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A Justiça em dez esculturas 

Já vimos
1
 como em Roma uma representação escultórica de mulher assumiu a figura 

da deusa Iustitia, de olhos vendados, segurando uma balança, já com o fiel ao meio, a 

libertas equilibrada mas livre, como toda a liberdade deve ser, temperada com 

responsabilidade.  

Iustitia personificava a justiça, tendo na Grécia duas figuras equivalentes, a deusa 

Díke, bem como Thémis conselheira de Zeus. Difere desta por aparecer de olhos 

vendados, simbolizando a imparcialidade da justiça e a igualdade dos direitos 

independentemente dos extracto cultural, social e económico.   

Segundo a representação romana, a deusa deve estar sempre de pé durante a 

declaração do Direito, enquanto que, no centro, o fiel deve ficar no  

meio, totalmente na vertical, direito, já que os romanos objectivavam alcançar a 

prudência, que para eles significava o equilíbrio entre o abstrato e o concreto e que para 

Arsitóteles era a virtude das virtudes. Por sua vez, a deusa Diké, por muitos considerada 

como uma uma representação porventura até mais rica, surge com a balança 

desequilibrada mostrando que, na verdade, a justiça procura o equilíbrio, mas não o tem 

por garantido, é um instrumento e um processo.  

A igualdade não se alcança por mero decreto, como pode parecer ser essa a ideia 

subjacente à Iustitia, muiito menos apenas através de leis abstractas que ignoram as 

desigualdades, por vezes evidentes, que caracterizam a vida humana. A ideia de justiça 

também não se alcança pela simples imposição pelo poder, pois que o mero dictat 

apenas gera obediência, esquecendo uma das suas características mais importantes, a 

compreensão, e um dos seus fitos mais relevantes, a adesão.  

Quanto aos olhos, segundo a concepção grega, devem permanecer bem abertos e 

prescrutantes indicando que a Justiça não pode olhar apenas a lei e os argumentos 

trazidos para o tribunal, uma das pechas que pode ser apontada à representação romana. 

Tem de estar atenta às próprias desigualdades das partes, visando não apenas a 

igualdade, sobretudo a formal, mas também a equidade, a igualdade material, julgando 

de acordo com o caso concreto.  

É também fundamental um acompanhamento permanente da sociedade, almejando 

até a antecipação de futuras situações que careçam de previsão legal, já que a sociedade 

está em constante mutação e o home é a sua natureza e a sua circunstância.  
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A espada em riste, indica uma postura mais activa, imperativa e até mesmo coerciva 

da Justiça, intervindo sempre que necessário com a força para que seja reposto o 

equlibrio desfeito, apresentando uma visão de uma verdadeira “justiceira” e empenhada 

“activista”. 

Por fim, sob pena de não existir uma representação perfeita, uma vez que a perfeição 

é um conceito indeterminado, podemos procurar defini-la numa vertente mais prática ou 

sincrética, através do resultado desta breve análise sobre as esculturas da justiça, em que 

se torna impreterível opor ou acumular a visão romana à visão grega.  

Posto isto, a melhor não definição mas aproximação resulta da conjugação das duas 

concepções, isto é, a Justiça deve procurar ter um papel mais interventivo como nos é 

transmitido essencialmente pela Diké, ainda que remonte para um período anterior ao 

surgimento da Iustitia, assim como não pode ser alheia ao que a rodeia, não se podendo 

limitar apenas ao caso em concreto, mas a um conjunto mais alargado de variáveis.  

Por outro lado, a Iustitia conserva intactas ideias fundamentais como a igualdade, a 

imparcialidade, o conhecimento e o rigor necessário para a prossecução da Justiça como 

fim último. A visão romanística da Justiça constituiu uma evolução face à representação 

mitológica grega, mas como algo perfeito não é determinável, não se pode deixar de 

continuar a apontar os seus pontos fortes e fracos, ainda que também através da 

escultura, como veremos nestas dez esculturas de várias cidades do Mundo. 
 

 

Escultura sita no “Beco da Justiça”, na cidade de Berna, 

capital da Suíça, que tem o seu centro histórico 

classificado como Património Mundial da Humanidade 

pela UNESCO desde 1983. Representa a importância da 

Justiça que, através da venda nos olhos, nos diz que é 

“cega”, isto é, que todos são iguais perante si, 

centrando-se apenas nos factos concretos e não na 

pessoa do visado. Esta é uma imagem forte, mostrando 

que o seu poder prevalece em qualquer circunstância 

perante os demais, seja o poder do Rei, seja o poder da 

Igreja, porque o fim último de todos será a realização da 

Justiça não apenas na sua dimensão formal, mas acima 

de tudo, material; não apenas na dimensão social e política mas também no Juízo Final. 

A data da sua construção remonta a uma época longínqua, ao ano de 1543. 

 

http://www.bern.com/en/
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Esta é a mais divulgada das estátuas da Justiça 

(1543), sita na Gerechtigkeitsbrunnen em Frankfurt e 

representa a deusa grega Thémis, conselheira de 

Zeus, à imagem de Diké, surgindo com uma presença 

imponente, destemida, pronta para agir. Não menos 

importante é a referência ao facto de a mão esquerda 

estar levantada, dando a ideia de prevalência da 

ponderação, do juízo de equidade em detrimento da 

espada que simboliza a força da Justiça. 

 

 

 

A escultura Iustitia situada na entrada do Supremo 

Tribunal do Canadá, transmite-nos a ideia de uma 

das características essenciais da Justiça, a 

independência que se contrapõe a todos os poderes 

e interesses com os quais a tomada de decisão 

colide, como uma capa que a protege de todas as 

ameaças e pressões exteriores. 

A decisão que deve ser o reflexo cristalino da 

realização da Justiça, não pode nunca ser tentada a 

seguir um caminho, mesmo que à primeira vista 

mais fácil, de soçobrar perante a influência alheia, 

tomando-a despida de qualquer medo, 

constrangimento, tornando-a imune e imperativa, 

dissuasora e assertiva, através da presença da espada, ainda que aparentemente discreta 

e quase fora do olhar do espectador menos atento.
 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Frankfurt
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Escultura intitulada A Lei, de Jean Feuchère, que se 

encontra no centro da praça do Palácio de Burbon. 

Traz-nos à memória a expressão em latim “dura lex sed 

lex”. Por vezes a lei tem de ser dura, não pode 

fraquejar, tem de prevalecer, sem contudo deixar de 

existir o cuidado necessário por quem a aplica, de tratar 

igual o que é igual, e diferente o que é diferente, de agir 

e decidir com rigor, sim, mas também com ponderação 

e humanidade. Aqui, uma vez mais é visivel, e assume 

papel de destaque, a imperatividade que é característica 

da lei, mas acima de tudo, da decisão e da autoridade, 

através da presença da vara que “deveria ser usada ao 

alto, sempre com a extremidade virada para cima, e não podia ser abandonada ou 

delegada, de modo a evitar a perda ou a perda de credibilidade no poder judiciário e a 

não fazer parecer que outrem, que não o juiz, poderia ter tamanha autoridade”
2
.  Ao 

contrário de outras representações mais antigas, tanto a espada como a balança foram 

substituidas pela vara e pela lei, invocando o triunfo da lei pela razão, não podendo 

ignorar que a mesma foi esculpida depois do Código de Napoleão. 

 

 

 

Deusa Diké numa das suas representações em que 

surge sentada, com a espada na mão direita e a lei na 

mão esquerda, sugerindo um posicionamento mais 

moderado, dando primazia à sabedoria, secundarizando 

a força. Ao contrário de outras figuras, a lei assume 

também alguma notoriedade, na medida em que se 

procura moldar a actuação das pessoas pela 

imperatividade da lei, em detrimento do uso da força da 

espada, ainda que a mesma continue presente e visível. 

 

Poder da Lei em Olomouc, República Checa. 
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https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
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Imagem de Themis, dando uma ideia de prevalência da 

igualdade, indo ao encontro de uma das suas 

características mais fortemente citadas, a sua sabedoria, 

passando, porventura, a mensagem da importância da 

compreensão da decisão, ou até da necessidade de 

adesão à lei, em contraposição ao mero acatamento ou à 

aceitação forçada fruto da sua imperatividade e 

coercibilidade, uma vez que a espada permanece, mas 

ao contrário das outras figuras, aqui a espada está para 

baixo e em posição mais recuada. 

 

Themis, Chuo University Suginami,Suginami-ku, Japão 

 

 

Escultura da Iustitia que se encontra no topo de Old 

Bailey, o Tribunal Central Criminal em Inglaterra, 

vulgarmente conhecido apenas como Old Bailey, um 

dos muitos edifícios, onde se estabelece 

inclusivamente a Corte da Coroa. Constitui um dos 

símbolos da imparcialidade, da isenção, da 

equidistância e da universalidade da Justiça, descrita 

pelos dois braços abertos, em que do lado direito surge 

a espada, e, no lado oposto, a balança, representando a 

igualdade e equidade que deve moldar a sua actuação. 

A própria posição do corpo de Iustitia parece aludir a 

uma balança, procurando encontrar o equilíbrio 

perfeito na ponderação e na decisão. 

 

 

Iustitia, Old Bailey, Londres 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Suginami-ku&action=edit&redlink=1
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Representação de Themis semelhante a outras, em que é 

possível visualizar igualmente a presença da espada e da 

balança, transmitindo a ideia subjacente à escultura também 

presente no Japão, em que a imperatividade só por si passa 

a segundo plano, favorecendo a compreensão da decisão 

sustentada na avaliação do caso concreto, apelando à 

sabedoria e à praxis inerente à actuação da justiça 

 

 Goddess of Justice, Austrália                                                  

 

 
 

 

 

A deusa da Justiça, neste caso representada à escala 

humana, sentada e com os pratos da balança em cada mão, 

já sem fiel, pois aqui caberia a quem aplica a justiça, aferir 

da igualdade, imparcialidade e equidade da decisão para 

cada caso em concreto. 

 

Shelby County Courthouse, Memphis, Estados Unidos da 

América 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, localiza-se junto ao 

Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no Brasil. Segue 

a tradição de a representar com os olhos vendados, para 

demonstrar a sua imparcialidade, e com a espada pronta, 

símbolo da força de que dispõe para aplicar o direito. Por 

outro lado, contraria o estilo tradicional das anteriores, 

apresentando um design moderno, com linhas simples, 

apesar de ter sido construída nos anos 60, constituindo um 

exemplo da transversalidade e da modernidade dos ideais 

inerentes ao conceito de justiça que não é estático.  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ceschiatti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:A_Justica_Alfredo_Ceschiatti_Brasilia_Brasil.jpg

