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TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA 
DISCURSO DE AGRADECIMENTO 

(Brasília, DF, 9 de agosto de 2018) 
 

 

Deputado Cláudio Abrantes, Professor Rossini Corrêa, queridos familiares, caros 

amigos, colegas e confrades 

A alegria de passar a integrar o seleto quadro de cidadãos honorários de Brasília 

só não supera a honra que sinto por ter sido votado para receber tamanha distinção 

pública. 

A dimensão da honraria, contudo, não me fará traduzir o agradecimento devido 

em longo exercício de retórica. No terreno da oratória, tenho procurado seguir, ao longo 

da vida, e de modo invariável, ensinamento que me foi transmitido por um sábio colega 

de ofício, nos primórdios de minha trajetória profissional: fale alto, para ser ouvido; 

claro, para ser entendido; e brevemente, para ser aplaudido. 

Lavrada no cartório competente do registro civil de pessoas naturais, a certidão 

que comprova, formalmente, meu nascimento anota que ele ocorreu no Distrito Federal. 

Ao ser homenageado com o título que hoje se festeja nesta casa de escritores, adquiro 

uma dupla cidadania no Distrito Federal, unidade da federação brasileira que, há 58 

anos, mudou de lugar, mas manteve o nome oficial. A primeira condição cidadã me deu 

a naturalidade carioca, a segunda me confere a prerrogativa de passar a ser um 

brasiliense. 

O que fiz para merecer uma e outra? Para poder dizer, orgulhosamente, que sou 

carioca, não fiz, a rigor, absolutamente nada. Tive, tão-somente, a fortuna de nascer na 

Cidade Maravilhosa. Para tornar-me brasiliense, pelo reconhecimento generoso do 

Deputado Cláudio Abrantes e de seus ilustres pares da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, vivi, trabalhei e produzi aqui, nos últimos 25 anos. 

Visceralmente desafeto da autorreferência e refratário à egolatria, vejo-me, 

porém, na circunstância de, com a brevidade que a coerência impõe, recordar que 

cheguei a esta capital por força de compromisso de natureza contratual e societária, 

consistente na abertura de filial de banca de advocacia em Brasília. Um quarto de século 

depois daquele já remoto 1993, tenho a felicidade de dizer que o primeiro estagiário que 

recrutamos é o atual chefe do Escritório, um dos maiores e mais prestigiados em seu 

segmento. 

Exerci por um triênio, de 2009 a 2012, o mandato de Conselheiro da Comissão 

de Ética Pública de Presidência da República, empenhado, em caráter permanente e ao 

lado de  brasileiros do quilate intelectual e moral de José Paulo Sepúlveda Pertence, 
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Marília Muricy Machado Pinto e dos saudosos juristas Herman Assis Baeta e Humberto 

Gomes de Barros, na implementação, pela via do processo administrativo, de uma 

pedagogia da ética, que nos permitisse, no ambiente republicano e democrático, usufruir 

coletivamente de uma governança ética e,  idealmente, de uma sustentabilidade ética 

nas relações institucionais e funcionais da Administração. Foi um trabalho movido a 

patriotismo e esperança, sem qualquer remuneração ou compensação de ordem material. 

Ao realizá-lo, tive presente, em todos os momentos, a lição imortal de Agostinho, bispo 

de Hipona, homem santo e culto, para quem: “A esperança tem duas filhas lindas: a 

indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a 

coragem, a mudá-las.” 

Em outro triênio, 2013-2016, ocupei a presidência da 4ª Turma do Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB-DF, buscando a plena e duradoura dignificação de uma das 

mais belas profissões em que o ser humano pode militar, no interesse maior da 

comunidade em que se insere. 

No campo da intelectualidade literária, máxime nesta Associação Nacional de 

Escritores, mas, por igual, em outras importantes instituições desta cidade, tenho-me 

dedicado a seu crescimento e fortalecimento, a partir da convicção de que a cultura, nas 

palavras irretocáveis do filósofo liberal  espanhol José Ortega y Gasset, “é uma 

necessidade imprescindível de toda vida, é uma dimensão constitutiva da existência 

humana, como as mãos são um atributo do homem.” 

A dedicação aos redutos culturais não admite omissões, recuos, ausências e 

renúncias. Antes, exige que seus responsáveis estejam sempre a postos a fim de, com 

eles, por eles e para eles, avançar rumo à conquista de ganhos para a sociedade civil, 

precípua e necessariamente destinatária dos bens intangíveis que à inteligência cabe 

disseminar, acima de tudo e em benefício de todos. A democratização e o 

compartilhamento da cultura e do conhecimento são partes integrantes e essenciais da 

estrada que pode levar à utopia. Deles fazer pouco caso, abandoná-los, negligenciá-los, 

é praticar a utopia negativa, é investir em desprezível e indesejável distopia. E não há 

como fugir da máxima de Millôr Fernandes: “o resultado é o que resultar”.  E eu 

acrescento: para ele despencamos ou dele saímos realizados.   

Este foi, sinteticamente, o rumo que me impus e que procurei seguir, sem 

tergiversar, à frente, nos últimos três anos e meio, da entidade fundada em Brasília, há 

55 anos, por um valoroso grupo de 42 escritores e intelectuais, então residentes na 

recém-inaugurada Capital da República.  Alguns deles, por sinal, ainda nos distinguem 

e privilegiam com seu convívio tão inspirador e enriquecedor. 

É, pois, com modéstia, entrelaçada a júbilo e emoção, que recebo a nova e 

honrosíssima cidadania que me concedeu o Poder Legislativo local, passando a 
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identificar-me como um carioca brasiliense ou, mantendo a imensa admiração e o 

enorme afeto que nutro pela cidade em que vim ao mundo, um brasiliense carioca. 

Agradeço a presença de todos e a tantos quantos se manifestaram por e-mail e em 

telefonemas, transformando este evento em autêntica e inesquecível festa de meu 

coração. Em particular, dirijo um agradecimento ao Deputado Cláudio Abrantes, pela 

generosidade de iniciativa que sobremodo me distinguiu como indivíduo na espécie e 

pessoa no convívio social. Por fim, externo, aqui e agora, aberta e publicamente, minha 

gratidão a Rossini Côrrea, em relação a quem tenho o privilégio de ser colega, a sorte 

de ser confrade, a honra de ser discípulo e, acima de tudo, a alegria de ser amigo. 

 

Muito obrigado! 

 

 

Fabio de Sousa Coutinho 

 

 

   


