofia752, quando alguém afirma que o crime não é ontológico, possivelmente o 

que tal estudioso pretende dizer é que o crime não é naturalístico753 ou ainda que o crime não é 

                                                 
750 Apenas como exemplos, cf. HULSMAN, Louk; CELIS, Jaqueline Bernart de. Penas Perdidas. O Sistema 

Penal em Questão. Tradução de Maria Lúcia Karam. Niterói, RJ: Luam, 1997, p. 64. Nessa linha, também 

PEARSON, Geoff. A sociologia do desajuste e a política de socialização. In: TAYLOR, lan; WALTON, Paul; 

YOUNG, Jock (Org.). Criminologia crítica. Tradução Juarez Cirino dos Santos e Sérgio Tancredo. Rio de 

Janeiro: Graal, pp.177-202, 1980, p. 179. 
751 CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Tradução de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 

2011, p. 20. 
752 Com destaque para as seguintes obras: LUKÁCS, Georg. As Bases Ontológicas do Pensamento e da 

Atividade do Homem. n. 4. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Ciências Humanas, 1978; ARRIGO, 

Bruce A.; WILLIAMS, Christopher R. (orgs.). Philosophy, Crime and Criminology. Chicago: University of 

Illinois Press, 2006, p. 41 e ss.; MONROY, Maria Uxía Rivas. Epistemology and Ontology in Frege and Peirce: 

On Thoughts and Generals. Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article 

/view/13383/9918> acesso em 22/10/2017. 
753 Davi de Paiva Costa TANGERINO, fala, com acerto semântico, em uma “concepção de delito natural” que é 

criticada pelo labelling approach. TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da 

culpabilidade a partir da criminologia... Cit., p. 58. 
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apriorístico, pressupondo, para sua existência, um ato político de tipificação da conduta 

naturalística como um injusto penal754. Tais assertivas são irretocáveis. 

Isto porque uma conduta não é, de antemão, criminosa. Por exemplo, o ato no qual um 

agente tolhe, para si ou para outrem, a propriedade de certa coisa móvel de um terceiro só 

passou a ser crime a partir do momento em que tal conduta foi tipificada como furto ou qualquer 

nome que o valha. Assim, as condutas não são naturalmente criminosas, tampouco são 

aprioristicamente caracterizadas como crime.  

Portanto, uma conduta qualquer só passa755 a ser crime a partir do momento que que foi 

desvalorada (plano axiológico) e, posteriormente, tipificada (plano deontológico). Nesse 

sentido, a depender da filiação filosófica, seja como fenômeno ou seja como um ato material, a 

ação ou omissão ocorrida naturalisticamente não é criminosa. O que ocorreu no plano físico 

não pode ser apontado como algo essencialmente criminoso. 

Todavia, a partir do momento que tal conduta recebe o status de crime, surge um 

elemento caracterizador daquela conduta, que lhe atribui um novo significado e provoca 

consequências no próprio plano físico. 

Ainda no exemplo: a partir do momento que a conduta em que um particular tolhe a 

propriedade de outrem é tipificada como furto (art. 155 do Código penal brasileiro), pode-se 

dizer que o ato de subtração de coisa alheia móvel é crime e, portanto, crime é subtrair coisa 

alheia móvel. O que parece um mero hipérbato, revela a criação de uma categoria abstrata, que 

atribui a ela uma qualidade de ser. Não à toa, por exemplo, a Filosofia idealista, de matriz 

hegeliana ou a Filosofia da linguagem, bem como a Filosofia analítica, com destaque para a 

obra de Frege, ocuparam-se da ontologia de entes abstratos, dentre eles, os conceitos.   

Obviamente, o status756 de crime atribuído a uma conduta naturalística não possui 

características apreensíveis sensorialmente. No entanto, para ser não é necessário que algo seja 

                                                 
754 “A maior parte dos criminólogos está de acordo ao afirmar que o crime não existe sem uma regra, uma lei que 

nos indica, de maneira aproximativa – que uma certa ação, e não outra, pode ser compreendida como um crime.” 

PIRES, Álvaro Pires; DIGNEFFE, Françoise. Vers un paradigme des inter-relations sociales? In: Nouvelles 

connaissances et nouvelles questions en criminologie, vol. 25, n. 2, Montréal: Les Presses de l'Université de 

Montréal. pp. 13-47, 1992, p. 15.  
755 “Torna-se crime”. A língua francesa possui uma expressão privilegiada para caracterizar este movimento, com 

um verbo na voz ativa e não na voz reflexiva como sua tradução para o português: trata-se do verbo devenir. 
756 Ou “rótulo”, sendo que, nesse sentido, a metáfora do Labelling approach é privilegiada. Nem por isso, há que 

se concordar com a conclusão de que o crime não é ontológico. Repita-se, o crime não é naturalístico, tampouco 

apriorístico. Os três conceitos em jogo são absolutamente distintos. 
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percebido. Há ontologia para além do plano físico. Numa filosofia milenar, de matriz platônica, 

poder-se-ia dizer que um conceito tem menos ser do que um objeto, mas ainda assim esse 

conceito é.  

O crime possui caráter ontológico como uma construção abstrata que se aplica sobre um 

determinado fato fenomênico (comissivo ou omissivo757). Assim, o conceito de crime é 

ontológico sob uma perspectiva convencionalista (como uma entidade abstrata convencionada). 

O crime é e está colocado sobre um substrato físico (uma conduta naturalisticamente aferível) 

ou, ainda, numa omissão quando se estabeleceu deontologicamente a obrigatoriedade de agir 

(na hipótese de crimes omissivos próprios). 

Negar em absoluto o caráter ontológico de um conceito (sustentando-se que só aquilo 

que é material existe) equivale a dizer que não existem, por exemplo, professores e alunos, mas 

apenas seres humanos que desempenham tais funções, pois as ideias de docente e discente são 

apenas convenções, sem realidade física. A categoria de professor ou de aluno não existe na 

natureza, mas a partir do momento que convencionou-se que determinadas características 

confeririam a certos sujeitos tais atribuições, é trivial dizer que alguém é professor ou que outro 

sujeito é aluno. Nada impede também que alguém seja concomitantemente as duas coisas 

(professor e aluno), tendo em conta que um ser não é dotado de apenas uma qualidade (por 

exemplo, uma esfera pode ser pesada e vermelha, sendo que tais qualidades não existem por si 

sós, mas sim em algo).  

Em suma, prosseguindo no exemplo e concluindo: uma profissão não existe 

essencialmente, mas só a partir de requisitos para seu exercício e pelo seu exercício de fato. O 

exemplificado conceito de professor designa diversos indivíduos (substratos físicos do 

conceito) e essa designação proporciona diversos efeitos no plano material. Da mesma forma, 

o crime não existe essencialmente, mas só a partir de sua definição como tal, com uma série de 

elementos que o define. 

                                                 
757 Os crimes omissivos só são crimes porque, deontologicamente, estabeleceu-se que tal déficit de ação ofenderia 

determinado bem jurídico penalmente relevante. Ora, qual seria a ontologia de uma inação (um nada fenomênico), 

senão aquela conceitualmente caracterizada como um crime? O conceito de crime oriundo da tipificação da 

conduta omissiva confere a tal omissão uma qualidade totalmente nova a ela, que a faz ser, a partir de então, algo 

distinto do que ela naturalisticamente seria. Tal solução parece ser muito mais elegante e adequada do que a noção 

simplória de omissão como uma ausência de ação, que mais parece uma metáfora da noção agostiniana do mal 

como ausência de bem.  



315 

 

 

 

Uma vez tipificado o furto, numa subsunção hipotética, a conduta de subtrair uma coisa 

alheia móvel passará a ser crime. Furto é crime e crime é furto. Sendo assim, como um ente 

abstrato, o crime possuirá uma ontologia advinda de sua tipificação e proporcionará efeitos 

absolutamente concretos, inequivocamente diversos daqueles que ocorreriam se o furto fosse 

penalmente irrelevante.  

Parece inequívoco que a intenção dos autores que afirmam não ser o crime ontológico 

seja denunciar a discricionariedade (não raro, transmutada em arbitrariedade) com que os 

legisladores atribuem a condutas naturalísticas o status de delitos. No entanto, uma vez 

atribuído tal rótulo, há uma mudança das características e consequências de tal conduta, que 

passa a ser vista a partir da lente do injusto penal. É dizer, retomando-se o exemplo do furto, as 

consequências da conduta naturalística não criminalizada de subtrair para si ou para outrem 

coisa alheia móvel são muitos distintas da mesmíssima conduta (do ponto de vista naturalístico), 

mas com a atribuição da condição de injusto penal. 

O mero esclarecimento terminológico (no sentido de refutar a ideia do crime como não 

ontológico e albergar a ideia de crime como não apriorístico ou como não naturalístico) parece 

ser suficiente para justificar este subcapítulo. No entanto, parece haver mais uma justificativa 

para a crítica a essa recorrente afirmação oriunda da perspectiva do labelling approach: 

Negar uma ontologia própria ao crime – ainda que com a legítima intenção de denunciar 

a arbitrariedade do sistema criminal – para além da imprecisão terminológica, pode acabar por 

minar o substrato material do delito. Isso porque, o conceito material de delito (o qual sempre 

deve ser utilizado como um critério limitador do Direito penal) aponta para a ofensa (seja pelo 

dano ou ameaça) a bens jurídicos penalmente relevantes. A mera etiqueta sobre uma conduta 

naturalística não pode bastar, portanto, para a caracterização de um delito, sendo fundamental 

a demonstração de que tal conduta ameaça um bem jurídico penalmente relevante.  

Portanto, o delito pressupõe dois elementos (a partir dos quais a conduta naturalística 

ganha a etiqueta de delito, o que a transforma em uma nova categoria, com específicas 

consequências): a positivação (rotulação) da conduta como tipo penal, desde que haja a 

comprovação de que ela ameaça um ou mais bens jurídicos penalmente relevantes, funcionando 

(ou devendo funcionar), conforme dito, o conceito material do delito como um anteparo ao 

arbítrio na criminalização primária.  
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6.2 – O legislador e o julgador como atores situados 

 

A premissa do presente subcapítulo está intimamente ligada com a contundente 

afirmação de Eugenio Raúl ZAFFARONI, transcrita a seguir: 

 

Os funcionários do Estado não são professores primitivos que envergonham 

os alunos colocando-os nos cantos da sala com chapéus de burro, mas sim 

pessoas iguais às demais, habilitadas especificamente para reprovar outras 

pessoas em razão de condutas configuradoras de conflitos tipificados, 

personalizando a reprovação em razão dos particulares âmbitos (mais estreitos 

ou amplos) de autodeterminação de que dispuseram para decidi-las.758  

 

É fundamental sempre se ter em mente que a ideia de “ator situado” não diz respeito 

apenas a indivíduos marginalizados, mas sim que com base em tal ideia é possível intervir em 

prol da construção de um Direito penal que leve em consideração tal condição no momento da 

verificação da culpabilidade do indivíduo. Portanto, o “ator situado” não é apenas aquele 

inserido em um panorama de miséria. Todo e qualquer sujeito é um “ator situado” e todo e 

qualquer sujeito terá sua autodeterminação influenciada (com maiores ou menores plexos de 

possibilidades para cada situação) por fatores externos que agem sobre a vontade e conduta das 

pessoas. 

Tal premissa deve ser levada em consideração em uma visão sistêmica do universo 

criminal, eis que lançar o olhar apenas para o criminoso é desconsiderar outros fatores e 

indivíduos que atuam diretamente no sistema criminal, inclusive na atribuição em abstrato, do 

que é crime, e, em concreto, de quem é criminoso. Acerca da temática, afirma Hans WELZEL: 

 

Se a liberdade entendida de um modo determinista consiste em atuar de acordo 

como nossa própria personalidade, isso há de valer tanto para o autor como 

para o legislador que há de decidir sobre o que é lícito e ilícito. Porém, pode 

o legislador, frente à crítica de seus atos legislativos, escudar-se na alegação 

de que eles foram elaborados em razão de sua personalidade?759 

                                                 
758 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 510. 
759 WELZEL, Hans. Reflexiones sobre el “libre albedrío”. Tradução de José Cerezo Mir. In: Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales. vol. 26, pp. 221-231, 1973, p. 222. Cabe apontar que o autor, na mesma obra e 

remetendo a Paul BOCKELMANN, estende a mesma observação aos magistrados. 
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A provocativa indagação de WELZEL expõe um impasse presente nas teorias 

deterministas que defendem a não punição de indivíduos em virtude da ausência de liberdade 

de vontade desses sujeitos. No entanto, um legislador cínico e/ou determinista poderia alegar 

que “decidiu” pela criminalização de certa conduta pois ele também não possui liberdade de 

vontade para legislar em sentido distinto, tal qual criminosos não possuem liberdade para deixar 

de cometer o ato ilícito. 

Como já foi demonstrado ao longo dessa tese, a posição determinista e consequente 

alegação do legislador são discursos que não têm razão de ser na dinâmica cultural da 

humanidade, eis que a percepção e vivência da liberdade de vontade e de ação são 

características compartilhadas, como regra, em toda e qualquer sociedade humana, sendo que 

discursos em sentido contrário escapam ao jogo de linguagem comungado socialmente. 

O supramencionado excerto da obra de Hans WELZEL sinaliza que o autor não pretende 

afirmar que os legisladores e magistrados não possuem livre-arbítrio, mas sim evidenciar a 

incongruência lógica de posições que propõem a carência de livre-arbítrio apenas para certos 

sujeitos em certas condições760. Como já delineado nesse trabalho, o livre-arbítrio é um conceito 

absoluto, é dizer, existente ou inexistente para todos os indivíduos. Todavia, trata-se de um 

conceito cuja verdade é incognoscível. Desse modo, o livre-arbítrio é aceito como uma 

presunção e as limitações da liberdade de vontade e de ação dos sujeitos decorrem de variáveis 

que influenciam a autodeterminação de cada um.  

Nesse sentido, por exemplo quanto aos magistrados, diversos estudos apontam para 

fatores totalmente alijados do Direito que influenciam decisivamente na atuação de juízes761. 

Espantosamente, a irônica frase, “Justiça é o que o juiz comeu no café da manhã” mostrou-se 

adequada aos resultados empíricos de uma pesquisa realizada com magistrados de Israel, que 

constatou que estes concederam liberdade condicional para 65% dos prisioneiros cuja audiência 

foi a primeira do dia. Antes do almoço e após algumas audiências, a chance de um preso ser 

                                                 
760 A respeito dessa questão, vide o subcapítulo “4.2 - A limitação social do plexo de possibilidades individuais”, 

no qual é exposta a ideia de “alívios protéticos”, expressão cunhada por Fernando SAVATER. 
761 Cf. GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, Andrew J. Inside the judicial mind. In: Cornell 

Law Review, Vol. 86, Issue 4, 2001; EPSTEIN, Lee; LANDES, William M.; POSNER, Richard A.  The 

behavior of federal judges: a theoretical and empirical study of rational choice. Cambridge: Harvard 
University Press, 2013. 

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/SANFRAN/doutorado/tese%20doutorado/projeto%20qualificação%20doutorado%20(partes%20do%20projeto%20inicial%20já)%20-%20rodrigo%20fuziger.doc%23_Toc453853318
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libertado se aproximada de 0. Após o almoço, a chances retornavam para um patamar muito 

próximo dos 65% iniciais762.  

Nota-se que, diante da realidade e suas vastíssimas variáveis, deve-se relativizar a 

pretensão de alcance da justiça (qualquer que seja sua concepção) por meio de uma decisão 

judicial (iurisdictio). Da perspectiva do realismo jurídico763, o Direito é visto em sua faticidade, 

o que o afasta sobremaneira de discursos idealistas que buscam defini-lo e conferir a ele uma 

missão764.  

Faticamente, o Direito é aplicado sob influência de elementos banais como o período 

em jejum de um magistrado podem impactar a decisão acerca da liberdade de outrem, sendo 

que a exigência de um juiz motivar aquilo que decide não é um anteparo suficiente a tais 

influências, considerando-se que, como regra, sobejam argumentos dentro de um ordenamento 

jurídico para fundamentar uma decisão.  

É dizer, a fome ou a saciedade após uma refeição de um magistrado podem determinar 

o que será proferido quanto a manutenção da prisão de alguém, pois há argumentos jurídicos 

para ambos os lados, que podem ser utilizados para mascarar variáveis que conscientemente ou 

subconscientemente afetam a deliberação do magistrado. Nesse sentido e, ilustrando-se: ao 

sentenciar uma ação judicial, o magistrado conta com um arcabouço de regras e princípios que 

podem alicerçar uma condenação ou uma absolvição, sem que qualquer uma das opções seja 

considerada teratológica. Desse cenário surge a notável variação de entendimentos 

jurisprudenciais sobre casos semelhantes.  

Um exemplo disso (que se inicia desde o momento da abordagem policial e não apenas 

na fase processual) é a distinção com base em critérios sociais da imputação por tráfico de 

                                                 
762 Destaca-se o estudo de DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-PESSO, Liora. Extraneous factors in 

judicial decisions. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 

108, p. 6889–6892, 2011. De acordo com os autores, há um processo de “fadiga de decisão” que explica a variação 

na porcentagem de concessão de liberdade provisórias. O cansaço causado por uma determinada atividade faz com 

que o indivíduo (inconscientemente, saliente-se) acabe optando por “atalhos” para decidir, sendo que nos casos 

estudados, o “atalho” mais simples era manter a situação tal qual estava, ou seja, manter os sujeitos presos. Assim, 

conforme o cansaço acomete o julgador, maior a tendência de ações impulsivas, como forma de economia de 

energia, prescindindo-se de avaliações quanto às consequências da decisão, o que acaba potencializando a opção 

pela “não-decisão”, ou seja, pela manutenção das coisas tal qual estavam. 
763 Para essa perspectiva epistemológica do estudo do Direito, Vide FISHER III, William W. et al (orgs.). 

American legal realism. New York: Oxford University Press, 1993 ou ainda ROSS, Alf. El Derecho e la Justicia. 

Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1977. 
764 Um literato do século XIX antecipou uma dedução oriunda da análise do Direito como fenômeno, empreendida 

por autores do realismo jurídico, já no século XX. Gustave FLAUBERT, em seu “Dicionário de lugares comuns”, 

define ironicamente o verbete “Direito” da seguinte forma: “Não se sabe o que é.” FLAUBERT, Gustave. 

Diccionario de lugares comunes. Tradução de Tomás Onaindia. Madri: EDAF, 2006, p. 23. 
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drogas (nos moldes do artigo 33 da Lei 11.343/2006) e da posse de drogas para consumo próprio 

(nos moldes do artigo 28 da Lei 11.343/2006). Tal diploma é taxativo em afirmar que não é 

apenas a quantidade de droga que caracteriza o tráfico765, mas é fato notório que um indivíduo 

de classe abastada portando uma certa quantia de droga em um bairro nobre tem mais chances 

de ser etiquetado como usuário do que um jovem morador de uma comunidade carente portando 

exatamente a mesma quantidade de droga766. Diante de tal panorama, afirma Vera Malaguti 

BATISTA que: 

 

A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a 

diferenciação no tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado 

da aceitação social que existe quanto ao consumo de drogas, permite-nos 

afirmar que o problema do sistema penal não é a droga em si, mas o controle 

específico daquela parcela da juventude considerada perigosa.767 

 

Dessa forma, as deliberações e decisões de legisladores e magistrados são feitas sob a 

influência de suas posições sociais e visões de mundo, uma vez que eles também são “atores 

situados” (nas classes sociais mais abastadas).  

Essa condição não implica necessariamente em uma deliberada atuação em proteção dos 

interesses da classe social a que o agente estatal pertence. Todavia, tampouco é necessário um 

“juízo de alteridade” desses funcionários ao realizarem suas incumbências, é dizer, as decisões 

são rotineiramente tomadas sem maiores reflexões a respeito da situação social daquele sobre 

o qual incide o jus puniendi. Assim, é notável a presença de uma tendência (consciente ou não) 

judicial de perpetuação do status quo, o qual traz em seu bojo a exigência do Direito penal 

como instrumento de controle das classes subalternas, o que pressupõe uma seletividade em sua 

aplicação. Sobre a atuação seletiva dos operadores do Direito penal, afirma Maria Lúcia 

KARAM afirma: 

 

Uma característica deste direito penal que se dirige com a lógica e com a razão 

do poder de classe é a de que a atuação do magistrado, nas agências judiciais, 

dá-se com a negação de um aspecto político de seu papel jurisdicional. Isto 

distancia e isola o Juiz da dinâmica das lutas travadas na sociedade, fazendo 

                                                 
765 Dispõe a Lei 11.343, em seu artigo 27, § 2o: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a 

ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” 
766 Sobre o assunto, vide: MACHADO, Nara Borgo Cypriano. Usuário ou Traficante? A seletividade penal na 

nova lei de drogas. XIX Encontro Nacional do CONPEDI, p. 1098-1111, 2010. 
767 BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Revan, 2003, p. 134. 
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com que este ator do sistema penal julgue dentro de marcos ideológicos 

dominantes, “reforçando, de forma decisiva, a desigualdade na distribuição do 

status de criminoso.” 

 

Portanto, é fundamental compreender e considerar o criminoso como ator situado, mas 

também é imperioso entender que aqueles que julgam tais indivíduos também o são. Assim, 

uma política criminal768 que leve em conta a condição de ator situado dos criminosos é 

equânime e, por conseguinte, necessária. Todavia, uma política criminal equânime (portanto, 

necessária) por considerar os criminosos como atores situados só será efetiva se considerar em 

suas deliberações o fato de que os legisladores e os julgadores também são atores situados, em 

realidades muito distintas daquelas as quais pertencem a maciça maioria da clientela penal.  

Por tal razão, parece carecer de efetividade qualquer medida de política criminal que 

não obrigue o magistrado a avaliar as condições do ato situado que delinquiu. Não é razoável 

esperar que isso seja feito de ofício pelo juiz, a partir, por exemplo, da utilização da 

principiologia constitucional. Isso porque há, como regra no sistema criminal, um abismo social 

entre o julgador e o julgado, e isso dificulta o referido “juízo de alteridade” por conta própria.  

Em outras palavras, qualquer pretensão de efetividade da coculpabilidade no Direito 

penal brasileiro pressupõe sua inserção no ordenamento penal de modo que tal instituto seja 

obrigatoriamente analisado pelo julgador ao realizar a dosimetria da pena. O subcapítulo 

posterior iniciará as considerações a respeito de tal tarefa. 

 

6.3 – Porque, como e onde situar a coculpabilidade no Direito penal brasileiro 

 

Após toda discussão de ordem teorética que demonstrou a viabilidade de uma proposta 

que relacione “coculpabilidade” com “ator situado”, sendo essa última teoria o substrato 

criminológico para a adoção de uma política criminal que considere as influências de ordem 

social e origem estatal na autodeterminação dos sujeitos, permitindo, com isso, a inserção do 

instituto da coculpabilidade de maneira expressa no ordenamento jurídico brasileiro. A despeito 

                                                 
768 A bem da verdade, qualquer participante de decisões de política criminal também é um ator situado e – ao 

menos em um plano ideal (quiçá utópico) – por tal razão deveria realizar um exercício metalinguístico a cada 

decisão proferida, avaliando qual a influência sobre as deliberação de fatores como o lugar de fala do sujeito, sua 

posição social e interesses particulares em decisões que – novamente, ao menos em um plano ideal (quiçá utópico) 

– deveriam atender única e exclusivamente os interesses públicos, sem relevar as garantias individuais insculpidas 

em um Estado democrático de direito. 
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do “ator situado” como fundamento teórico, Grégore Moreira de Moura também defende a 

adoção da coculpabilidade no Direito penal brasileiro. Argumenta o autor: 

 

A coculpabilidade é corolário do Direito Penal Mínimo e propõe a necessidade 

de mudança de paradigma no Direito Penal brasileiro, pelos seguintes 

motivos: 

a) a positivação da coculpabilidade gera mais uma disposição na legislação 

penal, que atenuará ou diminuirá a pena do cidadão. Com efeito, teremos 

maior possibilidade na concessão de benefícios legais como o sursis, o 

livramento condicional, a suspensão condicional do processo, dentre outros; 

b) diminuição da população carcerária, propiciando um avanço no caminho 

para solucionar o problema da superlotação das prisões brasileiras; 

c) o reconhecimento da prescrição em tempo mais curto; 

d) o propiciamento da não-intervenção penal em casos extremos de exclusão 

social, ou nos casos em que essa exclusão social, econômica e cultural leva o 

agente ao desconhecimento da lei e, às vezes, a erro, por desconhecer a 

ilicitude do fato.769 

 

O excerto acima enumera uma série de argumentos favoráveis à coculpabilidade, 

basicamente lastreados na perspectiva do Direito penal mínimo e na principiologia 

constitucional brasileira, da qual destacam-se, ao menos, dois princípios consentâneos ao que 

propõe a coculpabilidade, quais sejam, os princípios da individualização da pena e da 

culpabilidade770. Ainda na perspectiva dos princípios constitucionais, é possível afirmar que a 

coculpabilidade se adequa ao princípio da igualdade, uma vez que aproxima os parâmetros de 

igualdade formal e igualdade material.   

A coculpabilidade também vai ao encontro do artigo 3º da Constituição Federal, que 

traz em seu bojo os objetivos fundamentais da República federativa do Brasil. Dentre os 

objetivos enumerados, o inciso III: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”.  

                                                 
769 MOURA, Grégore Moreira de. Do Princípio da coculpabilidade. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2006, p. 

111. 
770 Princípios estes que são totalmente interligados, conforme expõe Juarez TAVARES:  “O princípio da 

individualização da pena possui previsão expressa no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, tratando-se de 

um princípio limitador do poder punitivo do Estado, que se apresenta como corolário do valor fundamental da 

dignidade humana, na medida em que esta garante ao indivíduo o direito de ser tratado de forma pessoal e 

individualizada. Está intimamente relacionado com o princípio da culpabilidade, que estabelece o limite máximo 

da punição estatal.” TAVARES, Juarez. Culpabilidade e individualização da pena. In BATISTA, Nilo; 

NASCIMENTO, André (Orgs.). Cem anos de reprovação: uma contribuição transdisciplinar para a crise da 

culpabilidade. Rio de Janeiro: Revan, 2011. 
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Se é certo que a criminalização de indivíduos gera uma estigmatização que reforça a 

marginalização de indivíduos (usualmente já socialmente marginalizados), a coculpabilidade 

faz-se necessária como um instrumento de contenção da “macrosseletividade”, representando 

um anteparo ao jus puniendi de um Estado que, em muitos casos, contribui (mediante sua 

omissão) para o comportamento criminoso de indivíduos pertencentes a classes subalternas. 

Além disso, a coculpabilidade representa uma tomada de posição de política criminal, 

pois ao cercear parcialmente potencial punitivo do Estado sobre certos indivíduos em virtude 

de certos crimes, transmite a seguinte mensagem concernente a teleologia desse instituto: “O 

Estado está limitado no que concerne a reprovabilidade e castigo de sujeitos marginalizados, o 

Direito penal está tolhido em seu potencial punitivo contra tais indivíduos e quaisquer medidas 

estatais de contenção da violência criminal devem passar ao largo do recrudescimento penal 

contra os vulnerabilizados.” 

Assim, a implementação de um instituto de restrição ao jus puniendi sobre tais pessoas 

sinaliza que o Direito penal não pode ser um instrumento de gestão da miséria, mas unicamente 

funcionar – de modo proporcional, fragmentário e subsidiário – na proteção de bens jurídicos 

penalmente relevantes. 

Antes de pormenorizar a proposta de inserção expressa da coculpabilidade no 

ordenamento brasileiro, cabe analisar de que forma tal instituto é aplicado atualmente nos 

tribunais pátrios. 

Atualmente, a coculpabilidade costuma ser aplicada, de forma absolutamente 

excepcional na jurisprudência, como circunstância atenuante inominada da pena (sendo essa a 

também a posição doutrinária majoritária771), a qual deverá incidir na segunda fase de sua 

dosimetria. Esse entendimento está fundamentado na norma contida no art. 66 do Código penal 

brasileiro, o qual dispõe: “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância 

relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.” 

                                                 
771 Cf., por todos, ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 613. No entanto, minoritariamente, Juarez Cirino dos 

SANTOS é partidário da tese segundo a qual a coculpabilidade pode constituir uma hipótese supralegal de 

exculpação, em situações nas quais as condições sociais adversas dos indivíduos marginalizados sejam 

determinantes para a motivação da vontade que ensejou o delito, caracterizando-se, assim, uma causa excludente 

da culpabilidade, em razão da inexigibilidade de conduta conforme o Direito. Nesse sentido: “O conceito de 

inexigibilidade de comportamento diverso encontra no flagelo real das condições sociais adversas que caracteriza 

a vida do povo das favelas e bairros pobres das áreas urbanas, a base de uma nova hipótese de exculpação 

supralegal, igualmente definível como escolha do mal menor – até porque, em situações sem alternativas, não 

existe espaço para a culpabilidade” SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... Cit., p. 335-336. 
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Cabe anotar que há na legislação extravagante, especificamente na Lei dos crimes 

ambientais (Lei 9.605/1988) uma previsão que parece se adequar com uma das variáveis que 

caracterizam a vulnerabilidade de um agente, seu grau de instrução ou escolaridade772. A 

escolarização é um critério apto a ser utilizado (nunca de forma isolada ou descontextualizada) 

na aferição da coculpabilidade, eis que o “ator situado” com baixa escolarização possui, em 

diversos cenários sociais uma redução do plexo de possibilidades quando confrontado com 

alguém de maior escolarização, por exemplo, no que tange às oportunidades de empregos. 

No entanto, a aplicação da coculpabilidade como circunstância atenuante inominada ou 

mesmo na previsão contida na Lei dos crimes ambientais restringe a efetividade de tal instituto, 

pois as atenuantes não determinam um quantum a ser reduzido na pena, embora, 

jurisprudencialmente, haja uma tendência que sinaliza para um incipiente decréscimo de 1/6 da 

pena.  

Todavia, a principal crítica à interpretação da coculpabilidade como uma atenuante 

reside no entendimento jurisprudencial no sentido de não admitir a diminuição da pena na 

segunda fase de dosimetria aquém do mínimo legal. A questão inclusive está sumulada, estando 

o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça disposto na Súmula 231 do referido tribunal, 

sob o seguinte texto: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal.”773 

Portanto, o panorama atual evidencia uma utilização da ideia de coculpabilidade por 

meio de um mecanismo inefetivo (como atenuante inominada, nos moldes do artigo 66 do 

Código penal) e, para piorar tal cenário, aplicado de forma incipiente, eis que pouquíssimas 

sentenças e acórdãos aludem à coculpabilidade e, dentre essas, apenas uma irrisória minoria 

acaba por adotá-la. Abaixo, alguns exemplos jurisprudenciais relacionados à temática: 

 

1 – APELAÇÃO CRIMINAL - EM RAZAO DA SUPERIORIDADE 

NUMERICA DE AGENTES, NÃO SE SUSTENTA A MAJORANTE DO 

CONCURSO, PENA DE BIS IN IDEM - INEPTA E A INICIAL DO 

DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI 2.252/54) QUE NÃO 

DESCREVE O ANTECEDENTE (MENORES NÃO CORROMPIDOS) E O 

                                                 
772 Dispõe o Artigo 14 da Lei 9.605/1988: “São circunstâncias que atenuam a pena: I - baixo grau de instrução ou 

escolaridade do agente;” 
773 Cabe anotar que a referida súmula realiza uma interpretação contra legem, pois viola uma interpretação literal 

do dispositivo previsto no art. 65 do Código penal, o qual afirma expressamente: “são circunstâncias que sempre 

atenuam a pena”. A partícula “sempre” não pode ser relativizada pelo argumento de que a pena já se encontra no 

patamar mínimo e não pode, portanto, ser mais diminuída.  
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CONSEQUENTE (EFETIVA CORRUPÇÃO PELA PRATICA DE 

DELITO), AMPARADO EM DADOS SEGUROS COLETADOS NA FASE 

INQUISITORIAL. - O PRINCIPIO DA CO-CULPABILIDADE FAZ A 

SOCIEDADE TAMBÉM RESPONDER PELAS POSSIBILIDADES 

SONEGADAS AO CIDADÃO RÉU. - RECURSO IMPROVIDO, COM 

LOUVOR A JUÍZA SENTENCIANTE.”. (TJ-RS. Apelação Crime Nº 

70002250371, Quinta Câmara Criminal, Relator: Amilton Bueno de Carvalho, 

Julgado em 21/03/2001). 

A motivação do delito, em se tratando de crime patrimonial, está vinculada ao 

desejo de obter lucro fácil, sem esforço e em detrimento de outrem. Entretanto, 

pela espécie de delito praticado (roubo de tênis, camiseta, relógio e boné), 

verifica-se evidente influência do sistema de desigualdades sociais vigente em 

nosso país, que, ao mesmo tempo em que marginaliza parcela da população, 

estimula o consumismo desenfreado para todos, mesmo para aqueles alijados 

das relações de consumo pelo pouco poder aquisitivo. Isso estimula a disputa 

por bens da moda e acirra o confronto de classes sociais. Note-se que esse 

apelo consumista atinge notadamente os adolescentes (que é o caso dos autos, 

pois mesmo o réu, embora penalmente imputável, tinha apenas 19 anos 

quando do fato, sendo ainda adolescente), portanto não se pode usar de 

maniqueísmo e imputar totalmente aos agentes a responsabilidade por essa 

conduta punível, para a qual toda a sociedade contribui (e justamente por isso 

—toda a sociedade é responsável, e não o indivíduo em particular- é que não 

é justo as vítimas sofrerem as conseqüências, merecendo, sem dúvida, 

proteção penal). Circunstâncias normais, tratando-se de típico crime de roubo 

praticado por adolescentes. De conseqüências, fica registrado que não houve 

nenhum prejuízo pelas vítimas, pois recuperaram integralmente seus 

pertences. Não houve contribuição das vítimas. Sopesadas tais circunstâncias, 

tenho que fica no mínimo o grau de reprovabilidade de sua conduta. Deste 

modo, vai a pena-base fixada em quatro (04) anos de reclusão. (TJ-RS, 

Apelação Crime nº 70002250371, Relator Amilton Bueno de Carvalho, 5ª 

Câmara Criminal, julgado em 31/03/2001.) 

 

O jurista e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Amilton Bueno de CARVALHO menciona a coculpabilidade em seu voto e mantém a pena no 

mínimo estipulado no preceito secundário do tipo penal. Como mencionado, a coculpabilidade 

como atenuante esbarra na impossibilidade (pacificada jurisprudencialmente e sumulada pelo 

STJ) de imposição da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. De qualquer forma, 

a argumentação do magistrado, transcrita no excerto acima, é de uma clareza solar quanto às 

dinâmicas sociais que contribuem para indivíduos marginalizados cometerem delitos 

patrimoniais, situações essas que são a tônica dos processos criminais no Brasil e que se 

adequam ao expediente da coculpabilidade. 

 

2 - APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 

PRELIMINAR DE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. 

ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 
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COCULPABILIDADE ESTATAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA 

E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

3. Admissível o reconhecimento da atenuante inominada prevista em lei 

(artigo 66 do Código Penal), concernente à ‘coculpabilidade social’, uma vez 

que as desigualdades existentes em nossa sociedade podem inserir-se nas 

circunstâncias da prática do fato como vetor favorável ao sentenciado, para 

mitigação da pena-base. 

TJ-GO,   APELAÇÃO   CRIMINAL 415946-21.2007.8.09.0051,   Rel.   DES.   

ITANEY   FRANCISCO   CAMPOS,   1ª CÂMARA CRIMINAL, julgado 

em 25/10/2011, DJe 962 de 16/12/2011) 

 

O acórdão acima diz respeito a um processo-crime em razão da prática de violação de 

Direito autoral. A tipificação da conduta se deu nos moldes do artigo 184, §2º do Código penal, 

cuja descrição normativa é um exemplo paradigmático do fenômeno da hiperinflação penal, 

que afronta o princípio da intervenção mínima do Direito penal, ao lançar mão de 

criminalizações de condutas que deveriam estar relegadas ao plano do Direito civil e 

administrativo.  

A violação de direito autoral774, cuja redação vigente corresponde a uma mudança 

legislativa ocorrida em 2003, supostamente foi concebido como forma de combate à 

macrocriminalidade relacionada às práticas de pirataria, mas na prática acabou por criminalizar 

sujeitos de classes subalternas, inseridos no mercado informal no comércio ambulante: 

São recorrentes os processos criminais relacionados à criminalização de “camelôs” que 

comercializam cds e dvds piratas. Conquanto o tipo penal em questão não esteja no título II da 

parte especial e não seja um crime patrimonial stricto sensu, trata-se de conduta que visa ao 

lucro, eis que os verbos do tipo penal que são utilizados na subsunção do fato à norma em tais 

casos são, como regra, “vende, expõe à venda”.  

                                                 
774 “Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.             

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer 

meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, 

do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:   
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à 

venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma 

reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor 

de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos 

titulares dos direitos ou de quem os represente.” 
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Curiosamente, a pena para as condutas previstas no artigo 184, §2º é superior em seu 

patamar mínimo à pena do furto, prevista no artigo 155 (1 a 4 anos de reclusão e multa), o que 

denota a desproporcionalidade do legislador, a qual, fundamental dizer, é deliberada, eis que os 

indivíduos que comercializam produtos com violação ao direito do autor afrontam interesses de 

uma indústria bilionária.  

No que concerne ao caso jurisprudencial, novamente reconheceu-se a existência da 

coculpabilidade, haja vista que a “opção” pelo trabalho no mercado informal se dá em razão da 

falta de emprego formal. No entanto, mais uma vez o instituto esbarrou na súmula 231 do STJ, 

tendo o desembargador aplicado a sanção penal em seu patamar mínimo. 

  

3 - APELAÇÃO JUSTIÇA PÚBLICA VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS CONDENAÇÃO NECESSIDADE Réu preso em flagrante 

comercializando mídias visuais falsificadas Confissão administrativa e 

judicial Depoimento de testemunhas confirmando a apreensão Laudo técnico 

que atesta a falsificação Certeza quanto à materialidade e autoria DOLO 

ESPECÍFICO COMPROVAÇÃO Intuito de lucro patenteado Réu que admite 

ciência da natureza espúria dos produtos e da ilicitude atividade que exercia 

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA Impossibilidade de se 

reconhecer a prática de crimes como meio legal de subsistência Inexistência 

de fato capaz de superar a proibição legal TIPICIDADE Atipicidade prevista 

na própria Lei 9.610/1998 Inocorrência de nenhuma situação tida como apta 

a afastar a tipicidade Precedentes do STF COCULPABILIDADE DO 

ESTADO Teoria que não pode ser utilizada para afastar por completo a 

responsabilização do agente Preceitos que apenas interferem na dosimetria da 

pena Réu que, ademais, não é um indivíduo marginalizado socialmente Teoria 

que não poderia beneficiá-lo CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE PENA 

DOSIMETRIA. Réu que ostenta mais de vinte inquéritos policiais instaurados 

contra si, perquirindo prática de delitos da mesma natureza. Recalcitrância na 

prática de comércio ilegal Pena-base imposta acima do mínimo Reincidência 

comprovada Pena agravada Reincidência que prepondera sobre a atenuante da 

confissão RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CONDENAR O 

RÉU PAULO ARISTIDES DE OLIVEIRA À PENA DE 2 ANOS, 8 MESES 

E 20 DIAS DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 12 DIAS-MULTA, PELA 

PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO 

PENAL. (TJSP – Apelação Criminal – Cv 0028017-43.2007.8.26.0344 – 

Rel.(a) Des.(s) Amado de Faria – Dje 21/06/2012). 

 

Em sentido contrário às primeiras jurisprudências colacionada, o acórdão acima, 

também referente a um crime de violação de direito autoral, reforma uma sentença que havia 

excluído a culpabilidade do indivíduo em primeira instância. Argumenta o desembargador que 

a coculpabilidade não serve a excluir por completo a responsabilidade do sujeito.  
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No entanto, em tal caso, o acórdão não utilizou a coculpabilidade nem mesmo para 

minorar a responsabilidade do sujeito e diminuir o quantum da pena, eis que esta ficou acima 

do mínimo legal. Argumentou o magistrado que o indivíduo não era marginalizado socialmente 

e que, ademais, o apelante possuía mais de vinte inquéritos instaurados contra si.  

Além da utilização de inquéritos como indicativos de maus antecedentes ou de uma 

suposta conduta propensa ao crime, ao arrepio do princípio da presunção de inocência, 

depreende-se do voto colacionado que tal uso inapropriado dessa série de inquéritos serviu 

também a sustentar a não aplicação da coculpabilidade, como se apenas indivíduos sem 

inquéritos policiais instaurados pudessem ser considerados marginalizados socialmente. Tal 

argumentação é um exemplo privilegiado dos efeitos da desviação secundária sobre o indivíduo 

e de que forma os operadores do Direito retroalimentam essa dinâmica por meio de presunções 

e estigmatizações. 

 

4 - APELAÇÃO - FURTO - PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E 

MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA - NÃO-APLICAÇÃO - TENTATIVA - 

RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CO-CULPABILIDADE - 

RECONHECIMENTO PARA FINS DE PROPORCIONALIDADE - NÃO-

APLICABILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - DIMINUIÇÃO - 

REINCIDÊNCIA - AUMENTO EXACERBADO DA PENA-BASE - 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUMENTO MÁXIMO DE 1/6 

SOBRE A PENA-BASE.  

(...) 

É de se reconhecer a circunstância atenuante inominada, descrita no art. 66 do 

Código Penal, quando comprovado o perfil social do acusado, desempregado, 

miserável, sem oportunidades na vida, devendo o Estado, na esteira da co-

culpabilidade citada por Zaffaroni, espelhar a sua responsabilidade pela 

desigualdade social, fonte inegável dos delitos patrimoniais, no juízo de 

censura penal imposto ao réu. Tal circunstância pode e deve, também, atuar 

como instrumento da proporcionalidade na punição, imposição do Estado 

Democrático de Direito.  

In casu, deixo de reconhecer a incidência de tal atenuante visto que, ao meu 

ver, o réu não se enquadra no perfil acima descrito. Conforme afirmou na 

ocasião do seu interrogatório (fl. 52/54), o apelante é amasiado, tem dois filhos 

e trabalha em serviços gerais, com renda mensal de R$300,00 (trezentos reais). 

(TJ-MG 107020629660810011 MG 1.0702.06.296608-1/001(1), Relator: 

ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2007, 

Data de Publicação: 14/04/2007) 
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No acórdão acima, o desembargador mostra-se favorável à adoção da coculpabilidade 

como uma circunstância atenuante inominada. Todavia, o julgador excepciona a aplicação de 

tal instituto “quando comprovado o perfil social do acusado, desempregado, miserável, sem 

oportunidades na vida.” Entendeu o magistrado que o apelante, com dois filhos e renda geral 

de R$300,00 (trezentos reais) à época775, não se adequa aos parâmetros de reconhecimento da 

coculpabilidade.  

Tal decisão demonstra uma situação que é corriqueira em casos de reconhecimento do 

princípio da insignificância: o julgador limita de tal forma seus parâmetros pessoais do que 

seria um delito bagatelar que resta praticamente inviável na prática, a exclusão da tipicidade 

material do delito.  

Da mesma forma, ao limitar a “desempregados, miseráveis e sem oportunidades na 

vida” (possivelmente com ênfase no primeiro critério, tendo em conta que uma renda abaixo 

do salário mínimo não é para ele uma condição de miserabilidade), o julgador acaba 

restringindo o instituto e deixando de albergar indivíduos em estado de vulnerabilidade, 

oriundo, ao menos parcialmente, de déficits de prestações públicas, o que gera a 

corresponsabilidade estatal e, por conseguinte, o reconhecimento da coculpabilidade. 

 

5 - APELAÇÃO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CP. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO 

REJEITADA. PROVA CONCLUSIVA. TESES DE ATIPICIDADE PELA 

INSIGNIFICÂNCIA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, 

ARREPENDIMENTO EFICAZ, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 

GENÉRICA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA AFASTADAS. PENAS 

MANTIDAS.  

(...) 

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenuante genérica prevista 

no art. 66 do CP, tampouco assiste razão à defesa, mormente porque inexiste 

nos autos demonstração de circunstância relevante apta a ensejar a aplicação 

da referida atenuante. Não há falar em co-culpabilidade, pois a pobreza não 

tem o condão de justificar a prática do crime ou abrandar a sua gravidade, pois 

caso se reconhecesse tal atenuante, estariam legitimados a praticar delitos 

todos aqueles que alegassem hipossuficiência, o que não é aceito 

juridicamente.  

                                                 
775 O furto que originou o processo crime é anterior ao ano de 2007, data do julgamento da apelação, embora o 

desembargador fale da renda do apelante no modo presente do indicativo, depreende-se que a remuneração 

mencionada era aquela percebida à época do julgado. De qualquer forma, apenas a título ilustrativo, em 2007 o 

salário mínimo era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Ou seja, o desembargador não entendeu que um sujeito 

com dois filhos e renda aquém do salário mínimo encontrava-se em uma situação de miserabilidade. 
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(Apelação Crime Nº 70069466266, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 06/07/2016). 

(TJ-RS - ACR: 70069466266 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de 

Julgamento: 06/07/2016, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/07/2016) 

 

6 - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO 

DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE 

DAS VÍTIMAS - ALMEJADA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO 

MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTOS DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADOS NO CASO CONCRETO - INOCORRÊNCIA DE 

‘BIS IN IDEM’ - APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 

66 CP - INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 

DA CO-CULPABILIDADE.  

ATENUANTE INOMINADA. COCULPABILIDADE. Inexistência de 

previsão legal. Atenuante genérica do art. 66 do CP, que não serve a tanto. 

Inviável responsabilizar a sociedade pela falta de oportunidades de um 

indivíduo, o espaço que lhe é conferido pelo organismo social, como se a 

culpabilidade fosse uma consequência da pobreza, o que a realidade já 

mostrou que não é, pois, a "criminalidade é democrática", atinge a todos os 

níveis sociais, indistintamente. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1280255-4 - 

Curitiba - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - - J. 

12.03.2015) (TJ-PR - APL: 12802554 PR 1280255-4 (Acórdão), Relator: 

Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 12/03/2015, 5ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1533 25/03/2015) 

 

7 - APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 

CULPABILIDADE. COCULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MULTA. 

(...) 

Não há previsão legal para a aplicação da "atenuante de coculpabilidade do 

Estado", não havendo nenhuma circunstância relevante no caso sub judice - 

esta sim prevista no art. 66 do CP - para a atenuação da pena. Outrossim, é 

notório que a criminalidade atinge a todas as classes sociais, indistintamente. 

Também é forçoso reconhecer que o Estado não cumpre com todas as suas 

obrigações assistenciais ao indivíduo, mas isso não quer dizer que tenha que 

ser responsabilizado por atos praticados por livre arbítrio dos agentes, não 

sendo a pobreza fator determinante para o cometimento de crimes. (Apelação 

Crime Nº 70051355337, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/12/2012) 

 

Os três acórdãos acima dispostos representam a tônica do tratamento jurisprudencial à 

coculpabilidade: negativa de reconhecimento a partir de argumentos duvidosos, do ponto de 

vista penal e criminológico, seja porque dotados de implausibilidade ou porque usados de forma 

descontextualizada. 
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Nesse sentido, soa implausível o argumento do acórdão nº 5, de que “a pobreza não tem 

o condão de justificar a prática do crime ou abrandar a sua gravidade, pois caso se reconhecesse 

tal atenuante, estariam legitimados a praticar delitos todos aqueles que alegassem 

hipossuficiência, o que não é aceito juridicamente”, uma vez que a coculpabilidade, como o 

prefixo “co” sinaliza, não retira o desvalor da conduta criminosa, não havendo que se falar em 

legitimação da prática de delitos por indivíduos pobres.  

Quanto aos argumentos apresentados no acórdão nº 6 (“a ‘criminalidade é democrática’, 

atinge a todos os níveis sociais, indistintamente.”) e nº 7 (“não sendo a pobreza fator 

determinante para o cometimento de crimes”), há que se reconhecer que ambos são escorreitos. 

No entanto, a coculpabilidade não nega o fato de que a criminalidade é democrática, nem aponta 

que a pobreza é a causa da criminalidade.  

O reconhecimento da coculpabilidade ocorre justamente para dar um tratamento 

proporcional, em um sistema penal seletivo, aos indivíduos marginalizados, sendo que seu 

lastro não está na pobreza do autor do injusto, mas sim na omissão estatal que gera uma 

corresponsabilização (e não responsabilização integral, como sugere o acórdão de nº 7, com o 

intuito de refutar a aplicação da coculpabilidade) do Estado, mitigando a reprovação do 

indivíduo quanto ao delito perpetrado.  

 

6.3.1 – A previsão da coculpabilidade no ordenamento de outros países 

 

De forma a contextualizar o debate a respeito da inserção da coculpabilidade no Direito 

penal brasileiro, cabe trazer à baila a previsão do instituto da coculpabilidade ou ideias 

assemelhadas em outros países.776  

De início, aponta-se que no Código penal português (Decreto-lei nº 400/82) há um 

instituto que remete à noção de coculpabilidade e está insculpido no artigo 71, como um critério 

de mensuração da pena (um equivalente à análise das circunstâncias judiciais, da primeira fase 

da dosimetria trifásica de Húngria, vigente no Brasil): 

 

                                                 
776 Vide ainda, sobre o tema, BARROS, Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica 

do conceito com base na ideia de vulnerabilidade... Cit., pp 129-133; MOURA, Grégore Moreira de. Do 

princípio da co-culpabilidade no Direito Penal... Cit., 69-87. 
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Art. 71 – Determinação da medida da pena. 

1. A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é 

feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção. 

2 – Na determinação concreta da pena o tribunal atende a todas as 

circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor do 

agente ou contra ele, considerando, nomeadamente: 

(...) 

d) As condições pessoais do agente e a sua situação económica. 

 

Conforme o artigo, 71, 2, d, o Código penal português dispõe expressamente que a 

dosimetria da pena deve considerar as condições pessoais do agente e a sua situação econômica, 

de modo que um indivíduo que eventualmente tenha cometido um crime patrimonial, 

encontrando-se naquele momento em uma situação de miserabilidade, poderá ser beneficiado 

por uma mitigação da pena em virtude de tal condição. 

Conforme mencionou-se no capítulo sobre a origem da coculpabilidade, reputa-se ao 

Código penal da República da Argentina, de 1921, o título de primeiro diploma legislativo a 

conter tal ideia. Veja-se abaixo, a letra do artigo 41: 

 

ARTIGO 41: Para os efeitos do artigo anterior777, ter-se-á em conta: 

1º A natureza da ação e os meios empregados para executá-la e a extensão do 

dano e do perigo causado. 

2º A idade, educação, os costumes e a conduta pregressa do sujeito, a 

qualidade dos motivos que o determinaram a delinquir, especialmente a 

miséria ou a dificuldade de ganhar-se o sustento próprio necessário a si e aos 

seus entes, a participação que haja realizado na conduta, as reincidências e os 

demais antecedentes e condições pessoais, assim como os vínculos pessoais, 

a qualidade das pessoas e as circunstâncias de tempo, lugar, modo e ocasião 

que demonstrem sua maior ou menor periculosidade. O juiz deverá tomar 

conhecimento direto do sujeito, da vítima e das circunstâncias do feito, na 

medida requerida para cada caso.778 

 

                                                 
777 O mencionado artigo anterior dispõe: “ARTIGO 40 – Nas penas divisíveis em razão do tempo ou quantidade, 

os tribunais fixarão a condenação de acordo com as circunstâncias atenuantes ou agravantes particulares a cada 

caso e em conformidade às regras do artigo seguinte.” 
778 ZAFFARONI chama de “melhores páginas da história penal argentina”, as duas páginas da Exposição de 

motivos Código penal argentino que tratam do artigo 41, as quais mostram, segundo ele, “como tudo poderia ter 

sido e não foi”. Sinaliza o autor que a aplicabilidade de tal instituto acabou por se tornar deficitária ao longo da 

vigência do código penal argentino. Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Política criminal latino-americana. 

Buenos Aires: Hamurabi, 1981, pp. 167-168. 
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Extrai-se do artigo 41, 2º, especificamente, o comando normativo para que o julgador 

leve em conta, como atenuante, “a idade, educação, os costumes e a conduta pregressa do 

sujeito, a qualidade dos motivos que o determinaram a delinquir, especialmente a miséria ou a 

dificuldade de ganhar-se o sustento próprio necessário a si e aos seus entes.” Dessa forma, 

alguns elementos que podem ser critérios de verificação da coculpabilidade são enumerados no 

diploma penal argentino, destacando-se a “educação” e a “miséria ou a dificuldade de ganhar-

se o sustento próprio necessário a si e aos seus entes.”  

Veja-se que a expressão “sustento próprio necessário” funciona como uma cláusula 

aberta que não limita a aplicação da coculpabilidade apenas a indivíduos desempregados ou 

sem qualquer fonte de renda, mas alcança também os indivíduos que percebem uma 

remuneração insuficiente para o “necessário”, é dizer, em uma interpretação consoante à 

perspectiva dos Direitos humanos, a noção de “necessidade” deve estar alinhada ao conjunto 

imprescindível de bens sociais e direitos componentes a uma “vida digna”. 

O conceito de “vida digna” também é inequivocamente subjetivo. No entanto, ele 

remete a fontes externas ao Direito penal (por exemplo, a doutrina constitucionalista e dos 

Direitos humanos) permitindo que sejam estabelecidos parâmetros a partir de critérios de 

saberes especializados na temática, a qual escapa do campo da dogmática penal.  

Um outro exemplo de utilização da ideia de coculpabilidade está insculpida no Código 

penal peruano de 1991, que em seu artigo 45, trata de critérios para a fundamentação e 

quantificação da pena: 

 

Artigo 45 – Pressupostos para fundamentar e determinar a pena.  

O juiz, no momento de determinar e fundamentar a pena, deverá ter em conta: 

1 – As carências sociais que o agente tiver sofrido. 

2 – Sua cultura e costumes. 

3 – Os interesses da vítima, da sua família ou das pessoas que dela 

dependem.779 

                                                 
779 Na doutrina peruana, Fernando VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ aponta a etiologia e a teleologia do artigo 45 do 

Código penal peruano. No que concerne ao primeiro item do referido artigo, o juiz deve considerar, ao fundamentar 

e determinar a pena as carências sociais do agente, especialmente a miséria ou a dificuldade de ganhar o sustento 

próprio necessário para si e seus dependentes. Com tal previsão, o ordenamento penal peruano consagra o chamado 

princípio da coculpabilidade ou corresponsabilidade da sociedade na comissão do delito, recordando similar 

previsão legal do Código penal argentino, de 1921.VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Los criterios de 

determinación de la pena en el c. p. peruano de 1991. Disponível em <https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal 

/articulos/a_20080527_30.pdf> Acesso em 15/05/2017.  
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O artigo 45, 1 do Código penal do Peru menciona “as carências sociais” que o agente 

tiver sofrido, as quais, conforme defende-se nessa tese, contribuem para a conduta delituosa do 

agente, em uma situação em que ele se vê dispondo de um reduzido grau de autodeterminação 

no que concerne a sua performance social.  

Interessante apontar que a exposição de motivos do Código penal peruano (Decreto 

legislativo 635 de 03 de abril de 1991) prevê de forma expressa a adoção da teoria da 

coculpabilidade, inclusive com menção literal à expressão. Nesse sentido, o item 1 da 

“aplicação da pena”:  

 

Aplicação da Pena: 1. O projeto consagra o importante princípio da 

coculpabilidade da sociedade na comissão do delito, quanto prescreve que o 

julgador deverá ter em conta, no momento de fundamentar o injusto e 

determinar a pena, as carências sociais que afetaram o agente (artigo 48). 

Desta forma, nossa coletividade estaria reconhecendo que não brinda iguais 

possibilidades a todos os indivíduos para como comportarem-se com 

adequação aos interesses gerais, aceitando uma responsabilidade parcial na 

conduta delitiva, mea culpa que tem efeito de enervar o direito de castigar que 

o Estado exerce em nome da sociedade. A comissão revisora concebe que a 

culpabilidade aludida, diminui ou desaparece na medida em que ao 

delinquente tenham sido oferecidas as oportunidades para que ele se 

comportasse segundo as normas de conviência social.  

 

A ideia de coculpabilidade está também prevista no Código penal paraguaio (Lei nº 

1.160/97). Tratando dos parâmetros de aplicação da penal, estabelece tal diploma, no artigo 65, 

que o julgador deverá considerar as circunstâncias favoráveis e contrárias ao autor do injusto, 

em especial (tratando-se, portanto, de um rol exemplificativo) os incisos enumerados, em 

especial os seus sete incisos: 

 

Artigo 65 – Bases da medição: 

1º A medição da pena basear-se-á na reprovabilidade do autor e será limitada 

por ela; atender-se-ão também os efeitos da pena em sua vida futura em 

sociedade. 

2º Ao determinar a pena, o tribunal sopesará todas as circunstâncias gerais em 

favor e contra o autor e particularmente: 

1 – Os motivos e fins do autor; 

2 – A atitude frente ao Direito; 

3 – A intensidade da energia criminal utilizada na realização da conduta; 
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4 – O grau de ilícito da violação do dever de não atuar ou, em caso de omissão, 

de atuar; 

5 – A forma de realização, os meios empregados, a importância do dano e do 

perigo e as consequências reprováveis da conduta; 

6 – A vida anterior do autor e suas condições pessoais e econômicas; 

7 – A conduta posterior à realização da conduta e, em especial, os esforços 

para reparar os danos e reconciliar-se com a vítima;  

 

Conforme o excerto acima, o artigo 65, 2º, 6 prevê que o tribunal deverá considerar, ao 

determinar a pena, “A vida anterior do autor e suas condições pessoais e econômicas”. Nota-se 

que o apenamento pode ser diminuído tendo-se em conta a biografia do autor, analisando-se 

não só o momento da realização da conduta, mas sim eventuais omissões estatais que ocorreram 

ao longo da vida do sujeito e que eventualmente ensejariam uma corresponsabilização do 

Estado. 

No México, a noção de coculpabilidade vem positivada no art. 52, inciso V, do Código 

Penal, de 1931. Em tal diploma, certas variáveis devem ser consideradas pelo magistrado como 

circunstâncias judiciais, assemelhando-se ao disposto no artigo 59 do Código penal 

brasileiro780. Dentre tais variáveis, encontram-se no inciso V, algumas que pertinem à ideia de 

coculpabilidade (“a educação”, “as condições sociais e econômicas do sujeito”). Veja-se o que 

dispõe o Código penal mexicano: 

 

Artigo 52 – O juiz fixará as penas e medidas de segurança que estime justas e 

procedentes dentro dos limites assinalados para cada delito, com base na 

gravidade do ilícito e no grau de culpabilidade do agente, tendo em conta: 

I – A magnitude do dano causado ao bem jurídico ou do perigo ao qual foi 

exposto; 

II – A natureza da ação ou omissão e os meios empregados para executá-la; 

III – As circunstâncias de tempo, lugar, modo ou ocasião da conduta realizada; 

IV – A forma e grau de intervenção do agente na comissão do delito, assim 

como sua qualidade e a da vítima ou ofendido; 

V – A idade, a educação, a ilustração, os costumes, as condições sociais e 

econômicas do sujeito, assim como os motivos que o impulsionaram ou 

determinaram a delinquir. Quando o processado pertencer a algum povo ou 

comunidade indígena, tomar-se-ão em conta, ademais, seus usos e costumes; 

                                                 
780 O artigo 59 do Código penal brasileiro dispõe: “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, 

à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como 

ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime:” 
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Por seu turno, o Código penal da Colômbia (Lei nº 599 de 24 de julho de 2000) também 

traz em seu bojo a ideia de coculpabilidade, porém, prevendo nas hipóteses de reconhecimento 

de tal situação, tratamento distinto em relação às legislações penais dos países mencionados 

anteriormente. Em seu artigo 56, o Código penal colombiano dispõe o seguinte: 

 

Artigo 56. Aquele que realizar uma conduta punível sob a influência de 

profunda situação de marginalidade, ignorância ou pobreza extremas, que 

tenham influenciado diretamente na execução da conduta punível e não 

tenham capacidade suficiente para excluir a responsabilidade, incorrerá em 

pena não maior que a metade do máximo, nem menor que a sexta parte do 

mínimo assinalado na respectiva disposição. 

 

Conforme prescreve o excerto acima, extraído do Código penal colombiano, as 

situações de vulnerabilidade mencionadas não são tratadas apenas como circunstâncias 

judiciais ou atenuantes, tal qual ocorre nos demais países abordados nesse subcapítulo. 

Analogamente, pode-se dizer que o disposto no artigo 56 do diploma penal colombiano equivale 

no Direito penal brasileiro, a uma causa de diminuição geral da pena ou a uma excludente de 

culpabilidade.  

Afirma o referido artigo 56 que em hipóteses de “profunda situação de marginalidade, 

ignorância ou pobreza extremas, que tenham influenciado diretamente na execução da conduta 

punível” a pena será diminuída, em patamares que corresponde à sexta parte do mínimo até a 

metade do máximo. Todavia, depreende-se que tal diminuição ocorre apenas se tais situações 

não forem suficientes para excluir a responsabilidade, pois caso o sejam, haverá uma exclusão 

da culpabilidade em virtude da profunda situação de marginalidade, ignorância ou pobreza 

extremas.  

Após a análise da previsão da coculpabilidade em alguns ordenamentos estrangeiros, 

cabe ponderar de que forma deve ser inseria a coculpabilidade na legislação penal brasileira. 

 

6.3.2 – A inserção da coculpabilidade no ordenamento brasileiro 

 

Conforme afirmado anteriormente, atualmente a coculpabilidade é reconhecida pela 

jurisprudência – muito excepcionalmente, ressalta-se – como uma atenuante inominada, nos 

moldes do artigo 66 do Código penal. É ainda possível afirmar que na processualística penal 
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brasileira há um dispositivo que alude à noção de coculpabilidade. Trata-se do artigo 187, que 

dispõe sobre o interrogatório e prevê o que se segue: 

  

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do 

acusado e sobre os fatos.  

§ 1o Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, 

meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua 

atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez 

e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão 

condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados 

familiares e sociais.  

 

O interrogando deve ser perguntado a respeito de suas “oportunidades sociais”. No 

entanto, caso o indivíduo relate e comprove um inexistente ou incipiente conjunto de 

oportunidades sociais, não parece haver na dinâmica penal atual maiores consequências para 

essa situação. Pode-se, diante de tal hipótese, no máximo, reconhecer-se a coculpabilidade 

como atenuante inominada, nos moldes do artigo 66, sendo certo que, repise-se, isso ocorre de 

forma absolutamente esporádica na jurisprudência. 

Todavia, quanto ao Direito penal material, já houve propostas legislativas de adoção de 

critérios relacionados à coculpabilidade. Nessa esteira, o Projeto de Lei nº 3.473/2000, voltado 

à reforma da parte geral do Código penal e oriundo do trabalho de um grupo de juristas 

coordenados por Miguel REALE JÚNIOR. Tal projeto acabou não aprovado, porém, dentre as 

propostas de modificação da parte geral do Código penal, uma versava sobre a individualização 

judicial da pena, esboçada no artigo 59 do referido projeto: 

 

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, reincidência e 

condições pessoais do acusado, bem como as oportunidades sociais a ele 

oferecidas, aos motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente 

à individualização da pena. 

 

Tratar-se-ia, se aprovado fosse, de uma considerável modificação nas circunstâncias 

judiciais atualmente previstas no artigo 59. Em específico, artigo do projeto mencionava as 

“condições pessoais do acusado, bem como as oportunidades sociais a ele oferecidas” como 

circunstâncias judiciais, o que demonstra que a proposta estava alinhada à ideia de 
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coculpabilidade, ao exigir do juiz, para a individualização da pena, a análise das condições 

pessoais e das oportunidades sociais oferecidas ao sujeito. 

O Projeto de Lei do Senado nº 236/2012, de autoria do então Senador José Sarney, 

corresponde a um novo Código penal. A proposta, atualmente tramitando no Congresso 

Nacional, prevê, em seu artigo 82, exatamente o que está disposto atualmente no artigo 66 do 

Código penal vigente: “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 

anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.” 

No entanto, o Relator do Projeto, Senador Pedro Taques, em seu parecer de nº 

1.576/2013, opina pela mudança do artigo 82 do Novo Código penal, o qual ficaria redigido da 

seguinte forma: “Art. 82. A pena não poderá ser atenuada quando não previsto em lei, mesmo 

quando se tratar de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime.” 

Alega o relator que “O artigo 82 manteve regra muito aberta e vulnerável a 

subjetivismos do julgador, razão pela qual propomos a alteração feita. O máximo da vinculação 

do juízo aos parâmetros legais é a tendência doutrinária que merece ser prestigiada.”781 Se tal 

modificação sugerida pelo Relator for adotada, o ordenamento brasileiro ficaria sem qualquer 

mecanismo positivado para o reconhecimento da coculpabilidade, eis que as atenuantes 

genéricas seriam extirpadas do Código penal.782 

Em sentido inverso ao rumo rigorista que a legislação penal brasileira vem adotando nos 

últimos anos (não fugindo o Pls 236/2012 de tal tendência), buscar-se-á transmutar o cabedal 

teórico reunido ao longo das páginas dessa tese em uma proposta de positivação da 

coculpabilidade no ordenamento brasileiro783. Para tanto, há que se sopesar quais são as 

                                                 
781 Cf. a página 134 do Parecer 1.576/2003, exarado pelo Senador Pedro Taques, disponível em 

<https://www.conjur.com.br/dl/pls-23612-reforma-codigo-penal-relatado.pdf> Acesso em 09/02/2017. Dentre as 

diversas críticas à Pls 236/2012 que visa a reformar o Código penal, destaca-se, por exemplo: LEITE, Alaôr. 

Ciência em tempos de reforma penal: A hora e a vez da ciência jurídico-penal brasileira. Disponível em 

<http://emporiododireito.com.br/ciencia-em-tempos-de-reforma-penal-a-hora-e-a-vez-da-ciencia-juridico-penal-

brasileira/> acesso em 12/02/2017. 
782 Restaria apenas uma solução supralegal, defendida de forma absolutamente minoritária: o reconhecimento da 

coculpabilidade como hipótese de exculpação, em virtude de uma inexigibilidade social de conduta diversa. Vide 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 335-336. Sobre 

o tema, cf. também MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal. Campinas: Bookseller, 1997, p. 296; 

Vide ainda YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da exigibilidade de conduta diversa. Belo Horizonte: Del Rey, 

2000, p. 39-40.  
783 Importante ressalvar que para alguns autores, dentre eles Grégore Moreira de MOURA, a coculpabilidade é um 

princípio constitucional implícito. “que reconhece a co-responsabilidade do Estado no cometimento de 

determinados delitos, praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação diante das 

circunstâncias do caso concreto, principalmente no que se refere às condições sociais e econômicas do agente, o 

que enseja menor reprovação social.” MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da co-culpabilidade no 

Direito Penal... Cit. p. 41. Sob tal ótica, poder-se-ia invocar o princípio constitucional implícito da coculpabilidade 
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possibilidades de inserção do instituto na legislação penal, verificando-se qual das opções é a 

mais adequada, tendo em vista critérios como efetividade, viabilidade e instrumentalidade.784 

Grégore Moreira de MOURA esboça quatro possibilidades de positivação da 

coculpabilidade no Direito penal pátrio: Como circunstância judicial a ser inserida no caput do 

art. 59, do Código Penal; como atenuante genérica que deverá constar do rol do art. 65, do 

Código Penal; como causa geral de diminuição de pena prevista mediante a inclusão de um 

parágrafo no art. 29, do Código Penal; como causa legal de exculpação.785 

Na primeira proposta do autor, a coculpabilidade estaria inseria como uma circunstância 

judicial prevista no artigo 59 do Código penal, a ser analisada na primeira das fases do modelo 

trifásico de dosimetria. Proposta no mesmo sentido ultrapassou os muros da academia e fez 

parte do Projeto de Lei nº 3.473/2000, o qual visava modificar um grande conjunto de normas 

do Código penal ainda vigente. Conforme já anotado, tal Projeto acabou por não ser aprovado. 

Previa ele, em seu artigo 59 que o juiz, na individualização da pena, deveria considerar “as 

condições pessoais do acusado, bem como as oportunidades sociais a ele oferecidas.” 

 Ocorre que a adoção da coculpabilidade como uma circunstância judicial favorável 

acaba por esbarrar na questão do patamar mínimo do preceito secundário da norma, uma vez 

que na primeira fase da dosimetria também é vedada a fixação da pena abaixo do mínimo legal.  

A segunda possibilidade de positivação da coculpabilidade a transforma em uma 

atenuante genérica prevista no artigo 65 do Código penal, retirando-a da condição de atenuante 

inominada. Tal medida é salutar no sentido de exigir a análise do juiz no momento da segunda 

fase da dosimetria, eis que ela estará expressamente prevista em um dos incisos do artigo 65 

(por exemplo, uma alínea f do inciso III).  

No entanto e novamente, a previsão da coculpabilidade como atenuante seria incapaz 

de permitir a aplicação da pena em um patamar abaixo do mínimo legal. Assim, na hipótese de 

                                                 
como uma norma de eficácia plena, eis que guarda em seu bojo garantias individuais (relacionados à 

proporcionalidade, individualização da pena e culpabilidade) entendidas como direitos fundamentais. No entanto, 

é absolutamente inverossímil que os tribunais brasileiros adotassem tal raciocínio para o reconhecimento de tal 

princípio. Diante disso, urge positivar explicitamente a coculpabilidade e, mais além, empreender tal positivação 

conferindo a tal instituto não um caráter principiológico, mas sim o status normativo de regra, prevista no Código 

penal e de análise obrigatória pelo julgador no momento da dosimetria penal.  
784 Sobre as possibilidades de inserção da coculpabilidade no ordenamento brasileiro, cf. BARROS, Bruna 

Gonçalves Loureiro de Andrade. Culpabilidade: análise crítica do conceito com base na ideia de 

vulnerabilidade... Cit., pp. 126-128; MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da co-culpabilidade no 

Direito Penal... Cit., pp 93-95; GASPAR, Marcela Goulart; BAYER, Diego. Coculpabilidade e a 

responsabilização do Estado. In: Temiminós Revista Científica, v. 4, n. 2, p. 109-122, 2014, pp. 118-120. 
785 Vide MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da co-culpabilidade no Direito Penal... Cit., pp. 94-96. 
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um processo criminal contra um vendedor ambulante que comercializava cds piratas, conduta 

subsumida no artigo 184, §2º do Código penal, ainda que fosse reconhecida a atenuante 

genérica da coculpabilidade, a pena mínima a ser aplicada seria de 2 anos de reclusão (não 

entrando no mérito de eventuais concessões do sursis ou da conversão da pena privativa de 

liberdade em restritiva de direitos). 

A terceira possibilidade é reconhecer a coculpabilidade como uma minorante. Ao incidir 

na terceira fase da dosimetria, tal causa de diminuição de pena poderia reduzir a pena-base para 

um quantum inferior ao mínimo previsto na cominação legal. Adianta-se que tal hipótese é a 

que aparenta ser a mais consentânea à ideia de coculpabilidade, sendo que a referida hipótese 

será pormenorizada adiante.  

Resta ainda uma quarta hipótese, na listagem de Grégore Moreira de MOURA: o 

reconhecimento da coculpabilidade como uma excludente da culpabilidade, em virtude de uma 

inexigibilidade social da conduta. Trata-se da proposta mais extremada e, na legislação dos 

países analisados no subcapítulo anterior, apenas encontra guarida no Código penal 

colombiano, que em seu artigo 56, afirma que uma profunda situação de marginalidade, 

ignorância ou pobreza extremas pode diminuir a pena do autor do delito ou, em um cenário 

ainda mais extremado, inclusive excluir a responsabilidade da pessoa. 

Há, quanto à coculpabilidade como excludente da culpabilidade, algumas possibilidades 

de adoção da proposta:  

1) sem positivação, como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade786;  

2) positivando-a pela criação de uma nova categoria de excludente da culpabilidade no 

ordenamento brasileiro (a qual se uniria à inimputabilidade prevista nos artigos 26, 27 e 28, II, 

§1º do Código penal brasileiro; à inexigibilidade de conduta diversa prevista no artigo 22 do 

Código penal brasileiro e à ausência de potencial consciência de ilicitude, prevista no artigo 21 

do Código penal brasileiro);  

                                                 
786 Conforme já mencionado, tal solução é o que propõe – para casos extremados de marginalização do sujeito – 

Juarez Cirino dos SANTOS, o qual menciona a ideia de “inexigibilidade social de conduta diversa”. SANTOS, 

Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, pp. 335-336. Todavia, tal 

qual ocorre com a ideia de coculpabilidade como atenuante inominada, a efetividade de tal proposta acaba 

esbarrando na ausência de previsão normativa, o que faz com que muito julgadores optem por nem avaliar tal 

instituto. Dessa forma, há que se positivar expressamente a previsão da coculpabilidade, obrigando a avaliação de 

tal comando normativo pelo magistrado, o que vai ao encontro da instrumentalidade do instituto. 
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3) Pela previsão da coculpabilidade, positivada ou não787, como uma hipótese de 

inexigibilidade de conduta diversa (uma terceira modalidade prevista no artigo 22 do Código 

penal brasileiro, unindo-se à coação moral irresistível e à obediência hierárquica a ordem não 

manifestamente ilegal).788  

Tais propostas, ainda que compartilhem com o objetivo comum desta tese (qual seja, a 

contenção do jus puniendi e a diminuição da seletividade penal), não estão adequadas ao 

conceito e à proposta de coculpabilidade que decorre da presente pesquisa (frise-se que tal 

afirmação diz respeito ao específico modelo de coculpabilidade concebido nessa tese). Abaixo 

as duas razões para tal assertiva: 

Em primeiro lugar, conforme sugere o prefixo “co”, no vocábulo coculpabilidade, há 

uma divisão da culpabilidade (ou da “responsabilidade”, eis que apresente tese se alinha ao 

modelo roxiniano funcionalista teleológico) entre o autor da conduta delituosa e do Estado, que 

por sua omissão em prover bens sociais, contribuiu para a realização do injusto penal. Veja-se 

que o uso da palavra “contribuiu” não é à toa. Isso porque há uma “contribuição” do Estado, 

via omissão, para o delito, não havendo que se falar em “determinação” da consecução do delito 

em razão da ausência ou déficit na oferta de certos bens sociais.  

                                                 
787 Acerca da inexigibilidade da conduta diversa supralegal no Direito brasileiro, discorre Davi de Paiva Costa 

TANGERINO: “Em que pese o Código ter previsto aquelas apoucadas situações (as previsões do artigo 22 do 

diploma penal brasileiro), a jurisprudência tem acolhido a tese de que a inexigibilidade de conduta diversa é uma 

fórmula ampla, abrangendo hipóteses supra-legais. Um exemplo nítido, nesse sentido, é a ampla aceitação 

jurisprudencial de que a realização da conduta típica de apropriação indébita previdenciária, quando praticada em 

situação financeira tal que uma alternativa não se mostrasse exigível, exclui a culpabilidade. (TRF1: ACR 

200136000067386, Rel. Ítalo Fioravanti, publicado do e-DJF em 3/11/2008; TRF2: ACR 199950010002720, Rel. 

Abelo Gomes, publicado em 22/10/2008; TRF3: ACR 199903990050871, Rel. Juiz Nelton dos Santos, publicado 

em 4/12/2008).” TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a 

partir da Criminologia... Cit., pp. 203-204. 
788 Na doutrina espanhola, Ana Isabel PÉREZ CEPEDA menciona três categorias de causas de inexigibilidade de 

conduta propostas por Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE, como institutos expressamente reconhecidos por lei 

que deslegitimam o Estado a exigir responsabilidade do indivíduo em concreto. A primeira categoria seria voltada 

à distribuição desigual de recursos naturais (saúde psíquica, física e maturidade mental); a segunda diria respeito 

à não interiorização pelo sujeito dos valores do sistema social (erro de proibição, objeção de consciência, 

multiculturalismo); por fim, a última e a que aqui mais interessa, seria uma categoria relacionada às circunstâncias 

fáticas do indivíduo no momento da conduta criminosa (estado de necessidade exculpante, incluindo dentro dessa 

hipótese situações sociais de extrema desigualdade, medo insuperável). Cf. PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. La 

peligrosidad en la teoría del delito. Cit., p. 18. Assim e, portanto, a noção de coculpabilidade poderia também 

ser entendida como uma hipótese de estado de necessidade exculpante. Todavia, na dogmática jurídico-penal 

brasileira tal modelo não estaria perfeitamente adequado, haja vista o estado de necessidade sempre estar 

relacionado à ilicitude e não à culpabilidade da conduta. Assim, uma diminuição ou exclusão da reprovabilidade 

da conduta são consequências que concernem à culpabilidade e não à ilicitude do delito, razão pela qual não há 

que se falar, ao menos na dogmática brasileira, em coculpabilidade como uma categoria de estado de necessidade. 
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Afirmar que a atuação deficitária do Estado no provimento de certos direitos sociais 

gera delitos é cair em uma etiologia reducionista que, além do equívoco da conclusão, pode 

gerar consequências funestas, como a aproximação determinista entre pobreza e criminalidade. 

Portanto, o que há, no caso da coculpabilidade, são condicionantes sociais oriundas de 

uma atuação deficitária do Estado que contribuem para o comportamento criminoso, mas não 

são determinantes unívocas para tal conduta. Excluir a culpabilidade de alguém em virtude da 

coculpabilidade significaria retirar todo conteúdo de reprovabilidade da conduta individual e 

creditar todo desvalor do injusto penal ao Estado. Tal proposta parece incompatível com o 

modelo de coculpabilidade proposto na presente tese, o qual busca um olhar não reducionista 

sobre a questão das influências de condicionantes sociais sobre o sujeito, este que, em certos 

casos, tem sua autodeterminação limitada, mas não perdida. 

Assim, mesmo com a autodeterminação limitada, há que se enxergar a autonomia do 

indivíduo na passagem ao ato, restando um componente de reprovabilidade que recai sobre o 

autor do injusto penal, que deve ser sancionado (se inexistentes quaisquer excludentes de 

tipicidade, ilicitude e culpabilidade) com uma pena aquém do parâmetro normal, eis que há uma 

corresponsabilidade (destaca-se novamente o prefixo “co”) estatal naquela conduta, ou seja 

uma culpabilidade parcial do Estado que não pode ser punido penalmente por tal culpa, mas 

pode ser sancionado por meio de um enervamento do seu jus puniendi. 

Davi de Paiva Costa TANGERINO defende a exclusão da culpabilidade do autor do 

delito em certas hipóteses que se assemelham à coculpabilidade. Todavia, há que se ressaltar 

que o fundamento suscitado pelo penalista brasileiro seja distinto. Portanto, a posição de tal 

autor não é trazida à baila com a intenção de crítica a tal modelo, mas apenas para demonstrar 

como ele não estaria adequado especificamente quanto à perspectiva da coculpabilidade 

delineada nessa tese. Senão veja-se a narrativa que serve à contextualização da proposta do 

referido autor: 

 

Alberto nasceu em um morro da cidade do Rio de Janeiro. Décimo filho de 

uma empregada doméstica, não conheceu o pai nem sabe de seu paradeiro. 

Embora conte com dezoito anos nunca frequentou a escola, pois a mãe sempre 

saia às segundas de madrugada para trabalhar e voltava sábado à tarde, não 

lhe sobrando tempo para se ocupar da educação formal dos filhos. Quem 

cuidou dele foi uma irmã adolescente, que já tinha filho pouco mais novo que 

Alberto. Ele viu parte de seus irmãos serem mortos em troca de tiros. (...) Ser 

bem sucedido é crescer na única atividade disponível no morro: ser gerente do 

tráfico, quem sabe mesmo um dia dono do morro. Eventuais violências contra 
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a polícia são facilmente justificáveis como um ato de defesa; eventuais danos 

trazidos pelo consumo das drogas devem ser tributados aos próprios usuários 

que escolheram consumi-las; o horizonte de morrer logo e violentamente 

parece ser inevitável e, portanto, a vida perigosa garante excitação e 

reconhecimento social. Ademais, a mãe poderia parar de trabalhar e descansar, 

pois já não é moça. Poderia até ajudar a cuidar dos netos para que as irmãs 

comecem/voltem a estudar. É possível reprovar Alberto pelo delito de tráfico 

de entorpecentes? Melhor formulando: dadas as condições específicas de vida 

de Alberto, em grande parte tributáveis à falência estatal na efetivação dos 

mais elementares direitos fundamentais individuais e sociais, pode-se reprová- 

lo por não ter se motivado pela conhecida proibição de traficar substância 

entorpecente?789  

 

Há algumas premissas no excerto acima que são compactuadas na presente tese: a 

vulnerabilidade social como um fator condicionante da diminuição da autodeterminação do 

indivíduo; a existência de valores sociais (metas culturais, na terminologia de Robert 

MERTON) que são homogeneamente compartilhados, mas são inacessíveis, licitamente, a 

grande parte da população. Pondera Davi de Paiva Costa TANGERINO, acerca do caso por ele 

narrado e protagonizado por Alberto: 

 

O projeto ético de Alberto recai sobre os mesmos valores de qualquer carreira 

licita: quer ser reconhecido, crescer na vida, ajudar a mãe idosa, melhorar a 

condição das irmãs. Percebe-se como trabalhador corajoso, um verdadeiro 

soldado na defesa da comunidade e operário da empresa que protege os que 

em torno dela orbitam. É imputável, conhece o Direito e a ele não socorre 

nenhuma das hipóteses clássicas de exculpação.  

A conduta de Alberto, quer parecer, não merece reprovação (ao menos aquela 

reprovação que traz como conseqüência inexorável a aplicação de uma pena 

em sentido forte). As circunstâncias sociais em que se desenvolveu não lhe 

permitiram a construção de um projeto ético que não aquele vinculado ao 

crime. Colocando em uma terminologia mais cara às ciências criminais, 

Alberto não escolheu formar seu projeto de vida boa, de inspiração moral, 

porém ilegal, dentre uma gama de outros tantos possíveis e legais. Ele não 

escolheu propriamente um estilo de vida contrário ao Direito; ele rendeu-se 

ao único projeto de vida boa alcançável. E nem se diga que ele poderia ter 

                                                 
789 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit., pp. 204-205. Prossegue o autor: “Com efeito, a história de Alberto autoriza a conclusão de 

que seu projeto é moral. O outro não só é respeitado como também é a própria inspiração do agir; os consumidores 

das drogas se apresentam voluntariamente para obtenção de prazer, não podendo se falar em geração de dor. 

Generosidade e honra estão fortemente presentes nos contornos morais dados aos projetos de vida. A crítica natural 

que a presente construção poderia receber é a seguinte: na medida em que o Direito penal protege os bens jurídicos 

mais importantes, impensável que um agir antijurídico possa ser moral. Delito e moralidade excluem-se 

reciprocamente. Afirmado de outro modo: quem comete um delito não pode agir ética e moralmente. A crítica 

mostra-se, contudo, insustentável. Quem desliga os aparelhos que mantém vivo um doente em estado terminal por 

piedade, age inspirado por um valor moral (justiça ou generosidade, conforme se encare o fim de um sofrimento 

inútil e irreversível como um direito ou não). Comete, todavia, homicídio.” 
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bravamente resistido e se humilhado a vida toda como assistente de obras, 

mediante remuneração e condições laborativas desumanas. A busca da 

felicidade é incontornável e não se pode exigir que alguém escolha uma vida 

indigna apenas para atender aos reclamos de um Estado que nunca lhe valeu. 

Não se deve confundir marcada exclusão social como espécie de carta branca 

para a prática de atos delituosos. O que se defende é que determinados 

injustos, quando alinhados a projetos de vida éticos cuja adoção mostrou-se a 

única possível, não podem receber o rótulo de delitos. Trata-se de nova causa 

de exclusão da culpabilidade, ora denominada de falta de motivabilidade, 

cujos requisitos seguem: 

1. Que o injusto seja cometido inspirado por um projeto de vida ético e moral 

em sentido estrito, isto é, o valor moral associado ao projeto de vida deve ser 

associado ao auto-respeito e deve incluir, sempre, o outro. 

2. Que os valores morais que informam o projeto de vida ético sejam 

legitimados no seio do grupo social de que faz parte o agente. Excluem-se, 

assim, aqueles que, embora inseridos em um ambiente que compelia à 

motivação pela proibição, outrossim escolhe um projeto ilícito.790 

3. Por fim, a equação da reprovação exige que o projeto de vida ético, moral 

e ilegal seja exculpado quando, por parte do Estado, não foram criadas 

condições que compelissem o agente a formar um outro projeto de vida ético 

e moral, porém condizente com o Direito. Trata-se do ônus que o Estado, 

justamente por ser democrático e de Direito, deve assumir por ter permitido 

que subculturas criminais e criminógenas grassassem à sua margem.791 

 

Portanto, de acordo com Davi de Paiva Costa TANGERINO, a situação de Alberto 

permitiria a exclusão da culpabilidade. Mais uma vez, reitera-se, não em razão da 

coculpabilidade, mas sim de uma categoria por ele denominada de “falta de motivabilidade”, a 

qual, segundo o autor, seria entendida como uma nova hipótese de excludente de culpabilidade.  

Conforme já mencionado, não cabe ao recorte dessa tese empreender uma crítica às 

premissas da categoria elaborada pelo autor (sendo inclusive concebível que a ideia de “falta 

de motivabilidade” possa conviver em um mesmo ordenamento e sem sobreposições, com a 

ideia de coculpabilidade). O que interessa, a partir do caso hipotético de Alberto, é demonstrar 

                                                 
790 Davi de Paiva Costa TANGERINO exemplifica os casos excludentes com a seguinte hipótese: “Carlos, filho 

de profissionais liberais, representante da classe média urbana de Porto Alegre, sente-se socialmente deslocado 

nos ambientes universitário e familiar e encontra na pichação um projeto de vida, inspirado nos ideais de beleza 

(arte), comunitarismo e democracia (justiça). Escolhe muros e outras superfícies de construções sem vítimas 

definidas, como cemitérios, órgãos públicos, etc. Em seu grupo social, todavia, é encarado como excêntrico, 

desviado. Dito de outro modo: a legitimação do seu agir moral não encontra respaldo em seu pertencimento social. 

Excluída, portanto, a hipótese de exculpação por falta de motivabilidade.” TANGERINO, Davi de Paiva Costa. 

Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da Criminologia... Cit., p. 211. 
791 Ibid., pp. 211-212. 
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que algumas premissas e requisitos do conceito de “falta de motivabilidade” não se adequam à 

coculpabilidade, ao menos na perspectiva do constructo teórico aqui formulado. 

Nesse sentido e inicialmente, o conceito de “vida boa” parece sobremaneira alinhado a 

uma perspectiva de possibilidade de fruição de bens materiais e serviços para ele e para aqueles 

que o rodeiam, o que é possível inferir pelo contraponto exemplificado, qual seja o labor como 

assistente de obras, com remuneração e condições laborativas desumanas. Todavia, há que se 

perquirir se a atuação dentro do tráfico (que desde uma perspectiva libertária e como ressaltado 

pelo autor pode ser visto como um negócio, cujo produto é comercializado a partir da demanda 

de usuários teoricamente dotados de autonomia) permite remunerações e condições laborativas 

humanas.  

É dizer, estudos sociológicos792 a respeito da dinâmica do tráfico de drogas demonstram 

que a realidade de Alberto parece escapar à regra, eis que grande parte do contingente de 

pessoas envolvidas na indústria do tráfico também recebem remunerações desumanas, bem 

como são submetidas a condições laborativas precárias, seja pela óbvia informalidade, mas, 

sobretudo, pelo gigantesco risco envolvido em tais funções, considerando-se que o risco de 

homicídio de um jovem de periferia com vínculo com o tráfico de drogas é notoriamente 

exacerbado793. Assim, para grande parte dos funcionários da indústria do tráfico (justamente 

aqueles que mais padecem da seletividade criminal, que almeja-se mitigar por meio da proposta 

de coculpabilidade) não se adequam ao conceito de “vida boa” que é creditado a Alberto. 

Um outro ponto que merece análise é a afirmação de que Alberto “não escolheu 

propriamente um estilo de vida contrário ao Direito”. De tal assertiva, depreende-se que sua 

conduta não é antijurídica ou contém em seu bojo algum tipo de excludente à ilicitude. Todavia, 

parece haver antijuridicidade na conduta, até porque a solução oferecida para a situação 

hipotética está inserida no plano da culpabilidade, eis que a reprovabilidade de Alberto deve ser 

afasta em virtude da ausência de outros projetos “de vida boa” que fossem lícitos, haja vista 

que “ele rendeu-se ao único projeto de vida boa alcançável”, o qual carregava em seu bojo 

fundamentos éticos, embora fosse ilícito, eis que dele decorreria a consumação de um injusto 

penal que seria passível de uma excludente de culpabilidade. 

                                                 
792 Por exemplo o já mencionado estudo de BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude 

pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
793 Vide, sobre o tema, ABRAMOVAY, Miriam. et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na 

América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: Unesco, 2002. 
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Além disso e por fim, há uma incompatibilidade entre a ideia de coculpabilidade e o 

requisito número 1 para o reconhecimento da falta de motivabilidade, como uma excludente de 

culpabilidade. Tal requisito é assim disposto: “1. Que o injusto seja cometido inspirado por um 

projeto de vida ético e moral em sentido estrito, isto é, o valor moral associado ao projeto de 

vida deve ser associado ao auto-respeito e deve incluir, sempre, o outro.” Tal pressuposto 

encaixa-se perfeitamente no caso ilustrado, em que Alberto era um “gerente do tráfico”, sendo 

que os “eventuais danos trazidos pelo consumo das drogas devem ser tributados aos próprios 

usuários que escolheram consumi-las”. Assim, o valor moral associado ao projeto de vida inclui 

a autonomia do outro, o consumidor, não havendo que se considerar um bem jurídico tão etéreo 

como a “saúde pública” em tal raciocínio.  

No entanto, no que concerne a crimes patrimoniais, tal requisito acabaria por encontrar 

um entrave, uma vez que a vítima de um crime patrimonial evidentemente não assente com a 

conduta criminosa realizada, prejudicando a ideia de “...incluir, sempre, o outro” no projeto de 

“vida boa” de um indivíduo que realizasse delitos patrimoniais. Tal sujeito corresponde a uma 

unidade de enorme parcela da clientela penal, sendo certo que a coculpabilidade, como medida 

de contenção do Direito penal e da seletividade criminal, não poderia deixar de albergar tais 

sujeitos. 

Portanto, embora a “falta de motivabilidade” seja adequada ao caso de Alberto, há um 

imenso contingente de sujeitos que não parecem estar albergados por tal teoria, mas que 

estariam dentro do espectro de incidência da coculpabilidade, repise-se como minorante. Dessa 

feita e como já aventado, seria possível inclusive uma coexistência de ambos os institutos (falta 

de motivabilidade e coculpabilidade) em um ordenamento penal, considerando-se que partem 

de fundamentos distintos, possuem pressupostos específicos e alcançam consequências 

diversas. 

Em segundo lugar (retomando a argumentação em defesa da coculpabilidade como 

minorante e não como excludente de culpabilidade794), no que concerne a medidas de política 

criminal, há que ter sempre uma mirada para o potencial de instrumentalidade daquilo que se 

propõe795. Nesse diapasão, parece fadado ao arquivamento um projeto de lei que traga em seu 

                                                 
794 Rememora-se que o primeiro argumento era relacionado à coerência conceitual da ideia de coculpabilidade, 

que albergaria uma responsabilidade jurídico-penal formada a partir de uma reprovação individual diminuída mais 

uma corresponsabilização da omissão Estatal, como fator de contribuição para a consecução do injusto penal. 
795 A “legística”, metodologia voltada ao estudo da elaboração das normas, ainda é incipiente no Brasil. No entanto, 

trata-se de um instrumento privilegiado na perspectiva qualitativa do conteúdo normativo produzido, inclusive no 
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bojo um modelo de coculpabilidade que proponha a exclusão da culpabilidade em virtude de 

déficits prestacionais do Estado.  

Diante do panorama punitivista que permeia a sociedade e é insuflado por discursos 

governamentais e pela mídia796, a aprovação de qualquer proposta de contenção do Direito 

penal é sobremaneira dificultosa. Se assim o é, a coculpabilidade como causa de diminuição de 

pena já enfrentaria enormes entraves para sua aprovação, ainda que mantivesse o apenamento 

(mitigado) sobre o autor do injusto penal. Todavia, muito mais improvável seria a aprovação 

pelo Congresso e, posterior aplicação pelo Judiciário, de um projeto lei concebendo a 

coculpabilidade como excludente de culpabilidade. 

Outrossim, só pode ter instrumentalidade e, por conseguinte, efetividade na capacidade 

de diminuição do jus puniendi sobre indivíduos em estado de vulnerabilidade, uma norma que 

alcance vigência e, mais do que isso, aplicabilidade. As estratégias de contenção do 

recrudescimento penal devem considerar as razões que geral esse fenômeno e, a partir disso, 

desarmar argumentos simplistas de que a coculpabilidade daria “carta branca” para a 

delinquência das classes subalternas ou coisa que o valha797. 

Ressalva-se que o argumento da necessidade de instrumentalidade em uma proposta 

normativa (que reforça o modelo de coculpabilidade como minorante, em detrimento da 

coculpabilidade como excludente de culpabilidade) não é meramente uma solução com viés 

pragmático, alinhada a um discurso da ordem do possível, como se qualquer medida mais aguda 

na contenção do Direito penal devesse ser deixada de soslaio. 

Isso porque, como visto no primeiro e principal argumento que refuta a coculpabilidade 

como excludente de culpabilidade, buscou-se demonstrar toda uma construção teórica que 

culmina na coculpabilidade como um instrumento consentâneo à adequação do Direito penal 

                                                 
que concerne à análise da plausibilidade de aprovação de um projeto e da provável efetividade da norma, quando 

já vigente. Sobre o tema, vide, por exemplo, DUARTE, David; PINHEIRO, Alexandre Sousa et al. Legística: 

perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos. Coimbra: Almedina, 2002. 
796 Sérgio Salomão SHECAIRA denomina os veículos de comunicação de “fábricas ideológicas condicionadoras”, 

as quais, "em momentos mais agudos de tensão social, não hesitam em alterar declaradamente a realidade dos fatos 

criando um processo permanente de indução criminalizante.” SHECAIRA, Sérgio Salomão. A mídia e o direito 

penal. In: Boletim IBCCRIM. São Paulo, n. 45, p. 16, ago. 1996.  Vide ainda o capítulo “A mídia como veículo 

catalisador da insegurança coletiva”. FUZIGER, Rodrigo. Direito penal simbólico. Curitiba: Juruá, 2015, pp. 99-

114. 
797 Tal argumento inclusive já foi empregado por membros do Judiciário ao afastar a ideia de coculpabilidade como 

atenuante genérica, tal qual demonstrado em alguns excertos jurisprudenciais colacionados no subcapítulo anterior. 

Diante desse tipo de postura, propostas no sentido de exclusão da culpabilidade em virtude da coculpabilidade 

provavelmente não seriam sequer aprovadas (por um Congresso notadamente conservador) e, se hipoteticamente 

o fossem, esbarrariam nesse tipo de argumentação por parte dos julgadores.  
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às variações dos âmbitos de autodeterminação dos indivíduos. Como já delineado, os sujeitos, 

na condição de “atores situados”, sofrem condicionamentos em sua performance social, em 

virtude de diversos fatores. No entanto, não parece ser possível, a partir disso, afirmar que há 

uma perda absoluta da autonomia, o que legitimaria a exclusão de toda e qualquer 

reprovabilidade pela realização de um injusto penal. 

Dessa forma, a opção pela coculpabilidade como minorante, em vez de excludente de 

culpabilidade, não é apenas em virtude de um horizonte mais alvissareiro (ou, um pouco menos 

implausível) no que diz respeito à sua instrumentalização. Tal opção é aqui defendida 

eminentemente em razão da coerência com toda a trajetória realizada nos capítulos anteriores, 

sobretudo no que concerne à ideia de autodeterminação e à autonomia do “ator situado”, o que 

impediria uma supressão integral da reprovabilidade pela conduta, pois, do contrário, estar-se-

ia realizando um raciocínio determinista, relacionando a vulnerabilidade social como causa 

suficiente à exclusão da culpabilidade jurídico-penal. 

 

6.3.2 – Proposta de positivação da coculpabilidade no Código penal brasileiro  

 

Apresentadas as justificativas para adoção da coculpabilidade como minorante, em 

detrimento de outras hipóteses acima apresentadas, há que materializar a proposta como um 

comando normativo. 

Tendo por base todas cabedal teórico apresentado na tese e levando-se em consideração 

alguns modelos de coculpabilidade previstos em ordenamentos estrangeiros798, propõe-se a 

inserção de tal instituto no Código penal brasileiro, sob a seguinte forma: 

“Coculpabilidade 

Art. 22-A - A pena deve ser reduzida de um a dois terços, se reconhecida como 

contributiva à conduta delitiva a condição de vulnerabilidade do agente, caracterizada por sua 

situação econômica e social, ocasionadas pela privação ou precariedade na oferta de direitos 

sociais.” 

 

                                                 
798 Vide o subcapítulo “6.3.1 – A previsão da coculpabilidade no ordenamento de outros países”. 
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Em razão da coculpabilidade ser uma categoria relacionada à culpabilidade799, entende-

se aqui que, topograficamente, parece mais adequado inserir tal previsão como norma posterior 

ao artigo 22 (este que versa sobre a coação moral irresistível e à obediência hierárquica a ordem 

não manifestamente ilegal). Todavia, opta-se pela não inserção de um parágrafo único, mas sim 

com o adendo de uma letra ao numeral (“22-A”), uma vez que a coculpabilidade não é uma 

espécie de excludente de culpabilidade como as hipóteses do artigo 22.800 

Faz-se necessário tecer algumas ponderações acerca do conteúdo da proposta normativa. 

Em primeiro lugar, a opção pelo quantum de diminuição da pena em um patamar que vai de 1/3 

a 2/3 (um terço até dois terços) se deu em razão de que tais frações correspondem às maiores 

diminuições previstas nas minorantes existentes no Código penal801. Dessa forma, a 

reprovabilidade pela conduta permanece presente na conduta (de modo a não contrastar com 

toda construção teórica da tese, no que diz respeito à autodeterminação e a noção de “ator 

situado”), porém, o desvalor da conduta é consideravelmente diminuído, o que se depreende da 

fração da minorante que pode atingir até 2/3 da pena.  

Se reconhecida a coculpabilidade (e o próprio reconhecimento, em última análise, cai 

no problema da discricionariedade do julgador, problema que será analisado 

                                                 
799 Grégore Moreira de MOURA também propõe a inserção da coculpabilidade como causa de diminuição de pena. 

No entanto, além de outras especificidades no conteúdo normativo que ele propõe quando cotejado com a proposta 

dessa tese, há entre as duas sugestões uma outra grande divergência, uma vez que o autor propõe o acréscimo do 

instituto da coculpabilidade no artigo 29 (“do concurso de pessoas”) do Código penal. Tal posição do comando 

normativo parece inadequada pois dificulta o vislumbre do vínculo entre tal instituto e a culpabilidade, uma vez 

que o artigo 29 dispõe sobre concurso de agentes. Eis a proposta do referido autor, in litteris: “A terceira hipótese 

seria mais ousada e consistiria em acrescentar um parágrafo ao art. 29 do Código Penal, dizendo que ‘se o agente 

estiver submetido a precárias condições culturais, econômicas, sociais, num estado de hipossuficiência e 

miserabilidade sua pena será diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), desde que estas condições tenham 

influenciado e sejam compatíveis com o crime cometido’.” MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da 

coculpabilidade. Niterói: Impetus, 2006, pp. 94-95. 
800 Vislumbra-se aqui que poder-se-ia ainda inserir a coculpabilidade ao final do artigo 28 (por exemplo, “28, III”, 

o que geraria a possibilidade de uma interpretação errônea relacionando “coculpabilidade” e “imputabilidade 

penal” (que é o título sob o qual está o artigo 28); Além disso, um outro local plausível para inserção da 

coculpabilidade seria o artigo 68 (“cálculo da pena”), com o problema de que seria a única minorante 

explicitamente prevista em tal artigo, que dispõe genericamente sobre a avaliação de majorantes e minorantes na 

terceira fase da dosimetria da pena. Além disso, se prevista no artigo 68, a coculpabilidade não estaria inserida na 

região do Código penal que trata especificamente de elementos relacionados à culpabilidade (artigos 21, 22, 26, 

27 e 28). Por fim, não há que se cogitar da inserção da coculpabilidade como um inciso do artigo 65 do Código 

penal (que prevê um rol de circunstâncias atenuantes) porque aqui se concebe tal instituto como uma causa de 

diminuição de pena e não como uma atenuante (tal hipótese já foi analisada criticamente no subcapítulo anterior). 
801 Por exemplo, nas seguintes previsões previstas no Código penal brasileiro: nos crimes tentados (artigo 14, II, § 

único); no arrependimento posterior (artigo 16); na minorante relativa à exigência de sacrifício do direito 

ameaçado, na hipótese de estado de necessidade (art. 24, §2º); na redução da pena se o agente, em virtude de 

perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz 

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (artigo 26, § único). 
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subsequentemente), a aplicação de alguma fração dentro do espectro que vai de 1/3 a 2/3 

dependerá da avaliação do grau de precariedade na condição social e econômica do autor (“ator 

situado”); da intensidade do vínculo da contribuição da vulnerabilidade do agente e o tipo de 

delito perpetrado; de quais direitos sociais tiveram sua oferta negada ou proporcionada de forma 

precária por parte do Estado. 

Portanto, no reconhecimento e dosagem da fração a ser aplicada, é fundamental que o 

julgador empreenda uma análise retrospectiva da biografia do sujeito, de modo a verificar que 

condições de vida o sujeito teve antes do exato momento da realização do injusto penal. Dessa 

forma, a aferição deve ir mais além do momento da passagem ao ato, avaliando-se as 

circunstâncias anteriores (sempre de modo a limitar a incidência do jus puniendi, refratando-se 

aqui qualquer raciocínio referente ao chamado “Direito penal do autor”) que contribuíram para 

o cenário em que o ator estava situado no momento do delito. 

Utiliza-se sempre a palavra “oferta” ou sinônimos dela na proposta de coculpabilidade 

aqui elaborada (“...ocasionadas pela privação ou precariedade na oferta de direitos sociais”). 

Isso se dá em virtude de que não parece ser adequado reconhecer a coculpabilidade na hipótese 

em que o Estado proporciona a contento direitos sociais para um sujeito e este, culturalmente 

inserido e sabedor da importância da fruição de tais Direitos, opta por não usufruí-los.802 

A norma penal proposta nessa tese fala em “direitos sociais”. Poder-se-ia objetar que tal 

conceito é deveras restritivo e, em seu lugar, a ideia de “direitos fundamentais” seria mais ampla 

e, por conseguinte, mais benéfica aos réus. A conclusão de tal crítica está correta, mas ela parte 

de uma premissa equivocada, segundo a qual a inexistência de oferta ou precariedade na 

prestação de direitos fundamentais são necessariamente fatores que contribuem para a 

diminuição da autodeterminação do sujeito em razão de condicionantes relacionadas a sua 

situação social e econômica.  

                                                 
802 Alexandre José MENDES propõe, diante de tal hipótese e em um modelo denominada por ele de 

“voluntarismo”, o cotejo pelo juiz das ofertas de direitos sociais por parte do Estado e da adesão ou não do sujeito 

diante de tais ofertas. Vide MENDES, Alexandre José. Criminologia assistencial: entre o Livre-arbitrismo e o 

Determinismo – Um novo critério para aplicação das penas no Processo Penal – Por Alexandre José Mendes. 

Disponível em <http://emporiododireito.com.br/criminologia-assistencial-entre-o-livre-arbitrismo-e-o-deter 

minismo-um-novo-criterio-para-aplicacao-das-penas-no-processo-penal-por-alexandre-jose-mendes/#_ftnre f12>  

Acesso em 30/07/2017. Importante aclarar, que a ideia de voluntarismo acima descrita, embora homônima, não se 

confunde com uma das perspectivas compatibilistas sobre o livre-arbítrio, proposta por Ted HONDERICH e 

também denominada de “voluntarismo”. Cf. HONDERICH, Ted. A Theory of Determinism: The mind, 

neuroscience, and life-hopes. Oxford: Clarendon Press, 1988. 
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Exemplifica-se o equívoco mencionado: o artigo 5º, inciso XVIII da Constituição 

federal brasileira dispõe: “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. Tal 

inciso prevê uma garantia individual com status de direito fundamental. Ocorre que se há 

interferência estatal no funcionamento de uma associação, não é possível concluir que qualquer 

crime advindo da irresignação diante desse arbítrio estatal seja oriundo de uma condição de 

vulnerabilidade econômica e social do agente. 

Um segundo e derradeiro exemplo: o artigo 5º, inciso XXX da Constituição federal 

brasileira dispõe: “é garantido o direito de herança”. Suponha-se que João, empresário 

bilionário, não recebe uma módica herança – diante de seu patrimônio – de sua tia, em virtude 

de um arbítrio estatal. Inconformado, João invade o fórum em que atua o juiz que lhe negou 

injustamente o direito de herdeiro e subtrai computadores no valor equivalente à herança 

devida. A conduta descrita parece ser tipificável como “exercício arbitrário das próprias 

razões”803. Ocorre que não parece ser a coculpabilidade a categoria adequada a uma mitigação 

ou exclusão da possível pena a ser aplicada, uma vez que o agente não cometeu um crime com 

reconhecida contribuição de sua vulnerabilidade social ou econômica, decorrente da privação 

ou precariedade na oferta de direitos sociais. 

Outrossim, são especificamente os direitos sociais (previstos no artigo 6º da 

Constituição Federal brasileira804) que estão diretamente relacionados a condicionantes sociais 

na autodeterminação do sujeito em virtude da carência na fruição pelo agente, ocasionada pela 

ausência ou precariedade na oferta estatal constitucionalmente prevista. 

Poder-se-ia ainda argumentar que o modelo proposto de coculpabilidade está lastreada 

em um dado inverificável, qual seja, a vulnerabilidade como elemento de contribuição para 

conduta delitiva. De fato, não é possível comprovar inequivocamente que condicionantes 

sociais oriundas de omissões estatais contribuíram (ressalta-se, mais uma vez, a ideia de 

contribuição e não de determinação) para a passagem ao ato delitivo.  

                                                 
803 “Art. 345 do Código penal - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo 

quando a lei o permite: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
804 “Art. 6 da Constituição federal - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição.” 
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Todavia, também não é possível comprovar inequivocamente a sanidade mental 

pressuposta à imputabilidade penal de alguém no momento do crime, eis que a exata condição 

da atividade psíquica do sujeito é algo inexpugnável, pois é um dado solipsista. No entanto, 

presume-se a imputabilidade de um indivíduo com 18 anos ou mais e desenvolvimento mental 

completo, a não ser que seja trazido à baila algum tipo de prova que evidencie algum tipo de 

distúrbio na atividade mental do sujeito à época do delito.  

Também não é possível comprovar inequivocamente a introjeção, mesmo que potencial, 

da ilicitude na consciência do indivíduo, como elemento essencial à culpabilidade jurídico 

penal. No entanto, presume-se a tal consciência potencial do ilícito, a não ser que seja trazido à 

baila algum tipo de prova de falsa percepção ou conhecimento a respeito da ilicitude de um 

fato. 

Assim, no limite, o lastro condenatório do Direito penal depende de presunções 

baseadas na experiência dos seres humanos em sociedade, em conclusões baseadas em 

raciocínios indutivos805 sobre o estado individual de alguém no momento de determinada 

conduta. Suprimir a legitimidade de presunções no Direito penal é, inequivocamente, retirar 

qualquer possibilidade de sua aplicação. 

Dessa forma, se o Direito penal pode lançar mão de presunções para incidir sobre um 

indivíduo, parece totalmente adequada a utilização da presunção de vulnerabilidade social e 

econômica como contributiva na realização de certos delitos. Portanto, como hipótese 

resolutiva desse impasse acerca do acesso à subjetividade dos indivíduos (especificamente no 

que diz respeito ao intrincado tema das motivações dos sujeitos para delinquirem), faz-se 

necessário, sem qualquer perda de legitimidade, trabalhar dentro do plano da presunção.  

Nesse sentido, se a própria ideia de livre-arbítrio, fundamentadora da punição pelo 

direito penal, é uma presunção, não há que se falar em empecilho dogmático ao se inserir dentro 

do Direito penal o reconhecimento da coculpabilidade como uma presunção limitadora de sua 

incidência, tomando em consideração a segura inferência de que em determinadas situações, 

                                                 
805 Por exemplo: Presume-se que Antônio, indivíduo culturalmente adaptado, adulto e aparentemente dotado de 

desenvolvimento e sanidade mental (logo, imputável) possui consciência da ilicitude da conduta de dirigir 

embriagado, tendo em conta que inúmeros indivíduos com características semelhantes denotam possuir tal 

consciência. 
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nas quais há parâmetros objetivamente verificáveis806, o indivíduo encontra-se em uma situação 

de debilidade em sua autodeterminação. 

Uma outra possível crítica à sugestão de positivação da coculpabilidade seria 

relacionada ao uso de elementos normativos807 no texto da proposta.  

 

Toda norma jurídica, e ainda mais no campo penal, implica uma valoração. 

Abandonando-se a consideração da importância instrumental da racionalidade 

penal a partir de seu pretenso efeito legitimador, deve-se vincular o exame 

valorativo neste âmbito a dois pressupostos metodológicos: (i) na medida em 

que a fundamentação da intervenção penal é baseada na manutenção das 

condições essenciais que permitem o desenvolvimento da liberdade 

individual, as normas penais apenas encontram justificativa se em sua 

funcionalidade servem para gerar mais liberdade do que as que sacrificam; e 

(ii) não se pode pretender atribuir ao Direito penal tarefas para as quais não 

foi concebido.808  

 

Pautando-se na Constituição Federal como referencial normativo de interpretação do 

arcabouço jurídico, é possível empreender uma remissão de ideia de “vulnerabilidade” como 

conceito que engloba a pobreza (como vulnerabilidade econômica) e a marginalização (como 

vulnerabilidade social). Isso porque constitui um objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil, conforme prevê o artigo 3º, III, “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”.  

Tal objetivo fundamental da Carta Magna estaria materializado na inserção da 

coculpabilidade como elemento de contenção do Direito penal, eis que sua aplicação é 

notadamente intensificadora das desigualdades sociais, da intensificação da miséria e 

marginalização, em virtude dos processos de desviação secundária que recaem sobre os 

selecionados pelo sistema criminal. Todavia, “pobreza” e “marginalização” também são 

                                                 
806 Pelo cotejo de sua renda ou ausência dela com a mediana da renda de determinado local à época do crime; pelo 

nível de escolarização; pela análise da precariedade na oferta de bens sociais necessários às especificidades do 

sujeito e seu grupo familiar; dentre outros fatores que podem ser assimilados na avaliação da vulnerabilidade 

econômica e social de alguém.  
807 Os quais podem ser entendidos como elementos que pressupõem para sua intelecção uma valoração jurídica ou 

extrajurídica ou ainda, são semanticamente apreendidos a partir do seu reenvio a outros conteúdos normativos. 

Ana Elisa BECHARA assim discorre: “Os elementos normativos podem ser encontrados não somente em tipos 

concretos, como também em outras normas penais, Assim, por exemplo, muitas expressões contidas na parte geral 

do Código Penal constituem elementos de caráter normativo, tais como ‘sentença’ (arts. 2º, 9º, 109); ‘território 

nacional’ (art. 5º); ‘administração pública’ (art. 7º); ‘coação irresistível’ e ‘manifestamente ilegal’ (art. 22); ‘injusta 

agressão’ (art. 25)...” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal... Cit., p. 194. 
808 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal... Cit., p. 327. 
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elementos normativos que pressupõem uma valoração, por parte do intérprete, a partir de 

parâmetros extrínsecos ao conteúdo descrito na norma. Assim, o referencial constitucional na 

interpretação do conceito de vulnerabilidade (como elemento normativo) acaba por fazer 

remissão a novos elementos normativos, não solucionando, portanto, a questão. 

Para além da Constituição Federal como referencial positivado de interpretação de 

elementos normativos, parece ser adequada uma valoração do conteúdo semântico de um 

elemento normativo a partir da teleologia do Direito penal809. Nesse sentido, a finalidade 

manifesta (a despeito de deturpações deliberadas ou não em sua utilização) do Direito penal é 

a proteção subsidiária de bens jurídicos.  

A partir da interpretação da noção de subsidiariedade é possível extrair uma diretiva de 

utilização do Direito penal em uma conformação mínima, o que não é consentâneo a aplicações 

desproporcionais da norma penal, em que o juízo de reprovabilidade sobre uma conduta não 

considera eventuais corresponsabilidades estatais, que em razão de suas omissões na oferta de 

bens sociais, acaba contribuindo para a realização de injustos penais e insuflando a utilização 

do Direito penal para muito além de uma concepção mínima. 

Não parece ser viável fornecer parâmetros interpretativos objetivos para as expressões 

abertas (em especial “vulnerabilidade”, “precariedade”) utilizadas na redação da proposta de 

inserção da coculpabilidade no Direito penal. Para além da inviabilidade, tampouco é desejável 

criar tais parâmetros, sob pena de engessamento e, por conseguinte, restrição no 

reconhecimento da coculpabilidade como minorante. O que parece salutar é a critérios 

orientadores para a interpretação da norma810.  

Superando a questão da interpretação dos elementos normativos, faz-se necessário ainda 

tecer alguns comentários a respeito de eventuais confusões entre a coculpabilidade e outras 

medidas despenalizadoras já existentes. Antecipa-se que a coculpabilidade é concebida de 

                                                 
809 Nesse sentido, a posição de Ana Elisa BECHARA acerca de elementos normativos do tipo objetivo, mas 

aplicável também a elementos normativos presentes na parte geral, tal qual seria o caso da proposta legislativa a 

respeito da coculpabilidade: “A única construção – e interpretação – legítima do conteúdo dos elementos 

normativos é a teleológica, isto é, conforme critérios relacionados ao princípio penal fundamental de proteção 

subsidiária de bens jurídicos e, assim, à relevância jurídico-penal do comportamento em termos de gravidade da 

ofensa material do bem jurídico tutelado, e não formalmente, sem que se possa verificar a existência de uma efetiva 

afetação da convivência social.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal... Cit., p. 

190. 
810 Exemplos de critérios já foram mencionados em nota de rodapé anterior, quais sejam: o cotejo da renda do 

autor da conduta (ou ausência de renda) com a mediana da renda de determinado local à época do crime; seu nível 

de escolarização; a análise da precariedade na oferta de bens sociais necessários às especificidades do sujeito e seu 

grupo familiar... 
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modo a não sobrepor nenhuma categoria existente, permitindo que aquelas já adotadas pelo 

ordenamento e jurisprudência possam coexistir com a proposta de inserção da coculpabilidade 

no ordenamento penal brasileiro. 

Na coculpabilidade – diferentemente da hipótese denominada de furto privilegiado, 

previsto no artigo 155, §2º do Código penal811 – não importa o quão valioso ou não é o bem ou 

a vantagem percebida, mas sim as condições do autor do delito, suas circunstâncias como um 

ator situado, reiterando-se que essa análise tem uma finalidade de limitação do jus puniendi, 

jamais podendo se confundir com uma perspectiva de “Direito penal do autor”.  

Também de forma distinta à previsão do furto privilegiado, propõe-se aqui um modelo 

de adoção da coculpabilidade que relativize a condição de primariedade para seu 

reconhecimento.  

Dessa forma, o critério para o reconhecimento da coculpabilidade para o reincidente 

(inclusive o reincidente específico) pressupõe novamente a análise de suas circunstâncias à 

época desse novo delito e, além disso, a verificação de quais ações o Estado direcionou para o 

condenado. Se este foi privado de liberdade, quais foram as políticas públicas ofertadas a essa 

pessoa no cárcere e após, como egresso. Além disso, as próprias condições da prisão devem 

respeitar parâmetros mínimos de dignidade da pessoa humana. 

Assim, novas omissões estatais em relação aos condenados permitem o reconhecimento 

da coculpabilidade para os reincidentes. Tal proposta condiciona a aplicação irrestrita do jus 

puniendi (dentro dos limites da cominação em abstrato) à ação do Estado, o qual deverá ofertar 

medidas de qualificação profissional ao encarcerado e inserção do egresso no mercado de 

trabalho, vedando-se a colocação desse indivíduo em subempregos. Caso contrário, ou seja, na 

hipótese de o Estado permanecer omisso quanto a tais medidas (o que se vislumbra ser a 

hipótese mais plausível), o reincidente que cometeu um novo crime dentro de um contexto de 

reconhecimento da coculpabilidade, terá esse instituto assegurado como seu direito subjetivo.  

Tampouco pode-se refutar à ideia de coculpabilidade a partir da alegação da existência 

do princípio da insignificância, como excludente da tipicidade material de certas condutas. 

                                                 
811 “Artigo 155 do Código penal - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

(...) 

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão 

pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” 
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Tratam-se de institutos despenalizadores distintos do ponto de vista da estruturação e teleologia 

que os norteia.  

Isso porque, em primeiro lugar, o reconhecimento do princípio da insignificância812, nos 

chamados crimes bagatelares, funciona como excludente supralegal da tipicidade material do 

delito, eis que a conduta ofende de forma reduzidíssima o bem jurídico penalmente tutelado a 

partir do tipo penal realizado.  

Além disso, para o Supremo Tribunal Federal, há quatro requisitos para o 

reconhecimento do princípio da insignificância, os quais foram enumeradas pelo Ministro Celso 

de Mello, em voto proferido no ano de 2004. São eles: “a mínima ofensividade da conduta do 

agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento; a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”813 

A partir desses parâmetros, há bens jurídicos mais (por exemplo, o bem “jurídico 

patrimônio”) ou menos (por exemplo, o bem jurídico “administração pública”) permeáveis ao 

reconhecimento do princípio da insignificância. Nesse sentido, uma conduta de corrupção 

passiva, caracterizada pela solicitação de 20 reais por um agente policial em uma rodovia sob 

o pretexto de não multar um motorista, não será, ao menos de acordo com a jurisprudência 

majoritária, entendida como um crime bagatelar, eis que tal conduta afronta o pressuposto de 

“reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Por outro lado, provavelmente 

(pois nem sempre) seria reconhecida a insignificância no caso de um furto de 2 frascos de 

shampoo em um supermercado, totalizando um valor de 25 reais. Ou seja, o que se quer 

demonstrar aqui é que o valor do objeto do crime não é o critério unívoco para definição do 

delito como bagatelar. 

Todavia, nota-se que os 4 critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal são 

totalmente voltados a característica do delito e não do autor. Assim o reconhecimento da 

insignificância não depende da valoração das condições do realizador do tipo penal814. Por seu 

                                                 
812 Embora haja referências à institutos similares ao princípio da insignificância já no Direito romano, bem como 

aproximações ao tema no Direito penal moderno, é possível creditar a Claus ROXIN (a partir da ideia de 

“adequação social” de Hans WELZEL) os contornos e destaque que a ideia ganhou a partir da segunda metade do 

século XX. Cf. ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. Tradução de Francisco Muñoz 

Conde. Barcelona: Bosch, 1972, p. 53. Ainda sobre o tema, na doutrina brasileira, vide REBÊLO, José Henrique 

Guaracy. Princípio da insignificância: interpretação jurisprudencial. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 
813 STF: HC 84.412- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma do STF, unânime, DJU de 19/11/2004. 
814 Não obstante, cabe anotar uma exceção ao que se afirmou, uma vez que a reincidência é corriqueiramente 

entendida como um fator impeditivo do reconhecimento do princípio da insignificância, apesar de, em maio de 

2017, a 2ª turma do STF proferir o entendimento segundo o qual a reincidência, por si só, não é impeditiva para o 
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turno, a coculpabilidade, que na proposta da presente tese deve ser compreendida como uma 

minorante, está relacionada às características do autor no momento do crime (as circunstâncias 

do “ator situado”, inclusive aquelas trazidas em sua biografia e que reverberam nas decisões e 

externalizações de tais decisões em um dado momento). É dizer, ainda que ausentes os quatro 

requisitos do princípio da insignificância, é possível o reconhecimento da coculpabilidade, o 

que não gerará uma exclusão do delito, mas sim uma diminuição da sanção correspondente a 

ele. 

Além disso, a tônica das condutas que permitem o reconhecimento do princípio da 

insignificância é a de delitos patrimoniais em sentido estrito (pois presentes no título II da parte 

especial do Código penal, ressalvando-se que nem todos os tipos penais lá enumerados são 

bagatelares) ou de delitos patrimoniais em sentido lato (pois visam a uma finalidade 

patrimonial, ainda que não estejam no bojo do título II da parte especial do Código penal815).  

Já no que concerne à coculpabilidade, o olhar é direcionado ao autor do delito, 

imediatamente, e ao delito, mediatamente. A partir dessa dupla mirada é possível verificar se o 

crime foi cometido por um sujeito que está em um estado social de vulnerabilidade816 e se o 

injusto penal por ele perpetrado guarda vínculo com tal condição.  

Depreende-se disso que a maioria dos crimes que guardam vínculos com a condição de 

vulnerabilidade são crimes (diretamente ou indiretamente) patrimoniais. Tal inferência é 

correta, no entanto, é possível conceber hipóteses de crimes (que, a bem da verdade, sob o 

prisma do Direito penal como ultima ratio, nem deveriam possuir relevância penal) que podem 

ser suscetíveis do reconhecimento da coculpabilidade, embora não sejam relacionados a 

finalidades econômicas. Nesse sentido, o exemplo a seguir: 

 

                                                 
reconhecimento do princípio da insignificância. (STF. Habeas Corpus nº. 138.697. 2ª Turma, Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJE 17 de maio de 2017). 
815 É o caso de peculato (artigo 312 do Código penal) de objetos de baixo valor em que, excepcionalmente, admite-

se o princípio da insignificância, conforme já reconheceu o STF no caso da subtração, por funcionário público, de 

2 luminárias de alumínio e fios de cobre (HC 107370/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 26.4.2011, noticiado no 

Informativo 624 do STF; no reconhecimento do princípio da insignificância para o crime de descaminho (artigo 

334 do Código penal; ou, ainda, no entedimento de que certos crimes ambientais podem ser entendido como 

bagatelares, por exemplo, a pesca em período de defeso (artigo 34 da Lei 9.605/1998). Todas as condutas 

exemplificadas estão ligadas a fins econômicos.  
816 Importante ressaltar que o uso da expressão “vulnerabilidade” não indica a adoção da “teoria da culpabilidade 

pela vulnerabilidade”, mas sim a adoção da coculpabilidade para os indivíduos socialmente vulneráveis. Para 

maiores esclarecimentos sobre o tema, cf. os subcapítulos “5.2.1 – A “culpabilidade por vulnerabilidade” e 5.2.2 

– Cotejando “coculpabilidade” e “culpabilidade pela vulnerabilidade”. 
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Suponhamos que, durante uma ronda policial, um casal de mendigos, 

cuja morada é embaixo de um viaduto, seja surpreendido no momento em que 

praticava relação sexual. Ali, embora seja um local público, é o único lugar 

onde esse casal conseguiu se estabelecer, em face da inexistência de 

oportunidades de trabalho, ou mesmo de programas destinados a retirar as 

pessoas miseráveis da rua a fim de colocá-las em local habitável e decente. 

Poderíamos assim, atribuir a esse casal a prática do delito de ato obsceno, 

tipificado pelo art. 233 do Código Penal? Entendemos que não, pois que foi 

própria sociedade que o marginalizou e o obrigou a criar um mundo próprio, 

uma sociedade paralela, sem as regras ditadas por essa sociedade formal, 

legalista e opressora. Não poderíamos, portanto, no exemplo fornecido 

concluir que o casal atuou culpavelmente, quando a responsabilidade na 

verdade, seria da sociedade que os obrigou a isso.817 

 

Feitos os esclarecimentos a respeito da positivação da coculpabilidade no ordenamento 

penal brasileiro, cabe, a título de conclusão do presente subcapítulo apontar, sinteticamente, a 

teleologia que norteia a proposta de tal comando normativo. Para tanto é necessário marcar 

posição: o Direito penal não pode servir como instrumento de gestão dos marginalizados.  

Não é pelo Direito penal que a violência criminal diminuirá. Dentre diversas medidas 

possíveis e necessárias, não está o recrudescimento penal, mas está a adoção de políticas 

públicas de diminuição da concentração de renda, de modo a diminuir a desigualdade social. O 

Direito penal serve justamente ao propósito contrário, é dizer, é instrumento de intensificação 

da desigualdade social ao reforçar a vulnerabilidade de indivíduos, os quais, marginalizados, 

têm suas possibilidades ainda mais restringidas de superar o panorama de abismo social.  

Intensificar ou mesmo insistir no uso indiscriminado do Direito penal na tentativa de 

diminuição da violência criminal é perpetuar e potencializar as afrontas ao princípio da 

proporcionalidade e, por conseguinte, reforçar a seletividade do sistema criminal. Sobre tais 

temas, centrais no direcionamento dessa tese, cabem algumas considerações, presentes no 

subcapítulo a seguir, 

 

6.4 – Proporcionalidade e seletividade 

 

“A lei é como uma lâmina/não ofende que a maneja”818 Esses dois versos fazem parte 

do poema épico argentino intitulado Martín Fierro e expressam liricamente o uso do Direito 

                                                 
817 GRECO, Rogério. Curso de direito penal – Parte geral, v. 1, Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 426. 
818 HERNÁNDEZ, José. Martín Fierro. Albany: New York University Press, 1967, p. 464. 
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como instrumento de dominação das classes subalternas e imunização das elites, permitindo a 

já mencionada manutenção do status quo. 

Se há uma inequívoca utilização deturpada do Direito – não como instrumento de 

consecução da Justiça (em uma visão abstrata e, quiçá, ingênua), mas como instrumento de 

poder e opressão – pode-se afirmar que, em específico, o Direito penal “é o Direito desigual 

por excelência”.819 

Nesse sentido, George RUSCHE e Otto KIRCHHEIMER observam uma histórica 

seletividade nas modalidades de punição, com registros de sociedades que apenavam com 

multas os mais abastados ao passo que aos mais pobres eram aplicadas penas privativas de 

liberdade e corporais.820  

Há que se esclarecer que a seletividade historicamente observada diz respeito ao que 

convencionou-se chamar nessa tese de “macrosseletividade”, ou seja, a seletividade referente a 

maior incidência do Direito penal sobre as classes subalternas821. Isso porque, do ponto de vista 

da imputação individualizada, sempre haverá a alegação de arbitrariedade, haja vista que para 

todo e qualquer crime cometido haverá um contingente de pessoas impunes, ou seja, uma cifra 

negra em maior ou menor patamar, a depender da conduta. Acerca do tema, expõe Eugenio 

Raúl ZAFFARONI et al.: 

 

Não há dúvidas que o juízo de reprovação do ato delituoso corresponde a uma 

forma que está inspirada na ética tradicional (Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Kant, Hegel), porém, apenas na forma, porque tal juízo em si não é ético, uma 

vez que não considera a seletividade do sistema penal. Qualquer pessoa que 

haja sido reprovada em virtude de um injusto penal – desde um furtador até 

um genocida – pode argumentar que foi selecionado arbitrariamente e 

reclamar ‘Por que a mim? Por que não os outros?”822 

 

De fato, a coculpabilidade não é apta a dar conta da “microsseletividade”, a qual aqui é 

entendida como a seletividade referente a graus de impunidade em todos e qualquer crime e 

                                                 
819 BARRATA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal... Cit., p. 162 
820 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Tradução de Gizlene Neder. Rio de 

Janeiro: Revan, 2004, p. 112. 
821 Anatole FRANCE, no romance Le lys rouge, afirma que a lei – em uma grande preocupação com a igualdade 

– proíbe dormir sob as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar pão, tanto os ricos quanto os pobres. A provocadora 

constatação do escritor francês, feita em meados do século XIX, é de uma atualidade inequívoca. Isso porque a 

seletividade é (melhor dizendo, continua sendo) um traço marcante do sistema penal contemporâneo. 
822 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 511. 
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para todo e qualquer perfil de criminoso, o que justifica as indagações acima (“Por que a mim? 

Por que não os outros?”). Um patamar de efetividade absoluta (cifra negra zero) na aplicação 

do jus puniendi é algo faticamente inconcebível. Dessa forma, sempre haverá, em qualquer tipo 

de crime e para qualquer perfil social de criminoso, consideráveis índices de impunidade, o que 

permitiria a reclamação daqueles selecionados arbitrariamente.  

No entanto, não merece prosperar tal tipo de alegação, tendo em vista que é 

absolutamente utópico condicionar a aplicação do Direito penal a um indivíduo, apenas se 

assegurado que houve/haverá punição para todos os demais indivíduos que cometeram a mesma 

conduta que ele.  

Tal tipo de seletividade não possui solução, exceto a total abolição do Direito penal, eis 

que ele nunca será plenamente efetivo e condicionar sua aplicação a um caso a inexistência de 

impunidade para casos semelhantes significa tornar letra morta seu conjunto de tipos penais, no 

que concerne aos seus preceitos secundários, eis que como regra quase carente de exceção, se 

há crime, há quem o cometa e permaneça impune.  

Todavia, há também seletividade de classe (denominada nessa tese de 

“macrosseletividade”), a qual é notada não entre cotejo de um indivíduo punido em detrimento 

de outro (em situação semelhante) impune. A “macrosseletividade” evidencia uma tendência 

de direcionamento do sistema criminal para as classes subalternas, não obstante o delito seja 

um fenômeno democrático, que permeia toda sociedade. Davi de Paiva Costa TANGERINO 

delineia tal tipo de seletividade, ao falar da dinâmica de controle social: 

 

Características essenciais, assim, do controle social são a seletividade e a 

discriminação: na medida em que os comportamentos criminais estão 

disseminados no corpo social, mas somente alguns de seus autores receberão 

a etiqueta de criminoso, o controle social é exercido de maneira não uniforme. 

Até aqui se poderia falar em mera aleatoriedade; ocorre que essa distribuição 

de rótulos não é randômica, ao contrário, obedece a uma escala composta pelo 

status e pelo papel social das pessoas, de modo que as chances e riscos de ser 

etiquetados como delinqüentes não dependem tanto da conduta executada 

(delito), porém da posição dos indivíduos na pirâmide social (status).823 

 

Francisco MUÑOZ CONDE e Windried HASSEMER observam que o Direito penal 

que faz o delinquente, sem nenhum respeito pelo princípio da igualdade, pois recai mais 

                                                 
823 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Apreciação crítica dos fundamentos da culpabilidade a partir da 

Criminologia... Cit., pp. 160-161. 
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fortemente sobre as camadas sociais mais baixas que sobre as demais824. Diante desse cenário, 

Eugenio Raúl ZAFFARONI afirma ser imprescindível que qualquer modelo de juízo de 

culpabilidade considere esse panorama de seletividade penal. Nesse sentido: 

 
Há um movimento pulsional dialético entre a culpabilidade do ato pura e a 

consideração da seletividade criminalizante. A culpabilidade penal do Estado 

de direito não pode ser a simples culpabilidade pelo ato, mas deve surgir da 

síntese desta (como limite máximo da reprovação) e outro conceito de 

culpabilidade que incorpore o dado real da seletividade.825 

 

Dessa forma, a construção de um modelo de culpabilidade consentâneo com a realidade 

e adequado a um Direito penal mínimo e adequado ao princípio da proporcionalidade pressupõe 

a existência de um elemento voltado a distribuição não isonômica do jus puniendi826, o que é 

observável no fenômeno da seletividade penal. Tal elemento deve ser conjugado ao desvalor 

pela conduta perpetrada. A síntese dessas premissas está presente na ideia de coculpabilidade. 

Para Juarez Cirino dos SANTOS, “reduzir a criminalização de sujeitos penalizados 

permanentemente pelas condições de vida é realizar de fato uma justiça mais justa, porque 

considera desigualmente sujeitos concretamente desiguais”827  

Assim, a adoção da coculpabilidade não prescinde à manutenção do juízo de 

reprovabilidade (a culpabilidade pelo ato), cujo abandono significa um golpe de morte ao 

Direito penal, pois sem a culpabilidade surgem duas hipóteses: A primeira diz respeito a um 

                                                 
824 MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. Tradução de Cíntia 

Toledo Miranda Chaves. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 112 
825 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., 

p. 515. Conforme já visto no subcapítulo “5.2 -  A coculpabilidade: um prelúdio” e “5.2.1 – A “culpabilidade por 

vulnerabilidade” Eugenio Raúl ZAFFARONI aponta que a coculpabilidade não dá conta da “microseletividade” 

(tal expressão foi cunhada por essa tese e não é utilizada por ZAFFARONI). Não se contesta tal posicionamento 

do penalista argentino, haja vista que, de fato, a coculpabilidade não é apta a tal incumbência. No entanto, ao que 

parece, nenhuma medida de política criminal o é. Em outras palavras, não existe Direito penal sem índices de 

impunidade. Não há uma solução no horizonte para tal problema, todavia, a coculpabilidade parece ser um 

instrumento privilegiado na mitigação da seletividade penal. 
826 “Tomando-se por referência a dicotomia existente entre os tipos de violência – criminal e estrutural – imperioso 

que sejam elaborados outros fundamentos para o exercício do poder punitivo, que lhe propiciem um mínimo de 

legitimação, devendo, para tanto, serem levadas em conta, de forma inexorável, as intermitências legislativas, ou 

seja, a aplicação de apenas parte do ordenamento jurídico pelo Estado.” GUIMARÃES, Cláudio Alberto Gabriel. 

A culpabilidade compartilhada como princípio mitigador da ausência de efetivação dos direitos humanos 

fundamentais. In: Revista de informação legislativa, v. 46, n. 184, p. 55-66, 2009, p. 57. 
827 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002, p. 214. 
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Direito penal “não penal”, é dizer, apenas com a utilização de medidas de segurança lastreadas 

na periculosidade do indivíduo. 828 

A segunda hipótese de um Direito penal sem culpabilidade acaba por levar à abolição 

do Direito penal, o que inclusive é uma posição seguida por diversos autores (ligados ao 

Abolicionismo penal), mas não adotada na presente tese no que concerne a atual conjuntura da 

sociedade, uma vez que embora o Direito penal pareça servir para muito pouco, não é possível 

inferir que ele para nada serve ou que as externalidades de sua aplicação sempre geram mais 

malefícios que benefícios. Em brevíssimas linhas, dentre outras, há duas críticas ao 

Abolicionismo penal (o qual encontra-se no plano da hipótese, o que, per se, dificulta 

críticas829) que merecem nota: 

Em primeiro lugar, com o fim do Direito penal, é concebível o surgimento de um 

incremento dos justiçamentos (os quais já ocorrem em números alarmantes no Brasil) contra os 

indivíduos que cometam condutas outrora tipificadas como delitos. Isso porque parece haver 

uma relação muito próxima entre linchamentos e descrédito da população em relação às 

instituições que titularizam o jus puniendi830. Assim, apenas como um exemplo: é plausível 

conceber que ocorreriam mais linchamentos de autores de estupros, se a pena máxima para tal 

                                                 
828 Em uma crítica dessa perspectiva, discorre Diego-Manuel LUZÓN PEÑA: “A educação e os mecanismos 

sociais e jurídicos de contenção de condutas gravemente antijurídicas não funcionariam se as pessoas soubessem 

que não seriam consideradas livres e não seriam responsabilizadas pelas infrações que cometeram, o que teria um 

efeito catastrófico tanto para as exigências de justiça como para a eficácia mínima da prevenção geral como meio 

de proteção de bens jurídicos; e mais, a maioria dos delinquentes, especialmente os autores dos delitos mais graves 

como assassinos, genocidas, terroristas, estupradores, etc... estariam muito satisfeitos, ante o panorama de uma 

sociedade com um ordenamento que consideraria que eles não atuavam livremente ao delinquir e, por isso, suas 

condutas não poderiam ser reprovadas e, portanto eles não seriam considerados culpados ou responsáveis, mas, no 

máximo, seria possível ponderar acerca da aplicação de medidas de segurança para tais indivíduos.” LUZÓN 

PEÑA, Diego-Manuel. Libertad, culpabilidad y neurociencias. In: DEMETRIO CRESPO, Eduardo (org.). 

Neurociencias y derecho penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 

de la peligrosidad. Madri: Edisofer, 2013, p. 441. 
829 “As vertentes abolicionistas, na esteira da criminologia crítica, inegavelmente apresentam a melhor anamnese 

das disfunções da atuação das agências de punitividade. Ocorre que o projeto de construção de condições para que 

se possa conviver em uma sociedade na qual os castigos sejam extintos, representando memórias passadas de 

intervenções burocráticas primitivas, figura no plano das ideias, talvez das utopias. Todavia, em sendo as penas 

fenômenos da realidade, expressões concretas da força cotidiana do sistema penal, operar no plano das ideias e das 

utopias pode representar o entorpecimento da necessária ação do investigador, quando não o eximindo da 

responsabilidade de encontrar alternativas viáveis para a contenção das violências estatais programadas. 

CARVALHO, Salo de. Memória e esquecimento nas práticas punitivas. In: Estudos Ibero-Americanos, n. 2, p. 

61-85, 2006, p. 70. 
830 Nesse sentido, cf. SINHORETTO, Jacqueline. Os justiçadores e sua justiça: linchamento, costume e conflito. 

Dissertação de mestrado em Ciências Sociais. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2000, pp. 93-94. 
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crime fosse de 6 meses de prisão, em relação a um panorama em que houvesse previsão de 

prisão perpétua para o delito.831 

Já em segundo lugar, é concebível um aumento de conflitos no bojo da sociedade, por 

conseguinte, um acréscimo nas lesões a bens jurídicos, em virtude do rompimento, por meio da 

abolição das penas, de uma espécie de patamar mínimo dissuasório (salienta-se que tal patamar 

é muito inferior às expectativas depositadas sobre a efetividade do Direito penal) que parece 

existir com a ameaça de uma sanção.832 

Dessa forma, a proposta de adoção da coculpabilidade não exclui, em absoluto, o juízo 

de reprovabilidade sobre o ato, tratando-se de um instrumento de mitigação da intensidade da 

consequência da reprovabilidade pelo ato, ou seja, um decréscimo no rigor da pena.  

É justamente em razão disso que a coculpabilidade toma em consideração a seletividade 

penal, uma vez que ela é direcionada a refrear o rigorismo penal diante dos indivíduos 

pertencentes às classes subalternas, sobre as quais está o foco do processo de seleção, 

estigmatização e marginalização que ocorre dentro das dinâmicas de desviação primária e 

secundária.833 

A título de coda do presente subcapítulo, cabe anotar e esclarecer a distinção entre a 

“coculpabilidade” e um fenômeno denominado de “coculpabilidade às avessas”, cujo 

denominação faz referência a uma tendência contrária à coculpabilidade. Sinteticamente, é 

possível contextualizá-lo a partir da observação de uma espécie de seletividade no Direito penal 

brasileiro em certos preceitos e orientações jurisprudenciais que parecem conferir um 

                                                 
831 Trata-se de uma previsão hipotética, eis que inconstitucional sob a égide da atual Carta Magna. Além disso, a 

presente tese marca posição no sentido de que nenhuma medida de incremento do Direito penal é justificável, eis 

que não há a comprovação de que recrudescimento gera maior efetividade ao sistema criminal. 
832 “A maioria dos pesquisadores concordam que um lapso completo da ameaça da punição será acompanhado por 

um notável crescimento do crime. Isso é empiricamente confirmado por exemplo pela greve da polícia de 

Liverpool em 1919 e Montreal em 1969, e quando Copenhagen ficou sem polícia por alguns meses durante a 2ª 

GM.” EIDE, Erling. Economics of crime: deterrence and the rational ofender. Oslo: North-Holland, 1994, p. 2. 

Um exemplo brasileiro ocorreu com a greve dos policiais militares ocorrida na Bahia em fevereiro de 2012, que 

levou a um imediato aumento nos índices de criminalidade. Cf. BRACCO, Bruno Amabile. Direito penal e 

processo de individuação: um estudo junguiano sobre o impacto das leis penais na sociedade. Dissertação de 

Mestrado em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 152. 
833 “A desviação secundaria traduz-se numa resposta de adaptação aos problemas ocasionados pela reação social 

à desviação primária. Surge a teoria do estigma, etiqueta ou rótulo, status diferenciado que vai aderir ao autor do 

crime e com o qual ele interagirá. Toda reação à conduta criminal passa por cerimônias degradantes, processos 

ritualizado a que é submetido o réu e que atinge a autoestima do agente do delito. Quando a reação à conduta 

criminal é uma pena privativa de liberdade, nasce um processo institucionalizador que recolhe o condenado a um 

local isolado de moradia com rotina diária e administração formal. As consequências disso serão sempre a 

acentuação da carreira criminal e a institucionalização do condenado, potencializando-se a recidiva.” SHECAIRA, 

Sergio Salomão. Criminologia... Cit., p. 269. 
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tratamento menos rigorista a certos crimes de colarinho branco, ou seja, delitos associados a 

finalidades econômicas e, como regra, realizados por pessoas pertencentes às mais altas 

camadas sociais.  

Dessa forma, quanto os filtros e dinâmicas de seleção da clientela penal, pode-se afirmar 

que não há apenas da maior possibilidade de impunidade dos ricos em virtude de nem ao menos 

o Estado exercer contra eles a persecução penal. Nesses casos excepcionais em que tais sujeitos 

são alcançados pelo aparato criminal, há, para certos tipos penais, um abrandamento da 

penalização. Tal fenômeno é denominado de “coculpabilidade às avessas”.834 

Um exemplo da coculpabilidade às avessas está na extinção da punibilidade pelo 

pagamento da dívida nos crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei 8.137/1990, bem 

como na também extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito tributário, ainda 

que depois do trânsito em julgado da condenação pelo crime de “apropriação indébita 

previdenciária” (art. 168-A, § 1º, I, do Código penal).835 

Fundamental esclarecer que tais medidas descriminalizadoras, inseridas dentro da ideia 

de “coculpabilidade às avessas” não são perniciosas, pois, desde que adimplida a dívida, o 

Estado deixa de ter interesse de aplicar a sanção penal sobre o indivíduo, o que denota uma 

utilização do Direito penal dentro de uma conformação mínima, justamente o que é proposto 

por essa tese.  

                                                 
834 Sobre o tema, vide, por exemplo, MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da co-culpabilidade no Direito 

Penal... Cit., p. 46. 
835 Tal entendimento está há muito tempo sedimentado no Supremo Tribunal Federal, sendo que o excerto a seguir 

demonstra uma recente reiteração dessa posição, em decisão da 2ª turma: “1. Tratando-se de apropriação indébita 

previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP), o pagamento integral do débito tributário, ainda que após o trânsito em 

julgado da condenação, é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 

10.684/03. Precedentes. 2. Na espécie, os documentos apresentados pelo recorrente ao juízo da execução criminal 

não permitem aferir, com a necessária segurança, se houve ou não quitação integral do débito. 3. Nesse diapasão, 

não há como, desde logo, se conceder o writ para extinguir sua punibilidade. 4. De toda sorte, afastado o óbice 

referente ao momento do pagamento, cumprirá ao juízo das execuções criminais declarar extinta a punibilidade do 

agente, caso demonstrada a quitação do débito, por certidão ou ofício do INSS”. (STF. RHC 128.245/SP, 2ª turma. 

Relator: Ministro Dias Toffoli. DJe 21/10/2016). Quando ao Superior Tribunal de Justiça, outrora entendia-se que 

a extinção da punibilidade dos crimes tributários não era possível após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Todavia, há julgados recentes revendo tal posição, como o que colaciona-se, a seguir: “Se no 

histórico das leis que regulamentam o tema o legislador ordinário, no exercício da sua função constitucional e de 

acordo com a política criminal adotada, optou por retirar o marco temporal previsto para o adimplemento da 

obrigação tributária redundar na extinção da punibilidade do agente sonegador, é vedado ao Poder Judiciário 

estabelecer tal limite, ou seja, dizer o que a Lei não diz, em verdadeira interpretação extensiva não cabível na 

hipótese, porquanto incompatível com a ratio da legislação em apreço. E, assim, não há como se interpretar o 

artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684/2003 de outro modo, senão considerando que o adimplemento do débito tributário, a 

qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de 

extinção da punibilidade do acusado” (STJ - HC: 362478/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe 

20/09/2017). 
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A diminuição da seletividade penal contra as classes subalternas não deve ser feita a 

partir do recrudescimento dos crimes de colarinho branco. Tal expediente não necessariamente 

diminuiria a incidência do Direito penal sobre cidadãos já marginalizados e também não levaria 

a uma diminuição da criminalidade econômica. Uma medida desse jaez estaria muito mais 

ligada à ideia de Direito penal simbólico, com a utilização de discursos punitivistas contra o 

empresariado e políticos, sem que haja instrumentalidade em tais normas. 

Portanto, não se diminui a seletividade contra alguns aumentando o rigor do Direito 

penal contra outros. Por mais que tal relação pareça correta do ponto de vista lógico, é cediço 

que o Direito penal escapa à lógica e seus problemas não são resolvidos com soluções 

simplistas.  

A única forma legítima (sob o prisma da efetividade e de resguardo da principiologia 

penal) de diminuição da “coculpabilidade às avessas” é por meio da mitigação do rigor do 

Direito penal sobre a criminalidade cometida sob influência da vulnerabilidade social dos 

“atores situados”. Em tal cenário, não haveria razão em se falar de “coculpabilidade às avessas”, 

eis que a incidência da “coculpabilidade” em delitos cometidos por sujeitos de classes 

subalternas equalizaria o uso de medidas de limitação do jus puniendi.  

Portanto, a solução para o fim da “coculpabilidade às avessas” não passa pela restrição 

de suas hipóteses, mas sim pelo maior alcance da diminuição do rigor penal para aqueles que 

que não se beneficiam de tais hipóteses e para além dos crimes de colarinho branco. Dessa 

maneira, se efetivamente adotada a “coculpabilidade”, o que hoje é visto como privilégio (a 

“coculpabilidade às avessas) passaria a ser visto como regra, ou seja, apenas mais uma das 

medidas de contenção do Direito penal.  

 

6.5 – Operando com a (im)popularidade do Direito penal 

 

Qualquer medida de política criminal deve levar em consideração a fantasiosa percepção 

da sociedade acerca da efetividade do Direito penal, este que é pródigo em temas que geram 

tormentosas discussões mesmo entre penalistas, o que demonstra a complexidade de seus 

institutos e a dificuldade de se alcançar resultados esperados em sua aplicação no plano prático. 

Apesar de ser um campo intrincado e dotado de diversas idiossincrasias que lhe dão um 

contorno único inclusive diante de outros ramos do Direito, é certo que para grande parte da 
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sociedade (inclusive para pessoas experimentadas e que guardam estreito vínculo com o sistema 

criminal) há uma visão do Direito penal que segue uma lógica binária: maior repressão, menor 

criminalidade. Aos olhos de boa parte da sociedade é justamente o Direito penal o instrumento 

por excelência para o (suposto) alcance dessa relação. 

É certo que a criminometria836 já refutou em diversos estudos a relação entre acréscimo 

de rigorismo e decréscimo de violência criminal. Em que pese tal diagnóstico por diversos 

especialistas, a percepção coletiva do Direito penal como panaceia para a violência permanece, 

o que é compreensível se levar-se em consideração que tal olhar da sociedade não é alicerçado 

por elementos racionais, mas sim, eminentemente, por elementos emocionais, insuflados por 

afetos como o medo.837 

Há no Direito penal um campo de atuação privilegiado para ações políticas direcionadas 

a interpretações precipuamente afetivas838: situações obscuras ou que suscitam emoções, como 

em casos de grande comoção popular. Nesses cenários, a capacidade de racionalização e 

compreensão sistêmica dos problemas ficam prejudicadas, e a forma de pensar da sociedade 

tende a se tornar estereotipada e reducionista.839 

Poder-se-ia propor a seguinte solução para a visão simplista da população diante do 

Direito penal: que dados estatísticos e estudos criminológicos cheguem maciçamente à 

população, de modo a transformar a percepção da sociedade a respeito do Direito penal, 

retirando a coletividade de uma ótica eminentemente emocional para uma ótica eminentemente 

racional. Tal proposta é legítima, lógica e simples840. Todavia, como já foi dito, soluções com 

tais características costumam falhar diante da complexidade do universo penal.  

                                                 
836 Vide a já citada obra de Erling EIDE, em que o autor realiza um compêndio de estudos criminométricos e 

conclui pela ausência de vínculo entre severidade penal e diminuição da violência criminal. EIDE, Erling. 

Economics of crime... cit., pp. 117-118. 
837 Sobre a manipulação do medo coletivizado nas tomadas de decisões de política criminal, cf. CORNELLI, 

Roberto. Miedo, criminalidad y orden. Tradução de Flavia Valgiusti. Buenos Aires: BdeF, 2012; ADORNO, 

Sérgio. A gestão urbana do medo e da insegurança: violência, crime e justiça penal na sociedade brasileira 

contemporânea. Tese de Livre-docência em Sociologia, FFLCH/USP, São Paulo, 1996. 
838 Sobre o tema, vide EDELMAN, Murray. The symbolic uses of politics. Marshall: University of Illinois, 1977; 

vide, ainda, GOODWIN, Jeff; JASPER, James M.; POLLETTA, Francesca. Why emotions matter. In: 

GOODWIN, Jeff; JASPER, James M.; POLLETTA, Francesca (orgs.). Passionate politics: emotions and social 

movements. Chicago: The University of Chicago Press; 2001. 
839 Cf. FUZIGER, Rodrigo. Direito penal simbólico. Curitiba: Juruá, 2015, pp. 49 e ss. 
840 Nesse sentido, o aforismo de Henry Louis MENCKEN: "Para todo problema complexo, existe sempre uma 

solução simples, elegante e completamente errada." MENCKEN, Henry Louis. Prejudices: Second Series. Nova 

Iorque: Alfred Knopf, 1920, p. 158.  
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Logo, também é simplista a proposta de buscar solucionar por meio de um choque de 

racionalidade a visão simplista da sociedade acerca do Direito penal841, uma vez que tal medida 

pressuporia um câmbio gigantesco sobre a dinâmica de interpretação e tomada de decisão da 

coletividade diante de temas que orbitam em torno do Direito penal, os quais suscitam 

interpretações e reações emocionais, inclusive por meio de sentimentos atávicos enraizados na 

psique humana e relacionados à violência842. 

A percepção da violência nem sempre é calibrada com os índices objetivos de violência, 

sendo que alguns autores inclusive apontam para uma visão superestimada da violência criminal 

que é compartilhada coletivamente843. Ocorre que nesse cenário, a diminuição da incidência de 

crimes não necessariamente é acompanhada do incremento da sensação de seguridade, eis que 

o primeiro fato é objetivo ao passo que o segundo é subjetivo, não havendo um diálogo 

necessário entre tais universos.844 

Se a percepção social acerca da violência criminal e do Direito penal não parece ser 

facilmente modificável por meio de argumentos calcados na razão, a proposta de inserção da 

coculpabilidade no ordenamento penal não soará como medida alvissareira aos ouvidos da 

coletividade. Isso porque trata-se de uma proposta de redução do jus puniendi, que muito 

provavelmente seria interpretada, se adotada fosse, como uma medida laxista, de aval à 

criminalidade empreendida por indivíduos das classes subalternas ou qualquer outro tipo de 

reação não fundamentada teórica e empiricamente, mas que vai ao encontro de um sentimento 

punitivista propalado aos quatro ventos na sociedade.845 

                                                 
841 A produção da verdade como consenso, a partir da deliberação racional pressupõe sujeitos que participem de 

um jogo comunicacional a partir de uma postura eminentemente calcada na razão, o que é uma premissa nem 

sempre observável, sobretudo em temas relacionados à violência. Para uma crítica aos limites dos processos 

deliberativos (os quais guardam relação com o pensamento de Jürgen HABERMAS e à teoria da culpabilidade de 

Klaus GÜNTHER), vide MIGUEL, Luis Felipe. Os limites da deliberação. In: MIGUEL, Luis Felipe (org.). 

Democracia e representação: territórios em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 
842 Para usar a terminologia freudiana, pode-se recorrer a pulsão destrutiva metaforizada por “Tânatos”. Vide 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução de José Otávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 

1974. De uma perspectiva da Psicologia analítica, o fascínio pela violência pode ser explicado a partir da noção 

de “sombra”, que, em linhas muito gerais, é uma expressão cunhada por Jung para designar o espaço individual 

da mente que conserva todos os traços indesejáveis ou intoleráveis (não necesariamente negativos) que o ser 

humano busca reprimir em si, mas que pode acabar sendo projetada em terceiros. Para uma aproximação 

pormenorizada dessa perspectiva junguiana com o Direito penal, cf. BRACCO, Bruno Amabile. Direito penal e 

processo de individuação... cit., p. 100. 
843 Jesús-María SILVA SÁNCHEZ afirma que a vivência subjetiva dos riscos é claramente superior à própria 

existência objetiva de tais riscos. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del Derecho penal... cit., p. 37. 
844 Cf. FOGG, Ally. Crime is falling. Now let's reduce fear of crime. In: The guardian. Londres, 24 de abril de 

2013. 
845 Sobre tal paranorama, discorre Ana Elisa Bechara: “No contexto de um Direito Penal politizado, populista, e 

punitivista, que não se baseia em um consenso social concreto, estabelece-se de forma crescente uma crise de 
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É necessário ter em mente que, aos olhos da coletividade, pouco importa toda a 

construção teórica por trás da teoria, o arcabouço de argumento que a sustenta e, tampouco, 

dados relacionados ao perfil da população carcerária, índices de reincidência ou quaisquer 

outras estatísticas que sinalizem para uma intolerável e perniciosa seletividade criminal.  

As afirmações do parágrafo anterior podem sugerir que toda construção empreendida 

na presente tese ou ainda em outras produções relacionadas ao tema no Brasil e exterior 

assemelham-se à tarefa de Sísifo846, pois tratam-se de obras cujo labor, ao cabo, é resumido em 

um resultado inútil, eis que esbarram em um sentimento antagônico e majoritário, 

compartilhado pela coletividade inserida em um Estado democrático de Direito. 

No entanto, tal ceticismo quanto às possibilidades de uma política criminal mais racional 

deve ser deixado de lado, uma vez que medidas contramajoritárias são casualmente adotadas 

pelo Direito penal brasileiro (por exemplo, o princípio da insignificância, a progressão de 

regime mesmo em crimes hediondos, o pagamento de auxílio reclusão, dentre outras hipóteses).  

Nesse sentido, é fundamental que a academia possua clara consciência de que atua 

contramajoritariamente847, sendo que propostas do tipo devem lidar com dissenso da maioria 

da sociedade, o que reverbera em dificuldades de positivação, tendo em conta que o Congresso 

busca um alinhamento com o ideário popular.  

Entender tais dinâmicas nas estratégias em prol de uma política criminal consentânea a 

um Direito penal mínimo passa por uma tomada de consciência das dinâmicas sociais perante 

                                                 
racionalidade. Além da baixa qualidade técnico-formal das normas e de seu simbolismo, referido modelo de 

intervenção penal leva ao reforço e ao aumento da exclusão social. De outra parte, tal dinâmica leva ao 

empobrecimento do debate social sobre assuntos importante, substituído por uma abordagem superficial e 

uniforme, e exclui alternativas plurais. O elemento que mais preocupa em referido processo, porém, consiste na 

incapacidade de uma avaliação social crítica sobre os excessos cometidos pelo Estado, que passa a ser visto não 

mais como ameaçador das liberdades individuais, e sim como ‘companheiro de armas dos cidadãos frente aos 

perigos e incertezas da vida social’.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Valor, norma e injusto penal... 

Cit., pp. 44 e 45. 
846 Na mitologia grega, Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar até o cume de uma montanha uma grande pedra 

de mármore, que tão logo atingia o ápice do trajeto, rolava até a base da montanha novamente, obrigando Sísifo a 

repetir eternamente tal tarefa. 
847 Winfried HASSEMER sobre a realidade do Direito penal alemão da década de 1980, que guarda total 

semelhança com a contemporaneidade do Direito penal brasileiro: “O Direito penal, tem se mantido sempre 

distanciado criticamente da cultura cotidiana. E com razão. Basta pensar nos fenômenos como as campanhas a 

favor da pena de morte, contra a ressocialização, qualificando os cárceres como ‘hotéis para assassinos’. As 

reformas no ‘âmbito político do Direito penal’ não podem ignorar a cultura cotidiana. O que devem fazer é traduzir, 

na medida do que seja factível, as formas da cultura cotidiana nas formas institucionais de elaboração formalizada 

dos conflitos.” HASSEMER, Winfried. ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, Tradução de Francisco Muñoz 

Conde. In: Cuadernos de políticas criminales, Madri, nº 18, 1982, p. 58. 
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o tema da violência criminal e sua repressão, inclusive com o abandono de uma visão ingênua 

segundo a qual o discurso racional prevalecerá sobre o apelo emocional dos discursos rigoristas.  

É essencial levar em consideração de que forma reverbera na sociedade cada proposta 

legislativa elaborada por doutrinadores ou teoria concebida dentro dos muros da academia e, a 

partir disso, antecipar movimentos e medidas de maximização do alcance de tais ideias e 

propostas, de modo que a produção penal escape de uma perspectiva hermética, reduzida apenas 

ao acesso de especialistas, quando tanto. Lograr êxito em despertar um paulatino incremento 

do pensamento crítico da sociedade perante o Direito penal é das missões mais urgentes pois 

vai ao encontro do que afirma Cornelius CASTORIADIS: “uma sociedade é autônoma não 

apenas quando ela sabe que faz suas leis, mas também quando está apta a questioná-las.”848 

Assim, não bastam construções teóricas bem fundamentadas, propostas impecáveis sob 

o ponto de vista dogmático e consentâneas à Criminologia contemporânea. Há que se pensar 

também em estratégias para a adoção de propostas de política criminal impopulares, pois 

afrontam a percepção popular do Direito penal, idealizado a partir de uma ótica rigorista, 

insuflada pelo sensacionalismo midiático849 e a utilização populista das normas penais, com 

vistas ao alcance de prestígio e demonstração de compromisso com os valores sociais, nos 

termos do fenômeno denominado de “Direito penal simbólico”.  

 

6.5.2 – Limitando um instrumento limitado 

 

Juarez TAVARES aponta não haver uma relação simétrica entre crime e pena: o crime 

é resultado de uma construção; a pena constitui uma medida política do Estado para manter o 

domínio sobre o conflito social. Assim, não é possível, no que diz respeito à relação de crime e 

pena, individualizar um critério de proporcionalidade que seja objetivo: “por meio do crime, 

em abstrato, o Estado busca definir uma situação de conflito social relevante; já a pena, por sua 

vez, pretende quantificar tal conflito no termo temporal de sua execução”850. Conclui o jurista 

                                                 
848 CASTORIADIS, Cornelius. World in Fragments: Writings on Politics, Society, Psychoanalysis, and the 

Imagination. Stanford: Stanford University Press, 1997, p. 87. 
849 Sobre o tema, cf. CONTRERA, Maria Segura. Mídia e Pânico: saturação da informação, violência e crise 

cultural na mídia. São Paulo: Fapesp, 2002. 
850 TAVARES, Juarez. La dommatica del reato e il contesto delle relazioni della vita. In: CAVALIERE, Antonio 

et al. (org.). Política criminale e cultura giuspenalistica. Scritt in Onore di Sergio Moccia. Nápolis: Edizione 

Scientifiche Italiane, pp. 359-373, 2017, p. 360.  
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brasileiro ser a pena um instrumento de poder851 que busca legitimação a partir de formas 

simbólicas calcadas em finalidades preventivas gerais e especiais. 

No entanto, mesmo diante da incongruência das categorias “crime” e “pena” (algo 

também observado por Klaus GÜNTHER852), parece haver uma relação indissociável entre tais 

elementos. Acerca disso, pondera Álvaro PIRES:  

 

No plano da reflexão teórica, tanto o saber jurídico como as ciências sociais 

definirão o crime (e até mesmo o sistema penal) pela presença exclusiva da 

pena (aflitiva), o que implicará uma compreensão simultânea das normas de 

comportamento e de sanção: uma não pode ser pensada sem a outra. Tal forma 

de definição pode ser qualificada como uma sinédoque, aquela figura de 

linguagem que consiste em definir o todo (o crime ou o sistema penal) pela 

parte (a pena). Isso tornará quase impossível pensar o sistema penal ou o crime 

sem uma dependência quase exclusiva da pena aflitiva, bem como suscitará 

uma ontologização da estrutura normativa do direito penal moderno.853  

 

Todavia, é cediço que mesmo a partir da pena como instrumento de coerção, o Direito 

penal não alcança seu fundamento de legitimação manifesto, que é a proteção de bens 

jurídicos854. Não é de se espantar que ele não logre êxito em tal intento, uma vez que, como 

bem observa Salo de CARVALHO: “Inexiste projeto mais audacioso que o apresentado pelas 

ciências criminais: dominar a natureza humana, controlando sua agressividade e suas paixões, 

para conquistar uma condição social de convívio pacífico, sem violências e delitos.”855 

Se assim o é, o Direito penal deve ser configurado, evidenciado e descrito a partir de 

suas notáveis limitações no alcance de sua missão (ou seja, ele afronta bens jurídicos buscando 

resguardar bens jurídicos, falhando em tal intento). Diante desse panorama, há que se limitar 

um instrumento limitado em suas possibilidades, sobretudo porque não se trata de uma 

ferramenta que quando empregada é inofensiva, mas, ao contrário, o Direito penal traz 

perniciosas externalidades em sua incidência. 

                                                 
851 Em sentido semelhante, já afirmava Tobias BARRETO: “O conceito de pena não é um conceito jurídico, mas 

um conceito político. Este ponto é capital. O defeito das teorias correntes em tal matéria consiste justamente no 

erro de considerar a pena como uma conseqüência do direito, logicamente fundada.” BARRETO, Tobias. 

Fundamentos do direito de punir. Revista dos Tribunais, v. 727, p. 640-650, 1996, pp. 649-650. 
852 Vide, para tanto, o subcapítulo “5.1.2 – O livre-arbítrio (ainda) é o alicerce da culpabilidade?”. 
853 PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos. In: Novos Estudos – 

CEBRAP, nº 68, pp. 39-60, 2004, p. 42. 
854 Embora, para além desse objetivo legítimo, sejam detectáveis também elementos latentes, característicos da 

noção de “Direito penal simbólico”, como a demonstração de compromisso com os valores sociais por meio do 

uso, com fins populistas, do Direito penal em uma função promocional. 
855 CARVALHO, Salo de. Memória e esquecimento nas práticas punitivas... Cit., p. 68.  
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Dessa forma, seja a partir de uma mirada abolicionista, agnóstica856 ou de minimalismo 

penal, há um consenso no que concerne à necessidade de contenção da hiperinflação do Direito 

penal857. Tendo em vista sua aplicação seletiva, qualquer movimento de recrudescimento e 

crescimento do Direito penal nos moldes atuais potencializará a seletividade (por pura 

aritmética, eis que se aumenta a incidência de um dado com uma tendência predominante em 

seu bojo, qual seja, a criminalização das classes subalternas).  

Conforme apontado ao longo dessa tese e, sobretudo, no subcapítulo anterior, na 

limitação do Direito penal, como instrumento inexoravelmente inefetivo em sua finalidade 

manifesta, é essencial operar com a percepção que a sociedade possui acerca de tal objeto, 

destacando-se a fé (e tal palavra possui extrema acurácia nesse contexto) que os cidadãos 

depositam em uma ferramenta fadada ao fracasso na contenção da violência em patamares 

satisfatórios ao olhar dessas pessoas. Nesse sentido, Eugenio Raúl ZAFFARONI metaforiza: 

“O poder punitivo, na civilização industrial, ocupou, em grande medida, o lugar da religião; a 

fé em um Deus onipotente tornou-se, em parte, em uma fé na onipotência do poder punitivo do 

Estado.”858 

Portanto, vislumbra-se uma espécie de teogonia do Direito penal na pós-modernidade, 

como ente sobre o qual são depositadas expectativas de proteção, vingança e justiça (sendo 

essas duas categorias rotineiramente vistas como sinônimas).  

Todavia, ontem, hoje e amanhã, a potencialização da autodeterminação dos sujeitos e 

incremento de suas liberdades, só é factível se, dentre outras tantas medidas, tais indivíduos 

possam ser enxergados e motivados a partir de uma condição de autonomia, possível apenas 

                                                 
856 Na intermitência entre as opções justificacionistas e abolicionistas, exsurge variável que transcende esta (falsa) 

dicotomia, reconhecendo a existência da pena como fenômeno, mas negando-lhe o direito a qualquer discurso de 

legitimação, qualquer fundamento, qualquer origem, quaisquer fins. Na realidade das práticas penais, os princípios 

relativos à punição, as formas de sanção estabelecidas e os critérios de sua aplicação definem os contornos de 

intervenção, ou seja, os limites das punições possíveis. Necessário, portanto, abdicar da resposta ao ‘por que 

punir?’, direcionando esforços para delimitar o ‘como punir?’. A conseqüência do entrelaçamento entre a 

perspectiva de abstinência dos discursos legitimadores e a de determinação de critérios formais de controle da 

interpretação, aplicação e execução das penas conforma a projeção de uma política punitiva de redução de danos.” 

CARVALHO, Salo de. Memória e esquecimento nas práticas punitivas... Cit., p. 70. A respeito da proposta 

denominada por Eugenio Raúl ZAFFARONI de “teoria agnóstica da pena”, sintetizada a partir da observação das 

intersecções entre estado de polícia e estado de direito, cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; 

SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., pp. 55 e ss. Como contraponto à perspectiva agnóstica 

zaffaroniana, cf. NINO, Carlos Santiago. La huida frente a las penas. In: Programma, n. 1, p. 17-40, 2005. 
857 “A pena e todo sistema punitivo é um exercício de poder que o poder dos Juristas pode limitar e conter, mas 

não eliminar, porque não há alcance para tanto.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, 

Alejandro. Manual de Derecho Penal... Cit., p. 56. 
858 Ibid., p. 55. 
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em uma realidade que supere dogmas (sacralizados em deuses, na mitologia de outrora, ou 

inseridos em normas e dinâmicas sociais, na sociedade de hoje, a qual endeusa o poder punitivo 

estatal).  

Para tanto, o “ator situado” deve estar cada vez mais consciente daquilo que o 

condiciona, livre de amarras em seu pensamento e de celas em seu entorno, para que assim 

possa superar os arbítrios de Ananke, ou seja, da necessidade, como elemento de determinação 

e, portanto, limitação de sua trajetória e aspirações, bem como também superar as 

arbitrariedades do Direito penal, como espécie de divindade contemporânea, que encerra uma 

mitologia própria, cultuada dogmaticamente, ainda que vasta em episódios aflitivos, 

contraditórios e injustos. 
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CONCLUSÕES 
 

 

 1. O livre-arbítrio é fundamento do arcabouço sobre o qual está estruturada a 

humanidade. Uma realidade sem livre-arbítrio só poderia ser concebida com drásticas 

mudanças em toda cultura humana, uma vez que noções como culpa e mérito (bem como suas 

consequências sancionatórias e premiais) perderiam totalmente seus significados. 

2. Conquanto toda cultura humana seja orientada a partir do livre-arbítrio como 

pressuposto, há posições teóricas que refutam sua real existência e defendem que tudo aquilo 

que compõe a realidade é regido pela necessidade. Tal posição corresponde à corrente 

denominada de determinismo radical. Há ainda posições que aceitam a existência do livre-

alvedrio humano, seja a partir de correntes indeterministas ou, ainda, por meio de posições 

compatibilistas, as quais possuem nuances, mas, como regra geral, defendem a coexistência 

entre o livre-arbítrio e as leis deterministas que regem o universo. 

4. Uma das grandes questões filosóficas é: “Há livre-arbítrio?” Há milênios pensadores 

buscam responder tal indagação. De tais esforços, surgiram diversas teorias metafísicas em 

defesa ou refutação da liberdade humana, sendo certo que o próprio conceito de liberdade é 

problemático, eis que o vocábulo é polissêmico e não permite uma interpretação unívoca, sem 

que haja uma contextualização. Assim, a tarefa filosófica por excelência (criar conceitos) 

voltou-se e volta-se não só à busca pela resposta acerca da existência do livre-arbítrio, mas 

também e, a priori¸ à definição de um conceito para tal categoria. 

5. A questão a respeito da existência ou não do livre-arbítrio também foi investigada 

pela Ciência, a partir de diversas miradas, sendo que, não raro, penalistas buscaram aportes 

científicos para sustentar suas posições dogmáticas acerca da liberdade de agir do ser humano, 

não obstante inexista uma resposta peremptória, qualquer que seja o ramo científico a ser 

utilizado como alicerce para uma tomada de posição.  

6. a ideia de liberdade de vontade é construída socialmente e calcada na experiência, a 

partir de uma sensação de sentir-se livre para deliberar. Sob a ótica da Filosofia da linguagem, 

a noção de liberdade fundamenta as práticas dos indivíduos em sociedade, fazendo-se presente 

nos jogos de linguagem que permeiam as relações humanas. Assim, não faz sentido, dentro 

dessa perspectiva filosófica, indagar a respeito da existência ou não do livre-arbítrio, eis que tal 

resposta pertence a ordem do inefável, sendo que a solução para essa (não) questão se dá pela 
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percepção da liberdade de ação presente na prática linguística e social, nas palavras e ações 

cotidianas. 

7. Dessa forma, a solução para o impasse (apenas um mal-entendido linguístico, de 

acordo com a Filosofia da linguagem) a respeito da existência do livre-arbítrio se dá por uma 

análise dos jogos de linguagem compartilhados e operados pelos indivíduos, jogos os quais 

pressupõem a liberdade de ação humana. Portanto, o livre-arbítrio deve ser presumido. 

Qualquer passo além ou aquém disso corresponde a mera ilação, eis que pertence à ordem do 

inefável a resposta para a existência ou não do livre-alvedrio do ser humano. 

8. Considerando-se a incognoscibilidade da solução do dilema do livre-arbítrio (a 

despeito de pensadores há milênios buscarem uma resposta para tal questão), o renitente debate 

sobre o livre-arbítrio dentro do Direito penal parece infrutífero. A dogmática jurídico-penal não 

pode ser construída sobre uma resposta peremptória sobre o livre-arbítrio (eis que tal resposta 

é inexistente), restando, dessa forma, que o Direito penal também trabalhe a liberdade de ação 

humana (um fundamento indissociável à culpabilidade) a partir da chave do livre-alvedrio como 

presunção.  

9. É disfuncional qualquer uso do livre-arbítrio pelo Direito penal que vá além dessa 

presunção comungada coletivamente. Assertivas como “o indivíduo agiu sem livre-arbítrio” 

são inverificáveis e, mais ainda, sob o crivo de uma “Filosofia terapêutica” (ou seja, de 

esclarecimento lógico-gramatical), tal afirmação é sem sentido, eis que o livre-arbítrio não é 

um conceito de matizes, mas sim, uma categoria absoluta. Surge, a partir desse panorama, a 

imperiosidade da dogmática jurídico-penal operar com um conceito instrumentalizável, apto a 

trazer em seu bojo nuances que correspondam aos graus de liberdade que os indivíduos possuam 

concretamente. 

10. Assim, o livre-arbítrio é um conceito absoluto, que consiste numa presunção de 

liberdade de agir do ser humano (tendo por pressuposto a existência de possibilidades de 

condutas diante de uma mesma situação). Isso significa dizer que a ideia de livre-alvedrio 

carece de uma solução para um questionamento acerca de quanta liberdade de agir dispõe um 

ser humano diante de um quadro fático qualquer.  

11. A autodeterminação, por seu turno, consiste na capacidade do sujeito poder se 

comportar com diversos graus de autonomia, os quais dependem do número e intensidade das 

condicionantes que afetam sua capacidade de deliberação e externalização ou não de uma 
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conduta no plano concreto. Dessa forma, a autodeterminação, diferentemente do livre-arbítrio, 

não é absoluta e pode ser concretamente restringida por circunstâncias que atuam na formulação 

de escolhas individuais e nas possibilidades de realização de tais escolhas. 

12. Uma vez que a autodeterminação não é um conceito absoluto, possuindo matizes 

que dependem de variáveis que condicionam as decisões e o comportamento dos indivíduos, 

parece fundamental considerar essas diferenciações no momento de atribuição da 

responsabilidade de um sujeito por uma conduta. Tal premissa vale para a imputação de uma 

conduta delituosa a alguém. Ou seja, há que se considerar a ideia de autodeterminação na 

atribuição da culpabilidade (qualquer que seja sua vertente teórica ou sua denominação) 

jurídico-penal. 

13. No entanto, há dificuldades na instrumentalização da autodeterminação pelo Direito 

penal no que concerne a algumas categorias de condicionantes (físicas e biológicas). São as 

condicionantes sociais que aparentam mais aptidão a uma instrumentalização pelo Direito 

penal, com vistas à construção de uma teoria da culpabilidade alinhada ao princípio da 

proporcionalidade e, concomitantemente, apta a ir de encontro à notável seletividade do sistema 

criminal. 

14. No que concerne à culpabilidade, sob o prisma penal (é dizer, como reprovabilidade 

subjetiva), não parece ter havido nenhuma teoria de ressalto que logrou êxito em superar o 

alicerce do livre-arbítrio de forma peremptória, sem quaisquer resquícios da ideia e, 

concomitantemente, sem jogar por terra a possibilidade de um Direito penal calcada na culpa e 

não apenas na periculosidade do indivíduo.  

15. Dada a já referida incognoscibilidade da verdade sobre o livre-arbítrio, algumas 

teorias colocaram este como uma presunção (tal qual defende-se nessa tese). Nesse sentido, a 

ideia de responsabilidade, concebida por Claus ROXIN, a qual alberga a ideia de 

reprovabilidade já presente nos modelos anteriores de culpabilidade (como o modelo finalista 

welzeniano), mas também pressupõe a demonstração de necessidade da pena para a consecução 

de finalidades preventivas.  

16. A culpabilidade do modelo funcionalista teleológico roxiniano (denominada de 

responsabilidade) é a que ainda demonstra possuir maior robustez teórica, aproximando dentro 

do elemento culpabilidade, a dogmática da política criminal. Tal modelo é o que serve de 

subsídio à presente tese, propondo-se, a partir dele e sem qualquer aporia em tal aproximação, 
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a adoção da coculpabilidade como um elemento contingente da responsabilidade, com uma 

função de diminuição do juízo de reprovabilidade (e não de excludente de culpabilidade) em 

razão de uma corresponsabilização do Estado (via omissão que condicionou a autodeterminação 

do sujeito) pelo comportamento reprovável. 

17. Nesse sentido, a autodeterminação de um sujeito sofre reduções em virtude de 

circunstâncias sociais, as quais diminuem o plexo de possibilidades que o indivíduo possui. 

Assim, em virtude, por exemplo, de privações de bens sociais (como instrução formal), as 

possibilidades de modos de vida do sujeito tornam-se mais restritas e sua biografia tende a uma 

menor pluralidade de trajetórias. 

18. São circunstâncias sociais como a do exemplo anterior que permitem a aferição do 

grau de autodeterminação de alguém que cometeu um delito. Isso porque, utilizando uma 

expressão do criminólogo belga Christian DEBUYST, o criminoso (bem como qualquer 

indivíduo, em qualquer posição social e contexto) é um “ator situado”. Sendo assim, seu 

comportamento está condicionado às circunstâncias do cenário ao qual ele pertence no espaço-

tempo. Todavia, tal exame das condicionantes sociais jamais permite conclusões simplistas, é 

dizer, atribuindo uma causa unívoca à perpetração de um injusto penal. 

19. Dentro da dinâmica das condicionantes sociais, tem-se limitações do plexo de 

possibilidades dos indivíduos em razão de omissões do Estado no que concerne a oferta de bens 

sociais, denominados na Constituição Federal brasileira de “direitos sociais” (previstos no 

artigo 6º da Carta Magna). Há uma heterogeneidade social e nas oportunidades de acesso, por 

meios lícitos, a metas culturais homogêneas (patrimônio, acesso ao consumo, prestígio social), 

sendo certo que o Estado contribui para tal dinâmica, inclusive por meio da falta ou 

insuficiência de políticas públicas inclusivas. 

20. A “coculpabilidade” parece ser um vetor privilegiado na tentativa de transmutar em 

linguagem normativa o conceito de autodeterminação, especificamente no caso de 

condicionantes sociais que decorrem da atuação deficitária do Estado na oferta de bens sociais. 

A coculpabilidade é um elemento a ser valorado no exame da culpabilidade do sujeito delitivo. 

Ao se analisar a reprovabilidade pelo injusto penal, há que levar em consideração, se cabível 

pelo tipo de delito e circunstâncias do “ator situado”, uma eventual corresponsabilização do 

Estado. Em caso positivo, há um decréscimo na reprovabilidade do sujeito e, por conseguinte, 

uma mitigação da pena.  
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21. Tal raciocínio pode ser descrito na seguinte afirmação: Se o Estado é deficitário na 

oferta de direitos sociais que acabam por reduzir o plexo de possibilidades de um sujeito, isso 

há que ser considerado na reprovabilidade desse indivíduo, tendo por norte os princípios da 

proporcionalidade e individualização da pena. Em síntese: o Estado só pode exercer de forma 

integral o jus puniendi se também exercer de forma integral sua incumbência de ofertar direitos 

sociais. 

22. Optou-se, após um percurso que analisou criticamente demais hipóteses, por sugerir 

a adoção da coculpabilidade pelo ordenamento brasileiro como uma causa de diminuição de 

pena que seria positivada no Código penal nos seguintes termos: “Art. 22-A - A pena deve ser 

reduzida de um a dois terços, se reconhecida como contributiva à conduta delitiva a condição 

de vulnerabilidade do agente, caracterizada por sua situação econômica e social, ocasionadas 

pela privação ou precariedade na oferta de direitos sociais.” 

23. Portanto, a coculpabilidade, em virtude da situação de carência e estigmatização do 

criminalizado, não gera uma exclusão do crime em razão de inexigibilidade de conduta diversa 

ou qualquer instituto congênere. O modelo proposto nessa tese, pelos fundamentos expostos ao 

longo do texto, não é consentâneo à exclusão da culpabilidade como consequência de seu 

reconhecimento. A coculpabilidade, nos moldes aqui delineados, serve como minorante que, 

com base na supressão das possibilidades individuais do sujeito em virtude da omissão estatal 

na oferta de bens sociais, diminui a intensidade do apenamento em concreto.  

24. Fugindo da interpretação canônica da teleologia do Direito penal como instrumento 

de proteção de bens jurídicos, alguns penalistas e criminólogos enxergam o Direito penal como 

uma ferramenta irracional que não justifica sua razão de ser quando aplicada à realidade. Para 

outros, o Direito penal como um instrumento racionalmente concebido para se legitimar a partir 

de afetos (irracionais) da coletividade, haja vista ser notável na sociedade uma espécie de 

fascínio pela punição, bem como uma ingênua crença na efetividade do Direito penal em sua 

finalidade manifesta de contenção da violência criminal.  

25. Ambas as posições mencionadas acima parecem trazer acertos em seus diagnósticos 

acerca da realidade jurídico-penal. No entanto, seja o Direito penal ele próprio irracional ou 

seja o Direito penal utilizando da irracionalidade coletiva para legitimar-se e perpetuar-se, há 

que se indagar: qual é a solução factível para a superação desse instrumento eivado de 

externalidades? É possível abdicar do Direito penal? 
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26. Conforme demonstrado, a definitiva abolição do Direito penal seria medida que 

também traria consigo uma série de externalidades, havendo que se pensar (racionalizar) em 

uma conformação do Direito penal que saia do atual estado de hiperinflação e rume para um 

patamar mínimo (o que é distinto de patamar nenhum, tal qual propõem autores alinhados ao 

abolicionismo penal).  

27. Sob alguns olhares céticos, aparenta ser uma solução ingênua buscar racionalizar 

um instrumento supostamente irracional e feito para ser dessa forma. Todavia, propostas de 

racionalização do Direito penal trazem em seu bojo um discurso de resistência, pois visam ao 

alinhamento do sistema criminal com os valores democráticos e o conjunto principiológico que, 

ao menos em teoria, alicerça o Direito penal.  

28. Para mais além, medidas racionalizadoras que sejam factíveis à aplicação prática 

têm o potencial de reverberar sobre casos concretos e, por conseguinte, alcançar sujeitos sobre 

os quais lançou-se o jus puniendi¸ cujo peso muitas vezes desproporcional transmuta réus em 

bodes expiatórios. Com supedâneo no pensamento kantiano, afirma-se o seguinte: se para ao 

menos um desses indivíduos (que são fins em si próprios), as propostas de racionalização 

servirem como elementos de contenção da desproporção (por exemplo, com o reconhecimento 

da coculpabilidade e a diminuição do quantum de aprisionamento), é o quanto basta. 

29. Foge à pretensão dessa pesquisa esgotar o rendimento do conceito de 

autodeterminação como sucedâneo do problemático conceito de livre-arbítrio, no que concerne 

à verificação do patamar de liberdade de agir dos sujeitos (sendo tal verificação um parâmetro 

essencial ao juízo de reprovabilidade diante de um injusto penal).  A despeito do livre-alvedrio, 

como conceito estanque, a autodeterminação aparenta ser uma categoria que melhor se adequa 

às nuances que correspondem aos graus de liberdade dos sujeitos em concreto, ou seja, dos 

“atores situados”.  

30. A proposta de positivação da coculpabilidade no ordenamento brasileiro é apenas 

um exemplo de como a mirada sobre a autodeterminação permite um aperfeiçoamento do 

Direito penal, contribuindo para o objetivo de contenção do jus puniendi, sobretudo no que 

concerne aqueles que correspondem à clientela de um Direito penal seletivo e voltado à gestão 

da miséria via criminalização, em vez da oferta de bens sociais previstos constitucionalmente.  
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