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Recordando o tempo em que ambos andávamos pelo Centro 

de Estudos Judiciários ensaiando ingressar na escola da Magistratura, 

o Sr. Dr. Carlos Pinto de Abreu pediu-me para vir aqui reproduzir 

algumas considerações que na época fiz a propósito do binómio Arte 

e Justiça. O propósito foi um exame oral, na área da cultura jurídica 

geral, no qual tive como opositor o então Director da casa que depois 

viria a ser governante. 

Fiz na altura, sem grande sucesso, um esforçado levantamento 

de várias fontes disponíveis a propósito desta específica temática. 

Recordo que, entre muitas outras, lamentavelmente, não cheguei a 

descobrir uma obra com o mesmo título do meu tema, da autoria do 

meu Digno e ilustre examinador. De então para cá perdi a memória das 

poucas referências que obtive e – pior ainda – perdi as minhas notas 

pessoais.  

Serve esta alusão para explicar e desculpar a ligeireza das notas 

que se seguem, de modo algum à altura do local e do momento que se 

destinam a assinalar. 

 

_____________________ 

*Notas de apoio à intervenção oral do Dr. Pedro Verdelho na abertura da 

exposição de pintura de Zi Machado Maia, que teve lugar na Universidade 

Católica Portuguesa, em Lisboa, a 12 de Maio de 2000, então organizada pelo 

Dr. Carlos Pinto de Abreu no seio do Congresso dos Advogados a que foi 

Delegado. 



 

 

Quando o tema é Arte e Justiça, desde logo se visa sublinhar a 

interacção entre a Arte e a Justiça. Assumindo a Arte como a 

comunidade dos artistas, entendidos na forma clássica, e a Justiça como 

o aparelho judiciário, dir-se-ia que ambas se usam mutuamente. Usam-

se de uma forma interessada e interesseira.   

A Arte e os Artistas usam a Justiça como temática nobre e 

respeitável. Como representação de um valor superior. Como motivo 

para sublimar formas de representação elevadas.  

A Justiça, por seu lado, usa a Arte para se solenizar. Usa-a para 

se definir, formal e publicamente. Pela Arte, a Justiça faz transcender 

uma certa imagem que tem de si própria ou que pretende dar de si 

própria. 

Assim foi ao longo da história dos homens. 

Na mitologia antiga, a Arte assumiu a Justiça na forma da 

divindade que a simbolizava.  

Noutra perspectiva, a divindade era corporizada num formato 

que correspondesse ao valor que representava. Havia assim uma certa 

confusão entre o valor simbolizado – a Justiça –, a forma de o corporizar 

e a divindade em causa, que o titulava (por sinal, sempre um deus 

feminino, se assim se pode dizer). 

No antigo Egipto, a deusa Maat, símbolo da Justiça, era 

representada pelos artistas com uma pluma de avestruz na cabeça. 

Simbolizava o equilíbrio e a harmonia do universo. Estes valores, 

aplicados à realidade social traduziam a Justiça como equidade, sentido 



da verdade e justiça em sentido restrito, material. Era esta perspectiva 

de Justiça representada por Maat, que a antiga civilização egípcia 

assumia com um conceito superior. Tratava-se de uma Justiça de 

inspiração divina, em que tudo tinha origem e fim nas divindades e no 

faraó, a sua face humana.  

A Athena Diké, deusa da justiça na Grécia Antiga, é apenas uma 

das vertentes da mais popular deusa do panteão grego. Diké (que tem 

complemento na Témis), o seu qualificativo, poderia actualmente 

traduzir-se por decisão judicial. Tal como acontecia com a deusa Maat, 

os valores que subjazem à sua representação são a harmonia e o 

equilíbrio.  

Contudo, estes valores, a harmonia e o equilíbrio, não são 

meramente estéticos. Pelo contrário, têm como referência o sagrado, 

por oposição ao profano. O profano, na vertente da tecné, de incidência 

material e funcional, merecia desprezo, na cultura grega clássica. Era 

um nível inferior da realidade, por se reportar à existência concreta. 

Pelo contrário, o nível da Justiça era superior, tendo como referência a 

sabedoria, a inteligência e os bons conselhos.  

A Justiça, configurada na Diké, era por isso apresentada com os 

olhos vendados. Esta faixa que lhe tapava os olhos e a impedia de ver 

pretendia significar o alheamento pelas realidades materiais e 

concretas. Significava também a concentração no raciocínio e na 

abstracção. Além disso, era-lhe posta nas mãos uma balança, 

pretendendo significar o equilíbrio na ponderação. 

Ao contrário, a deusa romana Iustitia, patrona da Justiça no 

panteão das divindades da Roma Imperial, era representada de olhos 



bem abertos à realidade que a rodeava.  

Esta abertura ao mundo significou uma dessacralização da 

Justiça que, enquanto conceito, desceu do Olimpo ao mundo real. 

Passou a ser uma função social. Tornou-se um ordenamento que seria 

útil se servisse para ser aplicada a casos concretos.  

Entre a Grécia e Roma, a Justiça deixou de ser uma categoria de 

raciocínio e passou a ser uma ordem normativa, concreta, sistemática e 

racional. Tornou-se uma técnica cuja finalidade era ser aplicada 

resolução de litígios entre cidadãos. Por isso, além de ter os olhos bem 

abertos, a Iustitia era representada com uma espada na mão, 

simbolizando a sua vertente prática e a sua finalidade última: dirimir 

conflitos, de forma coactiva. 

 Na figuração da Justiça feita em alguns edifícios públicos 

portugueses, a criatividade dos artistas fez a fusão dos dois modelos, 

carregando a deusa, simultaneamente, com todos os adereços 

identificáveis: a espada, a balança, a venda e outros. 

A Justiça, como temática, foi também querida dos artistas da 

Idade Média. A Europa, nesta época de intensa religiosidade, orbitava 

em volta da matriz cristã. As manifestações artísticas tinham como fim 

exaltar ou ilustrar a Fé, que era omnipresente. Seria despicienda 

qualquer criação fora deste âmbito.  

Por outro lado, a Justiça, ela própria, era também de origem e 

inspiração divina. A verdadeira Justiça, aquela que interessava, era a 

divina. Por isso, a imagem da Justiça era encarnada pelo Arcanjo São 

Miguel, apodado de «quem como Deus». Normalmente, São Miguel era 

representado na Idade Média empunhando uma espada ou uma lança, 



numa mão, e segurando uma balança com a outra. A São Miguel 

competia fazer a ligação entre o conceito de Justiça Divina e os homens. 

Não se preocupava com aquilo que era tido como pequenos interesses 

subjacentes aos conflitos terrenos. Reservava-se à pesagem das almas, 

no momento da sua subida ao Céu, ou da descida às profundezas do 

inferno. Sendo enviado de Deus, o Arcanjo, de espada e balança em 

punho, estava encarregado de fazer passar as almas pelo crivo dos 

critérios da Justiça Divina, encaminhando-os consoante o seu 

comportamento na vida terrena. 

Esta forma de apresentar as manifestações da Justiça, 

completamente alheia aos conflitos da vida terrena, revela bem a 

elevação, ao nível divino, do conceito no ambiente medieval. 

No contexto português, a arquitectura é uma forma de Arte 

particularmente interessante de observar, a propósito da sua interacção 

com a Justiça. O caso mais peculiar é o dos edifícios dos Palácios da 

Justiça, construídos ao longo do tempo por todo o país1. 

Ainda existem tribunais instalados em velhas casas, com aquela 

função ao longo de décadas, carregadas de história e tradição.  

Em Lisboa, o Tribunal Criminal (actualmente, as Varas Criminais 

de Lisboa), por exemplo, está instalado no mesmo local, o antigo 

Convento da Boa-Hora, há mais de 150 anos. Mas este tipo de situações 

é cada vez menos frequente.  

Com efeito, a generalidade dos tribunais judiciais portugueses 

está instalada em edifícios construídos no século xx e, em particular, no 

decurso da sua segunda metade. Interessa-me agora referir dois 

distintos tipos de construção, perfeitamente identificáveis: por um lado, 



os edifícios construídos nos anos 50 e (sobretudo) 60; por outro, 

aqueles que foram construídos nas décadas de 80 e 90. 

 

__________________________________________________ 

1 Já após a sessão para a qual foram coligadas estas notas, foi publicado um 
excelente texto sobre este ponto de pormenor de António Nunes («Pistas para 
uma análise da arquitectura judiciária portuguesa», Revista do Ministério 
Público, n.º 82, Abril/Junho 2000, página 71). Seria de grande utilidade ter tido 
este trabalho disponível na preparação destas modestas notas. A posteriori, 
optou-se pela não alteração das notas, à luz deste recente texto. 

 

Os primeiros, seguindo um modelo do regime anterior a 1974, 

significativamente ostentam a designação de Palácios da Justiça.  

São todos muito parecidos entre eles: grandiosos, pesados e 

solenes, com grandes fachadas de granito. Simbolizam a capacidade 

impositiva e coactiva do Estado. Destinaram-se a albergar um aparelho 

judicial muito formal e distante dos cidadãos. Corporizam uma certa 

Justiça, quase sagrada, que se impõe por si própria, componente de um 

Estado central e tutelar. Nesta Justiça, os cidadãos são apenas peças do 

todo. Não são, sequer, as mais importantes. 

Os edifícios de tribunais construídos nos anos 80 e 90 são 

normalmente mais discretos. Pretendem (nem sempre conseguindo) ser 

funcionais. Por vezes estão instalados em banais prédios urbanos. 

Respondem a solicitações de uma Justiça massificada, inserida num 

Estado dotado de recursos financeiros muito limitados. Deixam a 

solenidade do aparelho judiciário para segundo plano, informalizando-

se para poderem concretizar o imperativo constitucional de permitir o 

acesso do povo aos tribunais. Espelham uma Justiça que se pretende 



seja dos cidadãos. 

A Sétima Arte tem sido daquelas que mais tem evocado a 

Justiça.  

O cinema clássico – na fase do preto e branco – teve as grandes 

batalhas judiciais como assunto recorrente. Após os anos 80 o tema 

voltou à moda, sobretudo no pequeno ecrã.  

Em ambas as épocas, em regra, as histórias não se limitavam a 

contar o desenrolar de uma investigação ou um julgamento. Com 

efeito, para além disso, da generalidade dos filmes deste tipo 

ressaltavam duas ideias essenciais.  

Por um lado, a ideia da fragilidade da Justiça, enquanto ideal. 

Isto é, a ideia de que é difícil a luta entre o bem e o mal, como é difícil a 

luta entre a verdade e a mentira. Existem enormes riscos de que o bem 

não ganhe. Há maus e vilãos. Estes maus e vilãos por vezes chegam 

próximo dos seus fins. Só não os atingem, após duros confrontos.  

A outra das ideias sempre presentes é a da nobreza do valor 

Justiça. Este tipo de cinema exalta a boa decisão. Cativa o espectador 

para o sentimento de Justiça e procura a sua cumplicidade. Tudo está 

bem quando acaba em bem e neste caso acabará bem se a Justiça 

vencer. 

Modernamente, a televisão tem abordado a Justiça de uma 

forma mais imediatista. Para além do sensacionalismo, dificilmente 

enquadrável em seja qual for o conceito de Arte, a Justiça é hoje em dia 

escalpe lizada pela televisão através das decisões do aparelho judicial, 

sobretudo no que toca a processos envolvendo assuntos ou figuras 

públicas. Nessa medida, é um meio de esvaziar tensões sociais e de 



transpor conflitos entre grupos sociais para as salas de audiências. 

A Justiça pode, ela própria, ser encarada como uma forma de 

Arte. Tem regras, tal como outras artes. Há quem as cumpra com rigor e 

há quem o não faça. Há quem lhes dê solenidade e formalidade.  

Uma decisão é um texto. A sala de audiências é um palco, em 

que não há peça mas há julgamento. Não há guião, mas há regras, 

contidas nos códigos de processo. Os procedimentos e rotinas que se 

desenrolam podem revelar, ou não, formas criativas de o fazer. No acto 

judicial há vários actores. Cada um deles tem o seu papel bem definido. 

Por vezes, num litígio, a mera representação judicial – a forma dos actos 

– tem uma dimensão maior e torna-se mais importante que a essência 

da questão em litígio. Em certas manifestações artísticas, a estética – a 

forma – é também a parte mais importante da criação. Tal como a 

criação artística, a decisão judicial - cada decisão judicial - é única e 

irrepetível. 

Nesta perspectiva, os operadores da cena judiciária não podem 

confundir-se com artistas. Não podem cair na tentação de fazer da 

Justiça apenas uma forma de Arte. Agir assim seria como confundir a 

prenda com o embrulho. Neste plano, a Justiça não pode confundir-se 

com a Arte. 


