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Honoris Causa para Oscar Araripe: Justiça e Concertação. 

 

Podemos avaliar e reavaliar inúmeras questões sociais, políticas e jurídicas 

colocadas no nosso cotidiano, através da Arte. A Arte contribui para a formação 

e constituição de novas culturas jurídicas, pautadas pelo pluralismo e pelo 

pensamento crítico do Direito 

 

O Instituto dos Advogados do Brasil no dia 11 de agosto completou 178 anos de 

existência, e ao longo de sua centenária história sempre contribuiu para a propagação da 

arte, da cultura, e da educação jurídica. 

Com esta bagagem e consciente da sua missão em prol da Justiça e da Pacificação, bases 

do Estado democrático do Direito, a “casa de Montezuma” manifesta-se a favor da 

aprovação do título de Doutor Honoris Causa ao bacharel-artista Oscar Araripe. 

Confiamos que a Egrégia Congregação da FND saberá homenagear-se e à UFRJ 

reconhecendo não só a brilhante trajetória de vida de seu antigo aluno Oscar Araripe, mas 

as inigualáveis qualidades artísticas que implicam em contribuições concretas para o 

aprimoramento do direito e da justiça.  

Podemos sentir o peso do currículo de Oscar Araripe, quando procedemos a leitura do 

livro “O Espelho Infiel – Uma história da arte e do direito”, de autoria do grande advogado 

e renomado professor José Roberto de Castro Neves, obra que penetra na vida de todos 

aqueles que se ocupam do que é humano, marcando tanto os estudos da arte como do 

direito.  De um modo geral Arte é tudo que é humano, que não é “natural”. 

Goya mostrou, sem sequer uma palavra, a injustiça da ocupação francesa da Espanha. 

Delacroix com sua esplêndida tela “A Liberdade Guia os Povos” mostrou o caminho 

democrático da Igualdade, da fraternidade e da liberdade trazidas no bojo da Revolução 

Francesa. Quem melhor que Picasso e sua “Guernica” expôs o horror nazista?  

Nesta mesma trajetória os Tiradentes de Oscar Araripe, entronizados nas escadarias da 

FND e no hall principal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lembram aos estudantes 

e aos sedentos de Justiça que o reconhecimento da Injustiça é também uma valorização 

da Justiça. “Pintar como julgar, tudo começa com a Arte. Não há Arte injusta nem Justiça 

sem Arte” - diz Oscar Araripe em seu livro “Artbook”, de 2011. 

Dois eminentes ícones do Direito, o Dr. Gustavo Tepedino, consórcio do IAB, e o Dr. 

Paulo Abrão, ambos do alto de suas respectivas respeitabilidades manifestaram-se pela 

justa e dignificante aprovação de Araripe.  
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Outras entidades de antigos e atuais alunos de Direito e ativistas de direitos humanos 

também manifestaram adesão.  

Como a ninguém eleva negar a Justiça a quem a merece, o IAB está irmanado ao pleito 

de concessão do título “honoris causa” a este grande mestre das artes, o admirável Oscar 

Araripe.  

 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021 
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Presidente do IAB Nacional 

 


