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envindo o Boletim Jurídico de Fachin Advogados! A notória qualidade 
jurídica e humana excelente dos profissionais do Escritório é garantia da 
segurança jurídica e da grandeza humana do Boletim. Elo entre o Escritório 
e os clientes, o Boletim vai  muito além. Previne litígios, harmoniza, 
conforta. Em momentos de angústia diante de decisão aguda, oferece o 
amparo da confiança amiga e a sensação de compartilhamento e amparo, 
de não estar sozinho ao traçar rumos negociais ou de vida. 
 Assim, o Boletim é benfazejo e altruísta. Seu conteúdo orienta negócios, 
esclarece como agir dentro da lei, incentiva a criatividade e acautela contra 
perigos e ciladas jurídicas, somente conhecidas de profissionais do Direito.  
Reparte e democratiza conhecimentos – e ensina. Diante dele, é como se o 
leitor viesse ao Escritório, participasse das pesadas reuniões jurídicas, ou 
tomasse um café em uma pausa durante a qual surge uma idéia 
germinadora de solução magnífica para o enigma da situação negocial, para 
a orientação da questão familiar, para o deslinde da perplexidade relativa ao 
Poder Público!  
 Sempre admirei o Escritório Fachin Advogados e seus profissionais – 
desde os tempos de seu eminente fundador, o então Advogado e Professor 
Luiz Edson Fachin que, assumindo o alto cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, deixou o Escritório sob a responsabilidade de advogados-
juristas de elevado nível, com invejável titulação acadêmica, inclusive no 
exterior, e, ainda, de marcante atuação social, inclusive na heroica 
advocacia pro bono, em prol dos necessitados, marca civilizatória da própria 
Justiça Social. No Boletim vão anos de estudo e de experiência teóricos e 
práticos, marca dos grandes nomes que o conformam. Uma carga de 
conhecimentos e vivências  sintetizadas em fácil leitura.  Lições intelectuais 
de grande efeito concreto, alicerçados em elevado valor moral e patrimonial, 
para quem de seu conteúdo se beneficia. Magnânimo e altruísta, o 
Escritório reparte seu know-how, seu “saber de experiência feito”, com os 
clientes e demais leitores. 
 Em época em que o Direito se renova em minutos e segundos, na 
velocidade da informática, imprescindível a atualização permanente e 
contínua, que o Boletim enseja. Ademais, o Boletim espelha a própria 
história do Direito vivo, na utilidade prática e a coleção de boletins 
materializa a história do próprio Direito.  
 Benvindo o Boletim do Escritório Fachin Advogados. Aprenderei muito 
com ele. Extremamente honrado em poder apresentar seu primeiro número, 
já abro uma pasta para colecioná-lo! Parabéns aos Advogados e ao pessoal 
que tornam concreto o sonho de sua edição. E, como desde já leitor, 
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usuário e admirador, muito, muito obrigado!. 
 
 
 


