
O HOMEM, O ADVOGADO E O POETA 
 
 
 A trilogia que dá título ao presente pode, à primeira vista, levar o cidadão não 
advogado, mas poeta, a se perguntar por que advogado e poeta? 
Por sua vez, ao advogado não poeta, perguntar-se: por que homem e poeta? 
E, por fim, ao somente poeta, perguntar: por que homem e advogado?! 
Parece complicado?! 
Mas, não é. 
São coisas da alma de um poeta, melhor de uma poeta. (O nosso presidente da OAB/SP, 
Dr. Luiz Flávio Borges D`Urso costuma referir-se a minha pessoa como “a nossa 
poetisa”. Todavia, eu, particularmente, prefiro poeta). 
 
Qual a razão desse artigo?! 
 
Recentemente, compulsando algumas revistas, jornais, sites da OAB/SP, livros, deparei-
me, ou melhor, me chamou a atenção o currículo de alguns dos mais renomados juristas 
de São Paulo, exatamente por serem eles, também, poetas. 
Dentre eles destaco: Theotônio Negrão e Goffredo da Silva Telles Júnior. 
Confesso, supreendeu-me o fato, eis que os tinha, tão-somente, como excelentes juristas 
e advogados renomados. 
Theotônio Negrão, obviamente, pelos conhecidíssimos e inseparáveis Códigos 
comentados (Civil e Processo Civil). Quem não os conhece?! 
 
E, consta que, Theotônio, sozinho os escreveu, preocupando-se, sempre, em facilitar seu 
entendimento. Para tanto, valia-se de palavras as mais simples. E em cada nova edição 
introduzia modificações: várias, milhares de outras notas explicativas. 
Conta-se que Negrão lia muito. Possuía sistema próprio de leitura dinâmica. Era 
metódico e disciplinado no trabalho. Utilizava um sistema de fichas para suas consultas, 
jurisprudências, de leis e clientes as quais, também, eram compulsadas por tantos 
quantos delas necessitassem, e muito ajudavam aos colegas de profissão. 
Atualizava-se a cada minuto. Dedicado aos colegas, amigos e clientes. Espirituoso. 
Sempre tinha uma palavra alegre nos momentos de descontração. 
Não era dado a muitas palavras, quer em suas redações, petições e oratória. A concisão 
era sua qualidade, assim como a objetividade. Falar pouco e dizer tudo. Não perder 
tempo, absolutamente! 
Preocupado com a classe que honrava pertencer. Amava sua profissão. Foi durante anos 
curador ao vínculo. Daí sua preocupação, sua atenção voltada aos advogados para 
facilitar seu trabalho, bem como, voltado ao senso de justiça, da justiça mais rápida, 
onde, o advogado, como parte em sua administração deve ser valorizado. 
Este grande jurista, advogado, estudioso do direito, cidadão preocupado com seu 
semelhante ao extremo, também era poeta. 
 
Fit oratur, nascitur poeta: o orador se faz. O poeta nasce. 
 
Assim, Theotônio Negrão nasceu poeta, daí sua sensibilidade extrema, seu interesse 
pelas causas sociais, sua dedicação para minorar, facilitar o trabalho de seus colegas, do 
cidadão como um todo. 
 
Destaco aqui seu poema Quo vadis: 



 
 
 
 
 
 
 
“Quo vadis” (de 1969)¨* 
 
Se um ato complementar 
Derroga a Constituição 
Na sábia interpretação 
De um jurista oracular; 
Se a emenda conserta a emenda, 
Na lei do imposto de renda; 
Se a circular de um ministro 
Produz o efeito sinistro 
De revogar uma lei; 
Se pode o decreto-lei 
Cassar a lei ordinária; 
Se a alteração é diária 
E agora, no fim do mês, 
Já teremos o ato seis, 
Não é melhor, afinal, 
Que um ilustre general 
Revogue tudo de vez? 

 
     * (Época da Ditadura Militar)  
 
     (Poema publicado na Revista de Cultura da   
     Associação de Magistrados nº 3, 10/1996, p. 19) 

 
 
  
GOFFREDO DA SILVA TELLES JÚNIOR nasceu em 16 de Maio de 1915. Foi 
casado com Lygia Fagundes Telles. Jurista, filósofo, pensador, político e advogado 
renomado. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo por mais de 
40 anos. Onde, também, foi professor titular e catedrático do Departamento de Filosofia 
e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Foi Secretário da Educação e 
Cultura da Prefeitura de São Paulo, em 1957. Sócio-Fundador e Professor Honoris 
Causa, da Faculdade de Direito de Itu, entre outras ocupações que exerceu com extrema 
dedicação como em tudo o que fazia. Publicou diversos livros, com destaque para: A 
Democracia e o Brasil, A Filosofia do Direito; A Constitutuição, a Assembléia 
Constituinte e o Congresso Nacional, A Folha Dobrada (Lembranças de um estudante), 
Carta aos Brasileiros, Dissertação Sobre o Universo, Ética-Do Mundo da Célula ao 
Mundo da Cultura, Iniciação na Ciência do Direito, Tratado da Consequência-Curso 
de Lógica Formal, etc. 
Goffredo nasceu para ser advogado-professor. Advogado-professor na mais pura e 
verdadeira acepção da palavra. Amava sua profissão. Aprofundou-se na Ciência do 
Direito. Interessava-se pelos relacionamentos humanos, pela arte da convivência, daí 



pregar a Disciplina da Convivência no curso de Direito, onde, o diplomado, estaria apto 
ao exercício da profissão por entender a razão dos conflitos e melhor solucioná-los. 
Dizia ele que, o Direito é feito para servir o homem, e não para tiranizá-lo. É feito para 
dar-lhe segurança, e não para oprimi-lo. O Direito é amigo do homem. 
Goffredo pugnava pela justiça, pelo seu exato sentido. Tanto que após várias reflexões a 
respeito da justiça, onde coloca que: “A justiça consiste, precisamente, num fazer. 
Impossível isolar a justiça da ação que a acompanha. Impossível deixá-la sozinha, 
defini-la sem o ato que a constitui. Conclui, dizendo que: “Justiça é a  retribuição 
equivalente ao que foi dado ou feito.” 
 
Goffredo pugnava pela ética. Sem ética não há justiça! 
 
Excelente professor. Ídolo para seus alunos. Um intelectual de primeira grandeza, 
despido de vaidades. Extraía da simplicidade seus ensinamentos. Ao falar do Direito, 
não se olvidava de falar do amor, do cotidiano, da liberdade e da justiça. 
Seu lado poético ditava a ênfase de seus discursos e de suas aulas. Que professor diria: 
“o Direito é como o amor, nasce do coração dos homens” se não tivesse nascido 
poeta?! 
Por igual, como poderia ter ensinado, pregado aos seus alunos o amor à Justiça?! 
Mais do que ensinar, Goffredo da Silva Telles Júnior pregava o sentido real da Justiça, 
do Direito, das normas, da convivência no Estado Democrático de Direito. Tanto que 
foi mestre na cadeira de Introdução à Ciência do Direito. 
Deu um sentido profundo, buscando conceitos reais para a lei, o Direito, a justiça. Tanto 
que definiu lei como “a fórmula da ordem”. 
 
Findo o presente, com dois preciosos poemas deste vate que honrou a profissão e é 
considerado Professor Símbolo: 
 
 
 
 
 
PAISAGEM 
 
 
Tarde. Uma luz dourada envolve todo mundo. 
Brisas do capinzal que sopram e perfumam. 
Uma lagoa, um bosque, uma serra alta ao fundo. 
Um rio serpenteia; há cascatas que espumam. 
Um carro de boi a andar com lentidão e cansaço. 
Um canto de mulher. Plumas livres no espaço. 
O céu banhou-se inteiro em ouro; o sol caía. 
A serra fez-se azul, a lagoa um espelho. 
E ao longe, numa estrada abandonada, havia 
Um efeito de luz num vestido vermelho. 
 
 
    (Publicado no Migalhas nº 1412 de 15/05/06) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CURTA VIDA 
 
Hoje, cedo, abri a janela 
E abracei a madrugada. 
Pensei nas cousas já feitas, 
E nas que estão por fazer. 
Quantas madrugadas, quantas, 
Já se foram para sempre! 
A mim mesmo perguntei: 
Quantas madrugadas, quantas, 
Ainda terei, como a de hoje? 
Sinto que a vida se esvai, 
Nas horas destas manhãs. 
Longa, a senda, percorrida. 
Bem curta, porém, a vida. 
 
     (Publicado em: Janelas Entreabertas:Ode 
Silenciosa a Um Irmão Carente.janelasentreabertasblogspot.com/2007/12 
odesilenciosa_um_irmao_ausente.html-81k) 
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