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Mitologia grega e Direito – tem a ver ?
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Advogados e filósofos são os únicos profissionais a lidar com o logos em
estado puro. De onde a importância do simbólico.
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E nada melhor do que o universo do mito para evidenciar o simbólico.

Um grande advogado é feito do que ? O que ele simboliza, especialmente
para seus pares ? Já que não há reconhecimento maior do que o da
isonomia... É no espelho do mesmo que nos olhamos e somos valorizados.

Aquiles
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Heitor, o nobre e ilustre personagem da Ilíada, nos inspira a comparar seu
brilho com a ação do “nobre colega” advogado, seja ele ilustre ou não.

Se Aquiles entra para a posteridade como o herói inconteste, não é porque
ele leva os seus a vencerem a guerra – é porque ele mata Heitor.

E se um é aquele destemperado que adora fazer uma cena quando é
contrariado, ou se julga ultrajado, o outro é temperado, equilibrado e justo.

Enquanto um tem o trunfo de conter uma parcela
divina, o outro é simples e meramente humano,
o que magnifica seu desempenho.
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Eric Banna como 
Heitor, no filme Tróia
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Porque Heitor é o espelho mais nobre de um advogado que leva a bom
termo uma ação, mesmo que o juiz supremo decida o contrário.

No curso selecionamos trechos da 1ª obra do Ocidente, a Ilíada, matriz de
nosso modo de pensar, de modo a justificar e transpor para nossa prática
cotidiana a simplicidade efetiva da ação justa, aquela que entra para a
posteridade e serve de exemplo, magnificando aquele que a exerce.
E ficando gravada no mármore.
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Menelau
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O cerne da ação de Heitor é o respeito às regras, em particular quando a
batalha se transforma em torneio...

Frise-se : respeito às regras, antes e mais do que somente às leis escritas.

Ganha relevo a figura cuja conduta prima pela civilidade, fazendo reinar o
desejado grau de humanidade que nem sempre marca a ação profissional –
e que tanta falta faz, em rudes dias.

Alguém que conhece o sentimento de aidôs – o sentido do que devemos
todos ao outro.
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Só o profissional de ação justa pode se transformar em líder inconteste,
responsável e respeitado. Qual Heitor, amado dos Deuses e dos humanos.

Aquele que mesmo diante do pior adversário permanece amigável, explica e
até se desculpa.

Aquele que respeita de modo inquebrantável as regras do combate. Aquele
que tem a conduta digna de um homem – não de um herói, de uma “estrela”,
como Aquiles.

Heitor é um herói à medida do humano.
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Aquiles e Heitor
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Outro ponto de associação, com exemplos : a promoção da justiça pelo
magistrado.

Função essencial no estado de direito, o magistrado tem em suas mãos a
liberdade, a honra, a segurança e as preocupações materiais de todos os que
vivem no território da República.
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Sua legitimidade ele retira da lei, que o pressupõe
imparcial e independente, princípios que se impõem
igualmente aos demais poderes, e cujo
desconhecimento ou desobediência comprometem
a confiança do público.
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A toga pode pesar, jamais farfalhar.

Discutiremos através de casos práticos a proximidade da
figura do advogado com a de Heitor, o nobre combatente.

Abordando os principais deveres de um advogado :
▪ Honra, dignidade, delicadeza e probidade.
▪ Independência.
▪ Lealdade.
▪ Competência e diligência.
▪ Segredo profissional.
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FILOSOFIA É A BASE DE TUDO
VISITE NOSSO SITE PARA SABER POR QUE
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