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» O martelo 

 

 

 

 

 

 

O martelo, a par da balança comutativa e das deusas Thêmis e Iustiitia, é um dos mais fortes e 

notórios símbolos do Direito e da Justiça. Tem sido sobretudo visto e ouvido nas séries televisivas 

e no cinema americano. É símbolo de autoridade, atributo de potestade e sinal de força. 

Popularizou-se sobretudo nos Estados Unidos da América e teve certamente origem na mitologia 

nórdica, em especial em Thor, Deus dos Trovões. Thor seria portador de um martelo, de nome 

Mjollnir (que significa destruidor), que nunca errava o seu alvo. Este Deus usava luvas de aço para 

manejar o martelo e um cinto que duplicava a sua força, sendo portador de um incrível poder e 

autoridade que lhe permitia proteger os mortais do mal e separar os justos dos injustos. 

Maniqueísmo à parte, era o instrumento da decisão, do arbítrio e sinalizava ou executava o dictat.  
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O MARTELO E A VARA DOS MAGISTRADOS 
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Os antigos judeus e cristãos usavam o martelo nas suas reuniões e nos cultos públicos, visto que, 

para além de ter o simbolismo da Justiça de Deus, o consideravam uma forma de chamar a 

atenção da assembleia. De dirigir a comunidade. De impor o silêncio. De sublinhar a palavra. De 

ditar o veredicto. Também assim, o juiz, a justiça, através do uso do martelo, totalmente em 

madeira, faria notar e sobrelevar aos presentes a sua universalidade, autoridade e poder, bem 

como impunha o respeito, o silêncio, a ordem; e, mais, anunciava a sequência e a importância dos 

actos no decorrer da audiência. A simbologia do bater do martelo é, portanto, um sinal de alerta, 

pelo respeito a quem pode e um aviso de procedimento, pela ordem de silêncio. Mas diz-se que o 

significado da batida do martelo vai muito para além dos sinais de respeito e de autoridade.  

Trata-se de um gesto de mão, não totalmente despido de violência, física e sonora, que considera 

como finalmente decidido um determinado litígio submetido a julgamento. Em termos 

intelectuais, o uso do martelo dos juízes é visto como apoio no acto de ditar uma sentença. A 

batida do martelo na madeira, causando uma deslocação do ar e emitindo um sonoro estampido, 

representa a aplicação imperativa e coerciva da norma abstracta num mundo real e concreto.  

E trata-se aqui da ideia do abstracto (a simples deslocação descendente do martelo, pela força 

espiritual da norma e pela voz incorpórea do seu aplicador) a colidir com o mundo material (a 

mesa ou o suporte onde bate o martelo, a comunidade que ouve a sentença e o visado ou visados 

a quem ela directamente se aplica), a causar um resultado concreto (a deslocação do ar e o ruído 

produzido como consequência do encontro entre o movimento, o choque e a matéria) e que se 

traduz, a final, na concretização da norma jurídica a aplicar ao indivíduo e a divulgar à sociedade.  

» A vara 
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Por sua vez, a vara teve a sua origem na Roma Antiga e era uma espécie de bastão que se utilizava 

apenas para abrir caminho aos magistrados no meio da multidão.  

Sucede que, com o passar do tempo, este objecto tornou-se na insígnia que fazia com que a 

população reconhecesse e respeitasse a autoridade dos magistrados e que assegurava a imediata 

obediência às suas ordens. A vara 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.  

As Ordenações Filipinas passaram a exigir aos magistrados o uso da vara nas audiências, 

cavalgadas, cortejos e entradas e visitações, sob pena de multa de quinhentos reis sempre que 

fossem vistos sem a mesma.  

Os juízes ordinários, que tinham origem popular e deviam residir no local onde exerciam funções, 

presidindo também as sessões da Câmara Municipal, envergavam varas de cor vermelha, 

enquanto que os juízes de fora (que a partir do reinado de D. Afonso III foram colocados nas áreas 

concelhias) usavam varas brancas. Assim consagravam as Ordenações Filipinas: 

“E os juízes ordinários trarão varas vermelhas e os juízes de fora brancas 

continuadamente, quando pella Villa andarem, sob pena de quinhentos réis, por cada vez, 

que sem ella forem achados”. (Ordenações Filipinas, Liv. 1, p. 135). 

Diziam-se juízes “de fora” exactamente para se distinguirem dos juízes ordinários, que eram os 

juízes “da terra”. Estes juízes de fora eram nomeados pelo Rei, por um período de três anos no 

caso de serem letrados, ou por um período de um ano no caso de serem iletrados.  

A função dos juízes de fora era equilibrar a balança da justiça e regular o exercício da 

magistratura, evitando a parcialidade dos juízes ordinários que, algumas vezes e por serem da 

terra, faziam prevalecer relações de amizade, interesses políticos ou protecções especiais em 

detrimento do rigor, das leis e da jurisprudência e das relações de respeito e de igualdade.  

A existência de um juiz de fora colmatava estas disfunções, minorava ou afastava a parcialidade e 

garantia a maior isenção e a elevação do prestígio do poder judiciário, uma vez que, como o seu 

mandato era temporário, não permitia a criação de especiais contactos, a construção de redes 

tentaculares, a consolidação de amizades e a teia de interesses a que um juiz ordinário muitas 

vezes sucumbia por força do cargo, dos poderes fácticos e da sua própria natureza humana.  
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A propósito da vara consagrava ainda o Alvará de 1632: 

“E os Magistrados e Julgadores que usão da insígnia da vara, não as possão trazer de 

rota, ou de outra cousa semelhante, salvo de páo, da grossura costumada, não as 

trazendo abatidas mas diretas na mão, levantadas em proporção ao corpo: e só para as 

prisões lhes permitto as possão trazer quebradiças.” 

O facto de não as poderem “trazer de rota” significa que a vara não podia ser transportada atada, 

como se de uma chibata se tratasse, de modo a manter a dignidade do juiz: a vara de rota era 

feita de um material desprezível que diminuiria o símbolo da autoridade do juiz. 

Já a “grossura costumada” servia para impressionar, uma vez que a vara excessivamente fina 

poderia fazer decrescer o poder do magistrado. 

Assim se deu a evolução de significado da palavra vara: inicialmente significava apenas um pedaço 

de madeira, vermelha ou branca, que distinguia o juiz ordinário e o juiz de fora dos homens 

comuns e que simbolizava o poder e a autoridade destes magistrados.  

Posteriormente, visto que a palavra era usada para distinguir dois tipos distintos de juízes, passou 

a ser igualmente usada para distinguir as várias áreas da magistratura: vara cível, vara criminal, 

vara de família, etc. que, com a entrada em vigor da nova Lei de Organização do Sistema 

Judiciário, acabaram por ser extintas. 

Em suma, a Justiça portuguesa nunca teve propriamente martelo e agora, definitivamente, depois 

de a deixar cair em desuso, deixou mesmo de ter vara.  
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