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Sísifo e a bola da Justiça
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Inspirados em Camus, que afirmou que os mitos nos

oferecem “sua seiva intacta”, bastando que os

decifremos, nos propomos a transpor para o direito

penal 3 aspectos contidos no mito fundador da justiça

entre os homens, forjado por Platão:

▪ O sintoma normativo

▪ A urgência e a simplificação da dikê

▪ A perda do aidôs
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Sísifo
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“E então Zeus, inquieto por nossa espécie, ameaçada de desaparecer, manda
Hermes levar aos homens o respeito (aidôs) e a justiça (dikê), a fim de que na
polis reinasse a harmonia e as ligações criadoras de amizade.

Hermes pergunta a Zeus de que maneira deve dar aos homens o respeito e a
justiça : ‘Devo dividi-las como as outras artes ? [...] Ou devo dividi-las
igualmente entre todos ?’

www.basefilosofia.com.br

E Zeus responde : ‘Entre todos, e que cada um
tenha sua parte ; [...] além disso, estabelecerás a
seguinte lei em meu nome – que todo homem
incapaz de respeito e de justiça seja condenado à
morte, como um flagelo da cidade’.”

(Protágoras, 322 c-d)
Dikê
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Veremos ainda como o castigo de Sísifo é consequência de duas faltas : não
honrar uma promessa e incorrer em hybris, desmedida.

E como isso desencadeia e promove um percurso sem trajeto : ele se
movimenta sem parar mas não se desloca, fica sempre no mesmo lugar,
fechado em seu espaço-tempo, rigidificado, preso, imutável.

Contido por esse movimento passivo de idas e vindas, nosso sistema de
processo penal pode acabar como Sísifo, esquecendo a dimensão de futuro.
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Passando do mito à cena do processo penal entre nós, é fácil comparar a
ausência de trajeto com a falta de um projeto, ou seja, um esboço que
mergulhe suas raízes em um reservatório de sentido, abrindo horizontes e
fixando pontos de referência para a ação.
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Os legisladores parecem hoje incapazes de
responder à questão de Portalis: “Como
encadear a ação do tempo ?”

E aqui fazemos um link com o mito de
Prometeu: ao invés de ser acorrentado pelo
direito, este último é que acabou sob o jugo do
tempo, com o processo penal parecendo cada
dia mais dominado pelos tempora cambiantes
do ambiente.

Prometeu e a águia
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No que se refere ao Direito Penal e Processual Penal, o tempo é
elemento fundador de sua estrutura, já que tanto cria como elimina ou
“mata” o direito (por meio da prescrição), podendo sumarizar-se tal
mútuo imbricamento na constatação de que “a pena é tempo e o
tempo é pena”.

Pune-se através de quantidade de tempo e permite-se que o tempo
substitua a pena. No primeiro caso, é o tempo do castigo, no segundo, o
tempo do perdão e da prescrição.

O tempo, mais do que o espaço, é
o verdadeiro significante da pena.
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Na obra Crime e castigo, um texto clássico de F. Dostoiévski, temos
Raskólnikov carregando no tempo a culpa, ainda que provisoriamente
verifique-se a tentativa de se justificar, socialmente, que não houve
cometimento de crime, mas a realização de um favor à sociedade.

O fardo, entretanto, é um insuportável, e o protagonista da história se
entrega à polícia.

cena do filme
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“Sônia, eu quis matar sem casuística, matar
para mim, só para mim, só para mim ! A esse
respeito eu não queria mentir nem a mim
mesmo! Não foi para ajudar minha mãe que eu
matei – isso é um absurdo! Eu não matei para
obter recursos e poder, para me tornar um
benfeitor da humanidade. Absurdo ! Eu
simplesmente matei ; matei para mim, só para
mim : agora, quanto a eu vir a ser benfeitor de
alguém ou passar a vida inteira como uma
aranha, arrastando todos para a rede e
sugando a seiva viva de todos, isso, naquele
instante, deve ter sido indiferente para mim !”

(Dostoiévski, Crime e castigo, São Paulo, Ed. 34,
2001, p.427)
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