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FILMES COM TEMÁTICAS JURÍDICAS
Um jovem advogado desempregado (Matt Damon) é a única es-
perança de um casal que não consegue obter de uma companhia 
de seguros dinheiro para a cirurgia do filho, que tem leucemia e 
precisa de um transplante de medula óssea para salvar sua vida. 
Enquanto o advogado trabalha em seu primeiro caso se apaixo-
na por uma mulher casada (Claire Danes), cujo marido a atacou 
várias vezes, inclusive com um taco de baseball.

Na cidade de Veneza, no século XVI, Bassanio (Joseph Fiennes) 
pede a Antonio (Jeremy Irons) o empréstimo de três mil ducados 
para que possa cortejar Portia (Lynn Collins), herdeira do rico 
Belmont. Antonio é rico, mas todo seu dinheiro está compro-
metido em empreendimentos no exterior. Assim ele recorre ao 
judeu Shylock (Al Pacino), que vinha esperando uma oportuni-
dade para se vingar de Antonio. O agiota impõe uma condição 
absurda: se o empréstimo não for pago em três meses, Antonio 
dará um pedaço de sua própria carne a Shylock. A notícia de que 
seus navios naufragaram deixa Antonio em uma situação com-
plicada, com o caso sendo levado à corte para que se defina se a 
condição será mesmo executada.

A reconstituição de um caso real, ocorrido no Estado Novo em 
1937, na cidade de Araguari (MG). Tudo começa quando um ho-
mem foge, levando o dinheiro de uma safra de arroz. Os irmãos 
Joaquim (Raul Cortez) e Sebastião Naves (Juca de Oliveira), só-
cios do fugitivo, denunciam o caso à polícia. De acusadores eles 
passam a réus, por obra e graça do tenente de polícia (Anselmo 
Duarte) que dirige a investigação. Presos e torturados, os Naves 
são obrigados a confessarem o crime que não cometeram.



“Justiça” (2004, ganhador de 9 prêmios internacionais): docu-
mentário dirigido por Maria Augusta Ramos, sobre o sistema 
judiciário e o sistema penitenciário no Brasil, tendo por modelo 
as varas criminais e a estrutura prisional e carcerária da cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil. Mostra o cotidiano de um Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, incluindo as pessoas que ali trabalham 
diariamente, como promotores, defensores públicos e juízes, e 
ainda pessoas que estão apenas de passagem, como os réus.

Ramón Sampedro (Javier Bardem) é um homem que luta para 
ter o direito de pôr fim à sua própria vida. Na juventude ele so-
freu um acidente, que o deixou tetraplégico e preso a uma cama 
por 28 anos. Lúcido e extremamente inteligente, Ramón decide 
lutar na justiça pelo direito de decidir sobre sua própria vida, o 
que lhe gera problemas com a igreja, a sociedade e até mesmo 
seus familiares.

Hannah Arendt (Barbara Sukowa) e seu marido Heinrich (Axel Milberg) 
são judeus alemães que chegaram aos Estados Unidos como refugiados de 
um campo de concentração nazista na França. Para ela a América dos anos 
50 é um sonho, e se torna ainda mais interessante quando surge a opor-
tunidade dela cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichmann para a The 
New Yorker. Ela viaja até Israel, e na volta escreve todas as suas impressões 
e o que aconteceu, e a revista separa tudo em 5 artigos. Só que aí começa o 
verdadeiro drama de Hannah: Ela mostra nos artigos que nem todos que 
praticaram os crimes de guerra eram monstros, e relata também o envol-
vimento de alguns judeus que ajudaram na matança dos seus iguais. A so-
ciedade se volta contra ela e a New Yorker, e as críticas são tão fortes que 
até mesmo seus amigos mais próximos se assustam. Hannah em nenhum 
momento pensa em voltar atrás, mantendo sempre a mesma posição, mes-
mo com todo mundo contra ela.



Um operário de uma linha de montagem, que testou uma “máquina 
revolucionária” para evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela 
“monotonia frenética” do seu trabalho. Após um longo período em 
um sanatório ele fica curado de sua crise nervosa, mas desemprega-
do. Ele deixa o hospital para começar sua nova vida, mas encontra 
uma crise generalizada e equivocadamente é preso como um agita-
dor comunista, que liderava uma marcha de operários em protesto. 
Simultaneamente uma jovem rouba comida para salvar suas irmãs 
famintas, que ainda são bem garotas. Elas não tem mãe e o pai delas 
está desempregado, mas o pior ainda está por vir, pois ele é morto em 
um conflito. A lei vai cuidar das órfãs, mas enquanto as menores são 
levadas a jovem consegue escapar.

Mick Haller (Matthew McConaughey) é um advogado diferente, 
a começar pelo seu local de trabalho devidamente instalado no 
banco de trás de seu carro, um automóvel modelo Lincoln. Sepa-
rado da competente promotora Maggie (Marisa Tomei), ambos 
possuem uma filha e tudo corria bem com ele defendendo pe-
quenos conflitos, mas um dia um caso importante caiu em suas 
mãos e ele estava disposto a provar a inocência do réu, um jo-
vem milionário (Ryan Phillippe) acusado de assassinato. Só que 
ele não imaginava seu cliente escondendo a verdade, o que pode 
tornar todo o processo numa causa perdida.

Após um soldado morrer acidentalmente em uma base militar, 
depois de ter sido atacado por dois colegas da corporação, surge 
a forte suspeita de ter existido um “alerta vermelho”, uma espécie 
de punição extra-oficial na qual um oficial ordena a subordina-
dos seus que castiguem um soldado que não tenha se comporta-
do corretamente. Quando o caso chega aos tribunais, um jovem 
advogado (Tom Cruise) resolve não fazer nenhum tipo de acor-
do e tentar descobrir a verdade.



Um jovem porto-riquenho é acusado do brutal crime de ter ma-
tado o próprio pai. Quando ele vai a julgamento, doze jurados 
se reúnem para decidir a sentença, levando em conta que o réu 
deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. Onze 
dos jurados têm plena certeza de que ele é culpado, e votam pela 
condenação, mas um jurado acha que é melhor investigar mais 
para que a sentença seja correta. Para isso ele terá que enfrentar 
diferentes interpretações dos fatos, e a má vontade dos outros 
jurados, que só querem ir logo para suas casas.

Rio de Janeiro, 1983. Marisa (Cris Vianna) amamenta o pequeno Alessan-
dro (Marcello Melo Jr.), em sua casa na favela. Viciada em drogas, assiste 
impotente seu filho ser retirado de suas mãos pelo chefe do tráfico local, 
devido à uma dívida não paga. Dez anos depois Sandro (Michel Gomes), 
filho único, vê sua mãe ser morta por dois ladrões. Apesar de ficar sob os 
cuidados da tia, ele decide fugir e passa a conviver com um grupo de ga-
rotos que dorme na igreja da Candelária, onde tem acesso ao mundo das 
drogas. Apesar de não saber ler ou escrever, Sandro sonha em ser um fa-
moso compositor de rap. Para tanto ele espera a ajuda de Walquíria (Anna 
Cotrim), que realiza um trabalho voluntário junto a meninos de rua. Só 
que Sandro testemunha mais uma tragédia, a chacina da Candelária, onde 
8 meninos de rua foram mortos pela polícia. Este evento aproxima Sandro 
e Alessandro, que passam a ter um forte convívio.

Em 1897 uma vila parece ser o local ideal para viver: tranquila, isolada e 
com os moradores vivendo em harmonia. Porém este local perfeito passa 
por mudanças quando os habitantes descobrem que o bosque que o cerca 
esconde uma raça de misteriosas e perigosas criaturas, por eles chamados 
de “Aquelas de Quem Não Falamos”. O medo de ser a próxima vítima des-
tas criaturas faz com que nenhum habitante da vila se arrisque a entrar no 
bosque. Apesar dos constantes avisos de Edward Walker (William Hurt), 
o líder local, e de sua mãe (Sigourney Weaver), o jovem Lucius Hunt (Jo-
aquin Phoenix) tem um grande desejo de ultrapassar os limites da vida 
rumo ao desconhecido. Lucius é apaixonado por Ivy Walker (Bryce Dallas 
Howard), uma jovem cega que também atrai a atenção do desequilibrado 
Noah Percy (Adrien Brody). O amor de Noah termina por colocar a vida 
de Ivy em perigo, fazendo com que verdades sejam reveladas e o caos tome 
conta da vila.



Tinham se passado três anos desde que os mais importantes líde-
res nazistas tinham sido julgados em Nuremberg. Dan Haywwod 
(Spencer Tracy), um juiz aposentado americano, tem uma árdua 
tarefa, pois preside o julgamento de quatro juízes que usaram 
seus cargos para permitir e legalizar as atrocidades nazistas con-
tra o povo judeu durante a 2ª Guerra Mundial. À medida em 
que surgem no tribunal as provas de esterilização e assassinato 
a pressão política é enorme, pois a Guerra Fria está chegando e 
ninguém quer mais julgamentos como os da Alemanha. Além 
disto os governos aliados querem esquecer o passado, mas a coi-
sa certa que deve se fazer é a questão que este tribunal tentará 
responder.

Joseph K. (Anthony Perkins) é um homem reservado, que vive 
na pensão da senhora Grubach (Madeleine Robinson) e se dá 
bem com todos os demais moradores do local. Um dia ele é acor-
dado por um inspetor de polícia (Arnoldo Foà), que lhe informa 
que está preso mas não o leva sob custódia. Durante o proces-
so Joseph segue com suas atividades normais, tendo apenas que 
ficar à disposição das autoridades a qualquer hora do dia. In-
comodado por não saber do que está sendo acusado, ele decide 
investigar em busca de uma resposta.

Um médico (Luiz Carlos Vasconcelos) se oferece para realizar 
um trabalho de prevenção a AIDS no maior presídio da América 
Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade dos cárceres, 
que inclui violência, superlotação das celas e instalações precá-
rias. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo per-
cebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo 
dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande von-
tade de viver.



Após considerar que uma grande empresa é a culpada pela mor-
te de seu marido, uma viúva decide entrar com um processo na 
justiça, pedindo uma indenização milionária. Para defendê-la 
ela contrata o advogado Wendell Fohr (Dustin Hoffman). Porém 
Fohr precisará enfrentar Rankin Fitch (Gene Hackman), um es-
pecialista em selecionar os jurados de forma a garantir de ante-
mão sua vitória no julgamento. Porém o que Fohr e Fitch não 
contavam é que um dos jurados, Nicholas Easter (John Cusack), 
tem seus planos para manipular o júri. E, com o apoio de Marlee 
(Rachel Weisz), passa a chantagear a dupla avisando que o vere-
dicto desejado sairá bastante caro.

O filme O Juiz foca na importância de uma boa relação entre 
o advogado e seu cliente, assim como na possibilidade de uma 
pessoa da área defender um parente de maneira justa e baseada 
na imparcialidade. Um advogado de sucesso, Hank Palmer, volta 
à sua cidade natal para o funeral da mãe e precisa encarar sua 
família, com a qual ele mantém uma relação conturbada, princi-
palmente com seu pai, Joseph, um juiz aposentado e uma figura 
poderosa na região. Joseph, entretanto, é acusado de assassinar 
um homem e Hank passa a defendê-lo.  

No filme baseado em fatos reais, a autora e historiadora Debo-
rah Lipstadt acusa o escritor David Irving de negar a existência 
do Holocausto. Irving decide então entrar com uma processo de 
difamação contra a pesquisadora. Levantando questionamentos 
sobre a morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial, a obra mostra uma disputa judicial com uma série de 
debates, construção de defesas, argumentos e narrativas. 



Com um dos finais mais surpreendentes da história do cinema, 
esse é um dos filmes sobre Direito que não pode ficar fora da 
sua lista. A história traz como protagonista um oficial de justiça 
penal que se dedica a escrever um livro sobre a justiça argentina 
durante a ditadura militar e tem como foco uma trágica história 
de assassinato de uma jovem. Ideal para estudantes de Direito 
que desejam entender o sistema judiciário como um todo, o fil-
me, que também foi adaptado para uma versão americana, mos-
tra os impactos de um caso sob diversos pontos de vista: de pro-
motores, policiais, advogados e até mesmo da família da vítima.

Nem só de investigações criminais são feitos os filmes sobre di-
reito. Erin Brockovich é a história real de uma arquivista de um 
grande escritório de advocacia, que reúne provas para processar 
uma grande companhia de eletricidade, responsável pela conta-
minação da água de uma cidade. O filme é uma lição sobre como 
o empenho e busca pela verdade são características ainda mais 
importantes do que uma graduação para quem deseja se tornar 
um advogado de sucesso.

Trata-se de um suspense. O super charmoso Richard Gere in-
terpreta um advogado rico e bem sucedido que adora se manter 
nos holofotes da mídia. Assim, logo que o arcebispo de Chicago 
é encontrado morto, ele vê uma chance imperdível de aparecer 
nas manchetes novamente. Então, aceita representar, sem cobrar 
honorários, o principal suspeito do crime, o coroinha Aaron 
Stampler.



O filme trata da criação do “Facebook” e a ocorrência de diluição 
na participação societária.

Advogado (Cuba Gooding Jr.) perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em pleno tribunal, e resolve escrever um 
livro. Pega emprestado um volume inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas quando vai devolvê-lo encontra o 
autor morto. Decide publicar o livro como sendo seu e faz suces-
so imediato.

Cláudia, presidiária mais antiga e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na prisão e aguarda julgamento. En-
quanto Daniela busca proteção na cadeia, Cláudia e Betânia vão 
enfrentar as incertezas de quem volta para a rua.



Clyde Shelton (Gerard Butler) é um dedicado pai de família que 
testemunha o assassinato de sua esposa e filha. Um dos culpados 
pelo crime pega uma pena de apenas 5 anos graças a um acordo 
costurado pelo promotor Nick Rice (Jamie Foxx), que acredita 
que é melhor ter alguma justiça do que a chance de não obter al-
guma. Dez anos depois, o assassino é encontrado morto. Mesmo 
sem ter provas suficientes contra si, Clyde é preso pelo ocorrido. 
Seu grande objetivo é denunciar a incoerência do sistema judi-
cial, que permite que assassinos sejam libertados ou obtenham 
penas brandas, nem que para tanto precise eliminar todos os en-
volvidos. Só que Nick enfrenta um problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre estar um passo a frente de todos.

O documentário Luz no Cárcere exalta a prática de uma atitude inovadora: o projeto 
Direito no Cárcere, coordenado por Carmela Grune, diretora da empresa Estado 
de Direito Comunicação Social Ltda. O projeto promove o exercício da cidadania 
local, proporcionando plataformas de expressão do cotidiano carcerário aos apena-
dos em tratamento de dependência química da Galeria E-1 do Presídio Central de 
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Com a utilização dos meios de 
comunicação, oportuniza o acesso à justiça, à cultura e à informação, visando traba-
lhar as formas de sentir o direito pela emoção e o prazer lícito a partir do estímulo 
do imaginário social, a capacidade criativa, desenvolvendo um olhar de dentro para 
fora do cárcere, exercitando a alteridade com reflexo na família e na comunidade. 
A iniciativa contribui para o desenvolvimento de uma cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, através da implementação dos subprojetos: Literário, Di-
reitos Humanos, Desmitificando o Direito, Rap Conexão Legal, Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, incentiva o resgate da autoestima, com o uso de pe-
dagogia sensível, redescobrindo e retomando capacidades e sonhos para uma vida 
com cidadania e dignidade.

Desde a última refeição mais pedida até os derradeiros momen-
tos do prisioneiro, este programa mostra o que acontece dentro 
do corredor da morte. Conheça as pessoas, seus motivos, suas 
histórias, e principalmente, como agem na incrível condição de 
marcadas para morrer.



É um filme dos anos 70. Para quem gosta de direito de família 
ou pretende trabalhar nessa área, é uma produção e tanto. Esse 
drama conta a história de um executivo que valoriza mais o tra-
balho do que a família, até que sua mulher decide se divorciar. 
Com a responsabilidade de cuidar sozinho do filho pequeno, o 
pai acaba finalmente formando laços com ele. No entanto, quan-
do retorna, a mãe exige de volta a guarda integral da criança. As-
sim, começa uma longa e difícil batalha jurídica pela custódia de 
Billy, em que os pontos de vista do pai e da mãe serão valorizados 
e confrontados. Um grande clássico, vencedor de cinco Oscars 
(incluindo prêmios de Melhor Filme, Melhor Diretor e de Ator e 
Atriz Coadjuvante para Dustin Hoffman e Meryl Streep).

Um sonho de liberdade conta a história de Andy Dufresne que 
passa de um bem sucedido banqueiro a presidiário. Isso acontece 
a partir do momento que Andy é acusado do homicídio da es-
posa e do seu amante. O fato, no entanto, é que ele é inocente. E 
mesmo inocente é condenado à prisão perpétua. 

Um jovem advogado que se vê envolvido com uma firma de la-
vagem de dinheiro e com laços diretos com a máfia. Além dos te-
mas “hollywoodianos”, o filme questiona o código de ética entre 
advogado e cliente.



Famoso, esse filme retrata as possíveis armadilhas que a carreira 
jurídica pode apresentar. Será que vale tudo para se tornar um 
grande advogado?

Um retrato íntimo da vida e da carreira de Ruth Bader Ginsburg, 
juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos que se tornou um 
improvável ícone da cultura pop. Além de sua trajetória, o do-
cumentário explora também suas primeiras batalhas jurídicas e 
como elas mudaram o mundo para as mulheres.



SÉRIES COM TEMÁTICAS JURÍDICAS
O seriado canadense, criado pelo produtor executivo Aaron Kor-
sh, estreou em junho de 2011 e tem como cenário uma firma de 
advocacia localizada em Nova York (EUA). Suits acompanha o 
grande advogado corporativo de Manhattan, Harvey Specter. Ele 
trabalha rodeado de uma equipe competente. Porém, na busca 
de um novo associado, ele se depara com Mike Ross, uma figura 
peculiar que pode se tornar um trunfo para a sua empresa. En-
tretanto, há uma enorme questão a se vencer: Mike nunca fre-
quentou uma faculdade de advocacia. 

A história acompanha a brilhante professora e advogada, Anna-
lise Keating, e seu grupo de estudantes de direito que se envol-
vem em trama de assassinatos que vai agitar toda a universidade 
e mudar o curso de suas vidas.

The Good Wife é uma série dramática que tem como protagonis-
ta a vencedora do Emmy Juliana Marguiles como Alicia Florrick, 
uma esposa e mãe que assume responsabilidade total sobre sua 
família e volta ao mercado do trabalho depois do escândalo de 
sexo e corrupção em que seu marido se envolveu e o levou para 
a cadeia. Deixando de lado a traição e a humilhação pública cau-
sada por seu marido, Peter, Alicia recomeça sua vida e volta a 
trabalhar como advogada. Como associada em um prestigioso 
escritório em Chicago, ela se reúne com seu amigo de longa data, 
antigo colega de faculdade e novo colega de trabalho Will Gard-
ner, que está curioso para ver como Alicia vai se sair depois de 13 
anos longe dos tribunais.



Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de fic-
ção científica criada por Charlie Brooker e centrada em temas 
obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, parti-
cularmente a respeito das consequências imprevistas das novas 
tecnologias.

Frank Underwood é um astuto congressista norte-americano 
que é traído pelo presidente que ele ajudou a eleger. Com a ajuda 
da esposa, de uma jornalista ambiciosa e de um outro político 
com problemas com alcoolismo, Underwood inicia um plano 
para minar adversários políticos e conquistar, em alguns anos, a 
presidência dos Estados Unidos.


