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ApresentAção

O movimento direito e arte tem crescido com notoriedade no Brasil. 
O atual momento vivido é o da fase da expansão, constatando-se, pelo 
notório boom que as relações jusliterárias sofreram, de maneira positiva, 
nos últimos anos. Congressos, seminários e eventos acadêmicos em ge-
ral passaram a contar com painéis ou grupos de trabalho com a temática 
voltada para a relação direito e literatura – isso sem mencionar os eventos 
pautados especificamente no tema. Consequentemente, produções es-
critas nesse âmbito têm surgido cada vez mais no ambiente acadêmico, 
pelo que recebem cada vez mais destaque os resumos expandidos, artigos 
científicos e livros que trabalham a relação entre o jurídico e o literário na 
academia jurídica.

Articular essa relação nas mais diversas áreas do direito não só é 
possível como também necessário. Por mais que se observe que o direi-
to penal e o direito constitucional é o recorte que aparece com mais fre-
quência nas abordagens jusliterárias, isso não significa que se tratem locus 
privilegiados, uma vez que toda e qualquer área comporta espaço para 
a interdisciplinaridade com a literatura. Nesse sentido, o olhar jurídico 
para com a questão da previdência social também não escapa desse tipo 
de possibilidade proposta, sendo o presente livro uma prova disso.

Ezilda Melo
Paulo Ferrareze Filho

Paulo Silas Filho
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prefácio

O ato mais revolucionário do ser humano reside na capacidade de 
criar e essa se retroalimenta da arte.

A afirmação pode ser criticada ou aplaudida, expressando, portan-
to, o exato conceito da arte que, independentemente da fonte nacional ou 
internacional a ser consultada1, sempre nos remete ao poder da humani-
dade exteriorizar suas emoções sujeitando-a ao crivo subjetivo do belo2.

No curso da história, a arte passou a compreender de artefatos rús-
ticos e concretos à realidade virtual3, democratizando-se na medida em 
que não se aponta mais como belo, exclusivamente, o teto da Capela Sis-
tina4 ou o Davi5 de Michelangelo; ou “A Via Sacra6” de Theodoro de Bona 
ou “A Via Sacra7” de Aleijadinho, ainda, a “Eine kleine Nachtmusik” de 
Mozart8 ou “Bachianas Brasileiras n. 5”de Villa Lobos9. Hoje, trabalhos de 
grafite de Os Gêmeos (Otávio e Gustavo Pandolfo) e Edgar Müller; bem 

1 Aqui indico algumas fontes de consulta: a enciclopédia Larousse (França); o dicionário Oxford 
(importante lembrar que aqui há ainda o, espetacular, Oxford – dicionário de Arte & Artistas) 
(Inglaterra); dicionário Aurélio (Brasil);

2 Acertou o leitor se relacionou a posição da autora do presente prefácio ao pensamento 
aristotélico de arte como produção humana. Na filosofia há inúmeros estudos acerca da 
definição de arte, não se pode dizer qual o melhor ou o pior, mas se permite ao homem escolher 
e, a partir de sua escolha criar.

3 Lembre-se da impactante exposição-instalação Björk Digital, criticada por muitos, elogiada por 
tantos outros, simplesmente, arte sendo arte.

4 Vaticano, Roma, Itália, ficar ali por menos de uma hora é como dizer que não foi, mas aqui está 
a beleza da arte, isso é a minha opinião, não é um dogma.

5 Exposto na Galeria da Academia de Belas Artes de Florença, Itália, ficar ali por menos de uma hora 
é como dizer que não foi, mas aqui está a beleza da arte, isso é a minha opinião, não é um dogma.

6 Exposta no interior da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto, na cidade de Morretes, Paraná. 
ficar ali por menos de uma hora é como dizer que não foi, mas aqui está a beleza da arte, isso é a 
minha opinião, não é um dogma.

7 Exposta em Congonhas, Minas Gerais. ficar ali por menos de duas hora é como dizer que não foi, 
mas aqui está a beleza da arte, isso é a minha opinião, não é um dogma.

8 Exato eu poderia ter colocado aqui Beethoven, Vivaldi, Bach, Brahms, Tchaikovski, mas exerci o 
meu Direito de liberdade representado na Arte: escolhi a minha preferida.

9 Idem.
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como músicas como “Show das poderosas” de Anitta ou “Juicy” de Noto-
rius B.I.G10 ou “Aí se eu te pego” interpretada por Michel Télo11; ou ainda, 
obras literárias como “O Alquimista” de Paulo Coelho estão ao lado de 
“Ilíada e Odisséia” de Homero.

O leitor pode, valendo-se de seu livre arbítrio construído por sua 
história de vida que reflete o seu gosto e, naturalmente, o seu conceito do 
que é ou não arte, criticar, ferozmente, os paradigmas eleitos por mim, eis 
a beleza da arte, a maravilha que me conquista, me seduz: a ausência de 
uma resposta única. Lembremos, novamente da história, pois a humani-
dade sempre presenciou, quando se atreveu a definir o que seria ou não 
arte, a democracia ceder e a desigualdade ser enaltecida12.

Democracia e igualdade, duas palavras colocadas como pilares do 
reconhecimento da arte como expressão do mais sublime direito dos seres 
vivos: liberdade.

Liberdade tolhida pelos conquistadores em cada povo conquistado, 
seja banindo músicas, livros, pinturas, estátuas, artefatos em geral, seja 
inviabilizando a produção do que não é arte para o vencedor.

Assim, a arte expressa a cultura de um povo13, ela diz muito sobre o 
ontem, o hoje e o amanhã de um grupo de pessoas.

Caminhando ao lado da arte na história da humanidade, temos o 
Direito, afinal, independentemente do conceito deste a ser adotado, o Di-
reito nasce, vive e morre a partir da sociedade14.

10 Eleita em uma enquete realizada pela BBB de Londres em 2019 como a melhor canção da 
história do hip-hop.

11 Se alguém duvidar da influência desta canção, favor verificar: https://www.forbes.com/sites/
andersonantunes/2011/12/29/have-you-heard-of-brazilian-country-music-phenomenon-
michel-telo-yet-you-will/?sh=90fb5a47f9e1 ou mesmo a Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Ai,_se_Eu_Te_Pego#cite_note-32 e lembrar que em 27/06/2021 o vídeo da música atingiu 
1 bilhão de visualizações.

12 Só para exemplificar: a Idade Média com os monges copistas e o processo seletivo do que seria 
queimado ou deixado para apodrecer; e, na história mais recente, o movimento Nazista ao valer-
se da arte como instrumento de propaganda. Poderia aqui destacar também o caso Síria e tantos 
outros, mas fiquemos por aqui.

13 Mesmo no mundo globalizado não concordo em dizer “a arte expressa a cultura dos povos” para 
universalizar o sentido e o sentimento da arte. Com o devido respeito, pensar assim me incomoda 
muito, pois me remete a enclausurar a arte como universal e a linha entre esse pensar e o de 
impor, ou tentar, impor, novamente um conceito do que é arte ou não, fica muito tênue. Sim, 
definitivamente, não partilho de clausuras conceituais quando se fala de expressão humana.

14 Não se desconhece a doutrina de Niklas Luhmann e suas reflexões sobre a necessidade de se 
substituir, como centro social, o homem pela comunicação. Conhecer a teoria da autopoiese não 
significa acolhê-la, mas respeitá-la e, portanto, continuo fiel às bases do Direito fundado nas 
relações sociais do complexo ser vivo denominado humano.
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Certamente que há uma controvérsia quando se estuda a história da 
arte e a história do Direito para se saber em que momento um teria vindo 
antes do outro, cada uma adotará, certamente, uma posição.

Sempre que penso sobre o tema atrevo-me a imaginar ter chegado a 
uma conclusão, mas então mudo a premissa e... pronto... Arte e Direito se 
encontram na ausência de uma resposta certa. Explico.

Se analisarmos pelo pressuposto de que o homem sempre soube ad-
mirar o belo, então a arte veio antes do Direito, pois o homem teria admi-
rado a natureza antes de desejá-la e, portanto, reivindicar os frutos desta: 
da posse da terra aos meios tecnológicos de produção. Por outro lado, se 
admitirmos não ter o homem a percepção do belo até o final da fase da 
pré-história, então o Direito veio antes quando o homem se intitulou dono 
do seu primeiro naco de carne. Por fim neste prefácio, mas não ao cabo 
nas premissas possíveis, se considerarmos a arte como expressão humana 
desvinculada do conceito de belo, esta seria antecessora do Direito, pois re-
presentada no primeiro instrumento manual feito pelo homem para caçar.

Poderia aqui elencar tantas outras premissas com inúmeras conclu-
sões a partir da sociologia, antropologia, arqueologia, filosofia, mas fico 
com a que atende ao argumento sobre por que Direito e Arte dizem muito 
sobre a humanidade: ambos expressam um povo, ambos podem ser tão 
elitistas quanto foram as cabines do Titanic. Porém, só um deles permite o 
ato de rebeldia, de revolução, de provocação, de mudanças ou de expres-
são humana solitária que no tempo valoriza-se: a Arte.

No universo de exemplos para justificar minha afirmação, trago 
Lima Barreto, o autor brasileiro que morreu esquecido, miserável, solitá-
rio, porém sua obra Triste fim de Policarpo Quaresma, anos após sua morte, 
foi considerada um marco literário com viés de crítica social, altamente 
satírica, vindo a ser traduzida para o inglês15, francês, polonês, alemão e 
espanhol. O Direito estava ali na obra de Lima Barreto, mas não na forma 
de um manual de Direito a doutrinar uma ou outra forma de pensar o 

15 Agradeço ao Triches e ao Fábio por me permitirem lembrar de um momento único e sim, 
correndo uma lágrima na prefaciadora desta obra. Sabe aqueles momentos em que você sente 
um orgulho imenso? Então, eu lembro deste dia quando ao acessar o site do The Guardian em 
15/07/2014 eu me deparei com uma matéria sobre Lima Barreto e a tradução da obra Triste 
fim de Policarpo Quaresma. Rapidamente, tomada pelo ufanismo (sim, estou fazendo uma 
referência velada ao sentimento de Policarpo) adquiri a obra (coisas que a internet nos permite) 
especialmente para: 1) ler a introdução da professora Lilia Moritz Schwarcz; e 2) para ter comigo 
o marco da arte para além do seu tempo, porque afinal o que é o tempo quando se tem arte? E 
se eu pudesse dizer, de toda a matéria a oração que mais em tocou foi: “His writing, though, was 
anything but insane: it could be said that it was his clarity of vision that caused his problems in the first 
place.” in https://www.theguardian.com/books/2014/jul/15/sad-end-policarpo-quaresma-
lima-barreto-review
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social, não... estava ali a provocar o leitor a refletir sobre qual sociedade e, 
portanto, sobre qual Direito ele desejava viver, ou seria sobreviver?

O lindo entrelaçamento entre o Direito e a Arte foi drasticamente 
banido, repudiado, afastado com o ideário da simplificação, da massifica-
ção e do atuar por modelos. Literalmente o fordismo16 no Direito fez com 
que o profissional do Direito, em um volume extremamente assustador, 
diria, deveras preocupante, pense ser uma qualidade falar somente sobre 
normas e doutrinas jurídicas.

Na verdade, aquele modelo de jurista eloquente e culto passou a 
ser motivo de escárnio como sinônimo de rejeição às falas rebuscadas e 
não inclusivas. Um dos erros históricos mais gritantes e reducionista que 
se pode verificar, novamente “dourou-se a pílula sem curar a causa”, pois 
rebuscada é a fala divorciada da Arte que representa a vida. O resultado 
desta equivocada eleição do tecnicismo puro como baluarte da língua e 
da linguagem jurídicas acessíveis está na dificuldade da oratória e da es-
crita de uma geração de juristas vitimados por esta formação17.

Conhecer e falar sobre arte em uma roda de debates de Direito pode 
soar como: “não sabe o que falar por isso fala de um filme, de uma peça de teatro, 
de uma exposição, de um livro, de uma música... do supérfluo”. E esta cegueira 
deliberada sobre a relação do Direito com a Arte penso, tenha muito da 
visão elitista de a Arte não estar acessível ao menos favorecido economi-
camente, como se, novamente, o conceito de arte fosse o do Museu do 
Louvre ou o da Capela Sistina ou do Museu de História Natural de Nova 
York. Um pensar como se a música, o grafismo, a literatura, os filmes, as 
séries e tantas outras manifestações de arte não estivessem à mão do cida-
dão e deles não se pudesse tirar reflexões.

O interessante deste cenário é constatar que dentro das habilidades 
interpessoais valorizadas pelo mercado de trabalho do Século XXI, as fa-
mosas soft skills, em qualquer lista estão: comunicação eficiente e criativi-
dade. E isso me lembra a máxima “escreve e fala melhor quem lê mais” sendo 
conjugada com a necessidade de sair da caixinha.

16 Forma de produção da indústria automobilística implementada por Henry Ford. Há várias 
obras sobre o tema, mas eu continuo indicando a do próprio Ford no original: FORD, Henry. 
My Life & Work - An Autobiography of Henry Ford, recentemente a obra foi traduzida para o 
português, mas como não li a traduzida não posso referendar aqui. Importante deixar claro que 
não uso a expressão fordismo como um demérito em si, muito pelo contrário. Porém, aplicar essa 
metodologia no Direito é temerário, degradente.

17 Aqui cumpre sempre lembrar das palavras do professor Lênio Streck: “A literatura narra o 
mundo melhor que o direito e a própria história” in STRECK, Lenio Luiz. Os livros da vida do 
procurador de Justiça Lenio Streck. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 29 abr. 2014. Disponível: 
<http://www.conjur.com.br/2014-abr-29/livro-aberto-livros-vida-procurador-justica- 
lenio-streck>. Acesso em: 30 abr. 2015
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Usarei uma alegoria18 a partir do meu passatempo preferido: mon-
tar quebra-cabeças. Para muitos pode parecer algo qualquer como jogar 
um monte de peças sobre uma mesa e ir na base do teste aleatório, mas 
não é. Claramente não ficarei aqui explicando as técnicas para se montar 
um quebra-cabeça, mas uma delas é a de sair da caixinha, literalmente sair 
do problema, ouvindo uma música ou lendo um belo livro ou conversando 
sobre arte a natural da revoada dos pássaros e eureka! Ao se voltar para a 
mesa do quebra-cabeça, as peças ou o grupo de peças parecem ter ganha-
do vida própria e vão se encaixando. Nossa criatividade jamais admite 
enclausuramentos.

A sociedade não pode permitir a deteriorização de um dos elemen-
tos mais lindos da mesma: a capacidade do Direito reinventar-se a par-
tir da criatividade humana, a teoria da argumentação é emocionante por 
permitir ao jurista ser jurista e não reprodutor.

Por isso, aquele naco de carne sobre o qual o homem exerceu seu 
poder com o passar do tempo marcou outra produção humana tão bem 
retratada nas artes: a previdência19.

Na medida em que a sociedade evoluiu, naturalmente o sentido de 
previdência alçou patamares para além do homem individualista, pois 
este compreendeu o sentido de convivência em pares e, consequentemen-
te, de família. Ser previdente representava cuidar e ter uma grande famí-
lia para proteger os idosos e doentes.

As guerras e o processo industrial demonstraram a falência des-
te tipo de previdência geralmente atrelada a concepções religiosas, im-
pondo-se a necessidade de atuação estatal para tutelar os riscos sociais, 
em suma o Estado assumiu o protagonismo da previdência justificando 
a nova locução como previdência social. Este fato foi historicamente re-

18 Não a Alegoria da Caverna de Platão, mas ela nos mostra muito bem o que o quanto o cômodo 
é deveras incômodo.

19 Nas palavras de Bertrand Russel: “O homem civilizado se distingue do selvagem sobretudo pela 
prudência – ou então, para usarmos termo um pouco mais abrangente, pela previdência. Ele está 
disposto a suportar dores no presente em vista de prazeres futuros, ainda que estes se mostrem 
um tanto distantes. Esse hábito cresceu em importância com o surgimento da agricultura; 
nenhum animal e nenhum selvagem trabalharia na primavera para ter comida no inverno 
seguinte, exceto no caso de algumas formas de ação puramente instintivas, como a fabricação do 
mel pelas abelhas ou o enterro de nozes pelos esquilos. Nesses casos, não há previdência; o que 
existe é o impulso direto para um ato que, para o expectador humano, obviamente se mostrará 
útil no futuro. A verdadeira previdência só ocorre quando o homem faz algo para o qual impulso 
algum o impele, agindo porque sua razão lhe diz que em algum momento se beneficiará daquilo. 
A caça não exige previdência porque é prazerosa, mas cuidar do solo é trabalho e não pode ser 
feito a partir de um impulso espontâneo”. (Grifo nosso.) in RUSSELL, Bertrand. História da 
filosofia ocidental. Livro 1 – filosofia antiga. E-book. São Paulo: Nova Fronteira.
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conhecido com a Lei do Seguro Social de 1883, atribuída ao chanceler ale-
mão Otto Von Bismarck.

Neste cenário a previdência como elemento distintivo entre o ho-
mem civilizado e o selvagem, serviu como norte para a afirmação do sau-
doso Celso Barros Leite20 no sentido de “quando um homem primitivo, nas 
brumas da pré-história, guardou um naco de carne para o dia seguinte depois de 
saciar a fome, aí estava nascendo a previdência. Não a previdência social, mas não 
é menos verdadeiro que dela para previdência social foi apenas uma questão de 
técnica – a segunda forma de inteligência. Cabe destacar que a previdência nasce 
como técnica do seguro privado e depois socializa-se”.

Assim, a previdência no cenário jurídico ganhou contornos de for-
malidade, deixando de ser uma questão individualizada sobre o futuro 
para alçar o patamar de uma questão social, mais precisamente a partir 
do momento em que o homem visualizou no Estado a figura de uma se-
guradora, tendo em vista a derrocada da proteção familiar e religiosa. O 
homem precisava acreditar em algo além do destino e acolheu a previ-
dência social21 como tutora.

Como separar a história da humanidade dos riscos sociais morte, 
incapacidade, idade avançada, maternidade22? Seria possível pensar a 
história sem a arte, a arte sem o Direito, o Direito sem a Arte e, finalmente, 
o Direito Previdenciário sem a Arte?

As respostas aos questionamentos acima estariam na presente obra 
“Previdência e Arte”?

Para respondê-las o leitor precisará ler a obra, pois nesse ponto eu 
gosto muito da frase atribuída a Confúcio: “Eu não procuro saber as respos-
tas, procuro compreender as perguntas.”

Mas em um ato de bondade extrema, até porque do contrário fugi-
ria de meu perfil se eu não exortasse o leitor a partir de alguns pontos da 
obra, lhes darei algumas dicas.

Antes de começar sua leitura reflita sobre “O palco da vida” a partir 
dos corredores dos prédios do INPS/INSS traduzidos em um símbolo ou 
na fila, da sensibilidade à flor da pele da arte fotográfica pelas mãos de 
uma pessoa com deficiência visual, dos filhos do afeto, da força da enxada 

20 LEITE, Celso Barroso. A proteção social no Brasil. São Paulo: LTr. 1972.
21 De acordo com a Organização Internacional do Trabalho a previdência social pode ser 

conceituada como: “los seguros sociales en que los beneficiarios aportan de sus ingresos loborales 
en actividad para cuando acaecen los riesgos cubiertos, recibir la correspondiente prestación”

22 Propositalmente não coloquei outros riscos sociais, pois preferi partir dos eleitos de forma mais 
universal em sistemas de seguridade social.
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sobre a caneta, todos diante de uma sociedade dita inclusiva e solidária que 
refuta o estigma da canção de Raul Seixas: “Eu nasci há dez mil anos atrás”.

O leitor certamente deve estar se perguntando, mas qual estigma há 
nesta música de forma que a sociedade o refute? Não seria somente uma 
música, tal como uma foto é só uma foto e a enxada é só uma enxada? 
Pode ser, talvez seja somente uma nova série sobre xadrez, uma nova 
‘Gambito da Rainha”, mas no argumento previdenciário do palco da vida.

E se eu lhe provocar ainda para que pense sobre qual a relação entre 
a solidariedade, o valor social do trabalho, o Marvin da música do Titãs e 
a pergunta “O sr. pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro?”? Pen-
se na resposta, já adianto que tem relação com sexo, drogas e rock’n roll, 
porém na obra há um coringa lhe esperando da mesma forma quando 
o beneficiário da previdência social procura o Juizado Especial Federal, 
sem levá-lo ao determinismo retrospectivo de Humberto Gessinger ou ao 
César do Planeta dos Macacos e sua ruptura processual previdenciária.

A obra deixa muito claro o quanto o mito de Sísifo está tão próximo 
dos filmes “O último lance” e “Polar”, quanto do Piazinho de Campanha 
para nos dizer sobre trabalho e sonhos, para nos lembrar de “Os Miserá-
veis” e também nos fazer questionar sobre como interpretar a trilogia das 
cores na sociedade atual.

Trabalho, sonhos, sociedade, história, Direito, Arte, previdência, 
criação... facetas da liberdade humana que encontram na democracia e 
na igualdade seu alicerce. Por isso é permitido dizer sobre o belo à luz de 
quem admira, mas só consegue admirar o belo aquele que se vê como igual 
e, para se sentir como igual o homem ainda precisa do Direito. Todavia, a 
humanidade continua encontrando na Arte o seu grande instrumento de 
manifestação, afinal na liberdade também se encontra o poder do artista 
de deixar a mensagem subliminar em sua Arte, já que nem todas conse-
guirão percebê-la.

E foi a liberdade pela qual me encantei desde os meus 5 anos de 
idade com meus livros e livros, mais tarde o cinema e a música, que me 
permitiu já no primeiro ano da faculdade ter aulas com a professora Kat-
ya Kozicki e saber da possibilidade de unir Direito e Arte, no meu caso, 
especialmente, literatura, cinema, quadros e esculturas.

Aquela semente plantada por uma professora nunca saiu de mim, 
pelo contrário a cada ano fica mais forte.

Agradeço do fundo do meu coração ao IBDP – Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário por ter franqueado a possibilidade de em 2020 
termos colocado um painel sobre Direito e Previdência no Congresso 
Brasileiro de Direito Previdenciário e, extremamente emocionada, rendo 
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meus agradecimentos a esses dois jovens Alexandre Triches e Fabio Luiz 
dos Passos pelo convite para prefaciar esta obra.

Triches e Fábio vocês têm um compromisso com toda a sociedade: 
o de não guardarem as reflexões sobre Previdência e Arte, portanto que 
este seja o primeiro de muitos.

E a você leitor, rendo minhas homenagens por ter em suas mãos uma 
obra que lhe permitirá perceber a importância de se deixar seduzir pela 
Arte para se chegar a uma solução conforme o Direito vendo nos benefi-
ciários da previdência social não mais um personagem da vida que passa, 
mas da história que se repete em livros, quadros, fotografias, músicas, fil-
mes, peças de teatro, estátuas...clamando pela nossa capacidade de criar.

Despeço-me com o trecho da minha canção preferida “Tocando em 
Frente23”, uma verdadeira obra prima para se ouvir lendo este livro, afinal:

“Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso
Porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte
Mais feliz, quem sabe
Só levo a certeza
De que muito pouco sei
Ou nada sei
(...)
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz”

Curitiba, 28 de agosto de 2021
(Dia de Santo Agostinho)

Melissa Folmann

Advogada e Professora 
Direito Previdenciário

23 Tocando em Frente, composição de Almir Sater e Renato Teixeira.
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A TRILOGIA DAS CORES:  
A IGuALDADE É BRANCA

Katya Kozicki1 
Vera Karam de Chueiri2

Para Começar: direito no Cinema

Direito e arte se entrelaçam de várias maneiras. Como campos de 
reflexão, exposição e saber. O direito da arte, a arte do direito, autor, co
-autor, ator, ação, enredo, performance, reprodução, proteção e por aí vai. 
No direito a arte pode ser capturada por sua manifestação e expressão no 
campo das liberdades fundamentais e do direito público ou no campo das 
relações privadas de autoria e propriedade, entre outras. Mas há algo que 
mais estreitamente os vincula que é um certo engajamento ou compro-
misso. Daí que, ao nos referirmos ao direito e arte, a conjugação ‘e’ é o que 
de início importa, na medida em que não denota uma relação lógica entre 
ambos (direito e arte), mas um vínculo estético, ético e técnico (isso que 
chamamos de engajamento ou compromisso), o qual é tanto forma quan-
to conteúdo, ou melhor, está na forma que é conteúdo e vice-e-versa. Não 
há como desvinculá-los. A arte se desdobra em vários tipos de expressão 
e manifestação como a pintura, a escultura, o grafite, a pichação, a litera-
tura, o cinema, o teatro, etc. Para o propósito deste trabalho é a relação 
entre direito e cinema que nos interessa. Assim como direito e literatura 
pode dizer respeito ao estudo de temas jurídicos na literatura, o mesmo 
vale para o cinema, isto é, quando nos referimos a temas jurídicos no cine-
ma, o direito no cinema, na medida em que esta é a relação mais imediata 

1 Professora titular de Teoria do Direito da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, programas de graduação e pós-graduação em Direito. 
Pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição. Pesquisadora do CNPq.

2 Professora titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, programas de 
graduação e pós-graduação em Direito. Pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição. 
Pesquisadora do CNPq.
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e que mais comumente encontramos em trabalhos acadêmicos, ensaios 
literários, matérias jornalísticas que trazem descrições cinematográficas 
de procedimentos judiciais, como os julgamentos, o funcionamento dos 
tribunais, o comportamento dos juízes, promotores, advogados, das par-
tes, as estratégias jurídicas, políticas, etc.

É notável que as análises do direito no cinema são, via de regra, 
descritivas e, embora ilustrativas do direito, tomadas como descrições da 
sua prática, de comportamentos pessoais ou institucionais, elas não dizem 
muito mais do que isso, ainda que nelas aparecem as várias representações 
do direito, especialmente, as que o relacionam à ordem, à autoridade e à 
coerção opondo-o à desordem e ao caos. Nestas representações, o direito, 
muitas vezes, se confunde com a justiça. Mas há descrições intrigantes, 
instigantes e mais interessantes que mostram, ao mesmo tempo, o direito 
que é ordem e desordem, justo e injusto, legítimo (autoridade) e ilegítimo.

O direito no cinema também poder servir para agendas didáticas 
relativas aos direitos fundamentais de grupos histórica e socialmente vul-
neráveis como as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, os/as índios/as, os/
as negros/as e outros/as, na descrição dos personagens em situações de 
conflito e vulnerabilidade.

Mas a linguagem do cinema não só descreve. Ela narra e prescreve. 
Do ponto de vista da construção de significados se considera a figura do/
da diretor, do/da roteirista, do/da autor/a da obra na qual o diretor se 
baseou e da audiência ou, seja, das chamadas comunidades interpretati-
vas e de como elas tornam a comunicação através da narrativa das ima-
gens possível e atribuidora de sentidos.3 diz que a narrativa é um terreno 
intermediário entre os pontos de vista descritivo e prescritivo acerca da 
ação. Assim, a teoria narrativa pode genuinamente mediar entre descre-
ver e o prescrever e, assim, e na medida em que alarga o campo da ação, 
antecipa considerações morais na própria estrutura do ato de narrar e isso 
é interessante para o direito (pensado como narrativa). A narrativa do ci-
nema (assim como a da literatura) é um vasto laboratório de julgamento, 
valorações, condenações tornando-a ainda mais vinculada ao direito.

Pois bem, embora a utilização de filmes como “ilustração” de temas 
jurídicos esteja presente em sala de aula há muito mais tempo4, a relação 
entre o direito e o cinema enquanto objeto de análise específica – limi-

3 Ricouer, Paul. RICOEUR, Paul. Oneself as Another. Trans. Kathleen Blamey. Chicago, London: 
The University of Chicago Press, 1994, p. 114.

4 Já na década de 80 o professor Sansão José Loureiro (professor emérito de Direito Constitucional da 
UFPR) trabalhava temas da sua disciplina com a utilização de obras literárias e cinematográficas, 
trazendo o lúdico para dentro da sala de aula.
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tes metodológicos, possibilidades narrativas e práticas - só começa a ser 
construída a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90.5

No Brasil destacamos o trabalho do Professor Luis Alberto Warat 
que, ainda na década de 80, trouxe a arte – notadamente o cinema, a litera-
tura e o teatro – para dentro das salas de aula (literalmente6) do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Cata-
rina. Warat, argentino radicado no Brasil, vinha da tradição da filosofia 
analítica argentina e era um profundo conhecedor dos clássicos da Teoria 
e Filosofia do Direito. Mas era também um transgressor e sua reflexão 
não se conteve nos domínios epistemológicos destas duas disciplinas: 
ele carnavalizou a Teoria do Direito7, desenhou o Teoria Pura do Direito 
em quadrinhos8, redigiu roteiros cinematográficos conosco, seus alunos, 
e nos tirou dos lugares de conforto de uma ciência jurídica positivista e 
com pretensões de neutralidade.

Na esteira da semiologia e da semiologia do poder este autor vai 
ajudar a construir o discurso direito/cinema/filosofia naquilo que conce-
beu como “cinesofia”:

A cinesofia, para além da tela, tenta explodir as fronteiras que separam o sentido 
do desejo do pensamento dos especialistas. Um discurso sem fronteiras, que rejeita 
o conhecimento como produto oferecido a um sujeito que existe anteriormente. 
Posso dizer que a cinesofia é o discurso que só pode ser encontrado como efeito de 
uma montagem (...).9

O cinema, assim como a literatura e a arte em geral podem ser 
apreendidos na reflexão jurídica de maneira muito mais sofisticada do 
que mera ilustração. Direito e cinema se encontram no domínio da cultu-
ra e se estruturam como/enquanto narrativas. Estas narrativas se entre-

5 A este respeito conferir Reichmann, Ammon. The Production of Law (and Cinema) (February 11, 
2007). Bepress Legal Series. Working paper 1997, p. 6-7. Disponível em: https://law.bepress.com/
expresso/eps/1997/ Último acesso em 03 de julho de 2021. Este artigo contribuiu enormemente 
para a reflexão contida neste capítulo.

6 Entre tantos exemplos vale mencionar o curso que fizemos com o diretor teatral Antunes Filho 
no PPGD/UFSC (1990).

7 Conferir principalmente: WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. 2ª ed. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2000.

8 ____; CABRIADA, Gustavo Perez. Os quadrinhos puros do Direito. Buenos Aires: Angra 
Impressiones, s/d.

9 “ “La cinesofia, mas allá de la pantalla, trata de hacer estalar las fronteras que separan el sentido del deseo 
del pensamento de los especialistas. Un hablar sin fronteras, que rechaza el conocimiento como producto 
oferecido a un sujeto que existe con anterioridade. Puedo decir, que la cinesofia es el discurso que solo puede 
ser encontrado como efecto de un montaje”. WARAT, Luis Alberto. La cinesofia y su lado oscuro. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 556-557.
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cruzam no campo estético, filosófico e jurídico, nos oferecendo critérios 
normativos e interpretativos do cotidiano. Segundo Reichmann:

“Atualmente estamos no limite de uma nova era, na qual o cinema – ficção, 
documentário e outros gêneros – é percebido não apenas como um instrumento 
para a expressão de pensamentos e reflexões, mas também como uma prática 
suficientemente rica a partir da qual é possível aprender sobre outras práticas e 
especificamente sobre o direito.”10

Reiteramos que a relação entre o direito e o cinema se posiciona 
de diferentes maneiras o que nos permite falar sobre o direito no cinema 
(aqui já referido como ilustração) ou, por outro lado, o cinema no direito, 
a maneira pela qual o cinema se integra a práticas e textos jurídicos. E: 
“Também podemos pensar o direito como cinema aos nos referirmos às 
práticas jurídicas como um tipo específico de práticas dramáticas e cine-
matográficas”. 11

Estas diferentes possibilidades envolvem diferentes tipos de argu-
mentos narrativos que, usados separadamente ou em conjunto, ampliam 
o universo da reflexão sobre o direito e seus conceitos-chave. São eles:

“Argumentos estruturais (referindo-se à maneira como as práticas cinematográficas 
são “estruturadas” na sociedade, argumentos metodológicos (referindo-se ao direito 
e ao cinema como instrumentos metodológicos para o exame de certas questões éticas) 
e argumentos hermenêuticos (referindo-se ao direito e ao cinema como engajados em 
funções interpretativas que iluminam aspectos da condição humana”. 12

A maior parte da reflexão sobre a relação direito e cinema acontece 
a partir da perspectiva do direito no cinema13 e predominantemente com 
o uso de argumentos hermenêuticos. Esta forma de aproximação espelha, 

10 “Currently, we are on a threshold of a new era, in which cinema – fiction, documentary, and other 
genres – is perceived not only as an instrument for the expression of thoughts and reflections, 
but also as a sufficiently rich practice from which it is possible to learn about other practices, and 
specifically – about law”. REICHMANN, The production…, p. 1.

11 “We can also think about law as cinema, by referring to legal practices as a specific type of 
cinematic-dramatic practices”. REICHMANN, The production of…, p. 5.

12 “Structural arguments (referring to the manner in which cinematic and judicial practices are 
‘structured’ in society, methodological arguments (referring to law and cinema as methodological 
instruments for the examination of certain ethical issues) and hermeneutic arguments (referring 
to law and cinema as engaged in interpretative functions that illuminate aspects of the human 
condition). REICHMANN, The production of…, p. 2-3.

13 A este respeito conferir SILBEY, Jessica. A History of Representations of Justice. Coincident 
Preoccupations of Law and Film. In: MASSON, Antoine; O’CONNOR, Kevin (ed.). Bruxelles-
Bern-Berlin-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien: P.I.E. Peter Lang, p. 131-154. 
Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959278. Último acesso 
em 04 de julho de 2021.
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ao nosso ver, a maneira como esta experiência se dá nas salas de aula dos 
cursos jurídicos e nos textos – aquilo que a que chamamos, no início, do 
cinema como ilustração.

Este capítulo se insere na perspectiva do direito no cinema, entrela-
çando argumentos metodológicos e hermenêuticos em sua análise. Nosso 
objetivo é refletir, expor e narrar o filme intitulado A Igualdade é Branca 
que integra a Trilogia das Cores de Krzystof Kieslowski. Esse filme, as-
sim como o conjunto dos três que formam a trilogia, pode nos dizer algo 
acerca do direito e da justiça e ao fazê-lo chama a nossa atenção para algo 
que somente pelas lentes do cinema se expõe à nossa reflexão e sensação.

a trilogia das Cores

O cineasta polonês Krzystof Kieslowski dirigiu, ao longo de sua 
carreira, vinte e três filmes, dentre os quais se destacam a série Decálo-
go (1989), produzida para a televisão polonesa, inspirada nos Dez Man-
damentos e a Trilogia das Cores (França/Polônia/Suíça, 1993-1994). A 
Trilogia tem como contexto histórico-político de produção e filmagem o 
bicentenário da Revolução Francesa, a assinatura do tratado que institui a 
União Européia e a derrocada do leste europeu.

O Decálogo fala os Dez Mandamentos não na ordem em que se 
apresentam mas em um movimento que ressalta angústias diversas, dile-
mas tanto éticos quanto morais, dilemas presentes em toda a obra deste 
diretor. O Antigo Testamento e seus mandamentos invertem-se no olhar 
do diretor e a moral cede espaço à ética. Segundo Slajov Zizek , cuja dis-
cussão sobre o filme será aqui retomada e apropriada, o tema central do 
Decálogo não é a moral e sim a ética: “O ponto de partida é sempre um 
mandamento moral, e é através de sua própria violação que o herói ou a 
heroína descobrem a verdadeira dimensão ética”.14 Para Zizek O Decálogo 
é masculino enquanto A Trilogia da Cores é feminina, pautada nas virtudes 
do Novo Testamento: fé, esperança e caridade/amor. A Trilogia marca a 
reintegração ao universo moral e o (re)encontro com o eu e o outro.

A Trilogia, em suas várias cores e nuances é o que nos interessa aqui. 
As cores da bandeira da França e a ressignificação dos valores da Revo-
lução Francesa são captados pelo diretor naquilo que poderíamos cha-
mar de um lado privado mas que, ao mesmo tempo, está no público na 
medida em que reinterpreta – ou, talvez mais propriamente, coloque em 
dúvida estes mesmos valores.

14 ZIZEK, Slajov. Lacrimae Rerum. Ensaios sobre o cinema moderno. São Paulo: Boitempo, 2009, 
p. 46-47.
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Narrados nas cores da bandeira francesa e estruturados em torno 
dos princípios da república francesa revolucionária de 1789 (liberdade, 
igualdade e fraternidade) os filmes trabalham estes valores, mas não só. O 
próprio diretor admitiu que essas referências também estavam explicitas 
nos nomes dos filmes da Trilogia porque o financiamento da produção era 
francês. Neste sentido, os temas aparentemente menos explícitos pelos 
títulos são os que mais essencialmente trata A Trilogia. Estes são mais dís-
pares, caóticos e não tão sublimes como a

tortura interminável do amor, a inevitabilidade do engano, o fascínio do 
voyeurismo e a terrível potência do medo e aversão dos homens às mulheres. Jogar 
tudo fora, inclusive a própria identidade, e começar de novo - esse é outro motivo 
poderoso e recorrente.15

A série é composta pelos filmes Bleu, Blanc e Rouge que no Brasil 
foram traduzidos como A liberdade é Azul, a Igualdade é Branca e a e 
Fraternidade é Vermelha. Os filmes foram produzidos entre 1992 e 1994 
na França, Suíça e Polônia. Os três filmes foram aclamados pela crítica e 
público. A Liberdade é Azul ganhou o Leão de Ouro em Veneza, 1993, 
como melhor filme e também melhor fotografia e melhor atriz para Juliete 
Binoche. A atriz também ganhou o Cesar em 1994, que também foi conce-
dido ao filme nas categorias melhor montagem e melhor som. Teve ainda 
três indicações ao Globo de Ouro: melhor filme estrangeiro, melhor mú-
sica e melhor atriz. Com A Igualdade é Branca Kieslowski ganhou o Urso 
de Prata (Berlim, 1994) como melhor diretor. Em 1994 A Fraternidade é 
Vermelha ganhou Cannes (melhor filme), o Cesar por melhor trilha sono-
ra. Também foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e 
ao Oscar de melhor direção, melhor roteiro e melhor fotografia.

As cores apelam para o nosso sensorial, assim como o objeto dos 
filmes, ou os princípios revolucionários do século XVIII na França. Segun-
do Zizek16, a relação da Trilogia das cores ao Decálogo é a seguinte: se o 
Decálogo representa o antigo (os mandamentos divinos impostos de modo 
traumático) a Trilogia das Cores é o seu inverso moderno, ou seja, lá se 
celebra o absoluto e aqui este se flexibiliza. Em outras palavras, a Trilogia 
celebra os direitos humanos que, segundo Zizek, na sociedade moderna 
liberal permissiva e pós-política estão reduzidos aos direitos de violar os 
dez mandamentos. Por exemplo, o direito à privacidade – direito ao adul-
tério, praticado na esfera da intimidade e que ninguém vê ou o direito de 

15 Bradshaw, Peter, the Guardian, 2011. https://www.theguardian.com/film/2011/nov/10/have-
three-colours-faded (acesso em 05/07/2021)

16 Zizek, Lacrimae Rerum, p. 57.
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que ninguém pode se imiscuir na vida de outrem; o direito à busca da 
felicidade ou o direito à propriedade privada, de explorar os outros como 
um direito de roubar; liberdade de expressão, liberdade de imprensa como 
liberdade de mentir; direito dos cidadãos possuírem armas como direito de 
matar. Direito de liberdade religiosa como direito de adorar falsos deuses. 
Como se a corrupção ou degradação dos direitos humanos estivesse ins-
crita ou escrita no seu próprio conceito, ou seja, os direitos humanos são 
geradores do seu próprio excesso.

Tragédia e comédia (como em Shakespeare) marcam a dramática 
narrativa da Trilogia e esta, segundo Zizek17, marca uma nova dimensão 
no cinema do diretor, isto é, introduz na escolha entre vida e interpelação 
(o chamamento) real ou imaginária, um terceiro termo, o nível zero da 
contração/retração sobre si próprio, da morte simbólica, que não é nem 
missão, nem vida, mas seu fundamento obscuro.

a igualdade é branCa: direito e Cinema

Em A igualdade é branca Karol, o polonês, vai da exclusão social (ele 
é um looser, um fracasso econômico e um fracasso sexual) para a conquista 
da riqueza e da mulher. Karol é, no início do filme, reduzido a nada: sua 
mulher, Dominique, não lhe deseja mais e ele fica sem ela, sem os seus 
bens e o seu primeiro movimento para sua reintegração é planejar a sua 
morte, o seu funeral, o que o leva a comprar o cadáver de um russo para 
enterrar em seu lugar dando a impressão de que havia morrido. Karol vai 
de um retraimento radical até a aceitação dos outros, a sua reintegração 
no universo social.

Karol e Dominique viviam em Paris e ao se casarem, não mais o 
sexo, mas o objetivo de ganhar dinheiro e ser próspero naquela sociedade 
francesa, cuja burguesia fez a revolução, ocupou a rotina do casal. Assim, 
Karol acabou brochando em todos os sentidos e, obcecado por sua ex-mu-
lher, elabora o plano para forjar a sua própria morte, quando em realida-
de ele planeja voltar à Polônia, ganhar dinheiro e se vingar de Dominique. 
Eis a trama e o drama que combina comédia e tragédia; o polaco, ex-co-
munista que deseja ganhar dinheiro no mercado, oriundo de um país que 
nem mesmo pertencia à união europeia (o filme rodou entre 1992 e 1994, 
mas a Polônia só integrou a união europeia dez anos depois, em 2004) e 
que por isso mesmo o fez desejar a Europa, casar com a Europa, isto é, 
com uma francesa, bela e fascinante. No entanto, ele fracassa na realiza-
ção do seu desejo, o que o faz planejar o retorno à Polônia, a essa Europa 

17 Zizek, Lacrimae Rerum, p. 62.
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menos europeia e lá ele se torna um homem do mercado, arrogante, dese-
joso de vingança o que o move para reencontrar Dominique.

Daí dizemos que, em A igualdade é branca a reconciliação é exte-
riorizada, encenada, como um ajuste de contas ou vingança, o que nos 
lembra mais uma vez Shakespeare, em particular o Mercador de Veneza, 
em que mercador católico e o agiota judeu só se reconciliam por meio 
do julgamento (que também é um acerto de contas). Ajuste de contas ou 
vingança é a forma como, paradoxalmente, os inimigos se aproximam e 
no filme sugere a retomada do amor da mulher. No entanto, o casal não 
reata concretamente suas relações. Há sinais ou expressões que indicam 
que os dois ainda se amam. Há sinais de que Dominique quer novamente 
se casar com Karol, mas ela tem uma pena para cumprir. Karol ao final do 
filme derrama lágrimas que sugerem não só amor, mas pena e vingança 
e em o Mercador de Veneza há amor, pena e vingança também. Jogos amo-
rosos podem ser perversos: primeiro, ao forjar sua morte, Karol manda 
a mulher amada para a prisão sob uma acusação falsa; depois manifesta 
uma sincera pena por ela. Talvez, nas relações sociais (afetivas por exem-
plo), a reivindicação de igualdade sempre implique em acerto de contas.

Zizek relaciona a Trilogia à tríade hegeliana formada por família, 
sociedade civil e estado18. A igualdade é branca realiza a única reconciliação 
que pode ocorrer na sociedade civil, a da igualdade formal, do ajuste de 
contas (aqui novamente o mercador de Veneza, a igualdade do judeu e 
do cristão, do mercador e do agiota só ocorre no ajuste de contas, afinal 
eles não comem e não bebem na mesma mesa); a Liberdade é Azul fala da 
reconciliação no nível familiar íntimo, na forma de um amor imediato e 
a Fraternidade é Vermelha traz o nível mais alto de reconciliação, o da 
fraternidade da própria comunidade.

O filme também é um filme político. Retrata a Europa pós-comunis-
mo e neste sentido também o ajuste de contas havido no filme é significa-
tivo. Karol acerta as contas com a mulher, ou aquele polonês, aquele Les-
te, acerta as contas com a francesa, com o Oeste (Shakespeare novamente: 
o veneziano acerta as contas com o estrangeiro que vive mas não pertence 
àquela comunidade).

O filme concentra-se no ter, na posse: no possuir o amor ou, sim-
plesmente, em possuir. Karol tenta possuir sua mulher e não consegue. 
Tenta então possuir o que a excede – os bens de uma economia de mer-
cado- para em uma nova tentativa, através do excesso, possui-la. Num 
primeiro momento, ao não conseguir possui-la fica reduzido a observá-la, 
a escutá-la e, assim, é o que acontece ao ouvi-la pelo telefone no momento 

18 Zizek, Lacrimae Rerum, p. .
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em que faz sexo com outro homem. Mas tão logo acumula, tem posses, 
deseja novamente possuí-las através, então, de um acerto de contas. Nas 
palavras de Zizek, “com uma pitada de gênio Kieslowski liga essa posse 
de bens (nas condições de regresso do capitalismo na Polônia pós-comu-
nista) à posse da própria mulher (e, aí, à impotência sexual)”.19

Não só Karol chora no final, mas nos outros dois filmes da Trilogia 
das Cores os protagonistas ou heróis também choram ao final (Julie e o 
juiz). Choram por recuperarem a distância adequada com a realidade so-
cial depois do choque ao qual ela os expôs, sem qualquer defesa. É choro 
do filme, lágrimas ficcionais, lágrimas de distância recuperada, o fosso 
entre a enunciação e a afirmação (as lágrimas são uma afirmação que con-
tém implícita a posição da enunciação, a felicidade).

Para finalizar: o direito e os direitos

Estes três filmes nos permitem questionar também o significado dos 
valores da Revolução Francesa e nos remete também a conhecida per-
gunta de Hannah Arendt sobre quem tem “direito a ter direitos”. Esta 
pergunta da autora pode ser desdobrada de duas maneiras.

A primeira em relação ao pertencimento à humanidade “(...) Esta 
nova situação, na qual a “humanidade assumiu de fato um papel antes 
atribuído à natureza ou à história, significaria nesse contexto que o direito 
a ter direitos, ou o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade, 
deveria ser garantido pela própria humanidade. Nada nos assegura que 
isso seja possível”. 20 A segunda maneira, como coloca Celso Lafer, baseia-
se no “acesso pleno à ordem jurídica que somente a cidadania oferece”.21 
Neste segundo eixo somente tem direitos quem pertence à uma comuni-
dade política, o cidadão.

Esta ideia de pertencimento (como já falamos ao nos referirmos ao 
Mercador de Veneza) está no cerne da própria Revolução Francesa, lem-
brando que seu principal documento é a Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão (grifos nossos). Assim os direitos, em sua dimensão 
normativa e axiológica (liberdade, igualdade e fraternidade) concernem, 
antes de mais nada – ou tão somente – ao cidadão.

O outro, o estrangeiro está “fora”. A Igualdade é Branca explicita 
esta dimensão de exclusão na ordem simbólica da linguagem e da vio-

19 Zizek, Lacrimae Rerum, p. 74-75.
20 A este respeito conferir ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo – Antissemitismo, Imperialismo, 

Totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 332.
21 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos – Um diálogo com o pensamento de 

Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 166.
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lência que esta pode gerar. Já na primeira parte do filme Karol se ques-
tiona onde está a igualdade, já que ele não pode se expressar em francês 
e depende de um intérprete para o representar. Karol pergunta: “onde 
está a igualdade?” “Meus argumentos não são ouvidos porque não falo 
francês?” Segundo Jacques Derrida “Endereçar-se a outrem na língua do 
outro é, ao mesmo tempo, a condição de toda justiça possível(...). E ainda: 
“É injusto julgar alguém que não compreende seus direitos nem a língua 
em que a lei está inscrita, ou o julgamento pronunciado, etc.22 A incom-
preensão da língua do outro no momento do julgamento.

O retorno de Karol à Polônia marca o retorno à língua, à casa, o mo-
mento do reconhecimento. E da justiça possível. Quando ele diz “Meu Deus, 
finalmente em casa”. Nesta Polônia Dominique vai ser julgada – e conde-
nada. Não lhe adianta falar “Sou cidadão francesa”. Neste cenário ela é a 
outra, roubada de seus privilégios e do entendimento imediato da língua.

O filme deixa em aberto inúmeras possibilidades. Desde o reencon-
tro de seus protagonistas e um novo “casamento” até a infinita possibi-
lidade do perdão, tema não explorado. O que resta é a possibilidade do 
olhar e da promessa, no sentido arendtiano de faculdade que nos pos-
sibilita lidar com a imprevisibilidade de nossas ações. As ações de Do-
minique, impensadas, imprevisíveis. O cálculo programado de Karol e a 
necessidade de um acerto de contas. A impossibilidade da justiça. A insa-
tisfação – anunciada – da pena sendo cumprida e do desejo de vingança 
realizado. Consumado o plano da vingança o que resta?
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“OS MISERáVEIS”:  
A SOLIDARIEDADE COMO VALOR 

MORAL E COMO PRINCíPIO NO 
DIREITO PREVIDENCIáRIO E 

ASSISTENCIAL

marcelo leonardo tavares1

“O homem arregalou os dois olhos admirado. 
- Verdade? O senhor já sabe como me chamo? 

Já – respondeu o Bispo -, seu nome é meu irmão.”2

introdução

A arte é expressão humana emotiva por excelência, capaz de produ-
zir reflexão e apta a apresentar os homens na inteireza de sua realidade.

De alguma forma, o Direito, como ciência das humanidades, dia-
loga com a carga emocional da produção artística porque, de um lado, 
baseia-se na apreciação das relações entre as pessoas e, de outro, projeta o 
agir ideal referenciado como o dever-ser.

As manifestações artísticas estão repletas de exemplos em pinturas, 
em esculturas, na música e em outras produções estéticas nos quais a obra 

1 Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Pós-doutor em Direito Público pela Université Lyon III. Doutor em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Université Panthéon/Assas (Paris II). Juiz Federal 
do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região.

2 HUGO, Victor. Os Miseráveis. Rio de janeiro: Casa da Palavra, 2002, vol. 1, p. 90.


