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RESUMO: O presente estudo objetiva analisar o conhecimento do 

neurodireito, área de interdisciplinaridade entre direito e neurociências, 
como diferencial competitivo para advogados empreendedores. Para 

tanto, expõe as possíveis contribuições da neurociência na compreensão 

do comportamento humano; e discute a importância da compreensão 
do neurodireito como um diferencial competitivo na prática da 

advocacia. O método empregado na realização desta pesquisa foi o 

dialético-argumentativo, operacionalizado por pesquisa bibliográfica 

realizada em artigos e doutrinas pertinentes à temática abordada, 
permitindo concluir que o neurodireito, de fato, possibilita que os 

advogados tracem estratégias que estejam alinhadas a evidências 

neurocientíficas, o que, certamente, levará a melhores resultados em 
sua atuação, tendo em vista que os conhecimentos das ciências 

cognitivas, notadamente da neurociência, pode tornar a prática da 

advocacia mais atual, eficiente e fluida.  
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NEUROLAW AS A COMPETITIVE DIFFERENTIAL FOR  

ENTREPRENEURIAL LAWYERS 

 
 

ABSTRACT: The present study aims to analyze the knowledge of 

neurolaw, an interdisciplinary area between law and neurosciences, as 

a competitive differential for entrepreneurial lawyers. To do so, it 
exposes the possible contributions of neuroscience in understanding 

human behavior; and discusses the importance of understanding 

neurolaw as a competitive differential in the practice of law. The method 
employed in carrying out this research was the dialectical-

argumentative method, operationalized by bibliographical research 

carried out in articles and doctrines relevant to the theme addressed, 
allowing to conclude that neurolaw, in fact, allows lawyers to outline 

strategies that are aligned with neuroscientific evidence, the which will 

certainly lead to better results in their work, given that knowledge of 
cognitive sciences, notably neuroscience, can make the practice of law 

more current, efficient and fluid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino jurídico no Brasil divide o conteúdo ministrado em áreas 

especializadas. Apesar de os semestres iniciais apresentarem tentativas 

de mostrar o que estas possuem em comum, estudando-se conceitos e 

teorias mais gerais, o Direito vai sendo, com o passar dos anos, 

academicamente subdividido, muitas vezes tendo como foco muito mais 

a letra da lei do que uma reflexão mais profunda acerca de seus 

fundamentos e modos de aplicação.  

Com efeito, as bases que edificam e justificam o Direito são 

relegadas a um segundo plano, para o qual se voltam aqueles que 

possuem mais aptidão, geralmente, para a academia do que para as 

funções tidas como práticas propriamente ditas. O restante restringe 

essas reflexões às disciplinas propedêuticas e direciona a sua atuação 

principal para uma atuação automatizada, nem sempre eficaz.  

Dentre essas bases, encontra-se desvalorizada a noção de que o 

Direito, como um todo, gira em torno do comportamento humano. 

Menos do que uma área jurídica subespecializada, essa questão restou 

objeto de uma separação ainda maior e anterior, qual seja entre as 

ciências naturais e sociais, estando o comportamento humano inserido 

no âmbito de atuação destas muito mais intensamente que no 

daquelas. Em algum momento no contexto do distanciamento 

dogmático entre ciências naturais e ciências sociais, nesse contexto, a 

compreensão do comportamento humano acabou inserida na “caixa” de 

disciplinas como a biologia, a psicologia e áreas afins, ao passo que as 

ciências sociais, especialmente o Direito, acabaram sendo tratadas 

distintamente, com focos tidos como mais teóricos.  



Feitas estas pontuações iniciais, o presente estudo objetiva 

analisar o neurodireito como diferencial competitivo para advogados 

empreendedores. 

Defende-se, neste artigo, a relevância de não se deixar de lado 

uma visão mais holística, integrativa e reflexiva do Direito, de modo que 

se valorize com mais ênfase outras áreas que, na realidade, são 

essenciais para a sua compreensão e, consequentemente, para a sua 

aplicação.  

No caso do neurodireito, entende-se que sua valorização é 

importante e pode servir de diferencial competitivo a um escritório de 

advocacia, pois, permite que se entenda como indivíduos se comportam 

e relacionam entre si e com o meio ambiente ao seu redor. Assim, torna-

se inquestionável a importância de se entender como esses fenômenos 

se dão, mais além do que reproduzir automaticamente o que se vem 

pondo em prática, de modo a otimizar o potencial que o Direito possui 

dentro de uma sociedade, tendo a justiça como guia.  

Busca-se comprovar a utilidade e a necessidade de se valorizar 

mais a interdisciplinaridade entre direito e neurociências, com enfoque 

na compreensão do comportamento humano. Assim, intenta-se 

demonstrar neste estudo que o advogado que possui conhecimentos de 

neurodireito e o utiliza em sua prática profissional pode obter 

resultados muito mais efetivos, levando-se em conta o objetivo maior 

que é o de se fazer justiça, prevenir injustiças e, em um plano 

secundário, obter sucesso na carreira pessoal. 

O método empregado na realização desta pesquisa foi o dialético-

argumentativo, operacionalizado por pesquisa bibliográfica realizada em 

artigos e doutrinas pertinentes à temática abordada. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA NA COMPREENSÃO DO 

COMPORTAMENTO HUMANO 

 



Joshua Greene e Jonathan Cohen1 pontuam, em seu texto “For 

the law, neuroscience changes nothing and everything”2, que a lei 

geralmente se volta para a ciência com o propósito de compreender as 

maneiras como o comportamento humano funciona, e o campo 

científico a integrar esse bloco mais recentemente foi a neurociência.  

A importância da neurociência no âmbito legal começa a ser 

apontada pelos autores como uma forma de adicionar novos detalhes, 

novas fontes de evidências à lei, mas nada para o que essa não está 

preparada, mas a neurociência é capaz de trazer uma perspectiva nova 

para conceitos antigos. Trata-se de ilustrar, de forma vívida, que os 

princípios legais que trazem as concepções comuns acerca da 

responsabilidade e do comportamento humano podem ser defeituosos3. 

Legalmente, o que importa é se a pessoa que estava se 

comportando de forma suficientemente racional no momento de sua 

ação para que a responsabilidade possa ser a ela atribuída. Os autores 

apontam que as pessoas geralmente querem saber se “foi realmente ele” 

ou sua criação, seus genes, as circunstâncias do momento ou seu 

cérebro4. Então, observam que a mente é entendida de uma forma, 

dualista.  

Para os propósitos de seu texto, os autores definem o dualismo 

como a crença de que a mente e o cérebro são entidades separadas, 

mas que interagem entre si. Em contrapartida, existe o materialismo, 

que se trata da concepção de que todos os eventos, incluindo as 

operações mentais, obedecem às leis da física5.  

                                                             
1 COHEN, Jonathan; GREENE, Joshua. For the law, neuroscience changes nothing and 
everything. Department of Psychology, Center for the Study of Brain, Mind, and Behavior, 
Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA, 2014, p. 1.775-1.786.  
2 Em tradução livre: Para a lei, a neurociência muda nada e tudo. 
3 Ibidem, p. 1.775. 
4 COHEN, Jonathan; GREENE, Joshua. For the law, neuroscience changes nothing and 
everything. Op. cit., p. 1777. 
5 Ibidem. 



Ademais, a lei pressupõe uma noção metafísica do livre arbítrio, 

ou, de acordo com Eagleman6, o livre arbítrio como um causador sem 

causa, uma voz interior que nos diz o que fazer. Complementando, 

Eagleman7 afirma que o sistema judiciário se fundamenta no 

pressuposto de que temos livre arbítrio, ou seja, podemos agir 

livremente e o ser humano é julgado com base nessa liberdade 

percebida.  

No entanto, Eagleman8 explica que as ações humanas são 

causadas por uma cadeia de eventos no cérebro e que a neurociência 

ainda não detém a tecnologia necessária para compreendê-las por 

completo, já que ainda não é possível fazer um mapeamento total da 

atividade cerebral profunda.  

Se entender-se a responsabilidade, em sentido amplo, como a 

capacidade que um indivíduo tem de compreender entre o certo e o 

errado e de agir de acordo com esta compreensão, é seguro dizer que 

esta compreensão está diretamente ligada a aspectos subjetivos da 

pessoa que a detém. Nesse sentido, Eagleman9 aponta que a primeira 

dificuldade, ao se falar de imputabilidade, é que as pessoas não podem 

escolher seu caminho de desenvolvimento. Um ser humano não escolhe 

quando, onde e em quais circunstâncias nascerá e desenvolverá sua 

personalidade.  

Outro momento processual no qual as neurociências muito têm a 

dizer diz respeito à produção probatória, especialmente quando se trata 

de provas testemunhais.  

A prova testemunhal está alicerçada na memória humana. 

Contudo, a memória humana é naturalmente falha e altamente sujeita 

a influências e subjetividades. Em experimentos conduzidos por Eisen 

                                                             
6 EAGLEMAN, David. Incógnito: as vidas secretas do cérebro. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 
152.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 158. 
9 Ibidem, p. 145. 



et al.10, foram apurados alguns efeitos da sugestionabilidade de 

testemunhas ao conversarem umas com as outras. Durante o 

experimento, os participantes foram instruídos a assistir um vídeo e 

agir como se fossem testemunhas de um crime (representado no vídeo 

apresentado). Outros participantes tinham a função de sugestionar a 

resposta das testemunhas para que os cientistas pudessem avaliar a 

extensão dos efeitos da sugestionabilidade nas alegações das 

testemunhas. Ao final do estudo, foi descoberto que o contato de uma 

testemunha com outra contamina significativamente o relato a ser 

prestado na condição de testemunha.  

Adicione-se que o advogado, enquanto um profissional que lida 

com a linguagem, com a comunicação, com a persuasão, deve se 

preocupar com os fatores que constroem uma boa comunicação, não só 

do ponto de vista dos argumentos jurídicos, mas também da qualidade 

da linguagem, tendo em vista que a ciência do Direito é uma ciência 

transdisciplinar. 

Assim, o profissional jurídico do século XXI deve contar com mais 

do que bons argumentos jurídicos para convencer. Ele deve ser capaz 

de buscar na transdisciplinaridade ferramentas que lhe permitam 

melhorar a experiência do usuário de seus serviços, seja ele o cliente, 

seja ele um juiz ou serventuário da Justiça11.  

Ter noção dessas questões pode fazer com que se preste atenção a 

detalhes importantes de um caso concreto, os quais, se levantados 

como argumentos perante o juízo, poderão direcionar a decisão de um 

caso e evitar que sejam praticadas injustiças.  

 

                                                             
10 EISEN, Mitchell L.; GABBERT, Fiona; YING, Rebecca; WILLIAMS, Joseph. “I think he had a 
tattoo on his neck”: how cowitness discussions about a perpetrator's description can affect 
eyewitness identification decisions. Journal Of Applied Research In Memory And Cognition, 
[S.L.], v. 6, n. 3, p. 274-282, set., 2017.  
11 EPSTEIN, David. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. 
Tradução Marcelo Barbão e Fal Azevedo. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2020, p. 19. 



3 A COMPREENSÃO DO NEURODIREITO COMO UM DIFERENCIAL 

NA PRÁTICA DA ADVOCACIA  

 

No ano passado, segundo dados fornecidos pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, os advogados já ultrapassavam o número de 

1.198.028, para uma população aproximada de 212.000.000 de 

habitantes, o que perfaz um número aproximado de 1 advogado para 

cada 176 habitantes. E o número de estudantes de Direito aumenta a 

cada ano, deixando evidente que a tendência é que a cada ano 

tenhamos ainda mais advogados no mercado de trabalho12.  

Esses números evidenciam um mercado cada vez mais 

competitivo. Hoje existem advogados que trabalham para receber 

remuneração próxima a um salário-mínimo. Dentre os maiores desafios 

que os advogados jovens enfrentam atualmente pode-se elencar: 

encontrar uma vaga no mercado de trabalho, conseguir clientes para 

ganhar os primeiros honorários, empreender e conseguir destaque na 

profissão sem uma estrutura adequada13.  

Obtida a primeira oportunidade, existe uma realidade que é muito 

cruel, mas que deve ser evidenciada para que todos tenham a real 

clareza e saibam da verdadeira importância de se atentar para esse 

tema. Os advogados são contratados por seu currículo, mas são logo 

demitidos por ausência de inteligência emocional, que é definida por 

Goleman14 como a capacidade que uma pessoa possui de gerenciar seus 

sentimentos, expressando-os de maneira apropriada e eficaz.  

Como se trata de uma profissão que exige proatividade e 

capacidade de tomada de decisões rápidas e criativas, além de ser uma 

carreira que exige tarefas em ambientes com pessoas que estão 

                                                             
12 DIREITO NEWS. Existem realmente muitos advogados no Brasil? Direito News, 03.06.2020. 
Disponível em: direitonews.com.br/2020/06/existem-realmente-muitos-advogados-brasil-
juridica.html. Acesso em: 26 novembro 2022. 
13 LOBO, Otto. Advocacia contemporânea e empreendedorismo. Cadernos FGV DIREITO 
RIO: A formação da advocacia contemporânea, Rio de Janeiro, v. 10, p. 143-153, out., 
2014.  
14 GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser 
inteligente. 2 ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.  



vivenciando problemas reais e sérios em suas vidas. É muito comum 

ver advogados sofrendo com Síndrome de Burnout, que ocasiona 

esgotamento físico e mental; transtorno de ansiedade generalizada; 

transtornos de pânico; depressão, dentre outras patologias relacionadas 

aos transtornos mentais.  

Destaca-se, portanto, que a realidade do trabalho de um 

advogado exige capacidade técnica de conhecimento sobre o Direito, 

mas, para além disso, são exigidas habilidades que o curso de Direito 

não dispõe na sua grade curricular.  

Compreender o comportamento humano pode ser uma 

ferramenta valiosa no dia a dia da advocacia, seja no atendimento de 

clientes, seja na defesa propriamente dita deles. O advogado lida com 

diversas situações, muitas vezes, extremamente delicadas, podendo 

envolver desde problemas empresariais até personalidades que se 

destacam das demais.  

No direito de família, o advogado trata de eventos sensíveis na 

vida das pessoas, que costumam carregar um grande peso emocional. 

Por exemplo, ao lidar com casos de alienação parental, pode ser um 

diferencial significativo que o advogado consiga compreender a 

formação da mente de uma criança/adolescente.  

O autor Robert Sapolsky15 descreve, dentre outros assuntos, a 

formação cerebral de crianças e adolescentes. No capítulo 6 de seu 

livro, o autor discorre, por exemplo, acerca da formação cerebral do 

adolescente.  

Na fase da adolescência, o autor descreve que há o 

desenvolvimento do córtex pré-frontal, parte do cérebro definida pelo 

autor como aquela responsável pelo processamento de emoções 

complexas, da capacidade de tomar riscos e de sentir empatia16.  

                                                             
15 SAPOLSKY, Robert M. Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. Risskov, 
Dinamarca, Penguin Publishing Group, 2017, p. 143. 
16 Ibidem, p. 144. 



Isso significa dizer que, nesse momento de suas vidas, os 

indivíduos são moldados mais do que em momentos posteriores ou 

anteriores. A intensidade das emoções dos adolescentes é uma questão 

que deve ser levada em consideração por advogados em alegações e 

defesas em casos de alienação parental.  

 

Essa intensidade não é surpresa, já que está na interseção 
entre muitas facetas da adolescência. Existe a abundância de 
emoções e os giros límbicos. Os altos são ainda mais altos, os 
baixos são mais baixos, as dores da empatia são insuportáveis 
e o brilho de fazer a coisa certa faz parecer que estamos aqui 
por um determinado motivo17. 

 

Ou seja, tudo que um adolescente sente é exacerbado, tendo em 

vista o momento de desenvolvimento inerente à fase da vida. Assim, o 

advogado pode abordar e explorar tais conceitos para trazer maior 

concretude e robustez às suas alegações.  

Para o advogado criminalista, nesse contexto, o conhecimento 

acerca do comportamento criminoso pode ser o diferencial de uma 

defesa simples para uma defesa elaborada e com valor agregado de 

mercado. O comportamento criminoso ocorre por diversos motivos que 

são estudados por vários campos da ciência, tais como a psicologia, 

medicina, criminologia e neurociência.  

Os motivos que levam a esse comportamento são extremamente 

relevantes para entendê-lo, defendê-lo e, até mesmo, para aplicar uma 

punição assertiva e relevante por parte dos juízes. A atividade cerebral 

humana é composta por diversas transmissões entre neurônios, 

basicamente, das quais os indivíduos estão conscientes acerca de uma 

quantidade insignificante perante o todo.  

Assim, com a tecnologia atual, é impossível afirmar ao certo como 

a atividade cerebral se dá e como o comportamento é causado. Um 

comportamento criminoso é precedido de segundos, minutos, dias, 

                                                             
17 Ibidem, p. 159. 



meses e anos de atividade cerebral, que é afetada pelos fatores 

ambientais que circundam um indivíduo. 

O controle que uma pessoa tem de seus impulsos (dentre eles, o 

criminoso) está intrinsecamente ligado aos seus genes e ao ambiente 

que o rodeia, mesmo que este não possa ser escolhido por aquela.  

O direito penal tenta se afastar de atribuir a punição a uma 

pessoa pelo que ela é e atribuir a uma pessoa pelo que ela cometeu. 

Contudo, há algumas contradições internas no sistema a respeito desse 

fato que levam a concluir pela importância de compreender o 

comportamento e a pessoa que o realizou para chegar à correta e justa 

punição e nesse contexto, o conhecimento disponibilizado pelo 

neurodireito se torna um grande aliado do profissional. 

Para além da ressignificação do comportamento criminoso, fato 

que possui impactos, inclusive, legislativos, outra questão que vale a 

pena ser mencionada é a compreensão de como o “ser-humano-juiz”18 

se comporta no momento da tomada de decisões, especialmente no que 

tange à análise probatória.  

Como toda e qualquer pessoa, magistrados são sensíveis aos 

chamados vieses cognitivos, equívocos de raciocínio baseados em 

atalhos dos quais o cérebro humano se utiliza para dar conta de se 

posicionar no mundo complexo em que está inserido. Isso significa que 

a imparcialidade é muito mais desafiadora do que os manuais de direito 

costumam apresentar. Nesse sentido,  

 

[s]abe-se que intuições ou primeiras impressões sobre pessoas 
ou fatos podem criar um viés, que condiciona toda a 
interpretação subsequente de fatos e condutas. Isso pode ser 
desastroso do ponto de vista de inquéritos e investigações, que 
deixam de se abrir para múltiplas possibilidades, e, em vez 

                                                             
18 BEZERRA, Ana Maria; CARDOSO, Renato César. Ser-humano-juiz: uma visão introdutória 
sobre os impactos do neurodireito na tomada de decisões judiciais. In: MUA, Cíntia Teresinha 
Burhalde; SILVA, Ângelo Roberto Ilha da; CARDOSO, Renato César (Org.). Neurociências 
aplicadas ao Direito. Porto Alegre: Fundação Fenix, 2022, p. 193-213.  



disso, focam em confirmar suspeitas iniciais, eventualmente 
infundadas, num efeito “bola de neve”19. 

 

Dessa maneira, levar em consideração que magistrados (e demais 

servidores do judiciário), humanos que são, são influenciáveis 

inconscientemente, advogados podem – e devem – atentar-se para 

aspectos como o horário que vão diligenciar ou peticionar, o modo como 

seu cliente deve se apresentar em audiências, dentre outros mais 

específicos. Conhecer vieses cognitivos permite, até mesmo, que se 

identifique eventuais tendências ou injustiças implícitas no decorrer do 

caso concreto em questão, o que pode fazer parte da construção de uma 

argumentação baseada em evidências.  

Não apenas para lidar com clientes e juízes, mas diversas outras 

situações com as quais advogados têm que lidar podem se beneficiar de 

uma compreensão neurocientífica do comportamento humano. A mídia 

e a opinião pública, por exemplo, são componentes importantes em 

determinados casos que envolvem fatos que alcançam grandes 

proporções midiáticas.  

 

Impende, todavia, aos formadores de opinião, aos segmentos 
esclarecidos da sociedade, promover o chamamento à razão. 
Nos estados democráticos de direito, a justiça de realiza por via 
do processo legal, assegurados aos réus o contraditório pleno e 
a amplitude de defesa, desejando-se que os protagonistas do 
processo (Juízes, Promotores de Justiça e Advogados) não se 
deixem contaminar pelos humores momentâneos da opinião 
pública, limitados que são à lei, à prova que se logrou produzir 
e à sua consciência20. 

 

No entanto, as influências podem acontecer inconscientemente, 

como pode demonstrar o conhecimento neurocientífico. Reconhecer 

essas tendências pode auxiliar advogados na apresentação de 

informações sobre o caso de maneira a mitigar os efeitos da 

superexposição midiática ou, até mesmo, argumentar pelo maior ou 

                                                             
19 HORTA, Ricardo Lins. Por que existem vieses cognitivos na Tomada de Decisão Judicial? A 
contribuição da Psicologia e das Neurociências para o debate jurídico. Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, Brasília, v. 9, n. 3, 2019, p. 75.  
20 LEITÃO, Hélio. Reflexões de um advogado. Fortaleza: Gráfica Tiprogresso, 2009, p. 25. 



menor valor de uma prova com base no quanto o caso concreto está 

sendo apresentado na mídia. 

Assim, quanto mais estudado e compreendido for o 

comportamento humano, mais a aplicação do Direito por parte dos 

advogados terá chances de ser considerada como de excelência.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Uma advocacia centrada no ser humano, na inovação e em 

soluções efetivas pressupõe o domínio de habilidades que vão muito 

além daquilo que tradicionalmente se aprende nas Faculdades de 

Direito.  

O perfil profissional buscado pelo mercado também começou a 

mudar, passando a ser necessária não mais a figura daquele 

profissional hiperespecializado, ao menos em valorização pelo mercado, 

mas sim de um especialista que detém um amplo leque de habilidades, 

ou seja, um profissional que domina os conhecimentos técnicos de sua 

área, mas também possui um conhecimento que vai além, abrangendo 

outros saberes, que lhe permitam ampliar seu repertório e aumentar as 

possibilidades de conexões entre conhecimentos diferentes. E mais: um 

profissional que vai além das habilidades técnicas, dominando também 

uma série de habilidades comportamentais e relacionais de suma 

importância, como comunicação, trabalho em equipe, empatia, 

inteligência emocional e conhecimentos sobre o neurodireito. 

Enfim, a sociedade da informação traz consigo um mercado de 

trabalho exigente, mas alcançável, principalmente, para aqueles que, 

além das habilidades técnicas, não renunciam à sua natureza humana. 

Diante do exposto, resta claro que os profissionais do ramo 

jurídico devem sempre estar atentos aos recentes estudos das ciências 

cognitivas que pautam a compreensão de como se comportam as 

pessoas entre si e diante de situações em que estão inseridas.  



O neurodireito, área de interdisciplinaridade entre direito e 

neurociências, de fato, possibilita que os advogados tracem estratégias 

que estejam alinhadas a evidências neurocientíficas, o que, certamente, 

levará a melhores resultados em sua atuação.  

Espera-se, então, que este estudo sirva para chamar a atenção 

dos profissionais do Direito para a necessidade de se atentar aos 

estudos das ciências cognitivas, notadamente da neurociência, com o 

objetivo de tornar a prática da advocacia mais atual, eficiente e fluida.  
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