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RESUMO: O artigo possui como objetivo tratar da transdisciplinariedade e apontar a sua 

essencial importância para a compreensão do Direito Penal. Para tanto, pretende-se 

desenvolver o conceito material de culpabilidade defendido pela Teoria Finalista de Hans 

Welzel, como também, realizar algumas críticas em face de tal estruturação, principalmente à 

luz do problema do livre arbítrio. Por fim, pretende-se contribuir com as recentes pesquisas 

neurocientíficas e os seus possíveis influxos na teoria da culpabilidade, visando-se propor 

reflexões sobre o Direito Penal à luz das construções teóricas de Jacques Derrida. 

PALAVRAS-CHAVE: Transdisciplinariedade – Direito Penal – livre arbítrio – neurociência. 

 

ABSTRACT: The paper aims to address the transdisciplinarity and point its essential 

importance for the understanding of the law and, in particular, the Criminal Law. Therefore, 

we intend to develop the material concept of guilt defended by Theory Finalist Hans Welzel, 

but also perform some criticism in the face of such a structure, especially in light of the 

problem of free will. Finally, we intend to contribute to the recent neuroscientific research 

and its possible inflows in the theory of guilt, aiming to offer reflections on the Criminal Law 

in the light of the theoretical constructs of Jacques Derrida. 

KEYWORDS: Cross-Disciplinarity - Criminal Law - freewill - neuroscience. 
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1 Introdução 

 

Surge o momento da história em que os conhecimentos estão sendo constantemente 

desconstruídos em nome de uma imediata construção de outros tantos temas inéditos.  

A sociedade pós-moderna tem indicado, ainda mais, a necessidade de se valer de estudos que, 

como verdadeiros vasos comunicantes, se relacionem com outros ramos do saber a fim de 

solidificar uma compreensão mais coerente. Nesse contexto, vale ressaltar a importância da 

transdisciplinariedade para o Direito e, em especial, como se trata do tema do presente 

trabalho, para o Direito Penal. 

Consoante será abordado, a transdisciplinariedade é uma atitude rigorosa em relação a tudo o 

que se encontra no espaço, e faz emergir, da confrontação das disciplinas, novos dados que as 

articulam entre si, proporcionando, dessa maneira, uma visão inaugural da realidade.  

O fundamento material da culpabilidade no finalismo reside no ―poder atuar conforme a 

norma‖ que, por sua vez, está orientado pela ideia de livre arbítrio. Ora, para melhor 

compreensão de tal arcabouço essencial, imprescindível se faz recorrer a outras áreas do 

conhecimento e, é exatamente nesse aspecto, que se centra o objetivo desse artigo. Vale dizer, 

propor um olhar transdisciplinar do Direito Penal. 

Recentes pesquisas neurocientíficas realizadas no cérebro humano, cujo precursor pode ser 

identificado como o americano Benjamin Libet, na tentativa de comprovar que determinadas 

áreas do cérebro, inacessíveis a consciência do sujeito, determinariam a sua vontade, retomou 

toda a discussão acerca da liberdade humana. 

Estudiosos de renome tanto na Alemanha, quanto na Espanha, como Gerhard Roth, Wolfgang 

Prinz, Wolf Singer e Francisco Rubia, respectivamente, apresentam reflexões sobre a ausência 

da liberdade humana. Sustentam tais autores, em breve linhas, que os indivíduos são 

determinados pelo inconsciente e que a ideia de livre arbítrio é uma ilusão, o que acaba por 

reduzir o ser humano a verdadeiro autômota ou, mesmo, porque não dizer, em autêntico 

―relógio sofisticado‖. 

Indubitavelmente, a neurociência produz influxos no âmbito da dogmática penal, 

principalmente na culpabilidade e, portanto, certamente acarretará novas propostas de 

mudança no seu arcabouço essencial. 

As reflexões críticas em torno do suscitado fundamento requerem uma observação macro para 

o Direito Penal, ou seja, valendo-se de tais pesquisas, como também, porque essencialmente 

associado, as considerações desconstrutivistas do filósofo francês Jacques Derrida.  
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As discussões acerca do futuro do Direito Penal e da sua legitimação ainda vão percorrer um 

árduo e intrigante caminho, daí porque a pretensão do trabalho reside em incentivar reflexões 

e propiciar novas angústias, para que assim se construa novos saberes. 

 

2  A construção do conceito material de culpabilidade de Hans Welzel 

 

O modelo finalista, que instituiu o novo sistema jurídico penal, pautou-se em estruturas 

lógico-objetivas, representadas pela ação finalística e pelo reconhecimento do livre arbítrio 

para conceber a ação, ontologicamente, de forma pré-jurídica, como o exercício de uma 

atividade finalística, como um movimento humano dirigido a uma determinada finalidade.  

Nesse contexto, os elementos subjetivos passaram a ser analisados no âmbito da tipicidade, já 

que, como o dolo e a culpa pertencem à ação humana, não poderia haver a configuração de 

uma conduta típica sem a sua constatação e, nessa medida, sem uma finalidade
2
.  

A culpabilidade se tornou, portanto, normativa pura, representando um juízo de valor 

consubstanciado pelo ―poder atuar de outro modo‖ e composto pela imputabilidade, potencial 

consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
3
.  

Com efeito, na Teoria Finalista, o objeto da culpabilidade passou a ser apreendido de uma 

dupla relação, fundada na constatação de que a ação de vontade do autor não ocorreu 

conforme o direito e de que o autor poderia e devia ter realizado sua conduta voluntariamente 

conforme a norma
4
. 

A liberdade humana é, portanto, concebida como um dado ontológico, pré-jurídico, inerente 

ao homem, sendo definida como ―a capacidade de poder reger-se conforme os fins‖
5
. De 

acordo com Hans Welzel, é a liberdade humana que determina a possibilidade de atuar de 

outro modo, configuradora da culpabilidade puramente normativa, compreendida como uma 

falta de decisão conforme o sentido de um sujeito responsável
6
. 

Observa-se, com efeito, que a Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, adotada pelo Código 

Penal brasileiro, utiliza, como pressuposto, a liberdade humana (―livre arbítrio‖), assentada na 

noção de autodeterminação conforme o sentido. Diante de tal formulação teórica, surgem as 

seguintes indagações: é teoricamente possível a adoção de uma resolução de vontade correta 

                                                 
2
 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Tradução de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001. 
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem.   

5
 Ibidem, p.100. 

6
 Ibidem. 
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no lugar da equivocada? E, No caso de que seja admitida essa possibilidade, o autor concreto 

teria essa capacidade?
7
  

 

3   A questão do livre arbítrio 

 

Após a publicação dos estudos de Hans Welzel, observa-se que a utilização da liberdade de 

vontade orientadora do seu conceito material de culpabilidade, culminou na inclusão da 

referida construção conceitual como um dos problemas fundamentais do Direito Penal, 

introduzindo uma vasta, multidisciplinar e, até então, inacabável discussão acerca da 

existência do livre arbítrio e da sua relevância para a Teoria da Culpabilidade. 

Welzel sustenta que os problemas do livre arbítrio apresentam três aspectos diferentes: um 

aspecto antropológico, um caracteriológico e outro categorial
8
. No que tange ao aspecto 

categorial, o mencionado alemão tece tais considerações: ―[...] como é possível ao homem o domínio 

da coação causal por meio de uma direção orientada finalisticamente, em virtude da qual, unicamente, pode ser 

fazer responsável por ter adotado a decisão errada em lugar da correta?‖
9 

E ele mesmo responde: 

[...] A forma de execução dos atos do pensamento revela, portanto, com máxima 

clareza, a forma fundamental de realização dos atos finais: enquanto na causalidade 

o efeito é a resultante cega (indiferente aos fins) dos fatores causais existentes 

naquele momento, na finalidade o fim determina os passos que a ele conduzem, mas 

não de modo que ele, por sua vez, arraste para si cegamente os diversos atos (como 

uma espécie de causalidade final, como na predestinação), mas porque contém as 

razões evidentes , apoiadas nas quais o pensamento abre por si mesmo o caminho até 

ele
10

. 

Conclui-se, assim, que para Welzel, a capacidade de vontade reside na capacidade de poder 

conduzir-se conforme os fins. 

Luzión Peña, por exemplo, defende que a liberdade de decisão consiste na capacidade 

racional de motivação e autocontrole, que é adquirida progressivamente, a partir de um 

paulatino processo de maturidade e educação. Nesse sentido, revela que: 

[...] la libertad de decisión consiste en la capacidad, que se va adquiriendo 

progresivamente en el proceso de maduración, educación y socialización, de ser, 

gracias a la capacidad racional de motivación y autocontrol, dueño de los propios 

actos –naturalmente dentro de límites de lo humanamente factible–, en vez de un 

mero juguete de las circunstancias, los impulsos inconscientes y demás 

condicionantes, salvo cuando concurren condiciones o circunstancias totalmente 

anormales que impiden o perturban dicha capacidad de la voluntad consciente. Este 

dominio de los propios actos y control de los impulsos y emociones profundas es 

algo que, como es sabido, se puede adquirir paulatinamente con el uso de medios 

                                                 
7
 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Op. Cit,p.94. 

8
 Ibidem. 

9
 Ibidem, p. 98. 

10
 Ibidem, p.99. 
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como fármacos o sustancias, o de diversas técnicas de ayuda psico-fisiológica como 

terapias y entrenamiento de conducta, yoga, meditación profunda o introspección 

[...]
11

.  

Sobre o tema, Jorge de Figueiredo Dias assevera: 

[...] a liberdade não é um estado, mas um acto: o acto de libertação de coacção 

causal dos impulsos para uma autodeterminação adequada ao sentido [...] O homem 

que quer e decide, não é fundamento de si próprio, mas instrumento físico-psíquico 

de uma espontaneidade que conforma a sua existência, sem que haja na sua pessoa 

algo a que possa imputar-se a decisão e, consequentemente, a realização da vontade 

como coisa sua
12

. 

E mais: 

[...] tanto aquela liberdade como esta culpa só o são se e enquanto se supõe no 

agente a capacidade de se comportar de maneira diversa: ele é livre porque lhe era 

possível comportar-se como não devia – decidir-se em favor do mal – e é culpado 

porque lhe era possível comportar-se como devia, libertando-se da coação causal dos 

impulsos. Assim, o acto livre e o acto culposo dependem daquela capacidade (e 

portanto de um estado!) e a decisão da vontade vem a aparecer como fruto, não do 

homem que decide, mas de uma espontaneidade que o conduz arbitrariamente
13

. 

Nesse contexto, percebe-se que a concepção tradicional da culpabilidade, como possibilidade 

de reprovar o fato ao sujeito, se baseia na liberdade de vontade, na liberdade de decisão e na 

atuação do indivíduo diante do caso concreto. Segundo tal orientação, resta evidente que 

podendo o sujeito livremente ter decidido atuar de outro modo – lícito – e, nada obstante, 

tendo o mesmo agido em contrariedade ao comando normativo, o fato poderá ser reprovado.  

Ocorre que, consoante afirmam alguns doutrinadores, o livre arbítrio, nos moldes em que 

proposto pela Teoria Finalista é indemonstrável, vez que é impossível repetir a experiência 

daquele determinado sujeito, que atuou de maneira contrária ao comando normativo, pois, na 

situação posterior, já não existiriam as mesmas circunstâncias de outrora e o indivíduo já teria 

a experiência de ter passado pela situação pretérita e, dessa maneira, já não seria mais o 

mesmo
14

. Veja-se as lições de Peña: 

[...] También se critica, de modo más extendido en la ciencia penal, la aceptación de 

la libertad desde una posición (el llamado “agnosticismo”, que no sabe si hay o no 

libertad) no determinista pero que objeta que la libertad de voluntad, el poder 

actuar de otro modo de un sujeto concreto en el hecho concreto es empíricamente, 

científicamente indemostrable y una tesis puramente metafísica, dado que no se 

puede repetir experimentalmente exactamente esa circunstancia histórica concreta 

de ese hombre en el tiempo y en el espacio para comprobar reiteradamente si podía 

decidir de otro modo, dado que la vez siguiente el sujeto ya no sería exactamente 

igual, pues tendría la experiencia de la vez anterior y lo sucedido después y las 

circunstancias no serán idênticas [...].
15

  

Note-se que, para suprimir as críticas finalistas e não negar a liberdade humana, doutrinadores 

apresentam novas definições de liberdade. Jorge de Figueiredo Dias, por exemplo, sustenta 

uma nova concepção de liberdade centrada na personalidade do agente. A liberdade nada teria 

                                                 
11

 PEÑA, Diego-Manuel Luzón. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias. Disponível em: www.indret.com, p.36.  
12

 DIAS, Jorge de Figueiredo. Liberdade, Culpa, Direito Penal. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p.45. 
13

 Ibidem, p. 52-53.   
14

 PEÑA, Diego-Manuel Luzón. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias, Op Cit.  
15

 Ibidem, p.20-21.  

http://www.indret.com/
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a ver com o livre arbítrio, com a liberdade indeterminista de escolha e, portanto, com a 

capacidade de poder agir de outro modo. A liberdade, para o citado doutrinador português, 

residiria no ato singular determinado pelo eu ou pela personalidade do homem que atua.  

Nesse contexto, registra que: 

[…] o <<lugar>> da liberdade vem a cobrir-se com a mais radical e originária das 

realidades: o existir humano; com o que se abre à sua investigação um novo campo 

de possibilidades (para onde, de resto, apontam já quase todas as considerações 

críticas anteriores): o da essência da liberdade de cobrir com a peculiaridade 

irredutível do ser-homem, o de constituir ela, afinal, a originalidade de um modo de 

ser próprio que, como fundamento oculto, se exprime no homem e na sua obra 

[…]
16

. 

Com efeito, observa-se que, segundo Figueiredo Dias, a liberdade deve estar situada no plano 

em que o pensamento antropológico – associado ao orgânico do homem- e o pensamento 

ontológico – relacionado a inserção do ente no ser - possuam relação de verdadeira 

interlocução, sustentando-se, desse modo, que ―uma teoria positiva da liberdade do homem só pode ser 

obtida a partir de uma fundamentação ontológica e tem que alcançar uma concretização antropológica‖
17

. 

Como se percebe, há densas reflexões teóricas sobre a demonstrabilidade da liberdade que 

orienta o fundamento material da culpabilidade proposto pelo finalismo que, naturalmente, 

não são aqui esgotadas e nem este é o propósito. Nesse cenário, a dogmática jurídico-penal 

buscou avançar na busca de novos e, talvez, mais coerentes, conceitos materiais da 

culpabilidade - instituto de especial valor para a teoria do delito. 

Após diversos questionamentos acerca da indemonstrabilidade do livre arbítrio, os mais 

renomados doutrinadores estrangeiros apresentaram teses que, em linhas gerais, substituem a 

culpabilidade por outro instituto jurídico ou indicam um novo fundamento material para a 

culpabilidade ou buscam a atribuição de um sentido à compreensão sobre liberdade humana. 

Apenas a título de ilustração, pois não se encaixa no corte epistemológico do presente 

trabalho, vale citar alguns doutrinadores jurídico penais que se esforçaram nessa sentativa:  

Sem desconsiderar as importantes contribuições de professores como Francisco Muñoz 

Conde, Eugenio Raúl Zaffaroni, Santiago Mir Puig, Armin Kaufmann, Enrique Gimbernat 

Ordeig, Winfried Hassemer, Jorge de Figueiredo Dias, Hans Joachim Hirsch e José Cerezo 

Mir, Günther Jakobs, Claus Roxin e Bernd Schünemann. 

Conforme se observará mais adiante, as recentes pesquisas neurocientíficas produzem, mais 

uma vez, novas indagações sobre o problema do livre arbítrio na construção do conceito 

material da culpabilidade, já que as conclusões apresentadas, ainda que de forma incipiente, 

                                                 
16

 DIAS, Jorge de Figueiredo. Liberdade, Culpa, Direito Penal,Op Cit, p. 136. 
17

 Ibidem, p.139. 
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prometem uma verdadeira revolução na imagem que o homem faz de si e com uma verdadeira 

repercussão no âmbito da Teoria da Culpabilidade defendida pelos finalistas. 

 

4   A Importância da transdisciplinariedade para a compreensão do Direito Penal  

 

No intuito de realizar o ―link‖ entre os possíveis influxos da neurociência no âmbito 

dogmático penal, torna-se, de especial relevância, contribuir com algumas considerações 

sobre transdisciplinariedade e a sua importância para a compreensão do Direito Penal. 

Conforme já pontuado, a transdisciplinariedade é uma atitude rigorosa em relação a tudo o 

que se encontra no espaço, e faz emergir, da confrontação das disciplinas, novos dados que as 

articulam entre si, proporcionando, dessa maneira, uma visão inaugural da realidade
18

. Veja-

se, nesse sentido, o que dispõe o artigo 4º, da Carta de Transdisciplinariedade:   

O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e 

operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma 

racionalidade aberta por um novo olhar, sobre a relatividade das noções de definição 

e objetividade. O formalismo excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da 

objetividade comportando a exclusão do sujeito levam ao empobrecimento
19

.  

Edgar Morin baseado em Thomas Kuhn traça o seguinte conceito: ―o desenvolvimento da ciência 

não se efetua por acumulação dos conhecimentos, mas por transformação dos princípios que organizam o 

conhecimento e este é um dos princípios básicos da transdisciplinariedade‖
20

. 

O atual modo de raciocinar e compreender o mundo é orientado pelo raciocínio predominante 

do cartesianismo.  O cartesianismo passou a organizar todo o sistema social e educacional 

e conformou a reflexão e o modo de pensar dos homens nos últimos quatrocentos anos. As 

normas que regulamentam o sistema educacional têm se apoiado, por longos anos, nos já 

conhecidos princípios cartesianos: fragmentação, descontextualização, simplificação, redução, 

objetivismo e dualismo
21

. 

Nesse cenário, o posicionamento de René Descartes: 

[...] Pois, enfim, o método que ensina a seguir a verdadeira ordem e a enumerar 

exatamente todas as circunstâncias daquilo que se procura contém tudo quanto dá 

certeza às regras da aritmética. No entanto, o que mais me satisfazia nesse método 

era o fato de que, por ele, tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não à 

perfeição, ao menos o melhor que eu pudesse; ademais, sentia, ao utilizá-lo, que meu 

espírito se habituava pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus 

                                                 
18

 MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma. Reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2000. 
19

 MORIN, Edgar; NICOLESCU, Basarab; FREITAS, Lima de. Carta da Transdisciplinariedade (adotada no 

Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinariedade Convento de Arrábida, Portugal, 2-6 novembro, 1994). 

Disponível em: http://caosmose.net/candido/unisinos/textos/textos/carta.pdf.  
20

 Ibidem,p.40. 
21

 Ibidem. 

http://caosmose.net/candido/unisinos/textos/textos/carta.pdf


Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015 49 

 

 

 

objetos, e que, não o havendo sujeitado a nenhuma matéria em especial, prometia a 

mim mesmo empregá-lo com a mesma utilidade a respeito das dificuldades das 

outras ciências como o fizera com as da álgebra [..]
22

.  

 Esse modo cartesiano de compreensão dos sentidos, à luz de aspectos objetivos e racionais, 

desconsiderando a dimensão da vida e das suas circunstâncias e contingências parece revelar 

um olhar a partir de lugar nenhum, vale dizer, dissociado de outras tantas dimensões 

imprescindíveis para percepção e apreensão dos saberes
23

. 

A identidade do homem, segundo tal lógica, é construída a partir das profissões estabelecidas 

na era da modernidade. A identidade dos jovens é desenvolvida a partir de acoplamentos de 

cultura, linguagem e determinadas leituras prefixadas que não estimula abertura e diálogos 

com outros ramos do conhecimento. Não é difícil a constatação de que nas universidades 

ocorrem, por exemplo, ―Seminário de Processo Penal‖ ou ―Seminário de Processo Civil‖, mas 

pouco existe um Colóquio de diálogo entre os diversos setores do saber. Incentiva-se, nessa 

medida, a construção de uma identidade parcelada, destacada e, portanto, deficiente. 

A transdisciplinariedade se desenvolve para além da interdisciplinariedade, pois propõe uma 

visão articulada do conhecimento. A ciência especializada não contribui para atribuição de um 

sentido para a existência. Esta só adquire sentido ao ser contextualizada através de todos os 

saberes acoplados,como verdadeiros vasos comunicantes
24

. 

A transdisciplinaridade é a busca do sentido da vida através de relações entre os diversos 

saberes, ou seja, nenhum saber é mais importante que outro, todos são igualmente 

importantes, daí porque torna-se relevante afirmar que à luz da transdisciplinariedade, o 

Direito Penal deve se permitir a sair das grades que muitas vezes lhe cercam em um mundo de 

teorias, desconectado da compreensão do homem, sob o qual recai sua atuação mais 

específica. 

Nessa linha de intelecção, principalmente diante das discussões brevemente apontadas sobre a 

concepção de liberdade orientadora do arcabouço essencial da culpabilidade de Welzel, o 

aporte transdisciplinar é de fundamental importância para analisar criticamente quais os 

reflexos das pesquisas neurocientíficas nesse domínio. É o que se abordará no próximo tópico.  

 

 5   As recentes pesquisas neurociêntificas e os seus possíveis influxos na teoria da 

culpabilidade 

 

                                                 
22

 DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad.: Enrico Corvisieri. Fonte: Acropolis. P. 07. 
23

 NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. 
24

 Ibidem. 
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Experimentos realizados incialmente na California, pelo filósofo Benjamin Libet, depois no 

Reino Unido por Patrick Haggard y Martin Eimer, y últimamente por John-Dylan Haynes em 

Berlim demonstraram que durante um ato ―voluntário‖, o cérebro se ativa antes que o sujeito 

tenha a consciência subjetiva da vontade. 

Haynes, inclusive, por meio da utilização da ressonância magnética funcional, conseguiu 

verificar que a ativação cerebral começa seis ou dez segundos antes que o sujeito tenha 

consciência da sua ação. Nas palavras de Francisco Rubia: 

[...] Esto significa que el experimentador podia predecir la decisión que el sujeito iba 

a tomar vários segundos antes que el sujeito fuesse consciente de esa decisión. 

Finalmente, Matsuhashi y Hallet, em outro experimento, concluyeron que la 

conciencia de la acción no podia ser su causa
25

. 

 Em verdade, a possibilidade de que a livre vontade seja uma ficção não é nova. Spinoza já 

havia dito que os homens se consideram livres porque não conhecem as causas que 

determinam suas ações. Em outro lugar argumenta que ―Não existe uma mente absoluta ou vontade 

livre, sim que a mente está determinada para querer isto ou aquilo que está determinado a sua vez por outra 

causa, e esta causa de novo por outra, e assim até o infinito‖
26

. 

Experimentos realizados incialmente na California, pelo filósofo Benjamin Libet, depois no 

Reino Unido por Patrick Haggard y Martin Eimer, e ultimamente por John-Dylan Haynes em 

Berlim demonstraram que durante um ato ―voluntário‖, o cérebro se ativa antes que o sujeito 

tenha a consciência subjetiva da vontade. 

Haynes, inclusive, por meio da utilização da ressonância magnética funcional, conseguiu 

verificar que a ativação cerebral começa seis ou dez segundos antes que o sujeito tenha 

consciência da sua ação. Nas palavras de Francisco Rubia: 

[...] Esto significa que el experimentador podia predecir la decisión que el sujeito iba 

a tomar vários segundos antes que el sujeito fuesse consciente de esa decisión. 

Finalmente, Matsuhashi y Hallet, em outro experimento, concluyeron que la 

conciencia de la acción no podia ser su causa
27

. 

 Ainda nesse contexto, os experimentos de Libet podem ser descritos nos seguintes termos: se 

pedia a uma pessoa para que flexionasse os dedos das mãos em um momento ―desejado‖ e 

para que reportasse imediatamente o instante de tal decisão. Enquanto isso, se monitorava a 

atividade elétrica do cérebro desse indivíduo. O mencionado professor da Universidade da 

Califórnia conseguiu notar que os neurônios do córtex motor suplementar, associado aos 

movimentos das mãos disparavam alguns milissegundos antes do indivíduo estar consciente 

de sua vontade de realizar tal movimento. Dessa maneira, concluiu Libet, que as decisões 
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tomadas por uma pessoa são iniciadas em um nível inconsciente e só depois percebidas 

conscientemente por ela
28

. 

Na verdade, como bem ressalta Francisco Rubia, a afirmação no sentido de que a livre 

vontade seja uma ficção não é nova. Spinoza, por exemplo, já havia sustentado que os homens 

se consideram livres, pois não conhecem as causas que determinam suas ações
29

. Nesse 

mesmo contexto salienta Rubia: 

En ciência, Albert Einstein también consideraba que el hombre podia hacer ló que 

quisiera, pero no podia querer ló que quisiera. También decía: ―Em la libertad 

humana em sentido filosófico yo soy decididamente no creyente. Todo el mundo 

actúa no solo bajo coacción externa, sino también de acuerdo com necesidades 

internas
30

. 

A partir desses experimentos, estudiosos alemães de renome passaram a se ocupar do 

problema do livre arbítrio, como por exemplo Wolfgang Prinz que sustenta que, ao contrário 

da psicologia popular, haveria a realização da ação para só depois surge a consciência de que 

a realiza; Gerhard Roth, que, nessa mesma linha defendeu que as nossas ações não são 

causados por uma vontade consciente, mas sim por processos neurológicos inconscientes; 

Wolf Singer, o qual, ainda nesse contexto, afirma que  termos neurobiológicos não há espaço 

para o livre arbítrio, porque cada uma de nossas ações está determinada por estados 

imediatamente anteriores de nosso cérebro
31

.  

Sobre o mesmo tema, na Espanha, Franciso Rubia sustenta que:  

La interpretación de estos resultados hoy por hoy parece indicar que la llamada 

voluntad libre o libre albedrío puede ser uma ilusión más que el cérebro genera. Lo 

que parece evidente es que lãs intenciones conscientes son el resultado de la 

actividad cerebral, ló que contradice el concepto tradicional de voluntad libre basado 

em que la mente controla el cérebro
32

. 

Realizadas tais considerações sobre neurociência, impõe-se indagar, e aqui reside a espinha 

dorsal do presente artigo, o seguinte: quais os possíveis influxos de tais pesquisas para o 

fundamento material da culpabilidade proposto pela Teoria Finalista e, consequentemente, 

para a responsabilidade penal?   

  

6    O fim do Direito Penal? Por uma compreensão à luz de Jacques Derrida 
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À luz de tudo quanto exposto e da essencial necessidade de se valer da concepção 

transdisciplinar do Direito, em especial do Direito Penal para melhor compreender e criticar o 

fundamento material da culpabilidade aqui já apontado, pretende-se, nesse momento, a fim de 

abordar as conclusões críticas do artigo em tela, trazer algumas breves considerações sobre os 

ensinamentos filosóficos de Jacques Derrida. 

Uma das ideias mais comuns sobre a desconstrução de Derrida é que ela, ao contrário de 

Descartes, critica e procura anular o que se denomina de ―logocentrismo ocidental‖, isto é, a 

prioridade da razão
33

.  

Como a construção da razão encontra-se apoiada em oposições como filosofia versus 

literatura, masculino versus feminino, entre outras, privilegiando tradicionalmente as 

primeiras categorias, Derrida, por sua vez, se ocupa de atribuir importância aos últimos 

termos das dualidades. Assim, não restam dúvidas de que tal pretensão faz ou fez parte de 

alguma forma da desconstrução defendida pelo mencionado filósofo francês
34

. 

A desconstrução proposta por Derrida não representa uma lógica da inversão no sentido de 

negação da ordem e instauração do caos. Ela é, mais exatamente, um questionamento acerca 

da oposição pretende excluir aquilo que, na verdade, continua a fazer parte de um sistema. 

Dessa maneira, a desconstrução não contempla características de um método específico, 

aplicável em quaisquer circunstâncias
35

. Nas palavras do citado filósofo: 

A ilegibilidade radical de que falamos não é a irracionalidade, o não-sentído 

desesperante, tudo o que pode suscitar a angústia perante o incompreensível e o 

ilógico. Uma tal interpretação — ou determinação — do ilegível pertence já ao livro, 

está já envolvida na possibilidade do volume. A ilegibilidade originária não é um 

momento simplesmente interior ao livro, à razão ou ao logos; também não é o 

contrário, não mantendo com eles nenhuma relação de simetria, sendo 

incomensurávei em relação a eles. Anterior ao livro (no sentido não cronológico), é 

portanto a própria possibilidade do livro e, nele, de uma oposição, ulterior e 

eventual, do ―racionalismo‖ e do ―irracionalismo‖. O ser que se anuncia no ilegível 

está para além destas categorias, para além do seu próprio nome ao escrever-se
36

  

Não se deve entender a desconstrução como uma tentativa de fixar um "estilo" teórico, mas 

sim como uma forma de mudar o fluxo do pensamento em relação a um tópico particular. 

Senão, veja-se: 

A desconstrução não é sequer um ato ou uma operação. Não somente porque 

haveria nela qualquer coisa de "passivo" ou de "paciente" (mais passivo que a 

passividade, diria Blanchot, que a passividade tal como a opomos à atividade). Não 

somente porque ela não diz respeito a um sujeito (individual ou coletivo) que teria a 

iniciativa e a aplicaria a um objeto, um texto, um tema etc. A desconstrução tem 

                                                 
33

 DERRIDA, Jacques.  A Escritura e a Diferença. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

34
 Ibidem. 

35
Ibidem. 

36
Ibidem, p.71. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015 53 

 

 

 

lugar, é um acontecimento que não espera a deliberação, a consciência ou a 

organização do sujeito, nem mesmo da modernidade. Isso se desconstró
37

.  

Após tais breves, porém valiosas, considerações sobre o pensamento de Jacques Derrida,  

observa-se que o olhar transdisciplinar propicia a abertura do Direito Penal para dialogar com 

a neurociência e, nessa medida, refletir de maneira desconstrutivista sobre o seu fundamento 

material da culpabilidade consagrado pela doutrina e contemplado no Código Penal 

Brasileiro. 

A questão que se instaura é a no sentido de que se a desconstrução do fundamento material da 

culpabilidade de Hans Welzel, diante das pesquisas neurocientíficas sobre existência ou não 

de liberdade humana representariam o fim do Direito Penal, já que não se pode falar em 

Direito Penal sem culpabilidade, como também não se pode conceber culpabilidade sem 

liberdade. A resposta, porém, propositalmente, não será dada no presente trabalho, pois, 

consoante já afirmado, a pretensão reside em propor uma transcendência ao que se encontra 

posto no sistema jurídico penal e convidar os leitores à reflexão. 

Apenas para incentivar a busca por tal resposta, vale trazer, de maneira sucinta, o que pensa o 

Catedrático de Direito Penal na Universidade de Castilla – La Mancha, Eduardo Demetrio 

Crespo. 

Inicialmente, aponta o autor que, do ponto de vista filosófico, tais pesquisas neurocientíficas 

incorreriam na chamada ―falácia mereológica‖, vez que atribuem a uma parte do homem 

(cérebro) algo que lhe corresponde como um todo, orientando-se por um dualismo cartesiano 

de separar corpo e mente
38

. 

Sob o aspecto dogmático penal, o autor, todavia, defende que na atualidade, nem o 

indeterminismo nem o neurodeterminismo mecanicista são sustentáveis. Isto, pois o primeiro 

parte de um pressuposto metafísico que não leva em consideração os importantes 

conhecimentos que resultam das ciências empíricas que analisam o comportamento humano, 

há o segundo representa, na visão do autor, um retrocesso lamentável na evolução filosófica e 

política da modernidade
39

. 

Nesse sentido, propõe uma solução conciliadora entre as ciências biológicas, em particular as 

Neurociência, e o Direito Penal sobre a base de uma ―compatibilismo humanista‖. Vale dizer, 

para Eduardo Crespo o Direito Penal deve estar atento à neurociência e lançar mão das 
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modernas técnicas de neuroimagem para identificar se há, efetivamente, algum déficit 

cerebral que tenha contribuído para que o autor praticasse o injusto penal e, dessa forma, ser 

utilizado à favor do autor, com ampliação dos casos de inimputabilidade e semi-

imputabilidade
40

. Nas palavras de Crespo: 

Entiendo que ni el ―neurodeterminismo‖ ni el ―indeterminismo librearbitrista‖ son 

capaces de ofrecer uma respuesta adecuada em el âmbito del Derecho penal, por ló 

que creo que el ―compatibilismo‖ supone uma buena ―salida‖. Por su própria 

naturaleza el compatibilismo se situa em algún punto intermédio entre el 

determinismo fuerte, para el que no es consecuente, por admitir la libertad (o, al 

menos um margen de libertad), y el puro indeterminismo, para el que tampouco 

resulta convincente por admitir, al menos parcialmente, la premisa de que nuestros 

actos están previamente determinados [...]
41

. 

 

E mais: 

Em caso de que nuevos conocimientos empíricos, obtenidos por ejemplo a través de 

lãs modernas técnicas de neuroimagen, demuestren que se venían imponiendo penas 

em supuestos em los que ahora saberemos que la conducta delictiva se debía a 

déficits cerebrales, ello debe ser tenido em cuenta a favor del autor. Em particular, es 

muy probable que los nuevos conocimientos den lugar a uma ampliación de los 

casos de inimputabilidad y semiimputabilidad
42

.  

O tema, sem dúvidas, propicia angústias e reflexões. Os ensinamentos de Derrida são de 

necessária importância para a construção de um embasamento filosófico essencialmente 

crítico sobre a sustentação do paradigma dominante. 

O fundamento material da culpabilidade na Teoria Finalista, como já apontado, se orienta pela 

ideia de liberdade, ou seja, de que o sujeito naquelas circunstâncias em que praticou o crime 

podia e devia atuar conforme o comando normativo e que, portanto, era dado ao Estado exigir 

tal conduta. 

Mas, se, por outro lado, a neurociência revela ausência de vontade livre e consciente, como 

legitimar a atribuição de responsabilidade criminal? És a questão. 

 

7  Conclusões 

 

Procurou-se demonstrar, inicialmente, que a Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, adotada 

pelo Código Penal brasileiro, utiliza, como pressuposto, a liberdade humana (―livre arbítrio‖), 

assentada na noção de autodeterminação conforme o sentido.  
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Posteriormente, a narrativa se desenvolveu no sentido de apontar a questão do livre arbítrio. 

Ou seja, pretendeu-se registrar como a liberdade é compreendida por alguns doutrinadores, 

como também, por outro lado, quais as críticas reflexivas que permeiam tal construção 

teórica. 

Nessa esteira de intelecção, salientou-se o ponto crítico do fundamento material da 

culpabilidade defendido por Hans Welzel, pois reside no ―poder atuar conforme a norma‖ 

que, por sua vez, se orienta pela existência de livre arbítrio. 

 A fim de incrementar a discussão sobre a demonstrabilidade ou não da liberdade, como 

também realizar um estreitamento do Direito Penal com as recentes pesquisas 

neurocientíficas, buscou-se tratar, de maneira sucinta, da transdisciplinariedade e a sua real 

importância para a compreensão do Direto Penal. 

A transdisciplinariedade, consoante já se asseverou, se desenvolve para além da 

interdisciplinariedade, pois propõe uma visão articulada do conhecimento. A ciência 

especializada não contribui para atribuição de um sentido para a existência. Esta só adquire 

sentido ao ser contextualizada através de todos os saberes acoplados, como verdadeiros vasos 

comunicantes. 

A partir de tal ampliação de horizontes é que se permitiu trazer algumas novidades sobre as 

pesquisas neurocientíficas e propor reflexões sobre os seus possíveis influxos na teoria da 

culpabilidade finalista. 

Como já se verificou, experimentos realizados por estudiosos do cérebro humano 

demonstraram que o inconsciente determinaria as ações humanas e que o livre arbítrio seria 

uma ilusão. 

Segundo essa perspectiva, de abertura do Direito Penal por meio de uma orientação 

transdisciplinar, indagou-se quais as possíveis influências de tais avanços da medicina para o 

estudo do fundamento material da culpabilidade centrada em uma ideia de livre arbítrio. 

Nesse contexto, procurou-se lançar mão dos ensinamentos filosóficos de Jacques Derrida para 

um embasamento melhor orientado das reflexões que se pretendeu trazer à baila. 

Como já foi pontuado, a desconstrução proposta por Derrida não representa uma lógica da 

inversão no sentido de negação da ordem e instauração do caos, mas sobretudo um 

questionamento acerca da oposição que pretende excluir aquilo que continua a fazer parte de 

um sistema.   
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Após tais considerações, tentou-se abordar a questão de se a desconstrução do fundamento 

material da culpabilidade de Hans Welzel, diante das pesquisas neurocientíficas sobre 

existência ou não de liberdade humana representariam o fim do Direito Penal. 

Consoante já foi adiantado, a espinha dorsal do presente artigo não reside em trazer respostas, 

mas, antes pelo contrário, em propor reflexões e novas dúvidas. Pois, tal pretensão funciona 

como uma espécie de carregador capaz de impulsionar novas energias e com elas novas 

buscas pelo saber, pela desconstrução, pelo questionamento. 
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