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HOJE É DIA D...HOJE É DIA D...

8 de dezembro
 



 
“Justiça é um conceito que se refere a um estado ideal de interação social em que há

um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses,
riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social.

Trata-se de um conceito presente no estudo do direito, filosofia, ética, moral e
religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto

social de uma determinada região e sua perspectiva interpretativa.
 

Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo que designa o
respeito pelo direito de terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser

maior em virtude moral ou material. A Justiça pode ser reconhecida por mecanismos
automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação pelos tribunais,

através do Poder Judiciário”.
 

 
Prof. Dr. René Dellagnezze 

 
A Justiça, de Rafael Sanzio - Vaticano, Stanza della Segnatura - meisterdrucke.pt

 



O Poder Judiciário brasileiro comemora no dia 8 de dezembro, o Dia da Justiça.
A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 8.292 de 1945 , que assim determinou em
seu artigo 1º:

"Art. 1º Será feriado em todo o território nacional, para efeitos forenses, o dia 8
de dezembro, consagrado à Justiça."

 
Este Decreto-Lei foi assinado pelo Presidente da República em exercício, José
Linhares, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, que governou o país
por apenas três meses, após a destituição do Presidente Getúlio Vargas. Na
presidência, Linhares tinha por principal objetivo assegurar a realização de
eleições e administrar o país até esse pleito. Nesse período permaneceu em vigor
a Constituição de 1937.

 
O Presidente em exercício José Linhares

wikipedia creative commons
 

O Decreto-Lei foi reafirmado posteriormente pela Lei nº 1.408, de 1951, assinada
na nova gestão do Presidente Getúlio Vargas, cujo artigo 5º assim estabeleceu:

Art. 5º Não haverá expediente no Fôro e nos ofícios de justiça, no "Dia da
Justiça", nos feriados nacionais, na têrca-feira de Carnaval, na Sexta-feira

Santa, e nos dias que a Lei estadual designar. 

 
O Presidente Getúlio Vargas
wikipedia creative commons

 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8292-5-dezembro-1945-457483-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8292-5-dezembro-1945-457483-publicacaooriginal-1-pe.html
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/jose_linhares
https://www.ebiografia.com/getulio_vargas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1408-9-agosto-1951-361886-publicacaooriginal-1-pl.html


Os tribunais, fóruns e órgãos ligados ao
Judiciário não funcionam neste dia em virtude
do feriado em todo território nacional

Nesta Edição do “Hojé é Dia D” abordaremos a História da Magistratura, uma
vez que seus membros aplicam e distribuem a Justiça, sempre auxiliados pelos
servidores públicos de cada órgão do Poder Judiciário, cujo dia é o 28 de
outubro. Outros órgãos, como o Ministério Público e as Procuradorias, e a
Advocacia, seja pública ou privada, também são responsáveis pela construção
do sistema de Justiça.

Embora, oficialmente, o Dia do Juiz seja o 11 de agosto, mesma data dedicada
ao Advogado, vamos reservar esta edição à reflexão sobre a missão e atuação
do Juiz. 

Na edição de 2020 sobre a data abordaram-se
alguns símbolos relacionados ao Poder
Judiciário, os órgãos da Justiça, sua missão
constitucional e as funções essenciais ao seu
funcionamento.

https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/28-de-outubro-Dia-do-Servidor-Publico.pdf
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/11-de-agosto-Dia-do-Advogado.pdf
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/8-de-dezembro-Dia-da-Justica.pdf
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/8-de-dezembro-Dia-da-Justica.pdf


 
O surgimento da

figura do Juiz no 
Direito Romano

 
Magister, do latim, significa chefe ou superintendente, já magistratus
pode ser tanto o cargo de governar (magistratura) como a pessoa
que o exerce (magistrado).

O surgimento da figura do juiz tem relação direta com o nascimento
das civilizações, e com a ideia de que um terceiro, tido como neutro,
seria essencial para a resolução de conflitos. Na Roma Antiga por
exemplo, os senadores se dedicavam ao julgamento de questões,
exercendo a função de magistrados.

 
O Magistrado romano - greelane.com
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O Juiz, na antiguidade, era uma
figura criada no imaginário dos
povos, que entregavam suas vidas e
decisões a terceiros, a quem
imaginavam possuir, mais
freqüentemente por uma escolha
divina, o poder de vislumbrar o
melhor caminho ou solução.
Também se tornou figura central
nos Conselhos dos Anciãos das
respectivas comunidades, quando
eram chamados a decidir sobre
determinadas questões, geralmente
de interesse coletivo, ou de interesse
individual, mas que repercutiria
como modelo ou expiação para os
demais membros da coletividade.
Assim, gradativamente, foram se
estabelecendo normas de conduta e
de convivência que foram
norteando o direito de cada um e
do grupo comunitário.

A partir da sistematização,
mesmo que precária, dos
normativos de convivência,
através dos legisladores ou
conselheiros, paulatinamente,
surgiu a necessidade de
estruturar de forma
organizada o papel da
Justiça e do Juiz.



Ao longo da história do Brasil, o Poder Judiciário sofreu diversasAo longo da história do Brasil, o Poder Judiciário sofreu diversas
mudanças de organização e funcionamento.mudanças de organização e funcionamento.

Brasil ColôniaBrasil Colônia

Nesse período, marcado pela entrada de europeus no Brasil, asNesse período, marcado pela entrada de europeus no Brasil, as
atividades judiciárias ainda não estavam totalmente consolidadas, sendoatividades judiciárias ainda não estavam totalmente consolidadas, sendo
difusamente distribuídas. A partir do século 17, o Brasil começou adifusamente distribuídas. A partir do século 17, o Brasil começou a
contar com tribunais. contar com tribunais. O O Tribunal de Relação da Bahia, instituído emTribunal de Relação da Bahia, instituído em
1609, foi o primeiro1609, foi o primeiro..

  
O Tribunal de Relação da Bahia, o primeiro do Brasil - fonte TJBAO Tribunal de Relação da Bahia, o primeiro do Brasil - fonte TJBA

https://www.conjur.com.br/2008-mar-31/bahia_abrigou_primeiro_tribunal_justica_brasil


Regime imperialRegime imperial

Embora a organização judiciáriaEmbora a organização judiciária
tivesse adquirido certa estabilidadetivesse adquirido certa estabilidade
ao longo do reinado de D. Pedro II,ao longo do reinado de D. Pedro II,
ainda estava longe de alcançarainda estava longe de alcançar
independência e autonomia. Elaindependência e autonomia. Ela
estava fortemente atrelada a umaestava fortemente atrelada a uma
subordinação constitucional esubordinação constitucional e
institucional ao poder imperial.institucional ao poder imperial.

PeríodoPeríodo  
RepublicanoRepublicano

O Período Republicano, que vai de 1889 a 1985, ficou marcadoO Período Republicano, que vai de 1889 a 1985, ficou marcado
principalmente por duas importantes medidas: a criação da Justiçaprincipalmente por duas importantes medidas: a criação da Justiça
Federal e a do Supremo Tribunal Federal, pelo Federal e a do Supremo Tribunal Federal, pelo Decreto nº 848, de 11 deDecreto nº 848, de 11 de
março de 1890março de 1890..

A A Constituição de 1934Constituição de 1934  trouxe algumas garantias aos juízes que se trouxe algumas garantias aos juízes que se
assemelham às atuais, como vitaliciedade, inamovibilidade eassemelham às atuais, como vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de vencimentos e determinou que os juízes nãoirredutibilidade de vencimentos e determinou que os juízes não
exercessem outra função pública. Já a exercessem outra função pública. Já a Constituição de 1937Constituição de 1937 , apelidada, apelidada
de “polaca”, por ter sido inspirada pela carta da Polônia, datada de 1935,de “polaca”, por ter sido inspirada pela carta da Polônia, datada de 1935,
editada por editada por Jósef PilsudzkiJósef Pilsudzki , Ministro da Guerra daquele País, consolidou, Ministro da Guerra daquele País, consolidou
o poder ditatorial do Presidente Getúlio Vargas. Dentre suaso poder ditatorial do Presidente Getúlio Vargas. Dentre suas
determinações, reduziu os direitos e garantias individuais,determinações, reduziu os direitos e garantias individuais,
empreendendo a desconstitucionalização do mandado de segurança eempreendendo a desconstitucionalização do mandado de segurança e
da ação popular, manteve extinto o cargo de Vice-Presidente dada ação popular, manteve extinto o cargo de Vice-Presidente da
República, determinou a nomeação de prefeitos pelo Governador doRepública, determinou a nomeação de prefeitos pelo Governador do
Estado, e eliminou a Justiça Federal de primeira instância, colocando emEstado, e eliminou a Justiça Federal de primeira instância, colocando em
disponibilidade ou aposentando juízes federais.disponibilidade ou aposentando juízes federais.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D848impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski


A constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos,A constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos,
restabeleceu a Justiça Eleitoral e incluiu a Justiça do Trabalho no Poderrestabeleceu a Justiça Eleitoral e incluiu a Justiça do Trabalho no Poder
Judiciário.Judiciário.

O O Ato Institucional nº 2, de 1965Ato Institucional nº 2, de 1965, por sua vez, reinstituiu a Justiça, por sua vez, reinstituiu a Justiça
Federal de Primeira Instância.Federal de Primeira Instância.

Na vigência da Na vigência da Constituição de 1967Constituição de 1967, o , o Ato Institucional nº 5Ato Institucional nº 5
suspendeu todas as garantias de vitaliciedade e inamovibilidade dossuspendeu todas as garantias de vitaliciedade e inamovibilidade dos
juízes e excluiu de qualquer apreciação judicial todos os atos praticadosjuízes e excluiu de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados
de acordo com o Ato Institucional e seus Atos Complementares.de acordo com o Ato Institucional e seus Atos Complementares.  

  
Capa O Globo de 1937 - Memória O GloboCapa O Globo de 1937 - Memória O Globo

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm


Capa Folha de SãoCapa Folha de São
Paulo sobre o AI5 -Paulo sobre o AI5 -
google imagensgoogle imagens

Nova RepúblicaNova República

A chamada A chamada Nova RepúblicaNova República é o período que vai de 1985 (fim da é o período que vai de 1985 (fim da
ditadura militarditadura militar) até hoje e tem como marco principal a) até hoje e tem como marco principal a  ConstituiçãoConstituição
de 1988de 1988 e seu processo de elaboração. A Assembleia Nacional e seu processo de elaboração. A Assembleia Nacional
Constituinte foi um importante marco na ruptura com os resquíciosConstituinte foi um importante marco na ruptura com os resquícios
ditatoriais que até então dificultavam o exercício das liberdadesditatoriais que até então dificultavam o exercício das liberdades
individuais e a atuação harmônica entre os três poderes.individuais e a atuação harmônica entre os três poderes.

  
A promulgação da CF de 1988 marcou a volta da democracia ao país - Jornal da CidadeA promulgação da CF de 1988 marcou a volta da democracia ao país - Jornal da Cidade

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Rep%C3%BAblica
https://memoriasdaditadura.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm


Juízes Federais Juízes Estaduais
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Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2018 há
cerca de 18 mil magistrados em atividade no país, e cerca de 4.400
postos vagos.

A maioria dos juízes (69%) está lotada
na Justiça Estadual, ramo que tem 22%
de vacância. Na Justiça Federal, que
reúne pouco mais de 1.900 juízes (31%),
o índice é de 24% de vacância.

Quanto à distribuição de cargos da
Magistratura entre homens e mulheres,
ainda é grande a disparidade. Veja os
gráficos:

*Fonte: CNJ, Justiça em Números, relatório de 2018
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Na Justiça Federal da 4ª Região, que compreende o TRF4 e as Seções
Judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há 27
desembargadores federais, sendo 19 homens e 8 mulheres; os juízes
federais somam 398, dentre os quais 267 homens e 131 mulheres.

Na JFPR, são 139 magistrados, sendo 91 homens e 48 mulheres.

* Dados fornecidos pelo Núcleo da Magistratura/NUMAG/TRF4, em 09/11/2021.



O “juiz de fora” era um magistrado nomeado pelo Rei de Portugal para
atuar em conselhos onde era necessária a intervenção de um juiz isento e
imparcial, que normalmente seria de fora da localidade. Em muitíssimas
ocasiões, os juízes de fora assumiam também papel político, sendo
indicados para presidir câmaras municipais como uma forma de controle
do poder central na vida municipal.

A figura do juiz de fora surgiu em Portugal em 1327, com o Rei D. Afonso
IV. Este tipo de magistrado era nomeado pelo rei, sendo frequentemente
transferido de localidade. A principal função do juiz de fora era zelar pelo
cumprimento da justiça em nome do rei e de acordo com as leis do reino.
Ademais, a autoridade de que o juiz de fora gozava era muito superior à
dos juízes ordinários dos conselhos locais.

 
Estação de diligência de Curitiba, 1881 - Hugo Calgan

- 

https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/
https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/
https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/


Gregório de Matos Guerra
(Salvador, 23 de dezembro de 1636
- Recife, 26 de novembro de 1696),
poeta alcunhado de Boca do
Inferno ou Boca de Brasa, foi juiz
de fora de Alcácer do Sal, cidade
portuguesa da região de Setúbal.
É considerado um dos maiores
poetas do barroco em Portugal e
no Brasil e o mais importante
poeta satírico da literatura em
língua portuguesa no período
colonial.

 
Gregório de Matos Guerra foi Juiz de Fora -

ebiografia

A introdução desta figura judicial encontra justificação na necessidade de
nomear um juiz realmente isento, imparcial e, literalmente, de fora das
povoações, a fim de garantir julgamentos justos. O cargo não podia ser
exercido no local de origem ou na residência habitual do magistrado.
Também não eram permitidos quaisquer outros vínculos com a população
local, por meio de matrimônio ou amizade íntima.

https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/
https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/


Juiz de paz é um magistrado, frequentemente sem formação jurídica, que
exerce diversas funções judiciais consideradas como "menores" (pequenas
causas ou demandas, casamentos, etc.), resolvendo-as através de
conciliação. Exerce, normalmente, outras funções não judiciais como:
administrativas (fiscalização de execução de obras, por exemplo), ou
eleitorais (presidência de mesas de votação, por exemplo). Em
conformidade com a lei brasileira, o casamento é um ato de competência
exclusiva do juiz de paz, que sempre é assessorado pelo oficial do cartório
do Registro Civil. Ao juiz cabe certificar-se de que os nubentes preenchem
todos os requisitos legais constantes do novo código civil brasileiro, pois
não os havendo o casamento não poderá ser realizado.

 
Juíza de paz celebra casamento - Jornal A Crítica

 

A origem da justiça de paz
está ligada à formação do
"King's Peace" (também
usado em latim, como "Pax
Regis"), na Inglaterra, cujo
objetivo era consolidar a
autoridade do poder
central. 

Sua criação deu-se no reinado de Eduardo III, embora seja possível ligar
os novos juízes aos antigos "conservadores da paz" ("conservators of the
peace") criados por Hubert Walter, Arcebispo da Cantuária e chefe do
conselho de ministros na Inglaterra durante o reinado de Ricardo I.

https://www.ebiografia.com/gregorio_matos/
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservador_da_paz&action=edit&redlink=1


Segundo a Constituição Brasileira
(caput do art. 98 e inciso II), a União
e os Estados devem criar uma justiça
de paz, remunerada, composta de
cidadãos eleitos pelo voto direto,
universal e secreto, com mandato de
quatro anos e competência para, na
forma da lei, celebrar casamentos,
verificar processos de habilitação e
exercer atribuições conciliatórias, sem
caráter jurisdicional, além de outras
previstas na legislação. Na prática,
nunca houve tal eleição e tramita na
Câmara dos Deputados uma
proposta de emenda constitucional
que propõe que os juízes de paz
sejam admitidos por concurso
público. 

O Conselho Nacional de Justiça,
entretanto, editou a Resolução nº
125/2010, em que prevê a figura do
conciliador para atuar em mediações
e soluções consensuais de conflitos,
atuando, assim, como espécie de “juiz
de paz”.

O Juiz de Paz na Roça (1838) é uma
peça teatral do escritor, dramaturgo e
diplomata carioca Martins Pena (1815-
1848), considerado o “Molière
Brasileiro”. Trata-se de uma comédia
em 23 atos (cenas), que se passa na
roça e aborda com humor o jeito
particular de ser do matuto do Brasil
do século XIX. A peça transcorre em
torno de uma família interiorana e do
cotidiano de um juiz de paz neste
ambiente, explorando uma série de
situações em que transbordam a
simplicidade e inocência daquelas
pessoas.

Na comédia, o juiz de paz usa sua
autoridade e inteligência para lidar
com a absurda inocência dos roceiros,
que lhe trazem os mais cômicos casos.
O escrivão aparece como funcionário
mais próximo do juiz, viabilizando suas
ordens. Os outros personagens são os
cidadãos que apresentam ao juiz de
paz as esdrúxulas situações que ele
deve resolver...

 
O escritor Martins Pena - ABL

 

https://atos.cnj.jus.br/files/compilado18553820210820611ffaaaa2655.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martins_Pena


Juiz Classista, também chamado de Juiz Vogal, era o juiz leigo, não
togado, isto é, não necessariamente graduado em Direito, que era
escolhido pelos sindicatos de trabalhadores e de empregadores para um
mandato temporário na Justiça do Trabalho.

A Carta Magna de 1934 previu a figura do representante classista nos
parlamentos, como vogal, eleito pelos sindicatos. A instituição do juiz
classista, inicialmente saudada como uma garantia democrática e popular
existente em vários países (como Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha e
Dinamarca), passou, contudo, a ser severamente criticada ao longo de sua
existência no Brasil. Sua extinção ocorreu em 1999 por meio da Emenda
Constitucional nº 24/1999.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc24.htm


O martelo do juiz, também chamado
de malhete, é um dos mais fortes e
conhecidos símbolos do direito e da
justiça. Sua origem é controversa.
Alguns autores ligam o martelo à
mitologia grega, ao deus Hefesto,
divindade do fogo, dos metais e da
metalurgia, conhecido como o ferreiro
divino. Outros consideram sua 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. 

O martelo ou
“malhete”

Outros autores, ainda, ligam-no ao antigo cajado dos sacerdotes judeus e
cristãos que, ao presidir cultos ou reuniões públicas, utilizavam-no para
chamar a atenção da assembleia. No Direito, o martelo representa o sinal
de alerta, respeito e ordem para o silêncio. O martelo da justiça tornou-se
conhecido do público em razão de filmes com enredos envolvendo tribunais
na Inglaterra e nos Estados Unidos, quando o juiz o utiliza para pedir
ordem na sessão e anunciar vereditos. No Brasil, a magistratura usa o
martelo em casos no Tribunal do Júri para chamar a atenção, anunciar a
abertura e o encerramento da sessão de julgamento. 

 

A origem dos símbolos relacionados à Magistratura



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. Estes
bastões eram chamados de “fasces”.

Sucede que, com o passar do tempo, o
objeto tornou-se a 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 de
credibilidade no poder judiciário e a não
fazer parecer que outrem, que não o juiz,
poderia ter tamanha autoridade. 

A Vara

O condutor das fasces na Roma
antiga, que dariam origem ao termo
vara - wikipedia creative commons

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 usavam varas brancas. Assim
consagravam as Ordenações Filipinas: 

Em Portugal, e por consequência no Brasil,
colônia portuguesa, as Ordenações
Filipinas passaram a exigir dos magistrados
o uso da vara nas audiências, cavalgadas,
cortejos, entradas e visitações, sob pena de
multa de quinhentos réis sempre que fossem
vistos sem a mesma. 

Capa Ordenações Filipinas
wikipedia creative commons

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242733


O termo “sob Vara”, por sua vez, indicava também a possibilidade da
“condução coercitiva” de uma testemunha ao Juízo. O art. 95 do Código de
Processo Criminal do Império, de 1832, dizia:

“Art. 95. As testemunhas, que não comparecerem sem motivo justificado,
tendo sido citadas, serão conduzidas debaixo de vara, e soffrerão a pena

de desobediencia”.. 

Juiz de paz francês e sua vara - Metropolitan
Museum of Art - New York

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 e
instâncias de atuação da
magistratura: vara cível, vara
criminal, vara de família, etc. 

“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).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-29-11-1832.htm


A Deusa Themis, a Balança e a Espada

Para os gregos, a Deusa Themis
representava a Justiça, a Lei e a
Ordem, protegendo os oprimidos.
Sentava-se ao lado de Zeus e era
sempre invocada pelas pessoas que
juravam dizer a verdade. Themis era
representada sem venda, com olhar
severo, tendo nas mãos uma balança
e uma cornucópia (vaso em forma de
chifre, representativo da fertilidade,
riqueza e abundância). Na mitologia
romana, era chamada de Justitia
(Justiça).

No século XVI, artistas alemães
acrescentaram uma venda nas
representações da deusa da Justiça,
para simbolizar a imparcialidade que
deveria guiar os julgamentos. A Deusa Themis - panmythica

Já a Balança representa o comportamento correto, da medida, do
equilíbrio. Segundo a doutrina ética de muitas religiões também
representa a remissão dos pecados, em que ocorre um julgamento sobre o
peso das boas e das más ações realizadas na terra.

Algumas representações de Themis apresentam em uma de suas mãos
uma espada, significando a força com que a Justiça tem de se valer para
que a lei seja respeitada.

O autor Rudolf Von Ihering disse:

“A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada é a
impotência do Direito. Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de
Direito só pode existir quando a justiça brandir a espada com a mesma

habilidade com que manipula a balança”.

https://www.hipercultura.com/themis-deusa-grega-da-justica/
https://dezmilnomes.wordpress.com/2011/04/09/iustitia/
https://www.conjur.com.br/2014-ago-31/embargos-culturais-rudolf-von-ihering-luta-direito


As vestes talares – a toga

Entre os muitos elementos que compõem um julgamento nos tribunais
brasileiros, está o traje usado por desembargadores e juízes federais,
conhecido como toga (palavra derivada do latim tegere, “cobrir, tapar”). A
vestimenta impõe austeridade e solenidade aos atos do Judiciário. Alguns
utilizam também a palavra “beca”, indistintamente, mas este vocábulo
refere-se à veste talar usada pelo advogado em determinadas audiências
e sessões de julgamento.

A toga na Roma antiga
wikipedia creative commons

Togas são vestes talares – “talar”
vem do latim talus, que significa
calcanhar -, vestimentas cujo
comprimento deve chegar aos
calcanhares. A toga é um traje que
simboliza o “sacerdócio” da profissão,
dando especial representatividade a
quem a usa. E no caso da vestimenta
usada pelo Judiciário, a cor preta
enfatiza essas características.

A toga começou a ser usada na
Roma Antiga e é um dos símbolos da
magistratura. “Quando um juiz
adentra o recinto de um tribunal e
todos se levantam, não estão se
levantando para o indivíduo, mas
para a toga que ele veste e para o
papel que ele vai desempenhar”,
sintetizou o professor norte-
americano Joseph Campbell, no livro
“O Poder do Mito”.

O barrete era uma espécie de
“chapéu” utilizado pelo Magistrado
nas sessões, porém seu uso foi
abandonado com o passar do tempo.



A Sala da Memória da Justiça
Federal do Paraná dispõe, em
exposição, de seis togas e três
barretes doados por Magistrados
que já atuaram na Seção Judiciária.

Os barretes pertenceram aos Juízes
Heraldo Vidal Correia, Milton Luiz
Pereira e Licio Bley Vieira; as togas
foram doadas pelos Juízes Milton
Luiz Pereira, Licio Bley Vieira,
Rômulo de Souza Pires, e pelos
Desembargadores Federais do TRF4
Cal Garcia, Tadaaqui Hirose e
Vladimir Passos de Freitas.

As togas da Sala da Memória da JFPR – Acervo JFPR

O Juiz espanhol Diego del Corral y
Arellano, século XVII - pintura de
Diego Velázquez, Museu do Prado -
wikipedia creative commons



Para saber mais:
A simbologia das togas

Histórias de togas e becas
alimentam folclore de tribunais;
veja algumas

O barrete que pertenceu ao Ministro Milton Luiz Pereira quando era Juiz Federal no
Paraná - Acervo JFPR

Uso dos trajes é obrigatório para ministros e
advogados no Supremo. Ex-ministro conta
caso de toga rasgada; defensor foi chamado
de 'Batman'.

https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/8391/1/informativo_201.pdf
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2012/08/historias-de-togas-e-becas-alimentam-folclore-de-tribunais-veja-algumas.html


As perucas brancas

Com toda certeza, você já viu em algum livro de história ou em filmes de
época personagens usando peruca branca. Na Europa, esse costume era
muito popular nos séculos 17 e 18, sobretudo entre a aristocracia.

O motivo desse hábito, porém, não é muito surpreendente. A peruca era
utilizada pelo mesmo motivo que se usa atualmente: esconder a calvície.
Naquela época, ser careca poderia estragar a reputação de qualquer
pessoa! O costume de usar perucas surgiu com o rei francês Luís XIV, o
“Rei Sol”. Os demais nobres gostaram da ideia e passaram a fazer uso do
acessório também. A peruca passou, assim, a representar status e prestígio,
servindo para fazer a distinção entre as classes sociais. O fato de ser
geralmente branca se deve ao fato de que imitaria os “cabelos brancos”
dos idosos, revelando maior sabedoria e experiência de vida.

Luís XIV e seus herdeiros
Wikimedia Commons 

Porém, essa “moda” era bastante controversa do ponto de vista “sanitário”,
uma vez que os cabelos postiços (na maioria das vezes feitos de crina de
cavalo ou pelos de cabras) eram o local ideal para a proliferação de
fungos e até baratas. Para piorar a situação, talco e farinha de trigo eram
espalhados sobre as perucas para evitar a umidade e amenizar o cheiro
ruim que se acumulava nelas.

https://www.ebiografia.com/luis_xiv/


Em alguns países, porém, o uso da peruca branca continuou, relacionado
ao exercício de algumas profissões, como juízes e advogados,
representando autoridade e sabedoria. Somente em 2007, a peruca branca
deixou de ser obrigatória no Reino Unido em julgamentos civis. Em
julgamentos criminais ela ainda é usada.

 
Os juízes ingleses e suas perucas brancas - wikipedia creative commons

 

Saiba mais:

Reino Unido suspende uso de peruca
branca em julgamentos civis

No final do século 18, a peruca deixou de ser usada, visto que a Revolução
Francesa decretou o fim de vários hábitos relacionados à nobreza. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u311502.shtml
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm


JUÍZES E JUÍZAS

PIONEIROSPIONEIROS
QUE FIZERAM

HISTÓRIA!HISTÓRIA!



Pedro Augusto Carneiro Lessa
(Serro/MG, 25/09/1859 – Rio de
Janeiro/RJ, 25/07/1921) foi
nomeado ministro do Supremo
Tribunal Federal em 1907, quando
da aposentadoria do Ministro Lúcio
de Mendonça, sendo seu primeiro
membro afro-descendente. Formou-
se bacharel em 1883, na Faculdade
de Direito em São Paulo.

Em 1887, conquistou o primeiro lugarem concurso para docente na
mesma Faculdade. Não foi nomeado, insistiu e, no ano seguinte,
voltou a prestar o concurso, obtendo outra vez o primeiro lugar,
sendo então nomeado professor catedrático.

Em 1891, trabalhando como chefe de polícia do Estado de São Paulo,
é eleito deputado pelo mesmo Estado, muito contribuindo para a
elaboração da Constituição paulista. Abandonando a política, dedica-
se à advocacia e ao magistério superior, dando nova orientação ao
estudo da Filosofia do Direito no Brasil.

Nomeado ao STF em 1907, foi responsável pela ampliação do
instituto do habeas-corpus a casos não previstos na Constituição
brasileira de 1891, e contribuiu para a criação do mandado de
segurança. Além de assento na Corte, Pedro Lessa ocupou a cadeira
n° 11 da Academia Brasileira de Letras, conquistada em 7 de maio de
1910.

 
Ministro Pedro Lessa, 

o primeiro negro no Supremo - biomania
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_de_Mendon%C3%A7a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm


Na sua história consta, também, a fundação da Liga de Defesa
Nacional, a favor do serviço militar obrigatório, e a participação em
várias instituições culturais, entre elas, no Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Nomina, também, o edifício do Fórum da Justiça
Federal em São Paulo – Fórum Ministro Pedro Lessa, na Av. Paulista.

 
O Ministro Joaquim Barbosa

primeiro presidente negro do STF
Acervo STF

 

 

Para saber mais: 
 

Tempo e História - o legado
jurídico de Pedro Lessa

 

O segundo ministro negro
do STF só seria nomeado
em 1919 - Hermenegildo
Rodrigues de Barros. O
terceiro seria o Ministro
Joaquim Barbosa, em
2003, único a ocupar a
Presidência da Corte
entre 2012 e 2014, ano
de sua aposentadoria.

https://www.youtube.com/watch?v=_Q1GRsUrV6c
https://www.tse.jus.br/o-tse/cultura-e-historia/o-tse/ministro-hermenegildo-rodrigues-de-barros
https://www.ebiografia.com/joaquim_barbosa/
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1GRsUrV6c


Como conta o Desembargador
Federal Vladimir Passos de Freitas,
no livro "Justiça Federal –
Histórico e Evolução no Brasil", à
Sessão de instalação da JFPR, em
11 de março de 1891,
"curiosamente o Juiz Seccional
não estava presente. Era ele
Manoel Ignácio Carvalho de
Mendonça, que veio a ssumir
somente em 10 de abril de 1891.
Quando da instalação da Justiça
Federal, provavelmente se achava
com a família em longa viagem de
navio, descendo no Porto de
Paranaguá, rumo a Curitiba".

 
O Juiz Federal Manoel Ignácio Carvalho de

Mendonça

Manoel Inácio Carvalho de Mendonça nasceu em Santa Luzia do Rio
das Velhas/MG em 02/12/1859 e faleceu no Rio de Janeiro em
19/09/1917, aos 58 anos. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito
de São Paulo em 1881. Publicou, entre várias outras obras, Esboço de
Filosofia Positiva (1880), Prontuário das Leis Federais (1890), A
Intervenção e a Doutrina Monroe (1899) e O Poder Judiciário no Brasil
(1899).  Devemos destacar a sua obra sobre Doutrina e Prática das
Obrigações ou Tratado Geral dos Direitos de Crédito (de 1908, já em
domínio público) e Direito Hídrico: "Rios e águas correntes em suas
relações jurídicas", até hoje muito consultada, com edições em 1906
e 1939. A Sala da Memória da JFPR dispõe destes três últimos títulos
para consulta local.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=61620


Foi o primeiro Juiz Federal do Paraná, civilista notável e professor
concursado (o primeiro nas faculdades jurídicas cariocas) da antiga
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro (lente substituto), de
1910 até falecer. Após sua morte, a família doou à biblioteca da
instituição muitos de seus livros, além de seu retrato. Carvalho de
Mendonça é patrono do curso de Direito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. 

Não se sabe exatamente como deixou Curitiba, mas em 23 de julho de
1910 foi substituído pelo Juiz João Baptista da Costa Carvalho Filho,
que assumia como Juiz Seccional do Paraná. O Juiz Manoel Ignácio
viria a falecer no Rio de Janeiro em 1917.

Em 9 de maio de 1967 tomaram posse na Justiça Federal do Paraná os
Juízes Manoel de Oliveira Franco Sobrinho (que nomina o Prédio-Sede da
JFPR em Curitiba), e Heraldo Vidal Correia, como titulares da 1ª e da 2ª
Varas Federais de Curitiba. Como Juízes Substitutos foram empossados
Milton Luiz Pereira (que nomina a Sede dos JEFs e Turmas Recursais em
Curitiba, e a Sede da Justiça Federal em Campo Mourão) e Lício Bley Vieira
(que dá nome ao auditório do Prédio-Sede de Curitiba). 

Vale lembrar que estes
magistrados deram início
à chamada “2ª fase da
Justiça Federal”, uma vez
que a Instituição havia
deixado de existir no
período de 1937 a 1965. 

 
Acervo JFPR

 

https://www.tjpr.jus.br/desembargadores-tjpr-museu/-/asset_publisher/V8xr/content/des-joao-baptista-costa-carvalho-filho/397262?inheritRedirect=false
https://memoria.jfpr.jus.br/inauguracoes-e-instalacoes-campo-mourao/?gallery=15-06-2012-inauguracao-da-nova-sede-e-nominacao-do-predio-forum-ministro-milton-luiz-pereira


A sergipana Maria Rita Soares de Andrade (1904-1998) foi a primeira
Juíza Federal brasileira, empossada em 25 de abril de 1967. Ainda na
faculdade, conheceu a feminista Bertha Lutz, passando a defender os
direitos das mulheres. De 1926 a 1938, trabalhou como advogada em
Sergipe, bem como no Ministério Público e no Conselho Penal e
Penitenciário, professora de literatura no Colégio Atheneu Sergipense
e de Direito Comercial na Escola do Comércio, além de ter atuado ad
hoc como Procuradora da República e Procuradora Geral do Estado
de Sergipe. Como jornalista, fundou e dirigiu a revista "Renovação",
de 1931 a 1934. Em 1938, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro.
Na capital fluminense, foi consultora da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino e lecionou no Colégio Pedro II e na Faculdade
Técnica de Comércio, da Universidade do Brasil. Faleceu em 1998,
aos 94 anos.

 
A Juíza Federal Maria Rita Soares de Andrade,

 a primeira do Brasil
wikipedia creative commons

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertha_Lutz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_pelo_Progresso_Feminino


A primeira Juíza Federal do Paraná foi Maria Luiza Vianna Pessoa de
Mendonça, empossada em 23 de fevereiro de 1987, mas ficou poucos
meses no Estado, transferindo-se para Belo Horizonte, onde era
nascida. 

Depois dela, em 7 de junho de1993, tomou posse a Juíza Federal
Cláudia Cristina Cristofani, hoje Desembargadora Federal no TRF4.
Aliás, foi também a primeira Juíza Federal do Estado a alcançar o
posto de Desembargadora daquele Tribunal.

 
Maria Luiza Vianna Pessoa de Mendonça
1ª Juíza Federal do Paraná – Acervo JFPR

 
 

 
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani,

segunda Juíza Federal do PR - TRF4
 



A Juíza Federal Gisele Lemke foi a primeira mulher a ocupar as
funções de Diretora do Foro da Justiça Federal Paranaense, no biênio
2015-2017. A Vice-Direção também foi ocupada por uma mulher, a
Juíza Federal Luciane Merlin Cleve Kravetz.

A Juíza Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart foi a primeira mulher a
conquistar o primeiro lugar na classificação geral em concurso para a
Magistratura Federal na 4ª Região (IX Concurso Público). Durante a
solenidade de posse, realizada em 7 de maio de 2001, a primeira
colocada discursou em nome de todos os empossandos. 

 
As Juízas Gisele Lemke e Luciane Kravetz formaram a
primeira gestão duplamente feminina da JFPR – Acervo JFPR

https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=11137
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/curitibana-quebra-tabu-em-concurso-do-trf-4-337549.html
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=2803


Já a Juíza Federal Leda de Oliveira Pinho foi a primeira magistrada da
JFPR a aposentar-se no exercício do cargo no Paraná. 

 
A Juíza Federal Leda de Oliveira Pinho, 

primeira a se aposentar no Paraná - Ajufe
 

 
A Juíza Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart

site Migalhas
 
 

Que a Ministra Ellen Gracie Northfleet foi a primeira mulher a
comandar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 2006 a 2008? E que ela foi também
Presidente do TRF4, de 1997 a 1999? 

Que no Ministério Público Federal, a primeira mulher a comandar o
Órgão foi a Procuradora da República Raquel Dodge, em 2017?

 
Fontes: Resgate Histórico da Justiça Federal - 1890-1937 – TRF1, e Memorial da Justiça do TJPR 

Você sabia?
 

https://www.ajufe.org.br/imprensa/noticias/12220-conhecendo-as-juizas-federais-10-leda-pinho
https://www.conjur.com.br/2011-ago-11/ellen-gracie-trajetoria-primeira-mulher-integrar-supremo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/noticias-spm/noticias/raquel-dodge-e-a-primeira-mulher-a-ocupar-o-cargo-mais-alto-do-ministerio-publico-federal
https://portal.trf1.jus.br/data/files/FF808081307AC3D001308E422DC32451/Resgate_historico.pdf
https://www.tjpr.jus.br/museu


CNJ - Conheça a história de três mulheres que conquistaram espaço na
Magistratura

"A história da magistratura no
Brasil antes da República”,
entrevista com o Juiz de Direito
Norton Thomé Zardo, Mestrando em
História do Direito pela Universidade
de São Paulo (USP).

A História do Judiciário brasileiro precisa ser mais conhecida,
Desembargador Federal aposentado Vladimir Passos de Freitas, Presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região no biênio 2003-2005.

O Juiz e a História, Juiz Federal Hugo Otávio Tavares Vilela, in Revista CEJ,
Brasília, Ano XVIII, n. 62, p. 42-51, jan./abr. 2014.

Indicações da ediçãoIndicações da edição
  

https://www.cnj.jus.br/conheca-a-historia-de-tres-mulheres-que-conquistaram-espaco-na-magistratura/
https://www.amapar.com.br/images/mp3/JPT16062020.mp3
https://www.conjur.com.br/2018-fev-25/segunda-leitura-historia-judiciario-brasileiro-conhecida
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35856.pdf


O cinema é pródigo em filmes envolvendo tribunais e atuação de Juízes. Veja
algumas indicações:

Hank Palmer, um advogado bem-sucedido e
arrogante, retorna à sua pequena cidade natal para o
velório da mãe. Ele descobre que seu pai, o
respeitado juiz local Joseph Palmer, está sendo
acusado de um crime. Apesar de toda a frieza que há
entre eles, Hank assume o caso e passa a defender o
pai. Os dois precisam curar certas feridas e aceitar a
dependência que Joseph, portador de Alzheimer, tem
do filho. Dirigido por David Dobkin, tem no elenco
Robert Downey Jr. como Henry "Hank" Palmer, e
Robert Duvall como Juiz Joseph Palmer. 
Veja o trailer aqui!

O Juiz
(Netflix, USA, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=EoxwbRs_DFk


Depois do fim da Segunda Guerra, os países aliados
reuniram-se em Nuremberg, na Alemanha, para
julgar o destino de 21 oficiais nazistas. Retrata a
forma como se deu a criação do Tribunal e também o
julgamento mais famoso da história daquela Corte. 

São 169 minutos de muita emoção. Estudantes de
Direito, penalistas que “curtem” um bom júri e os
apaixonados pelo Direito Internacional e Humanos
não se arrependerão de passar quase 3 horas diante
da TV vendo essa obra prima do cinema.

Alerta de Spoiler! 

Foram decretadas 12 condenações à morte, 3 prisões perpétuas e 6
condenações a 20 anos de prisão. Hermann Göring, por exemplo, foi
condenado à morte por enforcamento, mas cometeu suicídio do mesmo modo
que Hitler, ingerindo cianeto na véspera da execução. “Nuremberg foi a base
do atual Tribunal Penal Internacional, órgão capaz de julgar pessoas que
cometem crimes contra a humanidade, crimes contra a paz e genocídio”, diz
Fabrício Felamingo, professor de direito internacional da Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de São Paulo. “Ele representou o primeiro passo
na tentativa de preservação dos direitos humanos.” As lições de Nuremberg
estão mais atuais do que nunca. 

O Julgamento de Nuremberg
(Judgment at Nuremberg, USA, 1961, Oldflix, e remake
em 2000, grátis no YouTube)

https://www.oldflix.com.br/title/play/5fbc1cd885105419c52171e0
https://www.youtube.com/watch?v=qRw1gIp8J_s


Antes de se tornar o primeiro juiz afro-descendente da Suprema Corte
Americana, Thurgood Marshall precisa lutar em um caso que pode definir
sua carreira: defender Josepho Spell, um homem negro que está sendo acusado
de atacar uma socialite branca em seu quarto, mas que jura não ser o culpado
do crime. É estrelado por Chadwick Boseman no papel do Juiz Marshall. 
O trailer está aqui.

Marshall
(Prime Vídeo, USA, 2017)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thurgood_Marshall
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chadwick_Boseman
https://www.youtube.com/watch?v=C_bfOWof0Sg


Acompanhe a história de Ruth Bader
Ginsburg, Juíza da Suprema Corte
estadunidense, nomeada no ano de
1993 pelo presidente Bill Clinton,
tornando-se, assim, a segunda juíza
mulher naquele Tribunal, depois de
Sandra Day O'Connor. Dirigido por
Mimi Leder e escrito por Daniel
Stiepleman, é estrelado por Felicity
Jones como Ginsburg. 
Veja o trailer.

Suprema
(On the basis of sex, HBO, USA, 2019)

 
Ruth Bader Ginsburg. Retrato oficial em 2016. 

Wikipedia
 

https://versatille.com/entenda-o-que-levou-a-grandeza-da-juiza-ruth-bader-ginsburg/
https://www.youtube.com/watch?v=FaKL-uN4MiI


 
JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL

 


