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RESUMO 

 

 

AZEVEDO, Paulo Bueno de. Ensaio sobre a irracionalidade do sistema 

criminal à luz da obra religiosa de Lev Tolstói. 2017. 423 f. Doutorado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

O presente estudo versa sobre a irracionalidade do sistema criminal sob a 

perspectiva da obra religiosa de Tolstói. Em sua obra “Minha religião”, equivalente 

a uma releitura dos Evangelhos por Tolstói, o escritor russo, em alguns trechos, 

critica veementemente o sistema de justiça criminal, por intermédio de três 

refutações. De fato, para Tolstói, o livre-arbítrio seria uma ilusão e o Direito Penal 

seria completamente contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo e também à 

própria razão. De acordo com Tolstói, não se apaga o fogo com fogo. Nesta tese, 

serão analisadas, uma a uma, as assertivas de Tolstói. O livre-arbítrio será 

estudado sob diversos prismas (teológico, filosófico, literário, jurídico e 

neurofilosófico). Após, será examinado se o Direito Penal é realmente contrário 

aos ensinamentos de Jesus Cristo, discussão relevante num país de maioria 

cristã como o Brasil e no qual, ademais, igrejas cristãs têm influenciado o 

Parlamento em temas penais, como o aborto. Por fim, a irracionalidade ou 

racionalidade do sistema criminal será averiguada sob o ponto de vista tanto da 

existência quanto do funcionamento. Encerrando o trabalho, algumas propostas 

legislativas serão formuladas, concluindo-se com a demonstração da importância 

da leitura de Tolstói para os juristas contemporâneos. 

 

Palavras-chave: Tolstói. Sistema criminal. Religião. Irracionalidade. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

AZEVEDO, Paulo Bueno de. Essay on the irrationality of the criminal system 

in the light of Lev Tolstoy’s religious work. 2017. 423 f. Doctorate – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

The present study deals with the irrationality of the criminal system from the 

perspective of Tolstoy‟s religious work. In his work “My religion”, equivalent to a 

rereading of the Gospels by Tolstoy, the Russian writer, in some parts, vehemently 

criticizes the criminal justice system by means of three refutations. In fact, for 

Tolstoy, free will would be an illusion and Criminal Law would be completely 

contrary to the teachings of Jesus Christ and also to reason itself. According to 

Tolstoy, the fire is not extinguished with fire. In this work, Tolstoy‟s assertions will 

be analyzed one by one. Free will be studied under various prisms (theological, 

philosophical, literary and neurophilosophical). Afterwards, it will be examined 

whether criminal law is really contrary to the teachings of Jesus Christ, a relevant 

discussion in a country with a Christian majority such as Brazil and in which, in 

addition, Christian churches have influenced the Parliament in criminal matters, 

such as abortion. Finally, the irrationality or rationality of the criminal system will be 

investigated from the point of view of both existence and functioning. In closing the 

work, some legislative proposals will be formulated, concluding with the 

demonstration of the importance of the reading of Tolstoy for the contemporary 

jurists. 

 

Keywords: Tolstoy. Criminal system. Religion. Irrationality. 



 

 

RIASSUNTO 

 

 

AZEVEDO, Paulo Bueno de. Saggio sull’irrazionalità del sistema criminale alla 

luce dell’opera religiosa di Lev Tolstoj. 2017. 423 f. Dottorato – Scuola di 

Legge, Università di São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

Il presente studio riguarda l‟irrazionalità del sistema criminale dal punto di vista 

dell‟opera religiosa di Tolstoj. Nella sua opera “Mia religione”, equivalente a una 

rilettura dei Vangeli di Tolstoj, lo scrittore russo, in alcune parti, critica 

veementemente il sistema di giustizia criminale attraverso tre confutazioni. In 

effetti, per Tolstoj, il libero arbitrio sarebbe un‟illusione, il Diritto Penale sarebbe 

completamente contrario agli insegnamenti di Gesù Cristo e anche alla ragione 

stessa. Secondo Tolstoj, il fuoco non si estingue con il fuoco. In questo lavoro, le 

asserzioni di Tolstoy saranno analizzate una per una. Il libero arbitrio sarà studiato 

sotto vari prismi (teologico, filosofico, letterario e neurofilosofico). 

Successivamente, verrà esaminato se il Diritto Penale è in realtà contrario agli 

insegnamenti di Gesù Cristo, una discussione rilevante in un paese di 

maggioranza cristiana come il Brasile e in cui, inoltre, le chiese cristiane hanno 

influenzato il Parlamento in materia penale, come l‟aborto. Infine, l‟irrazionalità o la 

razionalità del sistema criminale saranno investigate dal punto di vista 

dell‟esistenza e del funzionamento. Chiudendo i lavori, verranno formulate alcune 

proposte legislative e si concluderà con la dimostrazione dell‟importanza della 

lettura di Tolstoj per i giuristi contemporanei. 

 

Parole: Tolstoj. Sistema criminale. Religione. Irrazionalità. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há quem diga que uma introdução deve ser elaborada apenas ao final do 

trabalho, enquanto outros, já cientes de tudo o que será escrito, não têm 

problemas em confeccioná-la logo no início. De minha parte, estou escrevendo 

esta introdução mais ou menos no meio da elaboração da tese, após a redação 

de dois capítulos, de modo que ela acaba sendo um resumo do que já foi escrito e 

uma previsão do que ainda virá. 

E se essa informação parece pouco convencional ou inútil ao leitor, aviso 

que assim o faço porque, depois de dois capítulos, consegui encontrar o tom da 

obra, ou, mais exatamente, o seu estilo. E essas poucas linhas já revelam que 

não se trata de algo muito convencional, ao menos para os padrões acadêmicos 

do campo jurídico. Trata-se de uma obra que, tentando não perder o rigor 

científico e argumentativo, é convidativa ao diálogo e busca mostrar mais 

incertezas do que certezas. Sobre as últimas, procurarei fundamentá-las da forma 

mais objetiva e racional possível. Não obstante a tentar demonstrar que uma total 

racionalidade é algo impossível no Direito Penal. 

A essa altura, o leitor pode estar pensando que, desde a leitura do título, já 

esperava algo, digamos, diferente. Ou pode muito bem ter pensado que esta tese 

seria uma tentativa estéril de demonstrar uma suposta erudição. Garanto que não 

é o caso, e também asseguro que não se trata de falsa modéstia. Asseguro não 

ser o caso, visto que não concebo o presente trabalho como definitivo e não 

considero que falarei verdades absolutas. Tudo estará sujeito a críticas, 

contestações, concordâncias e discordâncias. 

Neste momento, o leitor pode considerar a presente abertura 

demasiadamente não tradicional, quase como se eu estivesse lhe escrevendo 

uma carta, um e-mail ou, para tentar chegar à pós-modernidade, uma mensagem 

por um aplicativo de celular. Porém, é exatamente essa a minha intenção e já irei 

explicar o porquê. 

Geralmente, ao ler introduções de obras jurídicas ou de outros campos do 

conhecimento, encontro uma série de informações sobre a relevância do tema, a 

metodologia de trabalho e o resumo dos capítulos. Contudo, em regra, falta uma 



 
 

16 

informação que talvez seja relevante para alguns, talvez não para outros: por que 

o autor decidiu escolher exatamente aquele tema? Por que crimes omissivos? Por 

que imputação objetiva? Por que crimes contra a vida ou contra o patrimônio? 

Alguns casos são bastante óbvios, como o penalista que escreve um manual 

acadêmico sobre a parte geral do Código Penal, dedicado a estudantes de 

graduação, ou sobre Direito Penal Econômico, tema atualíssimo e que atrai a 

predileção de muitos que desejam iniciar ou aprimorar a carreira de criminalistas. 

Todavia, outros casos são muito pouco óbvios, gerando sérias dúvidas 

acerca das razões que levaram alguém a escrever sobre, por exemplo, o Direito 

Penal e Tolstói. E, como é este exatamente o meu caso, aqui chega o ponto em 

que desejo esclarecer essa questão.  

A resposta pode decepcionar o leitor, mas a ideia me ocorreu por mero 

acaso (ou será que não?). Explico melhor. Alguns anos atrás, enfrentei um dos 

piores momentos da minha vida, com a descoberta do abortamento espontâneo 

de minha primeira criança. Ou, pelo menos, daquela que seria a primeira.  

Como todo crente e religioso nada praticante, resolvi buscar o Senhor 

apenas no momento difícil, não exclusivamente por meio de orações, mas 

também por leituras de livros que melhor explicassem os ensinamentos de Jesus 

Cristo. Era um misto de tentativa de me redimir, de entender melhor o ocorrido e 

de reforçar a minha fé por meio da razão. 

Foi por ocasião dessas leituras que o acaso, ou não acaso, me fez 

encontrar a obra “Minha religião”, de Tolstói.1 Manuseando inicialmente o livro, 

chamaram-me a atenção as informações de que se tratava de uma crítica de 

Tolstói à Igreja Ortodoxa russa (tão severa a crítica que ele acabou por ser 

excomungado), além do que o grande escritor russo teria feito a sua própria 

tradução da Bíblia. A obra me interessou e a adquiri por motivos em nada 

relacionados ao Direito Penal. 

No entanto, para a minha surpresa, e para o meu agrado (o Direito Penal 

sempre foi a minha disciplina predileta nos tempos da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie), Tolstói, nessa obra, falou algumas coisas 

sobre o Direito Penal. Não foram nada agradáveis, porém, suas considerações, e, 

embora a explicação mais abrangente esteja no capítulo 1 desta tese, as 

                                                 
1
 TOLSTÓI, Liev. Minha religião. Organização e tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: 
Girafa, 2011.  



 
 

17 

resumirei aqui, rapidamente: 1) o livre-arbítrio é uma ilusão; 2) o Direito Penal é 

completamente contrário à Lei do Amor de Jesus Cristo; e 3) o Direito Penal é 

contrário à razão.  

No primeiro capítulo, além de explicitar essas questões, farei uma espécie 

de explicação do título do presente trabalho, analisando os seus principais 

termos. A pergunta inicial será: por que Tolstói? 

Tolstói, amparado na sua interpretação dos Evangelhos, condenou o 

Direito Penal, o que provocou em mim uma série de reflexões, passando eu a me 

perguntar se ele estava certo. 

Há alguma importância em se saber se Tolstói tem razão ao apartar 

totalmente Direito Penal e Cristianismo?  

Acredito que a conclusão seria muito relevante para os dias de hoje, eis 

que, quando se fala, por exemplo, em descriminalização do aborto ou das drogas, 

invariavelmente é noticiado que a Igreja Católica e outras Igrejas Cristãs 

posicionam-se de forma contrária. Num país laico, mas com uma população 

predominantemente religiosa, a oposição da Igreja é, sem dúvida, um obstáculo 

significativo à descriminalização de alguns temas.  

É notório, ainda, que, não obstante o nosso país seja formalmente laico, 

existem diversos parlamentares ligados a Igrejas, comumente chamados de 

“bancada evangélica”, especialmente influente e interessada em alguns temas de 

Direito Penal, a exemplo do crime de aborto e das respectivas excludentes de 

ilicitude. Alguns desses parlamentares (ainda que para ganhar o voto dos fiéis), 

são movidos por razões expressamente religiosas, o que enfraquece a garantia 

da laicidade. 

Mas, se Tolstói estiver certo, não deveria a Igreja posicionar-se, em 

verdade, pela total abolição do Direito Penal ou, no mínimo, se abster de 

confrontar tentativas de descriminalizar esse ou aquele crime? Isso é o que 

analisarei no capítulo 3 deste estudo, depois de, no capítulo 2, examinar a 

afirmação de que o livre-arbítrio é uma ilusão. 

A respeito do segundo capítulo, vale notar que ele também possui grande 

relevância atual, em tempos nos quais a legitimidade do Direito Penal parece ser 

posta em questão pela Neurociência. Discutirei o tema do livre-arbítrio em seus 

diversos aspectos: teológico, filosófico, neurocientífico, jurídico e até literário. 
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A propósito, é importante ressaltar que a presente tese não buscará fazer 

proselitismo nem terá cunho religioso-moralista. Não pretendo induzir ninguém a 

acreditar nem a desacreditar. Cada qual com a sua fé ou falta dela. Por uma 

questão de transparência, a minha fé, desde já, está colocada, e o leitor pode 

levar isso em consideração ao avaliar a tese e suas propostas. 

A análise da compatibilidade entre Cristianismo e Direito Penal, no capítulo 

3, será, portanto, objetiva, e, na medida do possível, científica, mas com uma 

metodologia interdisciplinar, quase se aproximando da transdisciplinaridade.2 Este 

estudo, portanto, não tem caráter estrita ou predominantemente dogmático. Vez 

ou outra, recorreremos à Dogmática, porém nem sempre. Poderei transitar entre a 

Filosofia, a Teologia, o Direito, a Literatura, a Política, a Criminologia etc. Sim, 

será mantido o enfoque jurídico. Mas, onde termina o olhar jurídico e começa o 

teológico ou o filosófico? Onde fica a Dogmática Penal na análise política ou na 

criminológica? A verdade é que o estudo do sistema criminal seria incompleto 

num olhar exclusivamente jurídico ou dogmático. Seria possível compreender, por 

exemplo, a jurisprudência penal somente sob a perspectiva dogmática? Não são 

poucos os casos de teorias penais que, em regra, restam ignoradas nas decisões 

dos juízes. A seletividade do sistema de justiça criminal, frequentemente acusada 

pela Criminologia, não pode ser analisada única e exclusivamente do ponto de 

vista dogmático. Não estou aqui a menosprezar a Dogmática. Pelo contrário, ela 

será importante auxiliar quando analisarmos, adiante, algumas normas penais, 

projetos de lei e julgados criminais. Contudo, deve-se reconhecer que um estudo 

sobre a racionalidade ou irracionalidade do Direito Penal deve ir muito além dela, 

como oportunamente será demonstrado nos dois últimos capítulos. 

                                                 
2
 Em tempo, cito os seguintes artigos da Carta da Transdisciplinaridade, adotada no Primeiro 
Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, apoiado pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): “Artigo 3 - A transdisciplinaridade é 
complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da confrontação das disciplinas dados 
novos que as articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. A 
transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de 
todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. [...] Artigo 7 - A transdisciplinaridade não 
constitui uma nova religião, uma nova filosofia, uma nova metafísica ou uma ciência das 
ciências. [...] Artigo 9 - A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta com respeito aos 
mitos, às religiões e àqueles que os respeitam em um espírito transdisciplinar. [...] Artigo 14 - 
Rigor, abertura e tolerância são características fundamentais da atitude e da visão 
transdisciplinar. O rigor na argumentação, que leva em conta todos os dados, é a barreira às 
possíveis distorções. A abertura comporta a aceitação do desconhecido, do inesperado e do 
imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do direito às idéias e verdades contrárias às 
nossas”. Cf. Educação e transdisciplinaridade. Paris: UNESCO, 2000, p. 168-171. Disponível 
em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/ 127511por.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2016. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/%20127511por.pdf
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No capítulo 4, analisarei a assertiva de que o Direito Penal é contrário à 

razão, investigando as doutrinas abolicionistas e as irracionalidades que 

permeiam o sistema criminal, examinando se elas são evitáveis ou se são 

inerentes ao seu funcionamento. 

Finalmente, no capítulo 5, tentarei delinear algumas soluções aos 

problemas verificados e procurarei esboçar algumas propostas de mudanças para 

a legislação penal, explicitando as razões pelas quais enfocarei determinados 

crimes. Algumas propostas legislativas de terceiros também serão analisadas.  

Sugerir um projeto de lei numa obra jurídica pode ser inusitado, mas é 

estranho que o seja. Na grande maioria das faculdades de Direito, inexistem 

disciplinas específicas sobre como se deve elaborar uma lei. As aulas práticas, 

em regra, restringem-se às peças processuais. O estudante de Direito aprende a 

interpretar a lei, porém não aprende a elaborá-la. Mas isso não é tarefa do jurista, 

dirão alguns. E por que não? Quem seria mais habilitado do que o jurista para 

elaborar uma lei? Serão propostos alguns critérios gerais para a elaboração de 

leis penais, seja criminalizando ou descriminalizando, atentando-se, ainda, a uma 

crucial recomendação de Tolstói, a ser oportunamente mencionada.  

 A propósito, devo admitir, ainda, uma falha crucial neste trabalho, que 

pretende analisar o Direito Penal sob a ótica das obras religiosas de Tolstói: não 

entendo o idioma russo. O resultado disso é que me limitarei às traduções de 

Tolstói. Isso pode ser um problema, se nos lembrarmos da expressão italiana 

traduttore, traditori.3 Para minimizar esse obstáculo, recorri à leitura de diversas 

obras de Tolstói, incluindo os seus grandes romances (“Guerra e paz” e “Anna 

Karênina”, dentre outros), com diferentes traduções e tradutores. 

Além disso, entendo necessária ainda mais uma informação a meu 

respeito, a qual considero elementar ao desenvolvimento do presente trabalho.4 

Escrevo estas linhas na perspectiva da minha atuação profissional, que a cada 

                                                 
3
 Em Português: tradutor, traidor. 

4
 Essa informação, além de tudo de pessoal a meu respeito que já foi dito, justifica a redação da 
presente introdução na primeira pessoa do singular, o que difere da redação dos demais 
capítulos, escritos na primeira pessoa do plural. Não vislumbro que a escrita na primeira pessoa 
do singular seja uma questão de arrogância. Talvez transmita até mais transparência, ao indicar, 
de maneira clara, o posicionamento pessoal do autor, do qual os leitores podem discordar à 
vontade. Dentre os inúmeros textos na língua inglesa, analisados neste trabalho, a maioria é 
escrita na primeira pessoa do singular, não tendo me causado qualquer impressão de 
arrogância. Entretanto, no capítulo 1, explicaremos a nossa opção pela utilização da primeira 
pessoa do plural no corpo da tese.  
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dia me molda e me forma. Escrevo, pois, sob o olhar de um juiz criminal. Não 

conseguiria escrever qualquer coisa sobre Direito Penal esquecendo-me da 

minha atividade na vara criminal. Isso me traz uma dificuldade maior, qual seja o 

dever de coerência. Se eu tenho independência como juiz, tenho, da mesma 

forma, liberdade acadêmica. Em alguns momentos do texto, poderei fazer 

referência, ainda que genérica, a algum processo por mim decidido. Trata-se de 

algo um tanto quanto incomum nas obras jurídicas, é bem verdade, 

especialmente considerando-se a assertiva de muitos no sentido de que o Direito 

também é uma Ciência. Pois bem, muitos cientistas de outros campos do 

conhecimento comumente referem-se aos seus experimentos. Isso, em regra, não 

acontece no campo jurídico, que também se pretende científico.5  

É preciso dizer, além disso, que o ingresso na magistratura modificou a 

minha percepção do Direito Penal. Não posso mais abraçar uma causa: tenho 

que decidi-la, não conforme a minha vontade pessoal (ou a minha fé), mas de 

acordo com o ordenamento jurídico, o qual, todavia, deve ser por mim 

interpretado. E qual a linha que separa a interpretação fundada em critérios 

dogmáticos da interpretação fundada em critérios pessoais? É possível traçar 

essa linha divisória? Isso vale para qualquer estudo ou obra doutrinária. O autor 

de um determinado trabalho é o acadêmico ou o advogado, o promotor etc.? Essa 

dúvida e esse dever de coerência certamente me perseguiram na realização 

deste trabalho. Apenas objetivo apontar, genericamente, em poucos momentos, 

alguns casos que já decidi e que serviram para moldar a minha atual visão.  

Por sinal, dentro da minha experiência como juiz criminal, também posso 

traçar um divisor de águas, qual seja a experiência, como juiz substituto, numa 

vara especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de 

valores. O trabalho na vara especializada tinha por enfoque aquilo que a 

Criminologia chamou de criminalidade do colarinho branco. Ao mesmo tempo, 

como juiz substituto, eu era chamado a atuar em outras varas criminais comuns, o 

                                                 
5
 No decorrer do presente trabalho, analisarei, ainda que de maneira rápida, a questão do Direito 
como Ciência. De qualquer forma, o método deste estudo seguirá os critérios para se chegar à 
objetividade: 1) a resistência da coisa; e 2) a suprassubjetividade. Pelo primeiro, sempre 
enfrentarei a resistência do objeto de estudo às minhas análises e conclusões pessoais, o que 
equivale a desenvolver um olhar crítico aos meus próprios pré-conceitos e verificar a validade de 
minhas considerações. Já a suprassubjetividade envolve o enfrentamento crítico de diferentes 
pontos de vista. Tais critérios são vistos na obra de Enrique Gimbernat Ordeig acerca do caráter 
científico do Direito Penal (Cf. Conceito e método da ciência do direito penal. Tradução de José 
Carlos Gobbis Pagliuca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 103-105).  
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que me fez perceber, com maior clareza, uma diferença de tratamento, na 

jurisprudência, entre os crimes do colarinho branco e os crimes de rua. Minha 

percepção sobre tal diferença se consolidou com a minha promoção a juiz federal 

titular da Subseção Judiciária de Andradina, uma tranquila cidade do interior 

paulista. 

Essa pode parecer uma informação inócua, mas não o é. Até adianto que 

tem a ver com a tese do ator situado, a ser discutida no capítulo 2. Assim, os 

locais em que estive e aquele no qual estou interferem em minha visão das 

coisas. Quando cheguei à Andradina, uma interessante constatação: o número de 

presos provisórios era muito superior ao da vara especializada da Capital. Não é 

exatamente surpreendente. Tentarei explorar as razões disso no decorrer da tese. 

A todos, desejo uma boa leitura e, espero, o início de um efetivo novo 

diálogo sobre o Direito Penal. Tenho esperança de que, um dia, pelo menos 

algum de meus filhos leia esta obra e possa aprimorá-la. Por causa do meu 

primeiro, que infelizmente não nasceu, escrevi este trabalho. Agradeço ao meu 

bebê, por ter cumprido a sua missão.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Vivemos numa era em que o diálogo se torna cada vez mais difícil, pois 

estamos todos absortos em nossas telas de computador, que, hoje, cabem nas 

palmas de nossas mãos. Além disso, no mundo virtual dessas telas, discordar do 

outro parece ter virado motivo de ódio e justificativa para ofensas. O debate de 

ideias torna-se cada vez mais raso e superficial. 

Foi nesse contexto que, em 2011, um lance do acaso ou do destino nos 

levou até a obra “Minha religião”, de Lev Nikoláievitch Tolstói. Num texto sobre o 

Cristianismo, Tolstói, para a nossa surpresa, repudiou veementemente o Direito 

Penal, por meio de, basicamente, três premissas: a ilusão do livre-arbítrio, a 

contrariedade do Direito Penal aos ensinamentos de Jesus Cristo e a sua 

contrariedade à razão. 

Claro que, a princípio, nossa primeira impressão, até como juiz de causas 

criminais e cristão, foi a de total discordância com Tolstói. Porém, sua leitura nos 

intrigou profundamente, e, anos mais tarde, neste doutoramento, optamos por 

resgatar a análise da obra de Tolstói e a forte impressão que ela nos deixou. 

No decorrer deste projeto, lemos outras obras de Tolstói, incluindo os 

clássicos “Guerra e paz” e “Anna Karenina”, além do essencial “Ressurreição”, 

este último, acreditamos, imprescindível para todo estudante e profissional do 

Direito. 

A análise do acerto ou desacerto das considerações de Tolstói nos levou a 

empreender um verdadeiro julgamento do Direito Penal e do próprio sistema de 

justiça criminal do qual ainda fazemos parte (como o cunhado de Nekhliúdov, em 

“Ressurreição”). 

O exaustivo estudo do livre-arbítrio, questão aparentemente interminável 

nos meios filosóficos, serviu de ponto de partida e base de todo o nosso trabalho. 

Se correta a afirmação de Tolstói, e de muitos outros, como visto, de que o livre-

arbítrio seria uma mera ilusão e de que todos os nossos atos seriam 

predeterminados, sem que pudéssemos fazer nada diferente, teríamos que 

concordar que o Direito Penal seria completamente contrário à razão. Só que, 

mesmo assim, nada poderíamos fazer, porque, nós julgadores, também agiríamos 
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de forma predeterminada, o que nos levaria a um beco sem saída. 

Reconhecemos, porém, na dúvida, na indecisão e na hesitação, a existência do 

livre-arbítrio, ainda que profundamente relacionado ao meio em que nascemos e 

às mais diversas circunstâncias de nossas vidas. 

Discordamos, pois, de Tolstói, nesse primeiro aspecto. Todavia, não fomos 

capazes de vislumbrar qualquer erro na sua tese de que o Direito Penal seria 

totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo nesta nossa era 

pós-moderna e tecnológica, as Religiões ainda influenciam muito a vida da 

sociedade e, por conseguinte, trazem reflexos para o Direito. Ainda hoje, vemos 

igrejas e pessoas religiosas, muitas delas cristãs, insistindo na criminalização de 

algumas condutas, como no caso do maior exemplo da atualidade, o aborto. Isso, 

mesmo diante do perdão recomendado pela maior autoridade católica, o Papa 

Francisco. Tolstói, se vivo hoje, correria o risco de ser novamente excomungado 

por algumas igrejas cristãs. Contudo, justamente nesse cenário, convém reavivar 

a sua poderosa mensagem para relembrar o que parece óbvio: que os 

ensinamentos de Jesus Cristo devem ser seguidos pela fé, e não pelo reforço do 

Direito Penal, o que, aliás, vem ao encontro do Estado laico. 

Por fim, quanto ao último desafio que nos foi imposto por Tolstói, 

concordamos parcialmente com ele. O sistema criminal, como qualquer outro 

julgamento, está e sempre estará indelevelmente vinculado a algum grau de 

irracionalidade. Mesmo assim, a sua existência não se mostra contrária à razão, 

pois não temos ideia do que ocorreria sem ele: caos, guerra de todos contra 

todos, um Estado totalitário e selvagem? Estamos, portanto, diante de um 

paradoxo, que não pode ser ignorado pelos penalistas, cujo trabalho deve ser o 

de mitigar as irracionalidades do sistema criminal. É o que nos é possível fazer.  

Importante, ainda, concluir que, ao considerarmos racional a existência do 

Direito Penal, não consideramos irracional o ensinamento de Jesus Cristo de que 

não devemos julgar. Sim, existe aqui uma contradição lógica no âmbito formal, 

porém, no âmbito da complexa vida humana em sociedade, temos apenas um 

paradoxo com o qual temos que lidar diariamente. Recordemos que as palavras 

finais de Jesus foram de perdão para os seus juízes e executores... 

A princípio, não parece haver nada mais ilógico do que o perdão. Se 

alguém causa um mal grave a outrem, é natural que pensemos que a vítima 

deseja a punição do ofensor. Quando a vítima decide perdoar o ofensor, isso 
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contraria as nossas expectativas racionais. Como alguém pode perdoar o que nos 

parece imperdoável? Nesse sentido, a lição de Jesus Cristo, defendida por 

Tolstói, contraria a nossa razão. Começamos, portanto, a adentrar o movediço 

terreno do irracional. Porém, esse campo possui as mais diversas nuances, que 

aparecem conforme a singularidade do caso concreto. Isso acontece porque o 

julgamento criminal não constitui apenas e simplesmente uma operação lógico-

dedutiva. O julgamento criminal analisa as vidas de pessoas, ofensores e vítimas, 

conforme a própria vida do julgador, que também se baseia nas argumentações 

de promotores e defensores, as quais, da mesma forma, são frutos de suas 

respectivas vidas. O que era para ser previsível ou racional por vezes se torna 

imprevisível ou irracional. E o pior é que tal irracionalidade pode levar a injustiças, 

não obstante nem sempre esse seja o resultado. As injustiças ocorrerão mais 

frequentemente quando os julgadores não se importarem com quem estão 

julgando, com a vida de quem está em suas mãos. Daí a necessidade de sempre 

julgar procurando verdadeiramente colocar-se no lugar do outro.   

Assim, para o juiz, promotor, advogado ou delegado, que se entende 

cristão, recomendável se faz abandonar qualquer eventual vaidade messiânica, 

pensando que está contribuindo para a salvação da sociedade ao condenar 

pessoas. Não está, muito embora se deva reconhecer que possa estar realizando 

o tal mal necessário. Com isso, a última recomendação de Tolstói atenua a 

conclusão radical que se poderia extrair da análise superficial de suas 

considerações. Não precisamos abandonar tudo, mas devemos evitar a mentira e 

a ilusão, hoje em dia muito difundidas nas teorias sobre as funções ideais das 

penas, as quais, em rigor, não refletem a situação real do cárcere. A Literatura 

pode nos ajudar a ver isso, como exemplifica, dentre tantos outros, o romance 

“Ressurreição”, de Tolstói. 

Daí, de todas essas considerações e também de nossa experiência 

profissional e acadêmica, surgiram as propostas veiculadas no presente trabalho. 

Contudo, um projeto de lei não é tarefa para um só. As propostas descritas nesta 

tese não foram concebidas para serem aplicadas sem discussão. É preciso 

submetê-las ao debate racional público, ao saudável diálogo. Por isso, esta tese 

não tem vocação para o monólogo, mas sim para o diálogo com todos os leitores. 

Além de inevitáveis, são, em verdade, imprescindíveis as opiniões, as críticas, as 

sugestões, a concordância e a discordância. Sem que a discordância implique 
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ódio ou menosprezo. Discordamos em parte de Tolstói e, no entanto, sua obra só 

nos causa admiração.  

Nekhliúdov, personagem criada por Tolstói em “Ressurreição”, que, em 

diversos momentos parece ser o alter ego do autor, discordou em quase tudo de 

seu cunhado, Ignáti Nikíforovitch, funcionário do sistema criminal russo, e discutiu 

veementemente com ele. Todavia, chegando ao ponto de ofender o seu cunhado, 

viu as suas lágrimas e comoveu-se com elas. Nekhliúdov percebeu, nesse 

momento, que talvez não fosse tão bom quanto pensava. Fica essa como a última 

lição de Tolstói a ser seguida.  
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