DISCURSO INAUGURAL DA ABRAC (Live transmitida pelo canal da ABRAC no Youtube dia
10/02/2021 às 17h)

Muito obrigado a todos que estejam dedicando um pouco de sua atenção, e seu tempo, para conhecer
um pouco da nossa entidade recém-constituída.
Cumprimento primeiramente a todos os membros da ABRAC sediados em todo o país e que me
acompanham nesse princípio de jornada da Associação e inicio homenageando todos os profissionais
do Direito, em especial aqueles que como eu militam no interesse das pessoas jurídicas. Nosso papel
é de extrema relevância no cenário jurídico. Lembro sempre que para o professor Yuval Harari a
espécie humana só prevaleceu sobre as demais em razão de sua capacidade de se organizar e manterse unida. E ele menciona que a grande ferramenta para isso teria sido provavelmente o surgimento da
ficção. Estranhos cooperam de maneira eficaz quando acreditam nos mesmos mitos 1. Assim, dois
soldados que nunca se viram antes podem lutar juntos em uma batalha e dois cristãos também
desconhecidos entre si podem juntos levantar fundos para construir um hospital, em todo caso
simplesmente porque compartilham a mesma crença. Nossas instituições modernas funcionam sobre
a mesma base. E os advogados são especialistas nos mitos jurídicos que unem e disciplinam as nações.
E as corporações. Assim como os povos primitivos consolidavam sua ordem social acreditando em
deuses e espíritos e se reunindo na Lua cheia para dançar em volta de uma fogueira, no mundo moderno
das corporações os executivos e advogados são feiticeiros poderosos. Conseguem que uma empresa,
uma associação, sejam ficções jurídicas que se perpetuam no tempo, às vezes congregando muitas
pessoas e até outras empresas, e se tornando mais poderosas que alguns países.
Nesse nível de importância de nossa atividade, um desafio de atuação para toda a advocacia e que o
próprio regime democrático permite - e que para alguns jusfilósofos ele até exige - é estar presente,
próximo e junto às instâncias de poder para transmitir as opiniões e anseios de seus representados e
assim tentar garantir que o ordenamento jurídico seja equilibrado e que siga evoluindo sua marcha
legislativa ou jurisprudencial considerando todos os aspectos que possam estar envolvidos em cada
tema.
E depois de atuar por vários anos no ambiente jurídico empresarial, e tendo assumido uma posição de
relações institucionais junto aos Tribunais Superiores em Brasília, não foi difícil nem demorado
identificar que esse ramo da advocacia, do mundo corporativo, precisava de uma maior representação.
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Como tive o privilégio e a sorte de ter encontrado ao longo da vida e da carreira, vários profissionais
muito experientes e qualificados, me dispus desde logo a reunir alguns dos mais destacados entre eles
em torno desse interesse em contribuir para o desenvolvimento do país no âmbito jurídico, buscando
a disseminação das ideias e argumentos que nem sempre são debatidos ou analisados com a
profundidade que merecem, através de mais diálogo e de uma maior proximidade entre os jurídicos
das empresas e os representantes dos Três Poderes, o que resultou na fundação da ABRAC.
Nossa Associação acredita assim que pode contribuir, mesmo que minimamente, para a evolução da
ordem jurídica em geral e da advocacia corporativa em particular. E pretende que isso se dê sempre
que for chamada para atuar junto a todos os órgãos do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo,
em nível nacional ou regional, levando propostas fundamentadas de criação ou alteração de normas ou
de procedimentos, ou mesmo através do ajuizamento de medidas judiciais com tal objetivo, quando
necessário for.
Também atuará na vertente do aprimoramento profissional de nossa categoria, com a perspectiva de
tornar-se um think tank jurídico, oferecendo para seus associados a participação em palestras, debates,
estudos e encontros onde colocará nossa classe em contato com autoridades notórias do mundo jurídico
empresarial nacional e estrangeiro.
Ainda como apoio para as carreiras dos associados, pretendemos firmar convênios e parcerias para
disponibilizar treinamentos, cursos, intercâmbios e outros benefícios que podem não ser acessíveis à
universalidade dos colegas.
Evidentemente que para o sucesso dessa empreitada será imprescindível o apoio de todos que se
dispuserem a colaborar com tão nobres e audaciosos objetivos. Por isso, além de todo nosso esforço
coletivo também pretendemos buscar patrocínios e apoios e firmar acordos de cooperação com
entidades públicas ou privadas. Desde que sejam convergentes ao nosso propósito, conciliaremos
interesses e uniremos forças.
É um grande desafio e com um início que apresenta inúmeras dificuldades, mas como popularmente
se diz “a caminhada é mais importante que a chegada” e certamente trilhar esse caminho, em grande
parte e de certa forma pioneiro na nossa categoria profissional, propiciará muito aprendizado e abrirá
horizontes e oportunidades para aqueles que porventura nos sucederem.
E por fim registro um profundo agradecimento, em nome da Associação e também pessoal, a todos
que até o momento e de alguma forma participaram e apoiaram o projeto.
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