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PREFÁC IO 

o título que identifica a obra o rganizada pelos professores Gladston Mamede, Marcí
lia Toscano Franca Filho e Otávio Luiz Rodrigues Jún ior é reveJador do quão grandioso é 
o objetivo a que se propusera m na consecução do livro. 

Ladeados por juristas de notória capacidade intelectual e de incessante atividade de 
pesquisa científica, os ilustres professores Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca Fi
lho e Otavio Luiz Rodrigues Junior lograram organizar O Direito da Arte como uma obra 
que se não tem o condão de esgotar sumariamente o assuntO - impossível até mesmo em 
razão da infindável aptidão humana para o desenvolvimento intelectual perene -, ao me· 
nos apresenta uma miríade de abordagens sobre tão peculiar tema. 

Devo esclarecer que na ocasião em que recebi dos coordenadores o irrecusável convite 
para apresentar a obra literária que pensavam a inda lançar, de súbito o primeiro impac
to foi quanto ao privilégio que me estavam a conceder, decerto sem saber o tamanho do 
compromisso que estavam legando a pessoa cujas palavras COStumam ser as mais breves 
poss íveis. 

Ao mesmo tempo, por conhecer desde logo que a temática aborda ria conceitos como 
dire ito e arte, veio à minha mente-como creio, aliás, ocorreria com qualquer pessoa que 
se debruce um pouco sobre o estudo do direi to - o Digesto do Imperador Justiniano, a fa 
mosíssima corporificação de textos clássicos de d iversos jurisconsultos romanos, dentre 
eles, por certo, Celso, a quem devemos a noção de que o Direito é a arce do bom e do justo 
("j us est ars boni et aequi"). 

Ponderei, portanto, que o objetivo do livro fosse o estudo desse novo objeto que en
volve a atualidade do direito, é dizer, o de (re)aproximar-se cada vez mais da ética e da 
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justiça como conteúdos que necessariamente dialogam com a segurança jurfdica, sem 
nenhuma preponderância para qualquer dos lados, ao contrário do que aprendemos nós 
em um ensino eminentemente positivista que predominava há não tanto tempo assim. 

Pois bem, enquanto os coordenadores desta obra dedicavam-se a ela e ao magistério, 
e eu àjudicalura, a ideia do livro começou a tomar corpo até que, para a minha grata sur
presa, quando finalmente recebi a sua versão derradeira, pude verificar o quanto minha 
impressão inicial, embora não fosse por completo equivocada, não havia considerado a 
vastíssi ma possibilidade de incu rsão sobre o tema. 

Esse me parece, aliás, o grande mérito do livro, sem desconsiderar, é claro, a robustez 
de quem dele panicipou. 

A obra é muito bem organizada em cinco sublemas distintos os quais iniciam com a 
propedêutica do direito da arte e perpassam ainda pela sua interseção com as liberdades 
comunicativas e suas expressões constitucionais e com o seu aspecto administrativo-tribu
tário, situando-o ainda no plano internacional e também no âmbito das relações privadas. 

Assim, tem-se de início uma visão do que é efetivamente a ane e da sua relação com a 
formação sociocultural do cidadão, pondo-se em re levo a expe riência concreta do jurista 
Erik Jayme, que além de professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 
de Heidelberg, aliou a esse fato a circunstância de também ser um ex ímio colecionador 
e apreciador de obras anísticas, em seguida ded ica ndo-se, tanto no decorrer do mesmo 
capítulo quanto no consequente, à explicitação dos fundamentos metafísicos do direito e 
da arte e, ainda, desta como forma de expressão da liberdade de pensamento. 

Os aspectOS mais cotidianos dessa relação, aos quais não se atribuem somenos impor
tância, são examinados nos tífUlos seguintes, salientando-se preliminarmente em quais 
medidas ocorre essa relação para com o estado, aqui sendo relevante atribuir especial 
relevo à sua caracterização como patrimônio cultural cuja proteção é al mejada em nos
sa ordem constitucional e igualmente no plano internacional, um bom exemplo de obra 
de arle de imeresse mundial sendo a própria cidade de Brasília, onde tenho residência e 
desempe nho minhas funções püblicas, nela notando-se a influência de Lúcio Costa, de 
O~car Niemeyer, de Robeno Burle Marx e de Athos Bulcão, para citar apenas alguns dos 
expoemes que contribuíram há mais de cinquenta anos para a construção desta que é a 
única cidade do mundo construída no Século XX a obter o SlOCUS de Patrimônio Histórico 
Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

Do públi co para o privado, o que se nota sob tal ângulo é a dissecação dos porme
nores sobre em que medida se dá a criação do objeto anístico, como se protegem o seu 
autor e o titular adquirente, o livro chegando ao requinte de examinar os efeitos das leis 
de regência quanto, por exemplo, àquelas obras que circunstancialmente componham 
o acervo patrimonial de sociedade empresária em processo de recuperação judicial ou, 
pior, em estado falimentar. 

A impressão obtida com a leitura d'O DireilO da Arre é que se trata verdadeiramente de 
um compêndio minucioso sobre a matéria, possivelmente pouco restando para ser tratado 

em omras obras juríl 
pelos organizadores 

Brasília, setembr 



~rança jurídica, sem 
lo que aprendemos nós 
.0 tanto tempo ass im. 

;e a ela e ao magistério, 
para a minha grata sur
~icar o quanto minha 
ão havia considerado a 

é claro, a robustez 

I •• _=;i, iniciam com a 
as liberdades 

relações privadas. 

I::~::;,~e~lação com a do jurista 
Universidade 

rrer do mesmo 

I.~::::: do direito e 
to. 

:::::~';~:~ impor-em quais 

....... ja<da em nos
exemplo de obra 

oode tenho residência e 
b oa de Lúcio Costa, de 
I citar apenas alguns dos 
construção desta que é a 
; de Patrimônio HiSlórico 

a dissecação dos porme
como se protegem o seu 

aminar os efeitos das leis 
lIlCialmente componham 
I".:",pera,;ãc judicial ou, 

ser tratado 

Prefácio XXV 

em outras obras jurídicas acerca da temática, assim por que é irrecusável o convite feito 
pelos organizadores em nota prefacia i para que se nos juntemos a esse projeto. 

Brasília, setembro de 2014. 

Mauro Campbell Marques 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 


