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RESUMO

A presente pesquisa, exploratória, ainda em fase inicial, visa refletir sobre o Direito a partir da literatura. Assim, utilizando a análise bibliográfica 
como técnica de pesquisa, busca-se fazer um garimpo semântico dos termos justo/injusto em literaturas canônicas de modo a verificar como tais 
conceitos foram forjados na história do ocidente. Com isso, pretende-se atingir o objetivo geral de constatar como esses termos foram mudando 
semanticamente ao longo da história, de livro para livro. Para tanto, a primeira obra analisada é a tragédia grega Eumênides – a terceira de uma 
trilogia que conta, ainda, com as peças Agamêmnon e Coéforas – escrita por Ésquilo e apresentada pela primeira vez em 458 a.C, em Atenas. A 
escolha por essa obra se justifica porque foi obra que fundou o Tribunal e a noção de in dubio pro reo na história do ocidente. Agamêmnon, o rei 
atrida, para poder partir para a Guerra de Tróia, sacrifica sua filha mais velha, Ifgénia, para o deus Poseidon, de modo que este lhe conferisse 
bons ventos e mar tranquilo para que chegue ao seu destino. No momento em que retorna da guerra, Agamêmnon é vítima de uma cilada e 
acaba morto pela sua esposa Clitemnestra, que realiza a proeza com a ajuda de seu amante. Ela comete tal crime para vingar o sacrifico da filha 
cometido pelo marido. Nesse ponto do enredo surge Orestes – filho de Agamemnon e Clitemnestra – que ao tomar ciência dos acontecimentos 
decide matar a própria mãe, para vingar o assassinato do pai. Por isso, ele começa a ser perseguido pelas Eumênides, deusas gregas encarregas 
de castigar aqueles que cometem crimes de sangue. Fugindo dessas divindades, Orestes chega ao altar de Atenas, onde súplica por proteção. A 
deusa decide amparar as súplicas e acaba por montar um tribunal – e esse é primeiro registro escrito da realização de um tribunal na literatura 
ocidental – em que Orestes será julgado pelos seus atos. Atenas cumpre o papel de juíza, o deus Apolo é incumbido de ser o advogado de defesa, 
as Eumênides ficam encarregas pela acusação e o fantasma de Clitemnestra aparece para dar seu testemunho. Ademais, 50 cidadãos atenienses 
são escolhidos para formar o júri. Iniciado o julgamento, o acusado confessa o crime, mas a defesa sustenta que o assassinato só foi cometido 
para vingar um crime anterior. A acusação, por sua vez, alega que, independente das motivações, um crime fora cometido, logo, quem o cometeu 
deve arcar com as consequências – no caso, ser condenado a morte. Ouvidas ambas as partes, os 50 jurados depositam seus vereditos numa 
urna. Ao terminar a contagem dos votos, verifica-se que ocorreu um empate. Desse modo, a juíza, Atena, entende que, como a acusação não foi 
capaz de persuadir a maioria, Orestes deve ser absolvido. Assim, tem-se o primeiro registro escrito do in dubio pro reo na história do ocidente. A 
partir da análise dessa tragédia, verifica-se os primórdios de uma justiça entendida como vingança – ‘‘olho por olho, dente por dente’’, também 
conhecida com Lei de Talião –  transformando-se numa justiça em que o acusado tem garantias e o direito de responder pelos seus atos perante 
um tribunal, de modo civilizado. Nota-se, portanto, uma primeira variação semântica do termo justiça. Finalmente, a análise dessa peça grega se 
mostra importante, pois percebe-se as origens de categorias ainda usadas contemporaneamente e basilares para um Estado Democrático de 
Direito. Dessa forma, nota-se que o estudo interdisciplinar, feito a partir de obras literárias, tem muito a agregar para a formação da comunidade 
jurídica.
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