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INTRODUÇÃO
Desde a Era de Ouro de Hollywood, o universo 
jurídico sempre foi uma grande fonte de inspiração 
para o mundo do cinema. Histórias sobre crimes mal 
esclarecidos, mistérios e julgamentos dramáticos pro-
tagonizadas por advogados, promotores e juízes, são 
os principais componentes dos filmes de tribunal que 
seguem fazendo sucesso junto ao público e a crítica.

Em nosso Blog, alguns dos posts mais lidos (inclusive 
o nosso campeão de acessos) tratam justamente sobre 
este tema. Percebendo o interesse de nossos leitores, 
resolvemos criar este e-book reunindo todas as nos-
sas postagens sobre filmes, trazendo a você nada 
menos que 50 filmes e 10 séries! Separados por gêne-
ro (como drama, suspense e comédia), iremos trazer 
uma grande diversidade de produções, dos clássicos 
aos mais recentes, dos suspenses mais sombrios às 
comédias mais leves. Certamente, você irá encontrar 
um que irá lhe agradar!

Esperamos que goste.

O sol é para todos
Direção: Robert Mulligan

1962

http://blog.juriscorrespondente.com.br/
http://blog.juriscorrespondente.com.br/2015/10/07/4-series-imperdiveis-para-advogados-disponiveis-atualmente-no-netflix/


DRAMA
Histórias tocantes para você
refletir e se emocionar



Culpado por Suspeita - 1991

Ambientado na época do Macartismo, este drama traz Robert De Niro 
como o bem sucedido diretor David Merrill, que retorna aos EUA após 
alguns anos filmando na Europa. Entretanto, quando o temível Comitê de 
Atividades Anti-Americanas decide interrogá-lo por sua suposta ligação 
com o comunismo, Merrill logo passa a ser assediado pelo FBI e se vê em 
dificuldades em encontrar novos projetos. Finalmente, obrigado a de-
por, o sujeito decide enfrentar o comportamento tirânico do Comitê, e a 
defender seus ideais. Um longa para quem se interessa por um dos perío-
dos mais obscuros da história dos Estados Unidos, e no confronto entre o 
idealismo de um indivíduo e o comportamento abusivo das autoridades.

Questão de Honra - 1992

Dirigido por Rob Reiner, responsável por clássicos como Conta 
Comigo e Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro, este longa 
aborda temas polêmicos como o abuso de autoridade dentro 
das instituições militares. Ele conta a história de dois fuzileiros 
navais levados à corte marcial por assassinato de um soldado. 
Seus defensores são o tenente Daniel Kaffee (Tom Cruise), um 
advogado da Marinha que nunca viu o interior de um tribunal, e 
a Tenente-Comandante Joanne Galloway (Demi Moore). Os dois 
fuzileiros alegam que agiram sob ordens superiores. A suspeita 
de Kaffee é que ocorreu um “Alerta Vermelho”, uma punição em 
que um oficial ordena a seus subordinados que castiguem um 
soldado que tenha se comportado mal.
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Filadélfia - 1993

Neste clássico da década de 1990, Andrew Beckett (Tom Hanks, vence-
dor do Oscar por este papel) é um bem sucedido advogado que trabalha 
numa renomada firma da cidade americana que dá título ao longa. Andrew, 
porém, esconde de todos sua homossexualidade, para não prejudicar sua 
promissora carreira. Entretanto, quando descobrem que ele é portador do 
vírus da AIDS, Andrew é despedido sem cerimônias da firma. Disposto a lu-
tar por justiça, ele contrata os serviços de Joe Miller (Denzel Washington), 
um advogado homofóbico, para ajudá-lo na justiça. Inicialmente relutante, 
Miller acaba sendo o único profissional a pegar o caso de Beckett. Durante 
o processo, Miller logo se vê forçado a encarar os próprios preconceitos, 
numa experiência que irá transformá-lo para sempre.

Tempo de Matar - 1996

Adaptação do primeiro livro do escritor John Grisham, este 
longa discute o racismo e o preconceito presentes no Sul dos 
Estados Unidos. Trata-se da história de Carl Hailey (Samu-
el L. Jackson), um homem negro julgado pelo assassinato de 
dois supremacistas brancos, que estupraram sua filha de dez 
anos. Contratado para defendê-lo, está o advogado idealista 
Jake Brigance (Matthew McConaughey), que precisa enfrentar 
o preconceito da comunidade onde vive e os ataques do grupo 
racista Ku Klux Klan para garantir a liberdade de seu cliente. 

Sandra Bullock e Matthew McConaughey
em  Tempo de Matar

Denzel Washington e Tom Hanks
em Filadélfia 4



O homem que fazia 
chover - 1997
Indicado ao Globo de Ouro, este drama 
reuniu um time de peso à frente e atrás das 
câmeras: os premiados Matt Damon, Claire 
Danes e Jon Voight são comandados pelo 
cineasta Francis Ford Coppola, responsável 
por clássicos como O Poderoso Chefão e 
Apocalypse Now. Na trama, o jovem advoga-
do Rudy Baylor (Damon) enfrenta uma cor-
rupta companhia de seguros, para que um 
casal consiga dinheiro para a cirurgia de me-
dula óssea do filho. Apesar da dificuldade do 
caso, Rudy não se intimida e enfrenta outros 
advogados bem mais experientes que ele. 
Ao mesmo tempo, ele se envolve com uma 
mulher casada (Danes), vítima de agressões 
de seu violento marido. Diferentemente de 
muitos dramas jurídicos, focados em advo-
gados poderosos e proeminentes, O Homem 
que Fazia Chover aborda a vida de um jo-
vem profissional ainda tentando se firmar, 
superar os obstáculos de sua condição hu-
milde. Assim definiu o famoso crítico Roger 
Ebert sobre o longa: “Ao manter todas essas 
pequenas pessoas em foco, Coppola mostra 
a variedade na vida de um jovem advogado, 
onde todo cliente é necessário, e a maioria 
precisa de mais que um advogado”.



Neve sob os Cedros - 1999

Misto de romance e drama histórico, o filme tem como pano de 
fundo a difícil situação dos nipo-americanos nos Estados Uni-
dos, nos anos que imediatamente se seguiram após a Segun-
da Guerra Mundial. Para isso, o longa gira em torno da investi-
gação do assassinato de um pescador branco por seu amigo, o 
nipo-americano Kazuo Miyamoto (Rick Yune). O homem é preso 
e levado a julgamento diante de uma população com fortes sen-
timentos de hostilidade contra os japoneses. Porém, descon-
fiando do caso, o jornalista Ishmael Chambers (Ethan Hawke), 
que perdeu o braço durante a guerra, tentará solucionar o caso. 
Para isso, ele deverá lidar também com seus sentimentos pela 
esposa de Miyamoto, Hatsue (Youki Kudoh), sua paixão de in-
fância.

A Guerra de Hart - 2002

Tommy Hart (Colin Farrell) é um estudante de Direito 
que se alista no Exército para lutar na 2ª Guerra Mun-
dial. Entretanto, ele acaba capturado pelos nazistas 
e levado para um campo de concentração, onde um 
soldado negro foi acusado de assassinar um branco. 
Outro prisioneiro, William McNamara (Bruce Willis), 
convence as autoridades do campo a ministrar um 
julgamento no local. Assim, enquanto Hart usa seu 
conhecimento para defender o soldado, McNamara 
elabora um plano de fuga.
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Conduta de Risco - 2007

O astro George Clooney interpreta Michael Clayton, um ex-promo-
tor de justiça que trabalha numa firma de advocacia de Nova York 
limpando os erros de seus clientes. Apesar de cansado e infeliz, ele 
não pode deixar seu emprego devido a todas as dívidas que acu-
mulou e problemas pessoais. Porém, suas habilidades serão postas à 
prova quando o advogado Arthur Evans (Tom Wilkinson) sofrer um 
colapso e tentar sabotar o caso de uma empresa cliente de sua firma. 
O filme foi um grande sucesso, tendo sido indicado a sete Oscars, 
incluindo Melhor Filme, Direção e Ator para Clooney, e ganhando a 
estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, para Tilda Swinton. Aqui, o 
tema principal é a ética na advocacia e no mundo jurídico. Michael e 
Arthur sabem de seus erros passados, e tentam ao longo do filme se 
redimir, mesmo que para isso precisem se prejudicar.

O Poder e a Lei - 2011

Estrelado por Matthew McConaughey, este thriller conta a 
história de Mick Haller, um advogado de defesa criminal de 
Los Angeles bastante incomum: seu escritório é nada mais 
nada menos que o banco traseiro de seu veículo, um carro 
Lincoln. Separado de sua ex-esposa, a promotora Maggie 
(Marisa Tomei), ele ganha a vida cuidando de pequenos 
casos, até que um dia é escolhido para defender o jovem 
milionário Louis Rolet (Ryan Phillipe) de uma acusação de 
assassinato. Além do complicado caso, Haller logo desco-
bre que seu cliente é uma figura arrogante e manipuladora, 
que pode estar escondendo a verdade. Partes iguais dra-
ma, suspense e mistério, este é mais um longa a abordar a 
ética na advocacia.
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O Leitor - 2008
Ambientado na Alemanha após a Segun-
da Guerra Mundial, o longa conta a história 
do jovem Michael (David Kross), que se en-
volve com a misteriosa Hanna Schmitz (Kate 
Winslet). Ela seduz o impressionável adoles-
cente e o pede para ler seus livros para ela. 
Quase uma década depois, Michael, já um 
estudante de Direito, assiste aos julgamen-
tos de várias mulheres nazistas acusadas de 
crimes de guerra. O jovem fica surpreso ao 
descobrir que uma das rés é ninguém menos 
que Hanna, que ele não via há anos. Durante o 
julgamento, várias revelações chocantes irão 
revelar a verdade sobre o violento passado 
de Hanna. Por sua excelente performance no 
papel da protagonista Kate Winslet ganhou o 
Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA e o SAG de 
Melhor Atriz. Além disso, o longa ainda re-
cebeu indicações ao Oscar de Melhor Filme, 
Diretor, Fotografia e Roteiro Adaptado. Um 
prato cheio para quem se interessa ou es-
tuda temas como o Holocausto, a Segunda 
Guerra e, claro, os famosos Julgamentos de 
Nuremberg, que puseram muitos nazistas no 
banco dos réus por seus crimes cometidos 
durante o conflito.



O Juiz - 2014
Hank Palmer (Robert Downey Jr.) é um advo-
gado de sucesso em Chicago que, depois de 
muitos anos, retorna para o funeral de sua 
mãe à pequena cidade em Indiana onde pas-
sou sua infância. O problema é que Hank não 
tem um bom relacionamento com sua família, 
em especial com seu pai, o juiz “linha-dura” 
Joseph Palmer (Robert Duvall, indicado ao 
Oscar por este papel). Depois de alguns mo-
mentos tensos, Hank não vê a hora de voltar 
à cidade grande onde enfrenta uma batalha 
pela custódia da filha. Porém, Joseph, antes 
tido como uma das figuras mais poderosas 
da região, é preso e acusado de assassinato 
e a melhor pessoa para defendê-lo é justa-
mente… Hank.



COMÉDIA
Quem disse que o universo jurídico não 
pode ser engraçado?



Meu Primo Vinny - 1992

Acusado de um crime que não cometeu, Bill Gambini (Ralph Macchio) con-
trata seu primo advogado, Vincent “Vinny” Gambino (Joe Pesci). O proble-
ma é que Vinny se formou há poucas semanas e nunca defendeu qualquer 
tipo de causa. Para piorar, ele irá enfrentar nos tribunais um experiente 
promotor e um juiz conservador, que não gosta dos seus modos. Entre-
tanto, Vinny terá a ajuda de sua bela noiva, Mona Lisa (Marisa Tomei, que 
venceu o Oscar por este papel), para ajudá-lo a esclarecer o caso. Mesmo 
com seu tom cômico, o longa foi elogiado por profissionais do meio jurídi-
co americano e por juízes da Suprema Corte por seu realismo ao retratar 
os processos judiciais.

O Mentiroso - 1997

Nesta marcante comédia dos anos 1990, o advogado Fletcher 
Reede (Jim Carrey) é um mentiroso compulsivo que se vê em 
problemas quando seu filho, Max (Justin Cooper), durante seu 
aniversário, faz um pedido inusitado: que seu pai não minta 
por um dia. Assim, Fletcher acaba se envolvendo em situações 
hilárias (e constrangedoras), que só pioram quando ele deve de-
fender uma mulher no tribunal num caso de divórcio. Lançado 
no ápice da carreira de Carrey, o longa foi um de seus principais 
sucessos de crítica e bilheteria. Além da divertidíssima atuação 
do comediante, o filme também brinca com a noção de que é 
essencial para advogados “mentirem” em sua carreira, fazendo, 
assim, uma paródia da profissão.
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Advogado por Engano - 1997

Charlie Tuttle (Jeff Daniels) é um advogado obrigado por seu chefe (e so-
gro) a defender um parente de sua noiva em Nevada. Porém, isto acaba 
fazendo com que Charlie perca sua despedida de solteiro. Assim, Richard 
Rietti (Michael Richards), seu padrinho e melhor amigo, o surpreende com 
uma festa na cidade. Charlie acaba bebendo demais e fica impossibilitado 
de ir ao tribunal, e Richard, que trabalha como ator, decide substituí-lo. 
Mas o julgamento acaba acontecendo e Richard, mesmo sem saber nada 
dos procedimentos jurídicos, precisa atuar como advogado no lugar de 
Charlie, o que pode acabar custando sua carreira. 

Bee Movie: A História de uma Abelha 
- 2007

Esta animação parte de uma premissa curiosa: o que aconte-
ceria se a natureza resolvesse nos cobrar judicialmente pelo 
o que dela consumimos? Na trama, a abelha Barry B. Benson 
(dublada por Jerry Seinfeld, no original) aventura-se para fora 
de sua colméia para colher pólen, quando um acidente acaba 
levando-o a ficar perdido em Nova York. Ele conhece a florista 
Vanessa (Renée Zellweger), que lhe mostra que no “mundo dos 
humanos” o mel produzido pelas abelhas é vendido em super-
mercados e consumido sem que as abelhas recebam nada por 
seu trabalho duro. Assim, ele decide entrar na justiça contra os 
humanos para corrigir essa injustiça. Produzida pela Dream-
Works Animation (a mesma de filmes como Shrek e Madagas-
car), Bee Movie é uma comédia animada que vai divertir os 
adultos tanto quanto as crianças.
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Legalmente Loira - 2001
Elle Woods (Reese Whiterspoon), uma garota 
popular que é a presidente da fraternidade 
de seu campus, perde seu namorado, Warner 
Huntington III (Matthew Davis), por ele achá-
la fútil demais. Decidida a reconquistá-lo, Elle 
faz um teste e acaba conseguindo entrar na 
faculdade de Direito de Harvard, onde War-
ner estuda. Inicialmente rejeitada e ridicu-
larizada por seu estilo, Elle terá de provar seu 
valor ao defender um instrutor acusado de 
assassinato. A garota acredita que ele é ino-
cente e, com a ajuda de seus novos amigos, 
irá mostrar todo o seu poder feminino nos 
tribunais. Elogiada pela crítica, a comédia foi 
um sucesso de bilheteria e ainda conseguiu 
duas indicações ao Globo de Ouro, de Melhor 
Filme – Comédia ou Musical e de Melhor Atriz 
– Comédia ou Musical para Whiterspoon. O 
longa reflete questões importantes como 
machismo, futilidade e preconceito por meio 
de sua trama leve e divertida.



O Amor Custa Caro - 2003

Para os românticos de plantão esta comédia pode ser a opção mais in-
teressante. O longa é estrelado por George Clooney, que interpreta Miles 
Massey, um advogado de divórcios de sucesso e mulherengo nato. Entedi-
ado, ele procura um novo desafio na vida e o encontra em Marylin Rexroth 
(Catherine Zeta-Jones), cujo objetivo na vida é enriquecer através de lucra-
tivos acordos de separação. Miles aceita defender o ex-marido de Marylin, 
Rex Rexroth (Edward Herrmann) no processo de divórcio, porém acaba 
virando alvo de Marylin. Claro que, sendo este filme uma comédia român-
tica, os dois protagonistas irão acabar se apaixonando, mas não antes de 
muita confusão e trapaças entre a dupla.

Ted 2 - 2015

Continuação da bem sucedida comédia lançada em 2012, este longa con-
tinua a história de John Bennet (Mark Wahlberg) e seu peculiar amigo, o 
desbocado ursinho falante Ted (voz de Seth McFarlane). Na história, Ted, 
agora casado, decide ter um filho (!) com sua esposa. Obviamente, por ser 
um urso de brinquedo, Ted não pode se reproduzir da maneira comum e 
decide adotar uma criança. Entretanto, isto lhe causa um problema judicial 
já que o governo dos EUA considera que Ted não é legalmente uma pessoa 
e portanto não tem acesso aos mesmos direitos de um cidadão americano. 
Assim começa sua luta junto de seu amigo John, ao lado da jovem advogada 
Samantha Jackson (Amanda Seyfried) para provar que Ted é uma pessoa, 
e não uma propriedade. Apesar de muitas piadas envolvendo sexo e o uso 
de drogas, Ted 2 utiliza sua premissa bizarra para discutir questões mais 
profundas, como cidadania e o que faz de nós humanos.
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SUSPENSE
Filmes que vão te fazer roer as unhas e te 
deixar na beira do sofá até a cena final!



Acima de Qualquer Suspeita - 1990

Rusty Sabich (Harrison Ford), um promotor de justiça do Condado de Kin-
dle, é encarregado de investigar a violenta morte de Carolyn Polhemus 
(Greta Scacchi), sua colega e ocasional amante. Entretanto, quando o caso 
entre Rusty e Carolyn é revelado, ele é acusado de ser o principal sus-
peito do crime. Abandonado por seus principais amigos e aliados, Rusty 
é obrigado a contar com a ajuda do experiente advogado de defesa Sandy 
Stern (Raul Julia), a quem ele já havia enfrentado antes nos tribunais. 

A Firma - 1993

Baseado numa das obras mais famosas do autor norte-america-
no John Grisham, A Firma é estrelado por Tom Cruise no papel 
de Mitch McDeere, um jovem e promissor advogado contratado 
por uma poderosa firma de Memphis. De início, ele é seduzi-
do pelas diversas vantagens oferecidas em seu novo emprego, 
incluindo um salário substancial, casa e carro. Porém, logo ele 
irá descobrir que a verdade é muito mais sinistra: a empresa 
está envolvida com a Máfia e todos os advogados que tentaram 
sair dela precocemente acabaram mortos. Assim, Mitch se vê 
obrigado a lutar por sua vida.
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O Dossiê Pelicano - 1993

Darby Shaw (Julia Roberts) é uma estudante de Direito que investiga o as-
sassinato de dois juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela elabora 
um documento contendo sua investigação e sua chocante conclusão, que 
revela uma sinistra conspiração nos corredores do poder. Por causa dis-
so, sua vida passa a correr perigo e ela deve contar com a ajuda de Gray 
Grantham (Denzel Washington), um jornalista, para elucidar a trama e ex-
por os conspiradores.

O Cliente - 1994

Este drama de suspense conta a história de um menino de 11 
anos (Brad Renfro), que testemunha o suicídio de um advoga-
do da máfia. Antes de morrer, o advogado lhe revela que seu 
cliente havia assassinado um senador, e onde o corpo estava 
escondido. Pressionado pelo FBI, pela Máfia e por um promotor 
(Tommy Lee Jones), o garoto decide contar com a ajuda da advo-
gada Reggie (Susan Sarandon), uma alcoólatra em recuperação. 
No entanto, conforme as investigações avançam, tanto a vida 
de Reggie como a de seu jovem cliente passam a correr perigo 
nas mãos dos mafiosos. O longa rendeu a Sarandon uma indi-
cação ao oscar de Melhor Atriz.
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As Duas Faces de um Crime - 1996

O astro Richard Gere interpreta neste suspense o rico e bem sucedido 
advogado Martin Vail, que adora se manter nos holofotes da mídia. Logo 
que o arcebispo de Chicago é encontrado morto, Vail logo vê uma chance 
imperdível de aparecer nas manchetes novamente e aceita representar, 
sem cobrar honorários, o principal suspeito do crime, o coroinha Aaron 
Stampler (o então novato Edward Norton, no filme que o revelou em Hol-
lywood). Logo, conforme Vail aceita investigar o caso, ele descobre que a 
verdade é muito mais perturbadora do que ele poderia imaginar. Um longa 
repleto de tensão e reviravoltas chocantes, que irão manter o espectador 
tenso durante todo o longa. 

Crimes em Primeiro Grau - 2002

Claire Kubik (Ashley Judd) é uma mulher que alcançou o ápice 
de sua vida profissional e pessoal: além de seu trabalho como 
uma bem sucedida promotora, ela ainda vive um casamento fe-
liz com seu marido Tom (James Caviezel). No entanto, tudo isso 
vira de cabeça para baixo quando ela descobre o passado se-
creto de Tom como militar do exército norte-americano. Tom 
é preso e acusado de um massacre numa vila de El Salvador 
e deve aguardar julgamento na corte militar. Ainda atordoa-
da pela revelação, Claire resolve defendê-lo e, para isso, será 
auxiliada pelo promotor Charles Grimes (Morgan Freeman).
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Código de Conduta  
2009
Este filme violento e perturbador começa 
quando a casa do engenheiro Clyde Shelton 
(Gerard Butler) é invadida por dois bandidos, 
que o obrigam a assistir enquanto estupram 
e matam sua esposa e filha. O promotor Nick 
Rice (Jamie Foxx), porém, costura um acordo 
para que um dos culpados possa testemunhar 
contra o parceiro e, assim, pegar apenas 5 anos 
de prisão. Dez anos depois, porém, ambos os 
assassinos aparecem brutalmente torturados e 
mortos. Shelton se entrega pela morte dos as-
sassinos da família, mesmo com apenas provas 
circunstanciais contra ele. Logo, Rice apren-
de que tudo isso era parte de um elaborado e 
sangrento plano de vingança de Shelton para 
eliminar não apenas os criminosos mas tam-
bém os envolvidos no julgamento e, assim, 
denunciar toda a incoerência do sistema judi-
ciário americano. 



O Júri - 2003

Com um grande elenco, que inclui John Cusack, Gene Hackman, Dustin 
Hoffman e Rachel Weisz, este longa gira em torno de um julgamento: uma 
viúva decide processar uma poderosa companhia que ela acredita ser a 
responsável pela morte de seu marido e, para isso, ela contrata o advoga-
do Wendell Fohr (Hoffman). Entretanto, um dos jurados, Nicholas Easter 
(Cusack), em parceria com Marlee (Weisz), tem seus próprios planos ao 
manipular o júri com seus objetivos. O roteiro do filme altera levemente a 
trama original de John Grisham, substituindo a indústria de tabaco pela de 
armas, com o objetivo de evitar comparações com o thriller O Informante, 
que também girava em torno de uma fabricante de cigarros. Ainda assim, 
o longa foi elogiado pelo próprio autor, que disse que era um filme “inteli-
gente e repleto de suspense”.

Um Crime de Mestre - 2007

O premiado ator Anthony Hopkins aqui acrescenta mais um 
personagem à sua lista de figuras sinistras e manipuladoras, 
que já inclui o icônico vilão Hannibal Lecter e o misterioso Dou-
tor Ford da série televisiva Westworld. O ator inglês interpreta 
aqui o rico Ted Crawford, acusado de assassinar a esposa após 
descobrir que ela o traía. Ele terá de enfrentar o jovem e am-
bicioso promotor público Willy Beachum (Ryan Gosling), uma 
estrela em ascensão que ostenta 97% de vitória nos casos em 
que atuou. Parecia mais um caso simples para Beachum antes 
de assumir um cargo na agência Wooton Sims. Entretanto, ele 
não contava com a inteligência e o poder de manipulação de 
Crawford, que cria um complexo labirinto com o objetivo de 
conseguir sua absolvição.
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FANTASIA
Nem tudo precisa ser realista:  
Alguns longas que abordam o mundo
jurídico com um pé no fantástico.



Demolidor: O Homem sem Medo - 2003

Baseado num herói clássico dos quadrinhos, este filme é a história 
de Matt Murdock (Ben Affleck), que, durante o dia, é um advogado 
cego que não deixa sua condição física ficar no caminho de sua 
incansável busca por justiça. À noite, porém, ele se transforma 
no Demolidor, um super-herói que se dedica a combater o crime 
organizado em seu bairro natal de Hell’s Kitchen e proteger seus 
cidadãos. Para isso, ele irá cruzar com figuras como a misteriosa 
assassina ninja Elektra (Jennifer Garner), o impiedoso vilão Mer-
cenário (Colin Farrell) e o poderoso Rei do Crime (Michael Clarke 
Duncan). Apesar de ter sido um sucesso nas bilheterias, as críticas 
ao longa não foram exatamente positivas. Anos depois, o herói 
voltou às telas, desta vez como uma bem sucedida série da Netflix 
que já possui duas temporadas.

O Julgamento do Diabo - 2007

Jabez Stone (Alec Baldwin) é um escritor nova-iorquino sem sorte que não 
consegue fazer sucesso em sua carreira. Desesperado, ele decide fazer 
um acordo com o diabo (Jennifer Love Hewitt) no qual ele pode se tor-
nar um renomado autor de best-sellers em troca de sua alma. Pelos dez 
anos seguintes, Stone experimenta um gigantesco sucesso profissional 
sem precedentes. No entanto, com a proximidade da data de cumprir sua 
parte no acordo, Stone começa a ficar apavorado. Assim, ele pede a ajuda 
a Daniel Webster (Anthony Hopkins), um famoso advogado e dono de uma 
editora, para livrá-lo do acordo. Webster aceita o desafio e logo os dois 
terão de enfrentar o próprio diabo numa batalha jurídica na corte do in-
ferno. 
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Advogado do Diabo  
1997
Kevin Lomax (Keanu Reeves) é um jovem ad-
vogado promissor que é chamado para tra-
balhar na firma do poderoso John Milton (Al 
Pacino), em Nova York, recebendo um alto 
salário. Entretanto, não demora para que 
coisas estranhas comecem a acontecer: sua 
mulher, Mary Ann (Charlize Theron) começa 
a ver aparições demoníacas, enquanto Kevin, 
ocupado defendendo um cliente bilionário, 
acusado de triplo assassinato, dá cada vez 
menos atenção à esposa. Além disso, há 
o mistério em volta de Milton, uma figura 
enigmática que sempre parece saber o que 
fazer para contornar cada problema. Combi-
nando o estilo clássico dos thrillers jurídicos 
com o de suspenses “demoníacos” do cinema, 
como O Exorcista e A Profecia, Advogado do 
Diabo é um filme tenso, repleto de reviravol-
tas, mas que também toca em temas impor-
tantes como a corrupção no mundo jurídico. 
Como diz Milton: “vaidade, definitivamente o 
meu pecado favorito”.



BASEADO EM
FATOS REAIS
Histórias reais que, de tão incríveis,
viraram coisa de cinema.



Em Nome do Pai - 1993

Na década de 1970, Gerry Conlon (Daniel Day-Lewis, indicado ao Oscar 
pelo papel) é injustamente preso e acusado por um atentado terrorista 
cometido pelo grupo IRA, que matou cinco pessoas em Guildford, uma 
cidade próxima a Londres. Gerry é condenado à prisão perpétua e, quan-
do seu pai Giuseppe (Pete Postlethwaite) tenta ajudá-lo, acaba condenado 
também. Em sua luta por justiça, ele acaba contando com a ajuda da advo-
gada Gareth Peirce (Emma Thompson) que descobre terríveis irregulari-
dades no caso.

O Povo Contra Larry Flint - 1996

Este longa conta a história do sujeito do título (Woody Harrel-
son), o criador da revista de pornografia Hustler. Por causa dis-
so, ele enfrentará diversas batalhas na justiça ao longo de sua 
carreira que tentarão fechar sua publicação. Inadvertidamente, 
ele se torna uma das principais vozes a favor da liberdade de 
expressão nos EUA. Dirigido pelo cineasta tcheco Miloš For-
man, o filme venceu diversos prêmios, como o Globo de Ouro e 
o Urso de Ouro.
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Amistad - 1997

Neste filme de Steven Spielberg, de clássicos como Tubarão, Os Caçadores 
da Arca Perdida e E.T.: O Extraterrestre, um grupo de escravos a bordo se 
rebela e consegue tomar posse do navio negreiro La Amistad, que os le-
vava para a América. Sem saber como voltar para a África, acabam sendo 
enganados por dois tripulantes que os conduzem até a costa de Connecti-
cut, onde acabam presos e julgados pelo assassinato da tripulação. O caso 
toma proporções enormes, envolvendo até o presidente Martin Van Buren 
(Nigel Hawthorne) e a Rainha Isabella II da Espanha (Anna Paquin). Porém, 
é a atuação do ex-presidente americano John Quincy Adams (Anthony 
Hopkins) que será decisiva para o destino dos escravos.

A Qualquer Preço - 1998

Este drama baseia-se na história do advogado americano Jan 
Schlittman, aqui interpretado por John Travolta. O protagonis-
ta, inicialmente, é sócio de uma firma cujo objetivo não é vencer 
os casos, mas sim garantir acordos financeiros lucrativos. Isto 
muda quando ele aceita pegar o caso de oito famílias, cujas cri-
anças morreram por causa de duas poderosas empresas que 
têm despejado produtos tóxicos na água que abastece a cidade 
de Wooburn, Massachusetts. O caso é levado a julgamento, 
que se prolonga por vários anos, ao ponto de levar a firma de 
Schlittman à beira da falência e fazendo com que seus colegas 
o abandonem para cuidar sozinho do caso. 
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Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento - 
2000

A atriz Julia Roberts interpreta aqui a mulher do título, uma mãe solteira 
que trabalha como assistente num pequeno escritório de advocacia. Ela 
descobre que uma poderosa companhia de energia tem contaminado a 
água de uma cidade na Califórnia, espalhando doenças entre seus habi-
tantes. A partir de então, ela decide convocar os cidadãos para ajudá-la e, 
mesmo sem experiência jurídica, acaba tendo de enfrentar uma batalha 
jurídica no valor de centenas de milhões de dólares. O longa foi um grande 
sucesso de bilheteria e, por sua atuação no papel da protagonista, Roberts 
levou um Oscar para casa.

A Condenação - 2010

A vida dos irmãos Betty Anne (Hilary Swank) e Kenny (Sam Rock-
well) vira de cabeça para baixo quando ele é acusado pelo as-
sassinato de uma jovem. Mesmo com vários depoimentos a seu 
favor, Kenny acaba condenado à prisão perpétua. Sem poder 
pagar por um advogado, Betty Anne decide ela mesma retomar 
os estudos e se formar em Direito, a fim de inocentar o irmão. 
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O Exorcismo de Emily 
Rose - 2005
Para quem gosta de filmes um pouco mais 
apavorantes, O Exorcismo de Emily Rose é a 
pedida certa. Ele é uma mistura de filme de 
terror e drama de tribunal, e conta a história 
da jovem do título (Jennifer Carpenter), que se 
muda do pequeno sítio onde viveu para cursar 
a faculdade. Lá, ela começa a ser atormenta-
da por possessões demoníacas e é o sacer-
dote de sua paróquia, o padre Richard Moore 
(Tom Wilkinson), que deve fazer o exorcismo. 
Entretanto, a garota morre durante o ritual 
e o padre é preso, acusado de assassinato. 
Cabe então à cética, porém dedicada, advo-
gada Erin Bruner (Laura Linney), defendê-lo 
– e, contrariando todas as suas crenças, pro-
var que de fato haviam forças ocultas agindo 
contra Emily. Misturando o embate entre re-
ligião e ciência, que se dá nos tribunais, com 
tensas cenas de possessão (assim como no 
clássico O Exorcista), esse longa é ao mes-
mo tempo um drama jurídico intrigante, que 
aborda temas como religião, fé e a nossa cren-
ça ou não no sobrenatural, e um apavorante 
filme de horror.



Código de Honra - 2011

O advogado Mike Weiss (Chris Evans) é um homem problemático com 
uma vida marcada pelo abuso de drogas, ao passo em que seu parceiro 
Paul Dazinger (Mark Kassen, também co-diretor do filme) é um homem 
de família. Os dois aceitam o caso de Vicky Rogers (Vinessa Shaw), uma 
enfermeira que após ser infectada pelo vírus HIV, inventou com a ajuda de 
um engenheiro uma agulha especial que se retrai em caso de introdução 
forçada – o que poderia salvar muitas vidas. O problema é que ninguém 
se dispôs a comprar a patente. Investigando o caso mais a fundo, Mike e 
Paul descobrem uma conspiração perturbadora envolvendo uma poderosa 
companhia médica disposta a tudo para derrotar os dois advogados nos 
tribunais.

A Maior Luta de Muhammad Ali - 2013

Este telefilme exibido pela HBO conta a história do boxeador 
Cassius Clay, que se converteu ao islamismo em 1967, mudou seu 
nome para Muhammad Ali e se recusou a participar do conflito 
no Vietnã. Como o serviço militar era obrigatório nos Estados 
Unidos da época, Ali foi proibido de lutar boxe no país e ainda 
se tornou réu de um caso que chega à Suprema Corte. Lá, os 
juízes devem decidir o seu destino, mesmo influenciados pela 
política empregada por Richard Nixon. Para manter o realismo 
da situação, o diretor Stephen Frears optou por utilizar ape-
nas imagens de arquivo de Ali, sem um ator para representá-lo. 
O foco está nas discussões legais nos bastidores da Suprema 
Corte para decidir o destino do boxeador.
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Grandes Olhos - 2014
Margaret Keane (Amy Adams) é uma pintora 
que, nas décadas de 1950 e 1960, viu suas pin-
turas de crianças com olhos enormes fazer 
imenso sucesso. Porém, apesar de ser ela a 
responsável pelas imagens, era seu marido 
Walter (Christoph Waltz) que recebia todo 
o crédito e o dinheiro. Oprimida, Margaret 
finalmente consegue fugir e enfrentar Wal-
ter no tribunal pelo direito de suas pinturas. 
Conhecido por seu trabalho muito particu-
lar em filmes como Batman, Edward Mãos 
de Tesoura e A Noiva Cadáver, Burton reali-
za aqui uma “dramédia” (mistura de drama e 
comédia) sobre todas as dificuldades enfren-
tadas por Keane. Vale por toda a sequência 
de tribunal, em que o arrogante Walter re-
solve defender a si mesmo.



CLÁSSICOS
Os maiores diretores e estrelas da Era de Ouro 
de Hollywood em filmes que marcaram época e 
surpreendem até os dias de hoje.



12 Homens e Uma Sentença - 1957

Este filme é a história do julgamento de um jovem porto-riquenho acusado 
de assassinato. Os jurados se reúnem para decidir a sentença. Onze estão 
convictos de que o rapaz é culpado, porém o décimo segundo acredita que 
uma melhor investigação é necessária. Assim, se dá o início de um tenso 
debate entre os jurados, passado em tempo real, em que o destino do jo-
vem será posto em jogo pelas diferentes interpretações dos fatos.

Testemunha de Acusação - 1957

Neste filme do renomado diretor Billy Wilder (responsável por 
Crepúsculo dos Deuses e Quanto Mais Quente Melhor), Tyrone 
Power interpreta Leonard Vole, um homem acusado do assassi-
nato de uma rica viúva e defendido nos tribunais por Sir Wilfrid 
Robarts (Laughton), um veterano advogado que enfrenta prob-
lemas de saúde. O único álibi do réu é sua esposa fria e calcu-
lista, Christine (Dietrich), que concorda em testemunhar – não 
pela defesa, mas sim pela acusação. Grande sucesso de público 
e crítica, o filme foi indicado a 6 Oscars incluindo os prêmios 
de Melhor Ator, Melhor Diretor e Melhor Filme. Hoje consid-
erado pelo American Film Institute como um dos 10 melhores 
filmes de tribunal da história, o longa se destacou também pelo 
aviso nos créditos finais pedindo ao público que não estragasse 
o final do longa contando-o aos amigos que ainda não tinham 
assistido (ou, em termos mais modernos, não dessem spoilers).
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Anatomia de Um Crime - 1959

O astro James Stewart interpreta o advogado Paul Biegler, contratado pela 
femme fatale Laura Manion para defender seu marido, o tenente Frederick 
“Manny” Manion. O militar foi acusado do assassinato de um estalajadeiro, 
a quem ele clama ter estuprado sua esposa. Enquanto Biegler investiga o 
que realmente aconteceu, ele descobre que terá de enfrentar o conceitu-
ado promotor Claude Dancer (George C. Scott), que baseia sua argumen-
tação no fato de que Laura de fato tinha um caso com a vítima. O realismo 
do longa ao retratar todo o procedimento jurídico, da entrevista com o 
cliente até o veredito do júri, levou o professor da Universidade de Direito 
de Stanford Michael Asimow a declará-lo o “melhor filme de julgamento já 
feito”.

Glória Feita de Sangue - 1957

De Stanley Kubrick, o diretor de 2001: Uma Odisseia no Es-
paço e O Iluminado, Glória Feita de Sangue é estrelado por Kirk 
Douglas, no papel de um coronel do exército francês, durante 
a Primeira Guerra Mundial. Ele precisa defender três soldados 
perante uma corte marcial, acusados de covardia no campo 
de batalha. Porém, na verdade os combatentes estavam sob as 
ordens do ambicioso General Mireau, que havia ordenado um 
ataque suicida a seus próprios pelotões para atingir seus obje-
tivos escusos.
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O Vento Será Tua Herança - 1960

O longa é uma adaptação ficcionalizada do julgamento de John Scopes, 
ocorrido no Tennessee, em 1925, conhecido como “julgamento do maca-
co”. No longa, Scopes, rebatizado como Bert Cates (Dick York), é condena-
do por ensinar numa escola o Evolucionismo de Charles Darwin, violando 
uma lei estadual. Ele é preso e hostilizado pelos moradores da cidade, em 
especial o fanático Reverendo Brown, que incita a população contra o pro-
fessor. O advogado de Cates, Henry Drummond (Spencer Tracy), logo se vê 
numa posição difícil já que, além de enfrentar o extremismo e a hostilidade 
dos moradores e do próprio júri e do juiz, Drummond tem como adversário 
seu antigo rival, Matthew Harrison Brady (Fredric March). O duelo dos dois 
chega ao clímax quando Drummond decide utilizar sua arma secreta con-
tra o adversário para derrotá-lo em seu próprio jogo: a Bíblia.

Julgamento em Nuremberg - 1961

Um retrato ficcional dos eventos reais que ocorreram após a 
Segunda Guerra Mundial, no qual líderes nazistas foram julga-
dos e condenados por crimes contra a humanidade. Com di-
reção de Stanley Kramer, o filme utiliza a estrutura de um dra-
ma de tribunal comum para representar toda a complexidade 
geopolítica dos eventos em Nuremberg, que ajudou a moldar a 
história do século XX. Para isso, o longa se foca em Dan Hay-
wood (Spencer Tracy), um juiz aposentado americano que deve 
presidir o julgamento de quatro colegas juízes que, durante a 
Alemanha nazista, utilizaram seus cargos para autorizar bar-
baridades contra os judeus. O elenco do filme é um grande 
destaque: além de Tracy, também inclui atores famosos da Era 
de Ouro do cinema como Burt Lancaster, Marlene Dietrich, 
Judy Garland e Montgomery Clift. 
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O Sol é Para Todos - 1962

Este belo filme conta a história de Jean Louise Finch, apelidada de Scout, 
que quando adulta relembra sua infância junto a seu irmão mais velho Jem, 
na cidade de Maycomb, no Alabama, durante a década de 1930. Órfãos de 
mãe, os dois são criados pelo pai, o carinhoso e íntegro advogado Atticus 
Finch, e levam uma vida tranquila resolvendo os principais desafios da in-
fância, como os vizinhos misteriosos e os colegas da escola. Esta rotina 
muda quando Atticus decide defender o jovem negro local Tom Robinson, 
acusado de estuprar uma mulher branca. Atticus, que acredita na inocên-
cia de seu cliente, terá de enfrentar não apenas o desafio no tribunal como 
também a população enfurecida e altamente preconceituosa de Maycomb, 
liderada pelo vingativo pai da moça. 

Kramer vs. Kramer - 1979

Grande marco do cinema americano da década de 1970, Kramer 
vs. Kramer é estrelado por Dustin Hoffman e Meryl Streep, 
ambos vencedores do Oscar por suas performances. Hoffman 
interpreta Ted Kramer, um executivo workaholic que não dá 
a devida atenção à sua esposa Joanna (Streep) e ao filho Billy. 
Cansada desta situação, Joanna decide se divorciar do marido e 
deixá-lo, abandonando também o filho. Assim, Ted acaba pre-
cisando aprender a cuidar de casa e da criança e, logo quando 
ele começa a formar laços com Billy, Joanna retorna exigindo a 
guarda da criança. Os dois vão à julgamento, para decidir quem 
irá ficar com o menino. 
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FILMES 
PARA SE
INSPIRAR
Não é porque você é um advogado que só 
pode assistir a filmes jurídicos! Em muitos 
outros longas, você também pode encontrar 
lições de vida que certamente vão inspirar a 
sua advocacia.



A Rede Social - 2010

Esse filme, baseado em fatos reais, trata da disputa legal que sucedeu o 
sucesso do Facebook como uma das principais redes sociais do mundo. 
Mark Zuckerberg (interpretado por Jesse Einsenberg, indicado ao Oscar 
por esse filme) trava uma batalha legal contra o co-criador da rede, o bra-
sileiro Eduardo Saverin (Andrew Garfield, indicado ao Globo de Ouro). 
Apesar de todos os dramas pessoais envolvidos na história, o que há de 
mais inspirador nas discussões testemunhais da disputa é justamente o 
conceito de autoria e de colaboração no empreendimento. Esse é o cerne 
do filme, uma verdadeira lição de empreendedorismo e sucesso profis-
sional.

As palavras - 2012

Esse filme também não se passa no mundo jurídico, mas é uma 
história inspiradora sobre ética e reputação profissional. O dra-
ma é centrado na vida de Rory (Bradley Cooper), um escritor 
frustrado e mal-sucedido que encontra um manuscrito de livro 
em uma pasta antiga. Ele decide publicar a história como se 
fosse sua, mas ignora as consequências de seus atos. O que po-
demos apreender de mais importante no filme é a necessidade 
de sermos íntegros em todos os momentos de nossas carreiras 
profissionais.
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Gravidade - 2013

Você deve estar perguntando o 
que esse filme sobre astronautas 
sobrevivendo a uma chuva de me-
teoros no espaço faz em nossa lis-
ta, correto? No entanto, saiba que 
essa incrível história é uma lição 
de sobrevivência, esforço pessoal e 
resiliência. A personagem de San-
dra Bullock (indicada ao Oscar de 
melhor atriz pelo papel), a cientista 
Ryan Stone, assim como todos nós 
em algum momento de nossas car-
reiras se sente sozinha, sem muitas 
perspectivas, mas ainda assim es-
perançosa de que o futuro poderá 
ser melhor. E é isso que a motiva a 
não desistir de terminar sua missão.



SÉRIES
Além dos filmes, trazemos também 
dez das melhores séries jurídicas 
já produzidas pela TV americana! 
Você decide: ou assiste aos poucos, 
ou “maratona” as temporadas.



The Practice - 1997

Um clássico dos dramas jurídicos televisivos, The Practice é ambientada 
numa firma de advocacia em Boston, onde o chefe Bobby Donnell (Dylan 
McDermott) e sua equipe lidam com os mais diversos casos jurídicos. A 
série explora principalmente temas como moralidade e ética jurídica 
através dos complicados casos resolvidos pela equipe da firma. Exibida 
entre 1997 e 2004, a série teve ao todo oito temporadas.

Boston Legal - 2004

Spin-off da série anterior na lista, Boston Legal (exibida no Bra-
sil como Justiça sem Limites) é protagonizada por dois person-
agens introduzidos na última temporada de The Practice, Alan 
Shore (James Spader) e Denny Crane (William Shatner). Tam-
bém ambientada em Boston, a série mistura comédia, drama 
e humor negro ao contar as desventuras dos dois advogados 
enquanto lidam com casos jurídicos e suas vidas pessoais.
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Damages - 2007

Damages estreou em 2007 pelo canal FX, nos EUA, e durou cin-
co temporadas. Cada uma delas contava a história de um grande 
caso jurídico recente com uma intrigante narrativa não-linear, 
como um quebra-cabeças montado ao longo dos episódios. 
Protagonizada por Glenn Close e Rose Byrne no papel de duas 
poderosas advogadas rivais, a série é um retrato das dinâmicas 
de poder que ocorrem, em especial, dentro das grandes corpo-
rações jurídicas.

The Good Wife - 2009

Alicia Florrick (Julianna Margulies) é uma advogada obrigada a retomar 
sua carreira após seu marido, o político Peter Florrick (Chris Noth) ser 
envolvido num escândalo sexual. Precisando sustentar os dois filhos ado-
lescentes após a prisão do marido, Alicia retoma o trabalho no escritório 
Stern, Lockhart & Gardner, comandado por Will Gardner (Josh Charles), 
um antigo colega da universidade. Combinando um roteiro inteligente e 
uma excelente atuação de Julianna Margulies como a protagonista, The 
Good Wife recebeu excelentes críticas e diversas indicações aos principais 
prêmios televisivos. A série encerrou sua exibição em 2016 na TV ameri-
cana, após sete temporadas.
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Suits - 2011

Uma das séries de maior audiência da TV a cabo americana, esta comédia 
dramática é a história de Mike Ross (Patrick J. Adams), um jovem que 
abandonou a faculdade de Direito apesar de sua inteligência e sagacidade. 
Mesmo assim, ele convence Harvey Specter (Gabriel Macht), um dos prin-
cipais advogados de Manhattan, a lhe dar um emprego em seu renomado 
escritório. Assim, começa uma relação de amizade mútua entre os dois 
advogados. Enquanto Mike ainda tem muito a aprender sobre Direito com 
Harvey, a simpatia e a preocupação do primeiro irão lembrar o segundo, 
aparentemente um sujeito frio e sem emoções, do porque ele resolveu ad-
vogar em primeiro lugar. Paralelamente, a dupla ainda precisará manter 
o segredo de Mike escondido de todos, em especial do arqui-inimigo de 
Harvey, Louis (Rick Hoffman)

American Crime

Esta é uma série no formato antologia, ou seja, cada uma de 
suas temporadas conta uma história diferente, com alguns 
atores de seu elenco, como Felicity Huffman e Timothy Hutton, 
retornando para papéis diferentes a cada novo ano. Criada pelo 
roteirista John Ridley, premiado por seu trabalho no drama 12 
Anos de Escravidão, a primeira temporada da série se passa na 
pequena cidade de Modesto, na Califórnia, na qual o veterano 
de guerra Matt Skokie é assassinado e sua esposa, Lily, deixada 
em coma no hospital. Quatro suspeitos são investigados pelo 
brutal crime, revelando tensões entre raças e classes sociais 
diferentes na comunidade que podem explodir com a desco-
berta de segredos perturbadores, alterando para sempre a vida 
das famílias de vítimas e suspeitos. Já a segunda gira em torno 
de um caso de um adolescente jogador de basquete, que acusa 
um colega de time de estupro.
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How to Get Away With Murder - 2014

Quatro estudantes, Michaela, Wes, Laurel e Patrick, se esforçam para cair 
nas graças da sedutora e imponente professora de Direito Penal Annalise 
Keating (Viola Davis). Os jovens passam a trabalhar com Annalise em seu 
conceituado escritório, na Flórida, e logo são envolvidos numa misteriosa 
e chocante trama de assassinato e conspiração. How to Get Away with 
Murder é um drama denso, repleto de reviravoltas chocantes, que vão 
manter a audiência presa do começo ao fim. A performance de Viola Davis 
como a protagonista Annalise Keating, inclusive, lhe rendeu um Emmy de 
melhor atriz, na última cerimônia – fazendo história como a primeira vez 
em que uma atriz negra vence o prêmio.

Better Call Saul - 2015

Spin-off do aclamado drama Breaking Bad, Better Call Saul con-
ta a história do advogado do título. Na época em que a série se 
passa, o futuro Saul Goodman ainda é conhecido como James 
“Jimmy” McGill (Bob Odenkirk), um advogado de Albuquerque 
que ainda tenta se firmar na carreira, apesar das dificuldades. 
Ele se ocupa lidando com pequenos criminosos e cuidando de 
seu irmão mais velho, Charles “Chuck” McGill, antes um fa-
moso advogado, que agora passa seus dias confinado em casa, 
por sofrer de uma bizarra doença. Finalmente, Jimmy recebe 
sua chance de crescer na carreira ao desvendar o caso de uma 
fraude em um asilo. Porém, segredos do passado de Jimmy, bem 
como sua difícil relação com o irmão e com colegas advoga-
dos, podem vir a jogar sua vida no caminho sombrio em que o 
veremos depois em Breaking Bad.
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Making a Murderer - 2015

Uma produção original da Netflix, Making a Murderer é um documentário 
que gira em torno do polêmico caso de Steven Avery, um americano que foi 
preso por um crime que não cometeu. Em 2003, após 18 anos encarcerado, 
Avery é libertado com base num exame de DNA que provava a sua inocên-
cia. No entanto, quando ele está prestes a ganhar uma milionária indeni-
zação do Estado, Avery é novamente acusado, desta vez do assassinato da 
fotógrafa e jornalista Teresa Halbach. A série explorou, ao longo de seus 
dez episódios, todas as facetas e contradições do bizarro caso de Avery, su-
gerindo que pode haver muito mais na história do que a polícia e o governo 
gostariam que o público soubesse.

The People v. O. J. Simpson: American 
Crime Story - 2016

Você se lembra do caso de O.J. Simpson, o famoso jogador de 
basquete acusado, em 1994, do assassinato de sua ex-mulher 
Nicole Brown Simpson e de Ron Goldman? Altamente trans-
mitido pela mídia, o caso transformou-se num dos julgamentos 
mais famosos e polêmicos da história. Esta premiada série é 
uma dramatização da bizarra história e conta com um grande 
elenco, que inclui Cuba Gooding Jr. como Simpson, David 
Schwimmer (o eterno Ross de Friends) e John Travolta. Elogiada 
pela crítica, The People v. O. J. Simpson: American Crime Story 
ganhou diversos Emmys (o “Oscar” da televisão americana), in-
cluindo o de Melhor Minissérie.
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