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· Tome banhos de no máximo cinco minutos.
· Feche a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba e lava a louça.
· Não deixe o chuveiro ligado enquanto se ensaboa.
· Reaproveite a água, utilizando baldes para reciclar o que é gasto em 

máquinas de lavar e para armazenar a água fria da ducha enquanto espera 
que ela esquente.

· Não lave carros, calçadas, pátios nem regue jardins que possam captar 
água das chuvas.

· Se for dono de um comércio ou empresa, é possível adotar ações como 
trocar os copos de vidro pelos de plástico.

· No trabalho, estimule colegas a aderir às mesmas atitudes sustentáveis 
(e lembre que é preciso economizar também no escritório).

· Não deixe torneira pingando, aperte-a.
· Não deixe descarga do sanitário vazando, conserte-a.

O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Ceará 
convidam a todos para participar

O desperdício de água e luz é falta 
de cidadania e gasto superfulo, 

se você não economizar pode faltar...

Não se pode culpar a população pela crise, um efeito da combinação de 
imprevisíveis mudanças climáticas com ingerência governamental. Mas, agora 
que a seca está estabelecida e apagões energéticos podem ocorrer a qualquer 
momento, cada cidadão pode fazer sua parte para aliviar a situação. De modo 
geral, a regra é prestar atenção em hábitos diários e reduzir o consumo ao máximo.

Algumas dicas para economizar água...
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Prezados Leitores,
Em suas mãos mais um número da 
Revista PPE focalizando os eventos 
desenvolvidos no primeiro semestre de 
2015. Em Fevereiro foi realizada a 12ª 
Edição da Promoção Melhores da Po-
lítica e da Administração Pública e So-
cial do Ceará de 2014 no auditório da 
Câmara Municipal de Fortaleza quan-
do homenageamos os destaques políti-
cos do ano passado, entre eles, o Ex-
-Governador Cid Gomes que foi capa 
da nossa Revista anterior e o Governa-
dor eleito Camilo Santana capa desta 
Edição. Em Maio, reativamos uma 
Promoção que havíamos efetivada em 
2002, os Destaques Profissionais do 
Direito do Ceará e agora fizemos a sua 
2ª Edição no Salão Nobre do Ideal Clu-
be no mesmo modelo de todos os nos-
sos eventos, através de um Colegiado 
de Jurados de alto nível elegemos um 
profissional de casa área. Nas páginas 
centrais dessa edição dedicamos espa-
ços para Homenageados com fotos e 
textos descritos por eles ou por pessoas 
amigas. Nesse projeto a PPE mais uma 
vez inova, do Homenageado que não 
pôde comparecer à Solenidade publi-
camos as fotos dos seus representantes 
recebendo o Diploma e o entregando. 
Fizemos uma entrevista exclusiva com 
o Governador Camilo Santana onde 
ele demonstra que teremos na sua ad-
ministração duas características bási-
cas DIÁLOGO E SIMPLICIDADE, 
que sem dúvidas facilitam a solução 
de muitos problemas. Conversamos 
também com o presidente do CREA/
CE Engenheiro Victor Frota Pinto que 
comandará em Janeiro de 2016 os 80 
anos desde Conselho Regional, aqui 
do Ceará. A escolha dos Sereados de 
2015, pelo Sistema Verdes Mares nos 
deixa satisfeitos, pois dois deles foram 
nossos Homenageados (Jesualdo Fa-
rias e Cid Gomes) nas duas últimas 
capas das nossas publicações.

Boa Leitura com um abraço.
Roberto Farias.

Dep. José Albuquerque (repres. o Ministro Cid 
Gomes) recebe do Prefeito Roberto Cláudio

Dr. Juvêncio Vasconcelos Viana (2x homena-
geado) recebe do Desembargador Durval Aires

Jornalista Responsável:
Carlos Alberto Farias - MTB 394-JP

Projeto Gráfico
e Computação Gráfica:
Ticiana Rodrigues Lima 

Cildo Cerza 

Impressão:
Gráfica Encaixe Ltda

Rua: 25 de Março, 227 
Fone: (85) 3252.2431

atendimento@graficaencaixe.com.br

Tiragem: 8.000 exemplares

Destaques do Direito do Ceára

Destaques Político/Administrativo
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 e n t re v i s t a

Camilo 
Santana

Foi Secretário de 
Desenvolvimento Agrário, 
nos anos de 2007 a 2010.

Foi o Deputado Estadual mais 
votado do Estado, em 2010 
com 131.171 votos.

Foi Secretário das Cidades 
nos anos de 2011 a Abril 
de 2014.

Elegeu-se Governador do 
Ceará, em outubro de 2014, 
com 46 anos de idade.

Os 6 primeiros meses da Admi-
nistração Camilo Santana que se 
elegeu em 2014 e sucedeu Cid Go-
mes um Governador que fez muitas 
obras, e agora, tem uma grande 
responsabilidade a máxima utiliza-
ção e manutenção desses equipa-
mentos que foram entregues e a 
conclusão de algumas construções 
que foram paralisadas ou desacele-
radas. Com sua maneira simples de 
ser e com diálogo, vem conseguin-
do bons resultados. Os índices de 
homicídios registram uma queda 
considerável em Fortaleza 22,2% e 
no restante do Ceará 13,3% no pri-
meiro semestre deste ano. Na eco-
nomia o PIB do Ceará no primeiro 
trimestre cresceu 1,05% em com-
paração com o mesmo período do 
ano passado bem acima da média 
nacional, que teve retração. Conse-
guimos com o Bradesco 8 Milhões 
por ano para custear as despesas 
de manutenção com uma das gran-
des obras, o Centro de Formação 
Olímpica.

PPE - O Senhor no dia de sua 
pose disse que não queria sua foto 
exposta nos gabinetes dos órgãos 
estaduais, mas, de cearenses bata-
lhadores e fortes. Foi sua primeira 
demonstração de simplicidade. 
Isso vai ser uma das características 
de sua Administração? 
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Camilo Santana e esposa  Onélia Leite

 entrevista - Camilo Santana

GCS - Com certeza. Como dis-
se no dia 1º de janeiro: não é pra 
mim e nem pra vice-governadora 
que os servidores do Estado estão 
trabalhando, mas sim para os ce-
arenses. Portanto, vamos iniciar 
o segundo semestre já com essas 
imagens. Estamos aqui para servir 
o povo cearense, não existe proje-
to individual.  

PPE - Um dos maiores proble-
mas do Ceará tem sido a Segurança 
Pública, e o Governo Cid Gomes foi 
o que mais investiu nessa área. O 
Senhor fez reuniões, ouviu lideran-
ça da categoria, implantou sistema 
de promoções e a segurança já me-
lhorou no início da Administração. 
Pretende manter essa estratégia de 
diálogo durante a sua gestão? 

GCS - Fiz questão de conversar 
com todos desde o início da ges-
tão. Já podemos ver os resultados 
neste primeiro semestre: o índice 
de mortes violentas caiu 13,3% 
em todo o Ceará, com 310 vidas 
salvas em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. São cinco 
meses seguidos de redução. Isto 
é fruto de uma ação integrada, 
um monitoramento constante, de 
forma inteligente, com foco em 
estratégias e se antecipando, mui-
tas vezes, aos fatos. Mas o esforço 
é contínuo, permanente. Não se 
pode baixar a cabeça em momen-
to nenhum. Todos os meses vou 
às reuniões de monitoramento do 
programa Em Defesa da Vida, na 
Secretaria da Segurança Pública. 
Sempre acompanho tudo de per-
to. Além disso, temos várias ações 
em andamento, como a reestrutu-
ração do Ronda do Quarteirão, a 
criação do Batalhão de Divisas e o 
Ceará Pacífico, que vai unir várias 
áreas e será lançado em breve. 

PPE - O ronda do quarteirão foi 
implantado com veículos muito 
caros. Agora na revisão do proje-
to o Senhor fez algumas adequa-
ções na sua operação substituin-

do as Hilux por caminhonetes de 
menor custo e manutenção mais 
baratas. Com essas mudanças es-
pera melhores resultados inclu-
sive na relação custo-benefício? 

GCS - O Ronda está sendo rees-
truturado como um todo, não ape-
nas nos veículos. O novo modelo 
passará por implantação gradual 
em Fortaleza e depois na Região 
Metropolitana e Interior. A rees-
truturação na capital contará com 
a criação de 25 Unidades de Segu-
rança (Unisegs), divididas nas seis 
Áreas Integradas de Segurança 
(AISs) da cidade. Cada Uniseg pos-
suirá uma companhia do Ronda 
e uma delegacia da Polícia Civil 
funcionando 24 horas. O Ronda é 
um programa importantíssimo e 
que precisa ser aprimorado. Essa 
reestruturação fará com que a Po-
lícia fique ainda mais próxima da 
população, o que é, na verdade, a 

essência do programa. Em parale-
lo a isso, é fundamental que o po-
licial esteja motivado para desem-
penhar a função. 

PPE - Estamos atravessando um 
período critico com 4 anos seguidos 
de seca, mas, com um bom relacio-
namento com o Governo Federal, 
espera ter apoios importantes para 
superação das dificuldades?

GCS - Vivemos um período di-
fícil. É o quarto ano seguido com 
chuvas abaixo da média. Mas 
temos trabalhado duro para re-
solver o problema para nossos 
irmãos e irmãs cearenses. Apre-
sentamos em fevereiro o Plano Es-
tadual de Convivência com a Seca, 
que prevê ações emergenciais e 
estruturantes. Além disso, tenho 
ido periodicamente a Brasília em 
busca de mais recursos. Recente-
mente, o Governo Federal liberou 
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R$ 164 milhões para a constru-
ção de adutoras, perfuração de 
poços e carros-pipa. Tenho reite-
rado, também, a importância de 
as obras da transposição do São 
Francisco ficarem prontas até me-
ados do ano que vem. A presiden-
ta Dilma já sinalizou que isso será 
possível, o que vai ser fundamen-
tal para nosso estado. 

PPE - Uma campanha educa-
tiva e intensa na imprensa com o 
apoio de todos os segmentos da 
sociedade faz-se necessária para a 
economia de água. Como pretende 
desenvolvê-la?

GCS - Já estamos com a campa-
nha de uso responsável da água 
nos veículos de comunicação, nos 
órgãos do governo e nas ruas. É 
importantíssimos que todos este-
jam conscientes da importância 
da economia de água. 

PPE - Quais estratégias preten-
de utilizar para vencer a batalha 
contra Pernambuco e Rio Grande 
do Norte e trazer o HUB da TAM, 
tão importante para a economia 
do nosso estado? Parabéns pela 
grande reunião que o Senhor reali-
zou no Palácio da Abolição com as 
principais lideranças e políticos do 
nosso estado para a concentração 
de esforços visando esse objetivo.

GCS - Obrigado. Esse é o mo-
mento de unir todos os esforços e 
segmentos, em defesa desse em-
preendimento que vai mudar a 
economia local. Inclusive, geran-
do emprego e mais serviços para 
a população. No dia 22 de junho, 
reunimos no Palácio da Abolição 
mais de mil representantes da 
sociedade civil, lideranças em-
presariais e políticas na mobili-
zação “Todos Unidos pelo HUB 
da TAM no Ceará. Tivemos a pre-
sença de seis ex-governadores 
(Cid Gomes, Ciro Gomes, Tasso 
Jereissati, Adauto Bezerra, Fran-
cisco Aguiar e Gonzaga Mota). 
Além de toda mobilização, con-
seguimos recentemente que o 
Aeroporto de Fortaleza entrasse 
na concessão do Governo Fede-
ral, o que foi um grande passo 
para conseguirmos o equipa-
mento. 

PPE - Embora a economia nacio-
nal mostrou uma queda de 0,84%, 
conseguimos em Abril um acrésci-
mo 0,40% na economia do Ceará. 
Como obteve esse bom resultado, 
principalmente nas áreas de servi-
ços e comercio varejista? 

GCS - Temos um dado ainda 
mais recente e animador. O Ipe-
ce divulgou o PIB do Ceará no 

primeiro trimestre. Crescemos 
1,05% na comparação com o 
mesmo período de 2014, bem 
acima da média nacional, que 
teve retração.  Ficamos acima 
de todos os estados que já di-
vulgaram seus dados. Isso mos-
tra que estamos no caminho 
certo de crescimento e desen-
volvimento. 

PPE - O Ceará já conseguiu com 
o Bradesco 8 Milhões por ano para 
custear as despesas com o Centro 
de Formação Olímpica. Isso é o iní-
cio do seu projeto de buscar par-
cerias com a iniciativa privada para 
manutenção e operação das gran-
des obras? 

GCS - Temos buscado sempre 
parcerias com a inciativa privada 
para alguns equipamentos do es-
tado, principalmente no que diz 
respeito ao custeio. Mas avalia-
mos a necessidade caso a caso. 

PPE - Porque suas equipes de 
trabalho no primeiro e segundo es-
calão ainda não estão totalmente 
definidas? 

GCS - Nosso quadro já está 
quase 100% completo. Temos 
uma equipe muito competente 
que, tenho certeza, fará um gran-
de trabalho nesses próximos três 
anos e meio.
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Rede Cuca. 
É a Prefeitura 
de Fortaleza 
oferecendo cursos 
gratuitos e mais 
oportunidades 
para nossos jovens.

A Prefeitura de Fortaleza triplicou 

o número de Cucas na cidade.  

Nos Cucas Jangurussu, 

Mondubim e Barra, milhares de 

jovens têm acesso a atividades 

artísticas, culturais, esportivas  

e de lazer, totalmente de graça 

e com toda a infraestrutura para 

desenvolver os seus talentos.

JUDÔTEATRO DANÇA

REDE CUCA JANGURUSSU

REDE CUCA - Barra, Mondubim e Jangurussu
Arte, cultura, esporte e lazer com toda a infraestrutura

NATAÇÃO
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Melhores da Política e da Administração 
Pública e Social do Ceará – 2014 - 12ª Edição
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/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: 48 Votantes – número recorde
Ministro Raul Araújo – Superior Tribunal de Justiça; 
Dr. Domingos Filho – Ex-Vice Gov.  do Estado e Conselheiro do TCM; 
Dr. Leônidas Cristino – Ex-Ministro dos Portos do Brasil; 
Dr. Lúcio Alcântara – Ex-Governador do Estado; 
Dr. Ubiratan Aguiar – Ex-Presidente do TCU; 
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do Tribunal de Contas do Estado; 
Sra. Luizianne Lins – Ex-Prefeita de Fortaleza; 
Dr. Ednilo Soarez – Presidente do Instituto do Ceará; 
Dr. Antônio Cambraia – Presidente da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza; 
Dr. Aramicy Pinto – Presidente da Federação Brasileira de Hospitais; 
Dr. José Augusto Bezerra – Presidente da ACL; 
Dr. Flávio Viriato Saboya – Presidente da FAEC; 
Dr. Francisco de Assis Barreto – Presidente da FACIC; 
Dr. Freitas Cordeiro – Presidente da FCDL; 
Sr. Severino Ramalho Neto – Presidente da CDL; 
Sr. Manoel Gomes Neto – Prefeito de Horizonte; 
Sr. Nonato Marim – Prefeito de Tururu; 
Sr. Francisco Nilson Diniz – Prefeito de Cedro; 
Sr. Romeu Aldigueri Coelho – Prefeito de Granja; 
Sr. Alexandre Alencar – Prefeito de Pacatuba; 
Sra. Mônica Aguiar – Prefeita de Camocim; 
Sr. Antônio José Albuquerque – Prefeito de Massapê; 
Sr. Simão Pedro Alves Pequeno – Prefeito de Orós; 
Sr. Divaldo Soares – Prefeito de Viçosa do Ceara; 

Sr. Átila Câmara – Prefeito de Maranguape; 
Sr. Francisco Holanda Guedes – Prefeito de Nova Jaguaribara; 
Sra. Patrícia Aguiar – Prefeita de Tauá; 
Dr. Luiz Sérgio Gadelha Vieira – Ex-Presidente do TCM; 
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado; 
Sr. Edilmar Norões – Ex-Presidente da ACERT e Diretor do SVMC; 
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário; 
Sr. Pedro Gomes de Matos - Jornalista; 
Sr. Sérgio Braga – Presidente do Sindicato dos Livreiros; 
Sr. Juarez Leitão – Escritor e Poeta da ACL; 
Sr. Álvaro de Castro Correia - Empresário e Ex-Presidente da AEDI; 
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial; 
Sr. Roberto Moreira – Diretor da TV Diário; 
Sr. Cláudio Philomeno – Ex-Deputado Federal; 
Sr. Francisco Bezerra - Jornalista; 
Sr. Duda Brígido – Publicitário; 
Sr. Raimundo Ferreira – Empresário; 
Sr. Tom Barros – Comunicador; 
Sr. Antônio Viana – Jornalista, Radialista Municipalista; 
Sr. Wolker Gomes – Rádio Cidade AM; 
Sr. Carlos Alberto Farias – Jornalista e Professor aposentado; 
Dra. Fátima Catunda – Comentarista e Ex-Secretária da STDS; 
Sr. Carlos Silva – Radialista;  
Sr. Evandro Colares – Publicitário; 

*Além de pesquisa pela internet com 3.586 votantes (recorde)

B U DH A  O TL AE MP  

S
O

D
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NO CEARÁ
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2014

Acrísio Sena (6x homenageado) recebe do Sr. Sérgio Braga

Dep. Danilo Forte (3x homenageado) recebe do Sr. Avelino Forte

Adail Fontenele (3x homenageado) recebe de Antônio Viana

Airton Mourão (2x homenageado) recebe do Sr. Chico Antônio Ana Flávia Chaves (1x homenageada) rec. do Sr. Elísio Alcântara Neto

Capitão Wagner (1x homenageado) rec. da Sra. Dayany Bitencourt Santil (ESPOSA)André Figueiredo (1x homenageado)recebe da Sra. Camila Arraes (ESPOSA)

Dep. Augusta Brito (repres.  Vereador Evaldo Lima (2x homenageado)recebe da 
Sra. Marisa de Aquino
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Dep. Heitor Férrer (único a ganhar 12 vezes) recebe da esposa Gabriela Férrer

Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2014

Dep. José Albuquerque (repres. o Minis. Cid Gomes - 5x homenageado)
 recebe do Prefeito  Roberto Cláudio

Dep. José Albuquerque (3x homenageado)  recebedo Prefeito Antônio José 
Albuquerque (FILHO)

Dep. Raimundo Matos (6x homenageado) recebe do Sr. Pedro Victor Gomes de 
Matos (FILHO)

Dep. Sérgio Aguiar (3x homenageado) recebe da Prefeita Mônica 
Aguiar (ESPOSA)

Élcio Batista (repres. Governador Camilo Santana - 1x homenageado) recebe 
do Pref. Roberto Cláudio

Jesualdo Farias (2x homenageado)  recebe da Dra. Helana Farias (ESPOSA) Luiz Gastão (5x homenageado) recebe da Sra. Eliana Bittencourt (ESPOSA)
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2014

Sr. Germano Parente Bluhm (repres. Alci Porto - 3x homenageado) recebe 
de Carlos Alberto Farias

Luiz Marques (4x homenageado)  recebe do Sr. Luiz Marques Filho

Nelson Martins (3x homenageado)  recebe do Sr. Élcio Batista Paulo Oliveira (9x homenageado) recebe do Prefeito Roberto Cláudio

Senador Eunício Oliveira (8x homenageado) recebe do Dep. Danniel OliveiraPhilipe Nottingham  (1x homenageado) rec. da Sra. Marina Moura Notingham (FILHA)

Sr. Franzé Silveira (repres. Nelson de Souza do BN -1x homenageado) recebe 
de Luiz Sérgio Vieira

Élcio Batista (1x homenageado) recebe do Prefeito Roberto Cláudio
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Sr. Luciano Luque (repres. Dep. Welington Landim - 2x homenageado) rec. do Sr. 
Marcos André Borges

Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2014

Sra. Goreti Macêdo (repres. Ana Studart - 4x homenageada) recebe da Sra. 
Maria Valnísia Lima

Vereador Salmito (7x homenageado) Filho recebe do Dep. José Albuquerque Walter Cavalcante (3x homenageado) recebe de Antônio Viana

Experiência, Transparência 
e Credibilidade

ANTÔNIO VIANA 
É DA CIDADE

Presente no Colegiado de 
Jurados de todas as promoções da 

PPE no período de 1984 a 2015

AM CIDADE 860 
de 6h30min às 8h e de 10h às 11h

COMERCIAL JORNAL

www.antonioviana.com.br

85 | 99955.7355 | 98863.8766
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A contribuição do Ceará para a 
formação do pensamento ju-
rídico brasileiro é uma grande 

constante. Desse vasto panorama de 
figuras notáveis, o primeiro nome 
que se impõe é o do jurista, historia-
dor e literato Clóvis Beviláqua. Neto 
do italiano Ângelo Beviláqua, Clóvis 
fez suas primeiras letras em Viçosa do 
Ceará, sua terra natal, depois estudou 
em Sobral, Fortaleza, Rio de Janeiro e 
Recife. Professor dos mais respeita-
dos, contabilizando uma produção 
das mais sólidas, devido ao seu do-
mínio e proficiência em vários idio-
mas, Clóvis Beviláqua foi convocado 
para ser sócio da Academia Brasileira 
de Letras e, com essas credenciais 
de mestre e escritor, foi convidado, 
pelo então Ministro da Justiça Epitá-
cio Pessoa a escrever o Código Civil 
Brasileiro, que, recebendo o encargo 
com determinação, redigiu o projeto 
de próprio punho, em tempo recorde 
de seis meses, edificando uma obra 
monumental que vigorou, entre nós, 
de 1916 até 2003, consagrando-se 
não só como um jurista, mas um ho-
mem avançado no seu tempo.

O político, jornalista, escritor e ju-
rista Olavo Oliveira é outro nome que 
não pode ser esquecido. Estudou no 
Liceu do Ceará, mais tarde diplomou-
-se em Direito pela Faculdade do Re-
cife e, pelo talento inegável como 

Três Nomes 
Extraordinários 

de Jurídicos 
Cearenses.

aluno, recebeu como prêmio uma 
viagem para conhecer a Europa. Foi 
Promotor de Justiça, em Granja, sua 
cidade natal, Catedrático pela Facul-
dade de Direito do Ceará, Deputado 
Estadual, pelo Partido Republicano 
Conservador, Deputado Federal e 
Senador da República. Fundou e di-
rigiu o jornal “O Democrata”, mais 
tarde assumindo a orientação mar-
xista, constando nos quadros deste 
matutino os jornalistas Durval Aires 
(meu pai) e Aníbal Bonavides (irmão 
do professor Paulo Bonavides). Mas, 
o trabalho “O Delito de Matar”, levado 
a lume em 1959, é considerado, de 
forma unânime, uma obra de valor 
inestimável por todos aqueles que 
mourejam na área do Direito Penal.

Na contemporaneidade, Paulo 
Bonavides é outro destacado juris-
ta brasileiro, professor eminente 
da Universidade Federal do Ceará, 
constitucionalista dos mais conhe-
cidos, publicando, dentre várias 
obras, “Ciência Política”, “Curso de 
Direito Constitucional” e “Teoria 
Geral do Estado”, três das doutrinas 
mais difundidas junto ao pensamen-
to jurídico brasileiro, dada as suas 
convicções firmes, além do pionei-
rismo. Definitivamente, a sua tese, 
para a conquista do título de doutor 
e catedrático da Faculdade de Direi-
to do Ceará, “Do Estado Liberal ao 

Estado Social” constitui ainda hoje a 
melhor referência para os cientistas 
políticos, sem esquecer que o pen-
samento do professor Bonavides se 
irradiou pela Europa e América, des-
de que começou a proferir palestras 
no Seminário Românico da Universi-
dade de Heldelberg, na Alemanha, 
e assumiu os encargos de professor 
visitante na Universitat Zu Köln, Uni-
versy Of Tennesse e Universidade de 
Coimbra, tornando-se um nome re-
conhecido, com os títulos de Doutor 
Honoris Causa pela Universidade de 
Lisboa, pela UFRJ, Universidad Na-
cional de Córdoba, UNIFOR e Univer-
sidade Inca Garcilaso de La Veja.

Durval Aires Filho
Primeiro e único Desembargador do TJCE 
membro da Academia Cearense de Letras

artigo - Durval Aires Filho
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Com exceção do meu nome, lem-
brado pela generosidade dos 
que compuseram o ilustrado 

colegiado de votantes, os advogados 
escolhidos, neste evento de especial 
significação, foram lembrados pelos 
relevantes serviços prestados à advo-
cacia e à coletividade.

Destaco, em especial, o trabalho da-
queles que se dedicam ou se dedicaram 
ao magistério para exaltar a figura do 
mestre saudoso, paradigma de uma ge-
ração, o Professor José Alberto Rôla, que 
aqui seria pessoalmente homenageado.

Sua partida só não foi mais sentida 
porque, na terra, germinou sementes 
do bem e da solidariedade que haverão 
de fecundar no coração daqueles que 
fazem do otimismo um dogma de fé.

A inclusão de seu nome entre, os 
advogados mais amados e respeita-
dos do ceará, é uma comprovação ine-
quívoca de que vale a pena cultivar a 
retidão, a decência, e a dignidade em 
todos os momentos do existir. Voca-
cionado para a transmissão do saber 
e dos valores, o professor José Alberto 
engrandeceu a humanidade com sua 
passagem triunfante pela terra.

 Seu espírito desprendido e sua per-
manente opção pela serenidade ser-
vem como comprovação exuberante 
do acerto da afirmação de que a huma-
nidade se encanta com a simplicidade 
e com a leveza como demonstraram 

discurso -  Djalma Pinto

Betinho, irmã Dulce da Bahia, a prince-
sa Diana e outros iluminados que par-
tiram deixando um feixe de luz sobre 
o mundo.

José Alberto marcou sua vida como 
professor, a dedicação para transmitir 
conhecimento às novas gerações é que 
justifica a exaltação dos professores, 
também aqui reverenciados, Roberto 
Martins Rodrigues, Paulo Bonavides, 
Gina Pompeu e todos os demais home-
nageados nesta noite esplendorosa.

A propósito, José Mojica, ex-guerri-
lheiro, filósofo, ex-presidente do Uruguai 
e o maior estadista de todos os tempos, 
na América Latina, pelo seu intransigen-
te respeito ao dinheiro público, fez esta 
oportuna e portentosa advertência ao 
mundo da política: os governantes de-
veriam ser obrigados, todas as manhãs, 
a preencher quadros-negros, como na 
escola, escrevendo 100 vezes: “tenho 
que cuidar da educação”. A advocacia 
só é possível em decorrência do saber 
transmitido pelos mestres. Mais do que 
nunca, a nação necessita da devoção 
dos educadores, inclusive, para garantir 
a efetividade do direito. 

O excesso de violência, testemu-
nhado nas ruas de nossas cidades, 
impõe a constatação de que a efetiva 
força do direito não reside no aparato 
repressor do estado, mas na capaci-
dade de a sociedade educar cada um 
dos seus integrantes para, espontanea-

mente, respeitar os direitos dos outros. 
Sem educação para transformar o indi-
víduo em cidadão, a violência persisti-
rá a despeito da ampliação do catálogo 
dos direitos fundamentais.

Adverte, com a sua reconhecida lu-
cidez, o jurista italiano Luigi Ferrajoli: 
“um sistema jurídico, ainda que tecni-
camente perfeito, não pode por si só 
garantir nada [...] a experiência ensina 
que nenhuma garantia jurídica pode re-
ger-se exclusivamente por normas; que 
nenhum direito fundamental pode con-
cretamente sobreviver se não é apoiado 
pela luta por sua atuação da parte de 
quem é seu titular e pela solidariedade 
com esta, de forças políticas e sociais”. 
Léon Duguit já visualizara na obrigação 
o fundamento do respectivo direito.

De forma mais incisiva e em lingua-
gem atual, a filósofa francesa Simone 
Weil, explicitou essa constatação, ao 
enfatizar: “um direito não é eficaz por 
si mesmo, mas somente pelo dever ao 
qual corresponde; o cumprimento efe-
tivo de um direito não prove daquele 
que o possui, mas de outras pessoas 
que se reconhecem obrigadas a algu-
ma coisa em relação a ele”. Por isso, 
como nunca, o papel do professor se 
mostra tão decisivo em nosso país.

 As indicações para esta homena-
gem dos advogados que se dedicam 
ou já se dedicaram ao magistério tra-
duz um sentimento de gratidão por sua 
contribuição à propagação do saber 
jurídico. O reconhecimento, enfim, de 
que o sonho de cada um para tornar o 
mundo melhor não foi em vão. Deixam 
toda a lição de que se deve sempre so-
nhar e lutar por um amanhã melhor.   
Sem sonho, a vida se torna apenas uma 
repetição de dias, sem emoção e sem 
capacidade para extrair o encanto que 
o brilho do sol, ao nascer, oferece todos 
os dias no mesmo lugar. 

Parabéns a todos os homenagea-
dos, merecidamente distinguidos nes-
ta noite inesquecível.

  
Muito Obrigado. 

Discurso de Djalma Pinto
em 28.05.2015, no Ideal Clube

Djalma Pinto falando em nome dos Homenageados
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Dr. André Parente e seu sócio Dr. Nelson Valença
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Nascido em Fortale-
za, em 05.04.1979, 
André Rodrigues 

Parente estudou, em 1990 e 
1996, no Colégio Militar de 
Fortaleza, saindo, no então 
3o ano científico, para o Co-
légio Christus, com bolsa de 
estudos integral. Formado em 
Direito no final de 2002, pela 
Universidade de Fortaleza, o 
Dr. André Parente foi monitor 
concursado, recebendo, para 
tal, bolsa de estudos, por dois 
anos, da Cadeira de Processo 
Civil I. 

Formado, o profissional 
assumiu função de Assesso-
ria Jurídica no Tribunal de 
Contas dos Municípios e Tri-
bunal de Contas do Estado 
do Ceará, realizando ativi-
dades privativas de advoga-
do. Especialista em Direito 
e Processo Tributário pela 
Faculdade Maurício de Nas-
sau, em 2011, André Rodri-
gues Parente foi aprovado no 
Mestrado em Direito da Uni-
versidade do Porto, em Por-
tugal, tendo apresentado sua 
dissertação em 25.10.2013, 
a qual estará sendo converti-
da, ainda em 2015, em livro 
a ser publicado por editora de 
renome nacional. Além do 
Mestrado, com orientação de 
Direito Privado, em Portugal 

André Parente
o advogado também concluiu 
outra especialização, em Ci-
ências Jurídicas. 

Como advogado, o Dr. 
André Parente é sócio e co-
ordenador do setor societá-
rio do escritório Valença & 
Associados, banca jurídica 
de destaque no cenário regio-
nal, premiada nacionalmen-
te como referência no setor. 
Além do prêmio de Destaque 
Empresarial de 2013, ofer-
tada pela PPE EVENTOS, 
quando foi eleito o Melhor 
Escritório Jurídico do Cea-
rá, o Valença & Associados 
compôs, nos dois últimos 
anos, a concorrida e almeja-
da lista da Análise Advoca-

cia 500, como um dos 500 
mais admirados escritórios 
jurídicos do país. Em 2013, o 
nome do Dr. André Parente 
constou, também na Análi-
se Advocacia, como um dos 
mais admirados advogados 
do Setor de Alimentos e Be-
bidas do País. Atualmente, 
além da militância diária 
como advogado, o Dr. An-
dré Parente concorre à vaga, 
como advogado, de Juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Ceará, tendo, 
após sufrágio do Pleno do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado do Ceará, figurado na 
lista tríplice para escolha da 
Presidente da República.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

André  Parente e Nelson Valença (VALENÇA E 
ASSOCIADOS) recebem do Sr. Afrânio Barreira diploma 

de DESTAQUE EMPRESARIAL em 2013
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Dr. Antonino de Carvalho recebe da Sra. Maria Ester de Carvalho (ESPOSA)
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 Antonino de Carvalho

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Antonino Fontene-
le De Carvalho, fi-
lho de Cid Sabóia 

de Carvalho e Luce Fonte-
nele de Carvalho, nasceu 
em Fortaleza, no dia 11 de 
setembro de 1957, é casa-
do com Dona Maria Esther 
Accioly de Carvalho e tem 
três filhos: Daniela, David 
e Margarida e quatro netos: 
Diva, Margarida Esther e 
José. Depois de seus primei-
ros estudos fez o 1º grau no 
Colégio Agapito dos Santos 
e o 2º grau no Colégio São 
João. Bacharelou-se em Di-
reito pela Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR em 
1981 e, posteriormente, fez 
os cursos de especialização 
em Direito Público (1983) 
e em Direito Processual Ci-
vil (1984) pela Universidade 
Federal do Ceará – UFC e, 
em Gestão e Modernização 
Pública (2001) pela Universi-
dade Vale do Acaraú – UVA. 
Em 2002 concluiu o mestra-
do em Gestão e Moderniza-
ção Pública promovido pela 
Universidade de Lisboa em 
convênio com a Universida-
de Vale do Acaraú – UVA. 

Advogado militante – 
OAB-CE 3.831. É professor 
de Direito Agrário e Direito 
do Trabalho da Universidade 

de Fortaleza – UNIFOR. Em 
suas atividades no magisté-
rio superior foi coordenador 
do Núcleo de Assistência 
Jurídica Integrada (NAJI) e 
Sub-chefe do Departamen-
to de Direito e professor e 
coordenador do Curso de 
Pós-Graduação do Direito 
do Trabalho e supervisor do 
Escritório de Prática Jurídi-
ca (EPJ) da mesma Universi-
dade. Integrou várias bancas 
examinadoras para a seleção 
de professores e trabalhos 
monográficos de conclusão 
de cursos. Foi professor da 
disciplina Direito da Criança 
e do Adolescente no Curso 
de Formação de Oficiais da 
Academia de Polícia Militar 
do Ceará. 

No serviço público esta-
dual foi Agente Adminis-
trativo e Assistente Jurídico 
da fundação Desportiva do 
Estado do Ceará – FADEC. 
No Tribunal Regional do 
Trabalho da Sétima Região 
exerceu as Funções de As-
sessor de Juiz, Diretor de 
Recursos Humanos, Secre-
tário Geral da Presidência 
e Secretário do Pleno. Pro-
feriu inúmeras palestras no 
âmbito universitário e tem 
vários trabalhos publicados 
em revistas especializadas. 

Na Justiça Desportiva foi 
Auditor e Juiz do Tribunal 
de Justiça Desportiva da 
Federação Cearense de Fu-
tebol, do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva da 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão e do Tribu-
nal de Justiça Desportiva da 
Federação Cearense de Fu-
tebol de Salão. 

É Oficial da Reserva do 
Exército Brasileiro, tendo 
integrado a primeira turma 
do Núcleo de Preparação de 
Oficiais da reserva do Exér-
cito (NPOR) em 1976. É 
membro da Academia Cea-
rense de Retórica, ocupando 
a cadeira de número 38, da 
Academia Cearense de Di-
reito do Trabalho, titular da 
cadeira de número 33, da 
Academia Cearense de Lite-
ratura e Jornalismo, da Aca-
demia Cearense de Letras 
Jurídicas e Membro da Asso-
ciação Brasileira de Bibliófi-
los. Foi agraciado com o Mé-
rito Judiciário Desportivo 
Jurista Paulo Sarasate pela 
FCFS (1983), com a Meda-
lha Advogado Professor Pa-
drão pela OAB-CE (2013) e 
com o Destaque em Direito 
Agrário do Ceará de 2012 a 
2014 pela PPE Promoções e 
Eventos (2015).
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Cândido Albuquerque recebe diploma de sua filha Beatriz Albuquerque

Beatriz Albuquerque (FILHA) (Repres. Cândido Albuquerque) recebe do Sr. Lauro Chaves (SEU AVÔ)
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Cândido Albuquerque

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Cândido Albuquerque 
e suas filhas

José Cândido Lustosa Bi-
tencourt de Albuquerque, 
bacharel em direito e ad-

vogado. Formado pela Faculda-
de de Direito da Universidade 
Federal do Ceará, a nossa Sa-
lamanca, foi, merecidamente 
distinguido com a honraria de 
Destaque do Direito do Ceará 
de 2002 a 2014, pela sua com-
petente e brilhante atuação à 
frente do Escritório Cândido 
Albuquerque Advogados As-
sociados. Digo merecidamente 
para dar ênfase à frase de Aristó-
teles, perfeitamente aplicável à 
situação presente, quando disse, 
a respeito de homenagens, que 
o importante não é receber, o 
importante é merecer. Cândido 
é merecedor por suas inúmeras 
qualidades, além das de advoga-
do inteligente, grande tribuno, 
capaz, combativo, perspicaz e 
incansável. Ele, ao par dessas 
qualidades essenciais ao grande 
causídico, tem se desincumbi-
do com igual destaque, na sua 
já longa trajetória profissional, 
também em outros aspectos.

Como professor e adminis-
trador é também notável a sua 
atuação, senão vejamos alguns 
excertos do seu extenso currí-
culo: É especialista em Direito 
Processual pela UFC, mestre em 
Ordem Jurídica Constitucional 
pela UFC, Livre-Docente pela 
Universidade do Vale do Aca-
raú, e Doutor (em novembro 
próximo) em Educação, pela 
UFC. Foi Chefe do Departa-

mento de Direito Público e, Co-
ordenador do Núcleo de Prática 
Jurídica e, desde 2011 é Diretor 
da faculdade de Direito da UFC. 
Também foi Presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil/
Seccional do Ceará e hoje é Con-
selheiro Federal da OAB. Mas 
não pretendo, neste depoimento, 
evidenciar apenas as qualidades 
acima descritas. Ouso evidenciar 
e enaltecer aqui as qualidades de 
Cândido em aspectos bem mais 
particulares.

Quero louvar o amigo Cândi-
do, que não nega apoio a quem 
precise. O “amigo dos amigos” 
e a quem todos trata por esse 
nome: Amigo. Essa é uma mar-
ca pessoal e que traduz a sai 
acessibilidade e disponibilidade 
aos demais como pessoa huma-
na. Louvar também, não só o 
dedicado marido, pai amantís-
simo e atento, para somar esses 
dois aspectos e alçá-los a um 
outro: o grande Chefe de Famí-
lia em que se está tornando esse 
piauiense de Correntes que con-
quistou o Ceará.

Tudo isso conta com a par-
ticipação da também brilhante 
advogada e bela esposa Rebbe-
ca, a confirmar a necessidade 
de todo grande homem. Para 
encerrar, parabenizo o Rober-
to Farias e equipe pela organi-
zação do evento Destaques do 
Direito do Ceará, dizendo que 
“homenagem a quem merece, a 
quem presta engrandece”.

Por Paulo Aragão

Cândido Albuquerque, Paulo Aragão e Jesualdo Farias
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Dr. Cleto Gomes recebe da Sra. Sylvia Vilar Teixeira Benevides
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Antonio Cleto Gomes, 
advogado, concluiu 
o curso de Direito na 

UNIFOR em dezembro de 1985, 
pós graduado em Direito do Tra-
balho e Processual do Trabalho-
pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul - UNISC. Ocupou o car-
go de advogado e de diretor do 
departamento jurídico do DER, 
tendo se desligado do serviço 
público para prestar serviços ju-
rídicos na área empresarial. É 
sócio diretor de Cleto Gomes 
- Advogados Associados, socie-
dade profissional no mercado 
há mais 22 anos, com um qua-
dro de colaboradores composto-
por38 advogados, 9 estagiários 
de Direito e 31 colaboradores na 
área administrativa e financeira. 
Visionário, sempre busca inova-
ções para a sua empresa, quer 
seja para aperfeiçoar o modelo 
de gestão, em tecnologia, na pro-
fissionalização, além de buscar 
diferenciais e melhorias para os 
seus clientes. 

Investe na capacitação de 
seu pessoal e na retenção de 
talentos. No Ceará e no Brasil 
acompanha atualmente 19 mil 
processos em todos os ramos 
do Direito na área empresa-
rial. Trabalha para atender 
e superar os anseios de seus 
clientes e para construir uma 
relação profissional, transpa-
rente, sólida, estreita, respei-
tosa e amigável.Eventualmen-
te é convidado para realizar 

  Cleto Gomes
palestras e dar aulas diversas, 
tais como Administração e 
gestão de Escritórios de Ad-
vocacia, Marketing jurídico, 
bem como sobre temas espe-
cíficos envolvendo leis, greve, 
negociação coletiva, entre ou-
tros. Já recebeu diversas ho-
menagens em reconhecimen-
to ao excelente desempenho 
profissional, fruto de muita 
dedicação, empenho, estudo 
e profissionalização. Ocupou 
os cargos de conselheiro, pre-
sidente do Tribunal de Ética 
e Disciplina e Secretário Ge-
ral da OAB/CE.  Atualmen-
te é conselheiro e presidente 
da Comissão de Defesa das 
Prerrogativas do Advogado - 
CDPA da Ordem Alencarina. 

Sua visão está voltada atual-
mente para gestão da prestação 
do serviço jurídico para o seg-

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

mento empresarial. Cleto Go-
mes possui duas características 
fortes, que são o bom humor e a 
humildade. Na esfera pessoal é 
uma pessoa ativa, alegre, apro-
veitador da vida e que sempre 
prima por estar ao lado dos seus 
amigos e familiares. É um pai 
muito orgulhoso dos seus dois 
filhos maravilhosos, Rodrigo e 
Thais Gomes. O primogênito 
é acadêmico de Direito e apli-
cadoestagiário no escritório do 
pai, o qual aprende diariamente 
um pouco do árduo e gratifican-
te ofício do seu genitor.A filha 
mais nova é a renovação do seu 
ser, é a alegria da sua vida e foi 
a responsável pelo despertar 
da sua criança interior diante à 
atmosfera de ingenuidade e do 
amor pleno com a chegada dela, 
que de forma espontânea e feliz, 
completou a vida da família.

Dimas Barreira, Deodato Ramalho, Cleto Gomes e Sheila Melo
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Dr. Clóvis Mapurunga recebe do Dr. Antônio Raimundo Mapurunga (TIO)
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Clóvis Mapurunga 

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Clóvis Ricar-
do Caldas da 
Silveira Ma-

purunga, brasileiro, 
Casado, Advogado, 
natural de viçosa do 
Ceara/CE, com mais 
de  30 anos de atua-
ção nas mais diversas 
áreas do Direito Em-
presarial, represen-
ta os interesses dos 
clientes pertencen-
tes aos mais diversos 
segmentos, priman-
do sempre pelo trata-
mento individualiza-
do a cada cliente, de 
forma a maximizar 
as oportunidades de 
cada Projeto e aten-
der  de forma imedia-
ta as expectativas e 
necessidades de cada 
um de seus consti-
tuintes, orgulhando-se 
em face dessa política 
institucional de bom 
atendimento, da lon-
gevidade das relações 
mantidas com seus 
clientes.

 Jussara e Clóvis Mapurunga

Antônio e Marlene
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Dr. Deodato Ramalho recebe do Dr. Neuzemar de Moraes
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C
omo Secretário de 
Meio Ambiente da 
cidade de Fortaleza 
entre 2009 e início 

de 2012, convivi com o falso 
dilema apresentado pelos mais 
diversos segmentos que deba-
tem a questão do desenvolvi-
mento e crescimento econômi-
co e a preservação ambiental. 
Deparei-me, naquele período,  
com um quadro crescente de 
degradação ambiental e des-
controle por parte do poder 
público – o que nos levaria ao 
aumento da poluição e impac-
tos quanto à deterioração da 
saúde e da qualidade de vida 
da população e à redução de 
nossas áreas verdes, dos ma-
nanciais, da biodiversidade, 
dentre outros problemas.

As reflexões que partilho 
neste espaço foram formu-
ladas nesse período em que 
tentei fazer o duro e comple-
xo exercício de concretizar o 
pensamento sobre desenvol-
vimento sustentável em ação, 
perpassando questões legais, 
atitudes, desenvolvimento e 
respeito aos recursos naturais, 
bem na linha, digo hoje, das 
preocupações lançadas pelo 
papa Francisco na encíclica 
Louvato Si (Louvado Seja). 
Tal desafio está posto para a 
política ambiental brasileira, e 

Deodato Ramalho 

para o mundo, tanto para go-
vernos quanto para movimen-
tos ambientalistas, que tantas 
vezes não conseguem fazer a 
passagem da teoria à pratica.

O Brasil hoje tem reconheci-
mento internacional pelo avan-
ço na sua legislação sob o ponto 
de vista da preocupação com a 
Casa Comum, no dizer simples 
e abrangente do discurso de S. 
Santidade, o nosso revolucio-
nário papa Francisco. 

O discurso é sedutor e co-
mercializável: faz-se de tudo e 
fala-se de tudo com o dito “de-
senvolvimento sustentável”. A 
terminologia tornou-se lugar-
-comum nos discursos que iden-
tificam organizações e pessoas. 
Coerentes ou não. Por conta 
disso, tal conceito tem sido cri-
ticado e até caído em desgaste.

Essa dificuldade foi sempre 
uma preocupação muito pre-
sente durante o tempo em que 
exerci o cargo de Secretário. A 
questão orientadora consistia 
em não ficar restrito ao dis-
curso, mas realmente pensar 
ações que dessem a Fortaleza 
a prática real almejada. Pro-
curei experiências, parcerias, 
pesquisas, boas práticas que 
me permitissem desenvolver 
políticas públicas ambientais 
efetivas e coerentes para com a 
cidade de Fortaleza.

A partir desse compromisso 
fomos então conhecer a expe-
riência Sueca, um dos países 
referência na gestão ambiental 
urbana. Não apenas visitamos 
e Estocolmo, Borås e Gotem-
burgo, mas estabelecemos par-
cerias que resultaram em se-
minários realizados aqui e lá, 
articulações que já dão frutos 
na seara da academia, com o 
recente convênio celebrado en-
tre a Universidade de Boräs e a 
Universidade Federal do Cea-
rá. Infelizmente, a nociva con-
fusão que nós brasileiros faze-
mos entre políticas de estado e 
ações de governos, estas tran-
sitórias e aquelas permanen-
tes, estancou excelentes inicia-
tivas que se desenvolviam em 
Fortaleza, sobretudo quanto à 
implementação de políticas de 
sustentabilidade já exitosas no 
mundo e perfeitamente factí-
veis na capital alencarina. 

Essa incapacidade de reco-
nhecer nas ações sua potência 
trata-se de cegueira, como a 
que nos apresentou Saramago 
em seu clássico romance, que 
coloca em risco a continuida-
de de nossas cidades e de nos-
sas vidas.

*Deodato Ramalho é advogado e 
vereador, líder do PT na CMF.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

A falsa dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade. 



36 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

Dr. Djalma Pinto recebe de Rafaela Pinheiro Pinto (FILHA)

36 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 37

N
a sua avaliação,  a que 
se deve o aumento da 
violência no Brasil, 
mesmo após a propa-

gação das faculdades de Direito por 
todos os grandes Municípios, tendo 
a população acesso ao bolsa famí-
lia e outros programas assistenciais 
que não existiam no passado?

O sistema jurídico penal é frá-
gil?  O fato de um homicida depois 
condenado pelo júri sair direta-
mente para a sua residência, por-
que recorreu da decisão, contribui 
para a redução da criminalidade?

O STF a cada dia tem assumido 
a função do legislador, sendo mais 
marcante esse papel na autorização 
de casamento de pessoas do mesmo 
sexo, não é hora de se estabelecer 
mandato para os seus membros? A 
função de julgador e legislador com 
vitaliciedade não representa uma 
ameaça à democracia?

A forma de escolha dos Minis-
tros da Suprema Corte sem parti-
cipação alguma dos cidadãos, que 
sequer são informados sobe o cri-
tério efetivamente adotado indica-
ção, não lhes subtrai a legitimidade 
para produção de normas que afe-
tam toda a sociedade?

Ao longo da existência do Su-
premo Tribunal Federal poucos 
foram os senadores ou deputados 
federais julgados e condenados, 
mesmo sabendo a nação de suas 
ações tipificadas no Código Penal. 
Por que são raros os casos de con-
denação de políticos envolvidos 
com a prática de crimes?

O Supremo consagrou o en-
tendimento de que à Câmara Mu-
nicipal e não o TCM compete o 
julgamento das contas do Prefeito. 
Mesmo comprovando o Tribunal 

Djalma Pinto 
de Contas gravíssimas irregulari-
dades por ele cometidas, se por 2/3 
dos vereadores o infrator conseguir 
a rejeição do Parecer estará apto a 
disputar qualquer mandato.  Isso 
não esvazia a Lei do Ficha Limpa, 
ao assegurar elegibilidade a quem 
todo mundo sabe que desviou di-
nheiro publico, fazendo obra só no 
papel, superfaturando compras etc?

O foro especial deve ser man-
tido, ou deputados, senadores, 
governadores e prefeitos deviam 
ser julgados como são julgados os 
demais cidadãos? Por que, no jul-
gamento do mensalão, alguns réus 
protestavam contra a prevalência 
do foro privilegiado?  O proble-
ma está no foro privilegiado em si 
ou na histórica ausência de julga-
mento dos cidadãos, cujos cargos 
deslocam a jurisdição para outra 
instância?

Quem exerce maior pressão nas 
investigações para apuração de ilí-
citos os detentores do poder econô-
mico ou do poder político?

Ao cidadão titular do poder na 
democracia é assegurado efetivo 
acesso ao Supremo para exigir a 

atuação do Supremo como guar-
dião da Constituição?

A quantidade de vereadores e 
deputados no Brasil é garantia 
para o cumprimento de sua fun-
ção de fiscalizar o Executivo, 
ou o número excessivo deles é 
apenas mais ônus a ser suporta-
do pelo contribuinte que paga a 
contas?

Quais iniciativas a sociedade 
poderia adotar para ver cumpri-
do na Administração Pública o 
princípio da eficiência, acabando 
de vez com a construção de obras 
inúteis ou intermináveis?

Como responder a esta afirma-
ção do Senador Pedro Simon, do 
Rio Grande do Sul contida na Re-
vista Veja de novembro de 2011: 
“Criou-se uma jurisprudência se-
gundo a qual processo envolvendo 
gente rica e importante não é para 
acabar nunca. Não é para colocar 
ninguém na cadeia. E não se pode 
criticar quem tem essa impressão. 
Basta examinar como andam os 
processos de gente importante 
e abrir as cadeias para ver quem 
está lá dentro”.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Djalma Pinto falando em nome dos Homenageados
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Enio Mourão

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

E
nio Ponte Mourão, 
natural de Fortaleza, 
casado, graduado pela 
UNIFOR, pós-gradu-

ado em Direito Previdenciário e 
Empresarial, é considerado um 
dos mais argutos profissionais 
cearenses que atuam no ramo 
do Direito Previdenciário. Com 
mais de 2.000 ações em trami-
tação nos tribunais de justiça do 
Ceará, Pernambuco e Distrito 
Federal, além do Tribunal do 
Trabalho da 7ª Região, Superior 
Tribunal do Trabalho, Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo 
Tribunal Federal, destaca como 
referência o Recurso Especial 
1.151.739-CE, no qual se discu-
te no Superior Tribunal de Justi-
ça a exigência da idade mínima 
na Previdência Privada.

Otimista, considera que o 
mercado cearense atende ple-
namente suas perspectivas pro-
fissionais, além do que admira 
profundamente na sua ativida-
de a possibilidade da mudança 
para melhor na vida das pes-
soas em face do seu trabalho. 
Para ele a “advocacia é um ser-
viço público e, por isso, social. 
Resgatar um direito violado ou 
ameaçado de um cliente ou de 
um interesse difuso é Aldo su-
blime. O advogado é o criador 
das teses e antíteses na maioria 
das vezes. Sem ele não há jus-
tiça”.

Conselheiro estadual da 
Ordem dos Advogados do Ce-
ará – OAB-CE para o triênio Enio Filho, Enio Mourao, Adriana, Sophia e Victor 

2013/2015 foi presidente da 
sua Comissão de Direito Previ-
denciário na gestão 2010/2012, 
cargos que exerceu e exerce 
com muito orgulho por poder 
servir à classe, contribuindo 
para a defesa de suas prerro-
gativas e na melhoria das con-
dições gerais para o exercício 
profissional. Estudioso, tem 
artigos publicados na impren-
sa local, notadamente sobre o 
tema “Desaposentação”, além 
de proferir palestras sobre Pre-
vidência Social e Direito Previ-
denciário em eventos técnicos 
da categoria.

Referindo-se a advocacia 
brasileira é de opinião que, “em 
regra, e considerando as carac-
terísticas do país, a advocacia 
tem revelado excelentes profis-
sionais, com boa formação e 
atuação profissional. A crise por 
que tem passado a maioria dos 
tribunais estaduais, todavia tem 
contribuído muito para as difi-

culdades do exercício da pro-
fissão, em razão da demora do 
trâmite processual”. Quando á 
advocacia cearense diz que esta 
“ainda precisa se modernizar e 
se profissionalizar muito, nada 
obstante, nos últimos anos, esse 
aspecto tenha melhorado um 
pouco”.

Para Enio Mourão a justiça 
brasileira “tem uma caracterís-
tica peculiar de estímulo a ju-
risdicionalizar os conflitos. É 
necessário mudar essa cultura 
de resolver todos os litígios no 
Poder Judiciário. Os escritórios 
de advocacia poderiam criar o 
hábito de tentar uma composi-
ção entre si, resolvendo as lides 
sem necessitar se socorrer do 
poder judiciário, a não ser em 
casos inevitáveis”. Sobre a jus-
tiça cearense acha que “embora 
tenhamos excelentes magistra-
dos, a sua administração não 
exerce uma jurisdição moder-
na, eficiente e austera”.
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Ernando Uchoa Sobrinho

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Ernando Uchoa Lima 
Sobrinho, nascido na 
cidade de Fortaleza, 

filho de Rubens Lima Mota e 
Auristela Uchoa Mota (fale-
cidos), ocupa lugar de relevo 
entre os grandes advogados 
criminais brasileiros, e desta-
ca-se também como festejado 
Professor de Direito Penal.

Exerce ambas as profis-
sões com extremada dedica-
ção e competência, dentro 
dos mais rígidos princípios 
morais e éticos, por isso 
respeitado e estimado nos 
meios sociais e jurídicos. Em 
reconhecimento de seus ad-

miráveis méritos de advoga-
do militante, de cidadão sem 
mácula, foi agraciado com 
diversos títulos honoríficos.

Talentoso, orador brilhan-
te, pontifica na tribuna foren-
se, notadamente no Tribunal 
do Júri. 

Inflexível no cumprimen-
to dos seus deveres, deixou 
a marca indelével da sua 
proficiência e austeridade 
na presidência do Conselho 
Penitenciário do Ceará e do 
nosso Tribunal de Justiça 
Desportiva.

Homem de seu tem-
po, intrépido, combativo, 

conduta ilibada, honra o 
nome do seu tio Ernando 
Uchoa Lima, este tam-
bém advogado criminal, 
seguidor das imperecíveis 
lições de Ruy Barbosa e 
Sobral Pinto.

Por tudo isto, e muito 
mais, a empresa PPE Pro-
moções e Eventos Ltda., 
após consulta formulada a 
dezenas de personalidades 
ilustres da sociedade cea-
rense e do mundo jurídico, 
concedeu a Ernando Uchoa 
Sobrinho a honraria Desta-
que Profissional, no campo 
de Direito. 

Antonino de Carvalho, Juarez Leitão, Antônio Vasques, Marcos Duarte, 
Ernando Uchoa Sobrinho e Cid Carvalho
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P
or mais distantes que estejam 
um do outro, a França revolu-
cionária de Victor Hugo  e o 
Sertão Nordestino de Patativa 

do Assaré, constituem relatos de supera-
ção das próprias condições. No caso da 
França, constatam-se os resultados das 
lutas e das revoluções que persistem há 
mais de duzentos anos em favor da efe-
tivação da igualdade entre os homens 
que possibilite a realização dos direitos 
sociais. Hodiernamente, no Brasil, perce-
be-se que essa luta ainda é atual e neces-
sária, para que o direito à educação e a 
conscientização das comunidades sejam 
como chuva que corre no solo árido, po-
rém fértil, que da noite para o dia trans-
forma desolação em esperança.

A análise dos direitos sociais é um dos 
temas de maior relevância para o homem 
e sua sociedade. São direitos primordiais, 
tais quais direito à educação, à saúde, à 
alimentação, ao trabalho, à moradia, ao 
lazer, à segurança, à previdência social, 
à proteção à maternidade e à infância, 
à assistência aos desamparados. São, 
enfim, bens comuns, e direitos que refle-
tem a qualidade de vida de determinada 
população, seu modus vivendi no tempo, 
espaço físico e geográfico definidos.

Nesse viés, mediante estudo da efe-
tividade desses direitos junto a determi-
nadas populações, é possível delinear as 
normas básicas emanadas da concepção 
de Direito e de Poder Público de deter-
minado país, bem como visualizar o grau 
de atuação dos Poderes Executivo, Judi-
ciário e Legislativo para a concretização 
dos direitos sociais. Observa-se que sur-
ge no final do Sáculo XX, como funda-
mento dos discursos políticos e objeto 
da legislação, novo elemento - a comu-
nidade; aquela que participa, fiscaliza os 
seus administradores e exige meios que 
garantam o bem comum e a efetivação 
de direitos.

Nessa vertente, a garantia dos direi-
tos sociais é dos temas mais complexos, 
uma vez que envolve direitos inerentes 
ao homem desde os seus primórdios e 
a respectiva destinação orçamentária. 
Tem como base a eterna discussão jurí-
dica, política e econômica que envolve a 
liberdade e a igualdade. Sabe-se que elas, 

Gina Pompeu
Advogada e Professora de Direito Constitucional da UNIFOR

Direito à Educação como bem comum
por vezes, não caminham juntas, ao con-
trário, em certas ocasiões, até se opõem. 
Assim, a educação, como direito público 
subjetivo, não pode pertencer ao univer-
so das normas meramente programáti-
cas, que dependem da vontade de seus 
aplicadores, uma vez que a ignorância é 
forma atual de escravidão. É doença que 
cega, paralisa e torna as pessoas frágeis e 
deficientes. 

O analfabetismo e a falta de instru-
ção educacional e profissional mantêm 
as castas sociais, aumentam o fosso da 
má distribuição de renda, preservando 
ricos e proletários, suseranos e servos, 
poderosos e humildes, e todas as cruéis 
características inerentes a essas tipifica-
ções. Ressalta-se que o direito à educa-
ção é pedra angular da formação e capa-
citação de um povo, porém rompeu-se a 
barreira do século XXI, com as mesmas 
preocupações e angústias decantadas em 
séculos passados: melhor qualidade de 
vida, liberdade e igualdade para todos, 
direito ou utopia no Brasil? Não é nova, 
contudo, a crença de que, sem a efetiva-
ção do direito à educação, todos os ou-
tros direitos permanecerão inertes. 

Lembra-se que incumbe ao cidadão 
mais do que a simples adesão, o dever 
de ser agente promotor da eficácia dos 
direitos sociais, pois no Brasil, o poder 
público tem sido muito pouco público. 
Verifica-se, em face da observação dos 
fatos históricos e cotidianos, que ele é 
exercido não em nome do seu povo ou 
em seu interesse, mas é praticado por 
grupos que o dominam, em seu nome e 
no próprio e único interesse. Reverbera-
-se que só a organização social dos cida-
dãos educados na matéria dos direitos 
fundamentais, poderá fazer nascerem às 
transformações políticas.

É condição sine qua non para o 
efetivo acesso à educação a interação 
da comunidade com o poder público e 
suas funções executivas e administrati-
vas; função legislativa com a propositu-
ra de legislação adequada à realidade e 
contínua fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos, por meio das comis-
sões técnicas ou parlamentares e com o 
auxílio dos tribunais de contas; e por fim 
a função judiciária, que não pode se exi-

mir de garantir a tutela jurisdicional e de 
apreciar a lesão ou ameaça a direito. A 
Constituição Federal de 1988 prevê ain-
da a atuação fiscalizadora do Ministério 
Público.

Só o fortalecimento dos órgãos e me-
canismos de fiscalização do Estado, seja 
junto aos tribunais de contas, Ministério 
Público, do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário e, sobretudo, o incentivo à 
fiscalização efetiva realizada pela socie-
dade, representada nos conselhos nacio-
nal, estaduais e municipais, garantirá a 
aplicação de recursos para efetivação dos 
direitos sociais.

Há de se acreditar que o distancia-
mento, por parte da população, do Es-
tado e de suas funções e a ausência de 
ações que defendam o interesse público 
têm como razão a falta de educação. Só 
esta leva ao conhecimento e ao fortaleci-
mento da auto-estima e ao exercício da 
cidadania, ou, por outro lado, se aceita 
o conceito do homem no seu estado de 
natureza de Hobbes,  o homem egoísta 
e interesseiro que quer apenas satisfazer 
seu interesse pessoal imediato - no caso 
em espécie, trocando o voto por merca-
doria ou favor. Se, uma vez efetivado 
esse mínimo de igualdade proporciona-
do pelo acesso à educação, o povo não 
aprender a defender os seus demais di-
reitos fundamentais e a vida em comu-
nidade, não aprender a expressar a sua 
vontade e a eleger os seus representan-
tes junto aos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, a exigir celeridade e justiça nos 
julgamentos, há de se repetir a opinião 
expressa por John Rawls (O direito dos 
povos, 2001, p.169):

Se não for possível uma Sociedade 
dos Povos razoavelmente justa, cujos 
membros subordinam o seu poder a obje-
tivos razoáveis, e se os seres humanos fo-
rem, em boa parte, amorais, quando não 
incuravelmente descrentes e egoístas, po-
deremos perguntar, com Kant, se vale a 
pena os seres humanos viverem na terra.

Persegue-se a crença de um mundo 
melhor, com pessoas educadas e eman-
cipadas, onde o mérito garante acesso 
ao emprego e à renda, e a liberdade não 
se contrapõe à igualdade, mas por ela é 
informada.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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Hércules do Amaral

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Hércules Saraiva do 
Amaral, Cearense de 
coração, esse advoga-

do faz parte de uma geração 
comprometida com a neces-
sária mudança do Judiciário 
no Ceará. A Assembleia Le-
gislativa do Estado do Ceará 
concedeu Título de Cidadão 
Cearense ao advogado nos ter-
mos da Lei nº 14.953/2011. 
A iniciativa foi do Deputado 
Lula Morais (PCdoB). Confor-
me o parlamentar, a entrega da 
comenda se deve aos serviços 
prestados ao Ceará, na área 
de Defesa do Consumidor. 
“Hércules Amaral contribuiu 
significamente na elaboração 
do relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do 
Coelce, instalada pela Assem-
bleia Legislativa, na qual fui 
relator. Essa CPI investigou 
as práticas abusivas e lesivas 
aos direitos dos consumidores 
e usuários dos serviços de dis-
tribuição de energia elétrica no 
estado” destacou.

Hércules Amaral fala sem-
pre com o orgulho do fato de 
viver no Ceará desde 1999, 
terra de seus pais e onde nas-
ceram seus filhos. “Apesar de 
não ter na minha certidão o 
Ceará como terra natal, sem-
pre me senti um cearense e 
agora o sou de fato. Sempre 
quis ser um de vocês e fazer 

para da “terra alencarina”, por 
isso tenho muito o que agra-
decer a essa Casa legislativa!, 
ressaltou.

O Jurista nasceu em Santo 
André (SP), em 30 de abril de 
1974, filho de Osmar Freire do 
Amaral e de Maria Aurineide 
Saraiva do Amaral, naturais 
de Aurora (CE). É Mestre em 
Direito Constitucional, com 
Especialização em Direito 
Tributário e MBA em Direito 
Empresarial, exercendo atual-
mente o magistério em univer-
sidades locais nas áreas do Di-
reito Empresarial e Tributário, 
e, assumiu a cadeira de Ética, 
uma antiga aspiração. Leciona 
ainda em programas de pós-
-graduação no Ceará e em ou-
tros Estados.

Em sua carreira na OAB, 
ocupou os cargos de Conse-
lheiro Federal, Presidente da 
Comissão Nacional de Defe-
sa do Consumidor da OAB, 
Conselheiro Estadual, além de 
Presidente da comissão cea-
rense de Defesa do Consumi-
dor, entre outros, integrando 
atualmente a operosa Comis-
são de Defesa das Prerroga-
tivas da Advocacia da OAB/
CE, em defesa das advogadas 
e dos advogados cearenses.

Na advocacia privada, aten-
de clientes de diversos segmen-
tos empresariais, destacando-

-se nas áreas da construção 
civil, indústria têxtil. Serviços 
e energia. A filosofia de traba-
lho, ao contrário das grandes 
bancas que operam atualmente 
no varejo, é pautada pelo aten-
dimento de excelências aos 
clientes, valorizando a relação 
entre o advogado da causa e a 
parte, sem intermediários.

Embora ao longo de sua 
história tenha se mantido fiel 
à tradição dos serviços perso-
nalizados de advocacia, tanto 
no contencioso administrativo 
e judicial, quando na consul-
toria, seu escritório registra 
especial preocupação com a 
utilização dos mais moder-
nos sistemas de informação e 
pesquisa para o melhor aten-
dimento de seus clientes, além 
de contar com rede de corres-
pondentes em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Maranhão, Piauí, 
Espírito Santo, Distrito Fede-
ral e Rio Grande do Norte.

Os advogados integrantes 
da equipe técnica, especialistas 
com larga atuação nos ramos 
do Direito Público e do Direi-
to privado, são assessorados 
por estagiários, paralegais e 
colaboradores comprometidos 
com os ideais de trabalho éti-
co e eficiente que distinguem 
o escritório Hércules Amaral e 
Rolim advogados desde a sua 
fundação.
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Dr. Humberto Cunha recebe da Sra. Sandra Helena Cunha (ESPOSA)
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No ano de 2000 publi-
quei o livro “Direitos 
Culturais como Direi-

tos Fundamentais no Ordena-
mento Jurídico Brasileiro”, re-
sultante da minha Dissertação 
de Mestrado, defendida no ano 
anterior, perante a Universidade 
Federal do Ceará - UFC. Nos 
primeiros parágrafos da intro-
dução da obra fiz breve relato 
das minhas motivações, que 
adiante reproduzo:

Ao concluir o Curso de Direito, 
em 1990, tomei uma estranha de-
cisão: não quis meu nome na pla-
ca comemorativa, não fui para a 
festa de formatura e me afastei por 
completo da recém-conquistada pro-
fissão.Algumas explicações podem 
fundamentar esta atitude, mas a 
principal delas, creio, é que eu era 
embevecido com meu trabalho de 
então, como servidor da Secretaria 
de Cultura do Estado do Ceará. Tal 
torpor foi aumentado quando recebi 
o convite para ser Secretário de Cul-
tura do Município de Guaramiran-
ga, no mesmo Estado.

Nas voltas que a vida dá, certo 
dia me dei conta de que, ao lado 
da cultura, a minha outra grande 
paixão, em termos de trabalho, 
era o Direito, uma vez que nunca 
tive dúvida sobre qual faculdade 
frequentar. Mas essa paixão, como 
visto, sequer tinha sido experimen-
tada. Para reverter tal situação, 

Humberto Cunha
O Alimento do Amor

resolvi me reinserir no mundo dos 
juristas. A oportunidade que vis-
lumbrei foi fazer o Curso de Mes-
trado da Universidade Federal do 
Ceará.

Ao ser admitido no Mestrado, ti-
nha a mesma ideia de ruptura que 
guiou minha decisão de não seguir 
uma profissão jurídica, ou seja, iria 
abandonar as atividades relaciona-
das à área cultural. Contudo, para 
minha sorte, a turma do ano de 
1995 era composta de pessoas fan-
tásticas, cada uma perseguindo seus 
próprios ideais. Somando-se a isso, 
os Professores, estimulavam o desa-
brochar das potencialidades dos alu-
nos, permitindo que desenvolvessem 
trabalhos ao mesmo tempo relacio-
nados com o núcleo da formação 
do Curso e os interesses e aptidões 
pessoais.

Assim, sentindo-me bem-vindo 
ao ambiente acadêmico, percebi 
que poderia e deveria praticar esta 
espécie de “bigamia”, casando-me e 
convivendo harmoniosamente com 
minhas duas grandes paixões: a 
Cultura e o Direito.

Mais de uma década e meia 
após essas palavras terem sido 
lançadas ao público, fui sur-
preendido com a notícia de ter 
sido eleito, por seletíssimo ju-
rado e, em votação direta, pela 
comunidade jurídica,Destaque 
em Direitos Culturais do Cea-
rá de 2002 a 2014, distinção 

que aceitei com muita honra 
e humildade, por vários moti-
vos, dos quais, o mais prosai-
co é o de ter descoberto que 
aquele duplo apego, não era 
paixão, mas amor, desses ver-
dadeiros e renitentes que leva-
mos para o resto da vida e até 
para o além.

Amor que gerou frutos sau-
dáveis e também amados, como 
o doutoramento na mesma área, 
vários outros livros, inúmeras 
pesquisas, centenas de alunos, 
cátedra acadêmica, cursos, 
Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Direitos Culturais, Instituto 
Brasileiro de Direitos Culturais, 
Encontro Internacional de Di-
reitos Culturais e tantos outros 
que poderia dizer.

Mas sabendo que o alimen-
to do amor é mais amor, nada 
disso teria sido possível sem as 
Bênçãos Divinas, a ajuda da 
minha família, a abertura das 
Universidades que frequentei 
(UNIFOR, UFC e UFPE) e a 
cumplicidade de pessoas que 
não sei definir os papéis sociais, 
por serem cambiantes e justa-
postos, mas que podemos ter 
uma vaga ideia a partir das pa-
lavras amigos, alunos e profes-
sores. Com essas pessoas, faço 
agora a festa que na juventude 
não fiz. Um brinde aos Direitos 
Culturais!

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: 31 Votantes 

Ministro Raul Araújo – Superior Tribunal de Justiça;

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 

– Superior Tribunal de Justiça;

Desembargador Paulo Ponte – Diretor da ESMEC;

Desembargador e Acadêmico da ACL Durval Aires Filho;

Desembargador Váldsen da Silva Alves Pereira 

– Pres. do Instituto dos Magistrados do Ceará;

Dr. Ricardo Machado – Procurador Geral de Justiça;

Dr. Juvêncio Vasconcelos Viana – Procurador Geral do Estado;

Dr. José Leite Jucá – Procurador Geral do Município;

Dr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE e Ex-Deputado;

Dr. Francisco Aguiar – Presidente do TCM, Ex-Deputado e Ex-Governador;

Dr. Domingos Filho – Ex- Vice Governador do Estado e Conselheiro do TCM;

Dr. Ricardo Bacelar – Vice Presidente da OAB-CE;

Dr. Ubiratan Aguiar – Ex-Presidente do TCU e Acadêmico da ACL

Dr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;

Sr. Tom Barros – Comunicador do SVM e Advogado;

Dr. Ernando Uchoa – Ex-Presidente da OAB Nacional;

Dr. Cândido Albuquerque – Diretor da Faculdade de Direito da 

UFC e Ex-Pres. da OAB-CE;

Dr. Antônio Colaço – Ex-Reitor da UVA e UNIFOR;

Dr. Teodoro Soares – Deputado e Ex-Reitor da UVA;

Dr. Calvino Pereira da Silva – Gerente Geral e Funcionário 

a 53 anos da OAB-CE;

Sr. Cid Carvalho – Advogado, Jornalista e Ex-Senador;

Sr. Juarez Leitão – Professor, Escritor e Poeta da ACL;

Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor Fundador da UFC;

Dr. Paulo Quezado – Ex-Presidente da OAB-CE;

Dr. Marcus Lage – Jornalista e Advogado;

Dr. Hélio Leitão – Ex-Presidente da OAB e Secretário de Justiça do Estado;

Dr. José Rocha – Reitor do Centro Universitário Christus;

Dra. Ana Flávia Chaves – Reitora do Centro Universitário Estácio do 

Ceará – Fortaleza;

Dra. Marisley Brito – Advogada;

Sr. Antônio Viana – Jornalista e Radialista;

Sr. Carlos Silva – Radialista;

*Além de 993 votos pela internet
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Dr. Vitor Rôla (NETO) (Repres. José Alberto Rôla - Póstuma) 
recebe da Sra. Ana Lúcia Rôla (FILHA)
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Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Quero, primeiramente, 
agradecer, em nome 
da família, ao Rober-

to Farias e toda a equipe PPE 
e à Comissão Julgadora.

Bem, hoje não gostaria de 
estar nessa posição, repre-
sentando o Grande Home-
nageado, queria mesmo era 
assistir meu avô receber este 
prêmio ali da mesa, junto ao 
restante da família, mas in-
felizmente o destino não me 
permitiu esse privilégio.

Pois bem, acredito que 
todos aqui desfrutaram da 
companhia do meu avô, al-
guns com o privilégio maior 
de tê-lo como mestre, e todos 
têm algo de positivo a falar 
dele ou alguma boa recorda-
ção. Homem sereno, educa-
do, simples, ético, generoso, 
sempre disposto a ajudar o 
próximo. Enfim, adjetivos 
positivos para o Prof  º. José 
Alberto Rôla são infindáveis.

No seio familiar, desde 
muito cedo admirei meu avô. 
Em sua casa, tudo era permi-
tido. Me lembro, com muita 
saudade, do pedido que nós 
(os netos) fizemos para não 

Palavras do Neto do Homenageado, Dr. Vitor Rôla, 
agradecendo em nome da família.

mobiliar seu novo aparta-
mento, na época, para ter-
mos espaço suficiente para 
brincar e andar de bicicleta 
na sala. Ele não só atendeu 
de prontidão o pedido, como 
brincava junto!

Mas como sempre foi 
muito humilde e discreto, 
somente depois de adentrar 
no meio jurídico é que pude 
perceber sua grandiosidade 
como profissional. Onde vi 
muitos profissionais reno-
mados, inclusive, alguns sen-
do, também, aqui homena-
geados, elogiarem bastante o 
Professor José Alberto Rôla.

A sua presença parece es-
tar sempre conosco em nos-
sas casas, escritório e em nos-
sas vidas! A maneira como 
meu avô transitava por todas 
as gerações deixa clara a pes-
soa humana única e versátil, 
atualizada como poucas. Ele 
conseguia atingir nossa ge-
ração com a mesma leveza e 
espontaneidade com que tra-
tava seus contemporâneos.

Fica de herança para todos 
nós os seus ensinamentos, 
tanto na área jurídica, como 

de vida e a certeza que este 
anjo foi muito bem recebido 
no outro plano e que ainda 
está exercendo o que sempre 
fez por paixão, o magistério, 
agora nas cátedras celestiais. 

Por fim, para não me alon-
gar e me perder nas emoções, 
gostaria de agradecer a Deus 
pelo tempo que convivi ao 
lado dele e dizer que tenho 
muito orgulho e gratidão por 
ter tido esse grande homem 
como avô/pai e professor!

Continuaremos a seguir seus 
passos. Fica com Deus, Dedé! 

Vitor Rôla.

José Alberto Rôla (Póstuma)

Marcelo Feitosa e José Alberto 
Rôla no evento de 2001
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Juvêncio Vasconcelos Via-
na é advogado, inscrito na 
OAB (CE) sob o nº 6.883 

e Procurador do Estado do 
Ceará. Hoje, ocupa o cargo de 
Procurador Geral do Estado do 
Ceará. 

Mestre em Direito Público 
pela Universidade Federal do 
Cear o – USP e Legal Law Mas-
ter em Direito Corporativo pelo 
IBMEC.

É professor efetivo da Fa-
culdade de Direito da UFC, 
responsável por cadeiras da 
graduação, do Mestrado e do 
Doutorado.

Foi Professor do Curso de 
Direito da Universidade de 
Fortaleza/UNIFOR; da Es-
cola Superior da Magistratura 
do Ceará; da Escola Superior 
da Advocacia - FESAC/CE, 
tendo sido seu Diretor-Execu-
tivo e Professor da Escola Su-
perior do Ministério Público 
do Ceará.

Leciona em diversas pós-
-graduações do território na-
cional. Profere palestras em 
Congressos e outros eventos de 
âmbito nacional.

Exerceu o cargo de Procura-
dor do Município de Fortaleza, 
foi Diretor Jurídico da Compa-
nhia de Água e Esgoto do Esta-
do do Ceará, Chefe da Procu-
radoria Judicial da PGE(CE), 
Assessor de Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, Diretor Executivo 

Juvêncio Vasconcelos Viana
da Escola Superior de Advoca-
cia – OAB(CE), Conselheiro da 
OAB(CE), Vice-Coordenador 
do Curso de Direito e Chefe do 
Departamento de Direito Pro-
cessual da Universidade Fede-
ral do Ceará - UFC. 

Autor de diversos artigos 
publicados em revistas jurídi-
cas nacionais, enfrentando te-
mas como: Linhas Gerais da 
Atividade Jurisdicional Execu-
tiva; Do Litisconsórcio Facul-
tativo Ulterior; Condições da 
Ação: momento de sua verifi-
cação em juízo; Execução por 
Quantia Certa em Mandado de 
Segurança; Agravo de Instru-
mento: do efeito suspensivo; 
Antecipação de Tutela contra 
a Fazenda Pública; Conside-
rações Acerca dos Embargos 

de Declaração no Processo 
Civil Brasileiro; Prova escri-
ta no procedimento monitó-
rio; Denunciação da Lide por 
pessoa jurídica de Direito Pú-
blico; Cumulação eventual de 
pedidos; História do Proces-
so: uma análise do Código de 
Processo Civil de 1939 sob o 
prisma terminológico; A causa 
de pedir nas ações de execu-
ção; Primeiras notas acerca do 
novo inciso V do art. 14 CPC, 
dentre outros.

Autor de Livros na área do 
Direito, destacando-se, den-
tre esses, Execução contra a 
Fazenda Pública; Recursos 
cíveis e Lei 9.756/98; Efetivi-
dade do Processo em face da 
Fazenda Pública; Do Proces-
so Cautelar.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Juvêncio Viana fala encerrando a solenidade representando 
o Governador Camilo Santana.
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Dr. Leandro Vasques recebe de seu pai Antônio Vasques

Sr. Antônio Vasques (Repres. seu filho Leandro Vasques) recebe do 
Prof. Paulo Roberto Pinto
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Leandro Vasques

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Com apenas 41 anos recém 
completados e 20 anos 
de carreira, o advogado 

e professor Leandro Vasques é 
atualmente um dos nomes mais 
destacados do direito cearense. 
Coleciona debates e disputas ju-
diciais em alguns dos casos mais 
emblemáticos da advocacia cea-
rense dos últimos anos, como o 
processo que apurou as mortes 
da bailarina Renata Braga de 
Carvalho (vitimada em 1993), do 
empresário Ronaldo de Castro 
Barbosa (ex-presidente da Cons-
trutora Colmeia, assassinada em 
1995.). Leandro chegou a defen-
der Idelfonso Maia da Cunha, 
o afamado “Mainha” em vários 
processos, aqui e no Rio Grande 
do Norte. Defendeu o empresário 
Flávio Carneiro, personagem de 
um dos crimes passionais mais 
debatidos da década de 90.

É nos casos controversos que 
Leandro Vasques faz aparecer 
um dos seus traços marcantes: 
a disponibilidade para enfrentar 
a opinião pública desfavorável. 
“O advogado não pode titubear 
diante da possibilidade de ajudar 
a encontrar a verdade. Acredito 
no Estado Democrático de Di-
reito e defendo incansavelmente 
o direito a ampla defesa e ao de-
vido processo, afinal de contas, a 
Justiça não procura um culpado, 
ela procura a verdade”, garante.

Leandro Vasques é filho mais 
velho de Antônio Vasques, esta-
tístico Doutor e Pós Doutor em 
economia e professor da UECE 
e de França Vasques, também 

professora e servidora pública. 
Leandro nasceu no Rio de Janei-
ro, quando seus pais buscavam 
oportunidade de trabalho fora 
do Ceará. Na diáspora familiar, 
nasceram em seguida Roberta 
Vasques (em Brasília) e Eugênio 
Vasques (Paulista). O ingresso 
na faculdade de Direito, na Uni-
for, deu-se ainda muito jovem e 
Leandro formou-se com apenas 
21 anos. Aos 22 completou mes-
trado. 

Leandro é casado com Aline 
Ferreira Gomes e tem dois fi-
lhos, Gabriel e Pedro. “Impossí-
vel pensar nisso tudo sem eles”, 
afirma o advogado.

Leandro Vasques começou a 
ganhar destaque quando partici-
pava do escritório do advogado 
Clayton Marinho, um dos mais 
renomados criminalistas cearen-
ses. Lá ingressou como estagi-
ário em 1993 e foi nessa época 
que participou dos primeiros 
grandes casos de sua carreira. 

Concomitantemente aos tri-
bunais, Vasques abraçou outros 
dois caminhos: a academia e a 
militância na OAB-CE. Aos 29 
anos tornou-se Mestre em Direi-
to pela Universidade de Pernam-
buco (UFPE) e é atualmente 
professor do Curso de Pós Gra-
duação em Processo Penal da 
Unifor, sendo ainda Professor 
de Processual Penal da Funda-
ção Escola Superior da Advoca-
cia (FESAC). Recentemente, no 
Rio de Janeiro, durante a Confe-
rência Nacional da OAB, lançou 
em conjunto com os advogados 

Bruno Queiroz e Nestor Eduar-
do Santiago, o livro “30 anos da 
Lei e Execução Penal – Evolu-
ção Doutrinária, Jurisprudência 
e Legislativa”, pela editora Con-
ceito, de Santa Catarina.

“A obstinação e dedicação de 
Leandro ao Direito e às causas 
da advocacia são exemplos para 
todos nós”. afirma Valdetário 
Monteiro, presidente da OAB-
-CE. Leandro fez parte da Dire-
toria e sucedeu a Valdetário na 
presidência da Caixa de Assis-
tência dos advogados do Cea-
rá no biênio 2010/2012. Antes, 
sua atuação destacada na área 
de execução penal valeu-lhe um 
lugar no Conselho Penitenciário 
do Estado, instituição que pre-
sidiu em 2004. Hoje Leandro 
representa a OAB no Conselho 
Estadual de Segurança Pública, 
onde é seu diretor

Em 2011, abriu o próprio es-
critório Leandro Vasques Advo-
gados Associados, juntamente 
com seus sócios e também advo-
gados Roberta Vasques e Holan-
da Segundo. 

Em novembro de 2014, Le-
andro Vasques em parceria com 
Thiago Rocha, da Rocha Ad-
vogados, abriu um escritório 
em Sobral, destinado a atender 
clientes da Região Norte do Es-
tado. Segundo advogado “As 
cidades do interior do Ceará es-
tão se desenvolvendo economi-
camente. O Judiciário ampliou 
sua rede de atendimento e a tec-
nologia hoje é uma realidade no 
mundo jurídico”.
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Dr. Manoel Milfont recebe da Dra. Lúcia Milfont (ESPOSA)
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Manoel Leandro de 
Norões Milfont, nas-
cido na cidade de 

Pentecoste-CE, é um dos nove 
filhos do Juiz de Direito de En-
trância Especial, Dr. Wilson de 
Norões Milfont e da professora, 
Maria Ursula de Norões Mil-
font. Casado com a Defensora 
Pública aposentada, Dra. Lúcia 
Milfont com quem possui dois 
filhos: o advogado, Dr. Ramiro 
Milfont e a bacharel em direito, 
Ana Cláudia Milfont.

Graduado em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará 
– UFC, turma de 1974, espe-
lhou-se no exemplo de retidão e 
honradez de seu pai para seguir 
carreira na área jurídica.

Aprovado e classificado em 
concurso de provas e títulos, 
atuou por dez anos como ser-
vidor do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará - TJCE, exer-
cendo suas funções no Fórum 
Clóvis Beviláqua, tendo adqui-
rido valiosos conhecimentos no 
ramo do direito.

Aprovado e classificado em 
concurso de provas e títulos para 
o Ministério Público do Estado 
do Ceará, respondeu pelas co-
marcas de Aracoiaba, Pacatuba, 
Ipueiras, Uruburetama e Forta-
leza, atuando em diversas varas 
cíveis, criminais e dos registros 
públicos. Aposentou-se como 
Promotor de Justiça de Entrân-
cia Especial, titular da Vara Pri-
vativa das Execuções Criminais, 
Habeas Corpus e Cumprimento 
de Precatórias desta Capital.

Manoel Milfont
Inscrito na Ordem dos Advo-

gados do Brasil - Secção do Ce-
ará, sob o nº 3.176, desde o ano 
de 1.979, teve relevante atuação 
no Conselho daquela institui-
ção quando ocupou o cargo de 
Conselheiro durante o triênio 
de 1987/1989, eleito na gestão 
do então presidente Sílvio Braz 
Peixoto da Silva.

Advogado por vocação, dia-
rista e sempre presente nos “bal-
cões” dos Fóruns, é destacado e 
respeitado nos meios forenses. 
Há muitos anos dedica-se ao va-
loroso exercício da advocacia, 
sendo atualmente sócio-diretor 
do Escritório “Manoel Milfont 
Advogados Associados”, cuja 
especialidade é a prestação de 
serviços nas áreas empresarial e 
imobiliária.

O Escritório “Manoel Mil-
font Advogados Associados”, 
formado pelos sócios Mano-
el Milfont, Ramiro Milfont e 
Edson Nóbrega Filho, presta 
consultoria, assessoria jurídica 
preventiva e contenciosa com 
análise e confecção de contra-
tos e pareceres à diversas em-
presas dos mais variados ramos 
locais, nacionais e internacio-
nais, atuando com desenvol-
tura e credibilidade no âmbito 
dos diversos Tribunais do nos-
so País, sejam eles Estaduais 
ou Federais e também nos Tri-
bunais Superiores.

Conceituado e renomado 
advogado na área do Direito 
Registral Imobiliário, Manoel 
Milfont tem vasta experiência 

no âmbito dos Registros Públi-
cos e outros pertinentes à área, 
sempre atuando com serieda-
de, zelo e competência profis-
sional, prestando serviços ju-
rídicos de excelência aos seus 
clientes.

No ano de 2014 foi agracia-
do pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – Secção do Ceará 
com a “Medalha Advogado 
Padrão” e em 2015 indicado 
como um dos grandes nomes 
da advocacia cearense, home-
nageado como “Destaque no 
Direito Imobiliário do Ceará 
- anos de 2002 a 2014”, como 
forma do reconhecimento ao 
exercício da profissão, por tan-
tos anos, com base na ética, mo-
ral e compromisso para com a 
Justiça, ratificando assim a sua 
brilhante carreira profissional.

Para Manoel Milfont “o “sa-
cerdócio” do exercício da advoca-
cia é ao mesmo tempo que árduo, 
gratificante, mas que necessita de 
bastante responsabilidade e de-
dicação. Muitas vezes deixamos 
de lado o que é de nosso interes-
se pessoal para cuidarmos do que 
é relevante aos nossos clientes, 
sempre demonstrando segurança, 
confiabilidade e brio profissional 
em busca da Justiça. O reconheci-
mento ou defesa do direito de um 
cliente é tarefa das mais difíceis, 
porém nos deixa recompensados 
e, profissionalmente realizados, 
quando temos o nosso objetivo al-
cançado, qual seja, a satisfação do 
dever cumprido com uma justa e 
correta decisão judicial.” 

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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Dr. Marcos Duarte recebe de Marília Saraiva Duarte (FILHA)
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Marcos Duarte

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Marcus Duarte e Valeska Rolim

Vicente Júnior e Marcos Duarte

Para o advogado Marcos 
Duarte, a família deve ser 
vista em profundidade e 

não como imagem idealizada 
de felicidade. Desamor, abando-
no, ciúmes, descuido, desampa-
ro. São sentimentos, situações 
e contradições que chegam aos 
tribunais brasileiros através de 
demandas diversas como pensão 
alimentícia, direitos sucessórios 
e indenização por abandono 
afetivo; denúncias de abusos 
sexuais, alienação parental e 
violência doméstica. São situa-
ções muito delicadas – algumas 
delas envolvendo crianças, ado-
lescentes e idosos - que exigem 
dos profissionais de Direito de 
Família contínua especialização 
e suporte de outras áreas do co-
nhecimento, entre elas a Psica-
nálise, a Psicologia, a Sociolo-
gia, a Assistência Social.

“Enquanto alguns tribunais bra-
sileiros elegem os princípios constitu-
cionais da solidariedade e da digni-
dade humana como balizadores das 
decisões de família, outros se atêm 
à letra do Código Civil Brasileiro - 
legislação que, apesar dos avanços, 
não é capaz de acolher a pluralida-
de das demandas familiares. Apesar 
das divergências entre os julgadores, 
há uma tendência, entre os tribu-
nais brasileiros, de reconhecimento 
desses novos arranjos familiares, 
legitimados pelos princípios consti-
tucionais”. 

Com esta visão, Marcos Du-
arte tem se dedicado a esta área 
do direito como advogado e es-
tudioso, há 15 anos. Em sua in-

tensa atividade profissional se 
destaca como defensor intransi-
gente do novo direito das famí-
lias, com teses sobre alienação 
parental, guarda compartilha-
da, visitas dos avós aos netos, 
filiação socioafetiva e multipa-
rentalidade, além de profícua 
atividade acadêmica e na Or-
dem dos advogados do Brasil, 
onde é conselheiro e presidente 
da Comissão de Direito de Fa-
mília e Sucessões.

Marcos Duarte é advogado 
especializado em Direito de Fa-
mília Nacional e Internacional, 

Direito Hereditário, Direito 
da Criança e do Adolescente; 
Doutor em Ciências Jurídicas 
e Sociais (Universidade Del 
Museo Social Argentino); Pro-
fessor e Palestrante; Presidente 
do IBDFAM Ceará (Instituto 
Brasileiro de Direito de Famí-
lia Seção do Ceará) de 2005 a 
2013; Conselheiro e Presidente 
da Comissão de Direito de Fa-
mília da OAB Ceará, de 2010 a 
2016; Diretor do Instituto Pro-
teger; autor de artigos e obras 
jurídicas, Jornalista e Editor da 
revista Leis&Letras.
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Martonio Mont’Alverne 
Barreto Lima nas-
ceu em Sobral, em 

27.11.1962. Casado com Maria 
Cláudia Lima d’Alge é pai de Jú-
lia e Rafael. 

Possui graduação em Direito 
pela Universidade de Fortaleza 
(1988); Mestrado em Direito 
(Direito e Desenvolvimento) 
pela Universidade Federal do 
Ceará (1993); e Doutorado em 
Direito pela Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am 
Main (1998), sob a orientação 
do Prof. Dr. Wolf  Paul. Pós-
-Doutor em Direito pela mesma 
Universidade de Frankfurt/M., 
sob orientação de trabalho da 
Profa. Dra. Ingeborg Maus. 
Foi Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade de Fortaleza 
- Mestrado e Doutorado em 
Direito Constitucional (1996-
2006); Vice-Presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- Secção do Ceará (2004-2005); 
Procurador-Geral do Municí-
pio de Fortaleza (2006-2012) 
e Coordenador Nacional da 
Área de Direito na CAPES 
(2011-2014). 

Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direi-
to Constitucional. É Professor 
Titular da Universidade de 

Martônio Mont’Alverne
Integra conselhos editoriais de diversos periódicos, entre eles a 

Revista Pensar da Universidade de Fortaleza.

Fortaleza, Procurador do Mu-
nicípio de Fortaleza, atuando 
principalmente nos seguintes 
temas: Direito Constitucional, 
Supremo Tribunal Federal, ju-
risdição constitucional, Poder 
Judiciário, democracia brasi-
leira e história do pensamento 
constitucional brasileiro. 

Publicou sua tese de douto-
rado em 1999 (Peter Lang Ver-
lag, Frankfurt/M): Staat und 
Justiz in Brasilien - zur historischen 
Entwicklung der Justizfunktion in 
Brasilien: Kolonialgerichtsbarkeit 
in Bahia, Richterschaft im Kaiser-
reich und Verfassungsgerichtsba-
rkeit in der Republik). 

Autor de diversos ensaios, 
pareceres e traduções publi-
cados, é também organizador 
de obras. Ensaios: Jurisdição 
Constitucional: Um Problema 
da Teoria da Democracia Polí-
tica (in: Teoria da Constituição 
- Estudos Sobre o Lugar da Po-
lítica no Direito Constitucio-
nal, Cláudio de Souza Pereira 
Neto, Gilberto Bercovici, José 
Filomeno de Moraes Filho e 
Martonio Mont’Alverne Bar-
reto Lima, Editora Lumen Ju-
ris, Rio de Janeiro, 2003, pp. 
199-261); A Guarda da Cons-
tituição em Hans Kelsen (in: 
Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 1, Editora 

Método, São Paulo, 2003, pp. 
203-209); Brazilian Federalism 
and the Federal Supreme Court in 
the New Constitution of  1988 (in: 
Etudes Et Colloques, v. 38, Gene-
bra/Munique, 2001, pp.79-102, 
em conjunto com Márcio Au-
gusto de Vasconcelos Diniz); 
Institutionen und Modernisierung 
(in: Grenzen der Moderne, Amós 
Nascimento u. Kirsten Witte, 
Hrsg., Iko Verlag, Frankfurt, 
1997, pp. 51-64); Partidos políti-
cos y elecciones: la justicia electoral 
en la construcción de la democracia 
brasileña (in: Ellos e Nosotros - 
Democracia y Representación 
en el Mundo Actual, Ernesto 
Emmerich, Org., Demos Gru-
po de Estudíos, Ciudad de Me-
xico, 2004, pp. 213-230, em 
co-autoria com José Filomeno 
de Moraes Filho). Organizou, 
dentre outros trabalhos: Direi-
to e Política - Estudos Interna-
cionais em Homenagem a Frie-
drich Müller (Ed. Conceito/
Fundação Boiteux/Universida-
de de Fortaleza, Florianópolis/ 
Fortaleza, 2003, em conjunto 
com Paulo Antônio de Mene-
zes Albuquerque). 

Integra conselhos editoriais de 
diversos periódicos, entre eles a 

Revista Pensar da Universidade de 
Fortaleza.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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A versão original da mi-
nha tese de Livre-Do-
cência, sobre O Pen-

samento de Paulo Bonavides, foi 
apresentada, como palestra de 
abertura, no I Congresso Bra-
sileiro de Direito e Processo 
Constitucional, realizado em 
Natal, em agosto de 2008.

Em fevereiro de 2010, um re-
sumo desse projeto de pesquisa 
foi acolhido pela direção do 
Congresso Internacional – El 
Constitucionalismo a dos Siglos de 
su Nascimento en América Latina, 
alusivo aos 200 anos da Inde-
pendência do México e aos 100 
anos da Revolução Mexicana, 
realizado em Puebla.

 A tradução para o espa-
nhol, com o título: El Pen-
samiento Político de Paulo Bo-
navides, feita pelo Professor 
peruano, Carlos Enrique 
Tupiño Salinas, foi por mim 
apresentada, como conferên-
cia e, impresso em forma de li-
vro, foi lançado no Complexo 
Cultural da Benemérita Uni-
versidade Autônoma de Pue-
bla, transformando-se depois 
as minhas pesquisa em tese de 
Livre-Docência.

No pertinente às proposi-
ções sustentadas nesse proje-
to de pesquisa, esclareço que 

 Paulo Bonavides
O Pensamento de Paulo Bonavides - Por Dimas Macedo

a principal delas consiste no 
fato de que a obra política, 
constitucional e filosófica de 
Paulo Bonavides não cons-
titui apenas uma exposição 
doutrinária sobre os temas e 
pontos-de-vista que explana.

Assim como os grandes 
criadores do Direito e da 
Ciência Política, Paulo Bo-
navides é autor de uma me-
todologia e de um ponto de 
observação do Direito Cons-
titucional e da Sociedade que 
lhe permitem teorizar acerca 
de assuntos sobre os quais se 
debruça.

Suas teses sobre a cons-
titucionalização do Estado 
Social, o Golpe de Estado 
Institucional, a crise cons-
tituinte do Brasil, o Direito 
Constitucional dos países 
periféricos e da Democracia 
Participativa constituem ca-
tegorias científicas que vão 
para além das exposições 
que o autor desenvolve. 

O seu pensamento, num pri-
meiro momento, parece deitar 
suas raízes na Sociologia do 
Direito e na Ciência Política; 
num segundo momento, per-
cebemos que o Direito Cons-
titucional passa à condição de 
objeto da sua pesquisa filosó-

fica, fundamentada, toda ela, 
no suporte teórico do Estado 
Social de Direito e na sua le-
gitimidade.

Suas incursões de jurista e 
de arquiteto do discurso po-
lítico dialogam com a socio-
logia da linguagem e com os 
fundamentos da Constituição 
Material, com os Princípios 
Gerais do Direito e com o 
sistema que garante a efetivi-
dade e a força normativa da 
Constituição.

Qualquer abordagem da 
sua construção filosófica exige 
do intérprete o conhecimento 
desta circunstância: a imagi-
nação e a razão, o sentimento 
e o recorte estético e literário 
fundem-se no seu pensamento 
antes da emissão de qualquer 
juízo de valor.

Isto é, o conhecimento das 
coisas do Estado e também 
da Política, na obra de Paulo 
Bonavides, evoca para si os 
elementos da experiência e as 
categorias da realidade.

A obra de Paulo Bonavides 
se divide entre o Direito Cons-
titucional e a Ciência Política, 
a Sociologia do Direito e a 
Teoria do Estado, a gênese do 
Direito Moderno e o Concei-
to de Constituição. 

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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Paulo Quezado

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Paulo Napoleão Gonçal-
ves Quezado, Bacharel 
em Direito pela Uni-

versidade Federal do Ceará e 
em História pela Universidade 
Estadual do Ceará, nasceu em 
Aurora, Ceará, em 05 de setem-
bro de 1955. Cursou pós-gra-
duação em processo Civil na 
Faculdade de Direito da UFC. 
Professor de História da uni-
versidade Estadual do Ceará - 
UECE, de 1980 a 2004; profes-
sor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará 
– UFC, de 1979/1981; profes-
sor de Direito da Universidade 
de Fortaleza – UNIFOR, de 
1994 a 1995; deputado esta-
dual com mandato na Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Ceará, de 1987 a 1991; conse-
lheiro estadual da OAB-Ce, de 
1985 a 1988; conselheiro fede-
ral da OAB-Ce, de 1989/1990, 
2004/2007, 2007/2010 e 
2010/2013 presidente da OAB-
-Ce gestão 1998-2000 – reeleito 
para o triênio 2001/2003.

Publicou livros, entre eles, 
“Lei do Mandato de Seguran-
ça” pela Book Editora, “Sigilo 
Bancário” pela Editora Dialé-
tica, “A Reparação dos Danos 
por Acidente de Trabalho” pela 
Book Editora e foram incon-
táveis seus artigos publicados 
na imprensa, entre eles, “Voto 

– Criminalização – Abuso às 
Prerrogativas Advocatícias”, 
“Advogado Dativo e Voluntá-
rio”, “O STF e a Advocacia no 
Século XXI”.

O escritório de advocacia 
de Paulo Quezado encontra-
-se instalado no alto das Du-
nas no Papicu, movimentan-
do advogados e estagiários, à 
frente o titular Paulo Quezado 
e sua esposa e sócia, Dra. Vi-
viane Maria Diogo Diógenes 
Quezado. Os ramos principais 
de atuação estão vinculados 
ao Direito Empresarial, Di-
reito Civil, Direito de Consu-
midor, Direito Penal, Direito 
da Criança e do Adolescente, 
Direito da Família, Reparação 
de Danos, Direito Eleitoral, 
Direito Internacional e Direi-
to Municipal. Prestando ser-
viços jurídicos de excelência, 
o escritório logo conquistou e 
respeito e a admiração de to-
dos os setores da sociedade. 
Com uma postura moderna, 
a Advocacia Paulo Quezado 
ganhou notoriedade pela sua 
eficácia em assessoria jurídi-
ca nos mais diversos ramos do 
Direito.

Paulo Quezado goza de in-
vejável trânsito em todos os tri-
bunais estaduais e federais das 
diversas unidades da Federa-
ção, onde tem atuação perma-

nente e dinâmica. Em opiniões 
sobre o cenário jurídico nacio-
nal, manifesta sua admiração 
pela classe dos advogados, de 
que é representante oficial: 
“Uma classe formada de gran-
des nomes, com expressão até 
mesmo internacional, que sem-
pre honram a classe de advoga-
dos e enobrecem a profissão”, 
reverencia.

No caso cearense, nota que 
“a nossa advocacia experimen-
tou um grande avanço nos úl-
timos tempos, com a instala-
ção de grandes escritórios de 
renome, gerando um excelente 
estágio de evolução na catego-
ria, principalmente diante da 
abertura do Ceará ao progresso 
socioeconômico experimenta-
do nos estados mais desenvol-
vidos, possibilitando trazer ao 
âmbito local as mais interes-
santes discussões jurídicas”, 
complementa.

Como não poderia deixar de 
ser, em se tratando de um líder 
de classe, Paulo Quezado acre-
dita com firmeza na validade 
da opção profissional pela ad-
vocacia, incluindo a crença nas 
boas perspectivas para as novas 
gerações de egressos no mer-
cado. E para concluir, senten-
cia: “O que mais admiro no 
advogado é a sua coragem e 
determinação”.
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Advogado, casado, com espe-
cializações em Direito Em-
presarial pela PUC de São 

Paulo, Direito e Processo Tributá-
rio pela Universidade de Fortaleza 
– UNIFOR e Políticas Públicas de 
Cultura pela Universidade de Brasí-
lia - UnB. Professor do Curso de Pós 
Graduação em Direito Internacional 
da UNIFOR, na disciplina de Direito 
Internacional da Propriedade Intelec-
tual. É Vice-Presidente da Academia 
Cearense de Letras Jurídicas, ocu-
pando a cadeira de Justiniano de Ser-
pa e membro da Academia Cearense 
de Retórica na vaga que tem como 
patrono o jornalista João Brígido.

Na Ordem dos Advogados do 
Brasil, tem longa folha de serviços 
prestados. É o atual Vice-Presidente 
da OAB CE (2013/2015).  Presiden-
te do Órgão Especial e Presidente do 
Conselho Editorial da entidade. Foi o 
primeiro Corregedor Geral da história 
da OAB-CE. Atuou como Secretário 
Geral Adjunto da OAB-CE, Presiden-
te da Comissão de Direitos Culturais, 
Conselheiro Secional e membro de 
comissões temáticas. No Conselho 
Federal da OAB, participou da Co-
missão Nacional de Relações Institu-
cionais e é membro da atual Comissão 
Nacional de Relações Internacionais, 
responsável pelas relações institucio-
nais exteriores do Conselho Federal e 
canal de difusão internacional da cul-
tura jurídica brasileira. 

É Diretor do Centro Industrial do 
Ceará (CIC) desde 2006, braço polí-
tico da FIEC. Membro do Conselho 
Estadual de Cultura do Estado do 
Ceará. Elaborou textos de importan-
tes projetos de lei da área da cultura 
nos âmbitos estadual e municipal. 
Em especial, a reformulação da Lei 
Jereissati e a criação do Sistema Es-
tadual de Cultura, tendo sido asses-
sor jurídico da Constituinte Cultural 
que elaborou o texto da Constituição 

Ricardo Bacelar Paiva
Vice-Presidente da OAB-CE (2013/2015). Atuante nas 
áreas do Direito Empresarial e Propriedade Intelectual.

Estadual nos capítulos da cultura e 
comunicação.

Sócio do escritório Queiroz Bace-
lar Advogados, juntamente com sua 
esposa Manoela Queiroz Bacelar. O 
escritório atua nas áreas do Direito 
Empresarial, Propriedade Intelectual 
e Tecnologia, atendendo a empresas, 
instituições, organizações sociais, 
pessoas físicas e à indústria do entre-
tenimento. 

Ricardo Bacelar escreveu diversos 
artigos e é palestrante em diversos 
eventos, notadamente como especia-
lista em Direitos Autorais e demais 
ramos da propriedade intelectual, ha-
vendo proferido conferências sobre 
temas variados, em diversos estados 
do país.

Graduado em Direito pela UNI-
FOR, na turma de 2000, especializou-
-se em Direito Empresarial na PUC 
de São Paulo, em 2002, defendendo 
a tese “O Conselho Fiscal das Socie-
dades Limitadas no Novo Código Ci-
vil”; em Direito e Processo Tributário, 
pela UNIFOR, com “O Direito Au-
toral Vinculado às Artes Plásticas e o 
Imposto de Renda da Pessoa Física”, 
em 2004; e, finalmente, em Gestão e 
Políticas Públicas de Cultura, pela 
UnB, com o título “Patrimônio Cul-
tural Imaterial Brasileiro e os Direitos 
Autorais”, em 2008. 

Publicou capítulos de livros, em 
obras coletivas, como “O Patrimônio 
Cultural Brasileiro e a Propriedade In-
telectual”; com organização de Patrí-
cia L. de Carvalho – Curitiba: Juruá, 
2008; “O Direito Autoral Vinculado às 
Artes Plásticas e o Imposto de Renda 
da Pessoa Física”, Humberto Cunha 
(org.) – Fortaleza: Sebrae, 2008; “TT 
- O Ás da Comunicação”, Lustosa da 
Costa (org.), “TT das Madrugadas”, 
Fortaleza: ABC Editora, 2006.

Publicou artigos completos em 
periódicos, como: “Os Direitos Au-
torais e o Combate ao Plágio no 

Ensino Brasileiro”, “Medicamentos: 
Propriedade Intelectual e Direitos 
Humanos”, “A Rapadura e sua Pro-
teção Legal”, “O Reflexo da Moro-
sidade do Judiciário na Economia 
Brasileira”, “O Direito Autoral como 
Direito Real” e “A Estabilidade Im-
plícita dos Soropositivos nas Rela-
ções Trabalhistas”.

Fez publicar textos em jornais 
de notícias/revistas, como: “Di-
reito Autoral e a Cópia Privada”, 
“Acervo para que te quero”, “Ra-
padura: Patrimônio Cultural”, “A 
Inviolabilidade do Advogado”, “A 
Nova Lei de Recuperação de Em-
presas”, “Conselho Nacional de 
Justiça”, “Advocacia e Compor-
tamento”, “Súmula Vinculante”, 
“Fomentando a Cultura”, “A Re-
presentatividade do Conselho Es-
tadual da Cultura”, “Os Arrepios 
da Clonagem”, “Ética e Engenha-
ria Genética”, “Produção e Iden-
tidade Cultural no Ceará”, “Me-
dicamentos e Direitos Humanos”, 
“Onde estão os rebeldes?”, “Ques-
tões sobre Bioética”, “Direito Au-
toral e Internet”, “O Ambiente 
Virtual” e outros.

Membro da APIMEC - Associa-
ção dos Analistas do Mercado de Ca-
pitais e da Associação dos Amigos da 
Biblioteca Pública do Estado do Ce-
ará. Organizou os eventos: “Justiça, 
Imprensa e Democracia”, em 2003 e 
“I Fórum Cearense de Direitos Auto-
rais e Pirataria”, em 2002. Em 2012 
participou do Advisory Commitee 
do II BRISPE - Brazilian Meeting 
on Research Integrity, Science and 
Publication Ethics, realizado no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Ale-
gre, evento internacional que tratou 
da integridade da pesquisa científica. 
Defende fortemente a valorização da 
cultura e das artes como elemento de 
formação humanista e do desenvolvi-
mento social.

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 
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Carlos Roberto Martins 
Rodrigues é Doutor e 
Mestre em Direito pela 

Universidade Federal do Cea-
rá; Graduado em Direito pela 
Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade do Brasil (Rio 
de Janeiro); Advogado; Sócio 
do escritório de advocacia Cân-
dido Albuquerque Advogados 
Associados; Membro do Insti-
tuto dos Advogados do Ceará; 
Acadêmico Titular da Acade-
mia Cearense de Literatura e 
Jornalismo; Medalha Advoga-
do Padrão da OAB-CE (2001); 
Condecoração da Ordem Alen-
carina do Mérito Judiciário do 
Trabalho, Grau Comendador 
(2001); Medalha Valmir Pontes; 
Medalha Advogado Professor 
Padrão da OAB-CE (2011).

Foi Sub-Procurador Geral da 
Fazenda Nacional; Assistente 
Jurídico do Ministro da Justiça; 
Coordenador das Assessorias 
do Gabinete da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará; e Diretor do Jornal 
O Estado, que figura entre os 
principais periódicos do Ceará, 
juntamente com Themístocles 
de Castro e Silva.

Desde muito, o Autor tem 
dado assinalada contribuição 
ao desenvolvimento da advoca-
cia no país. Em 1962, assumiu 
a Presidência da Ordem dos 
Advogados do Brasil, secção 
do Ceará, tornando-se o gestor 

Roberto Martins Rodrigues 
mais jovem daquela seccional. 
Em 1970, tornaria a ser eleito 
Presidente da OAB-Ceará, posi-
ção em que permaneceria até o 
ano de 1977 por quatro manda-
tos. Sob sua presidência, a OAB-
-CE participou da luta pelo re-
torno do Estado de Direito e da 
democracia, tendo realizado em 
Fortaleza o I Congresso Norte-
-Nordeste de Advogados com a 
participação de grandes nomes 
do Direito, como Seabra Fagun-
des, Orlando Gomes, Hely Lo-
pes Meirelles, Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello, Celso Antô-
nio Bandeira de Mello, Geraldo 
Ataliba, Paulo Bonavides, den-
tre outros. Por fim, foi ainda 
Conselheiro Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

No campo acadêmico, foi 
Professor Titular de Direito Ad-
ministrativo e Professor Assis-
tente de Direito Civil da Facul-
dade de Direito da Universidade 
Federal do Ceará, Professor Ti-
tular de Direito Constitucional 
da Universidade de Fortaleza e 
Coordenador do Curso de Di-
reito da Faculdade Farias Brito. 

Jurista, escritor, conferencis-
ta, tem uma vasta gama de ar-
tigos científicos publicados em 
revistas acadêmicas e na im-
prensa brasileira. Dentre suas 
obras cabe destacar: Autarquia 
(1.ed. Fortaleza: Editora UFC, 
1981. v. único. 95p); Curso Bá-
sico de Direito Administrativo 

(1. ed. Editora da UFC: Edito-
ra UFC, 1980. v. 1. 156p); e sua 
tese A Evolução do Conceito 
de Serviço Público, publica-
da, na íntegra, pela Revista de 
Direito Público, editada pela 
PUC-SP.

Expoente do Direito Admi-
nistrativo, o jurisconsulto enfa-
tizou com suas obras os temas 
relacionados ao conceito de ser-
viço público e os princípios da 
Administração Pública, além 
de desenvolver pesquisas vol-
tadas ao aperfeiçoamento da 
democracia no país. Por sua 
excepcional cultura filosófica e 
jurídica, participa na qualidade 
de debatedor e comentarista em 
programas semanais no rádio e 
televisão. 

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Roberto Martins Rodrigues 
falando em nome dos 

Homenageados no evento 
de 2001
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Schubert Machado

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Schubert de Farias Macha-
do dedica-se ao exercício 
da advocacia em Direito 

Tributário desde seu bachare-
lado pela UFC em 1985, sendo 
um dos diretores do escritório 
Machado Sociedade de Advo-
gados. Em 1993 especializou-
-se em Direito Processual Civil, 
também pela UFC. Integrou, 
em 1991, o grupo de fundadores 
do Instituto Cearense de Estu-
dos Tributários – ICET, do qual 
é um dos diretores. 

Foi admitido em 2008 
como membro efetivo do Ins-
tituto dos Advogados do Ce-
ará – IAC. Embora dedicado 
ao exercício da advocacia pri-
vada, que adotou como sua 
única profissão, também cola-
bora com a formação de novos 
profissionais lecionando Direi-
to Tributário como professor 
convidado por vários cursos de 
pós graduação: Faculdade Sete 
de Setembro – FA7, Faculdade 
Farias Brito e Universidade de 
Fortaleza – Unifor e Fundação 
Escola Superior de Advocacia. 
Schubert Machado reserva par-
te de seu tempo para os estudos 
acadêmicos de Direito Tribu-
tário, disso resultando muitos 
escritos dos quais cabe destacar 
o livro Dicionário de Direito 
Tributário, elaborado em co 
autoria com seu pai, Hugo de 
Brito Machado. Seus textos in-
tegram muitos livros de autoria 
coletiva, dentre os quais: (1) O 
Direito à Repetição do Indé-

bito Tributário, que compõe o 
livro “Repetição do Indébito e 
Compensação no Direito Tri-
butário” editado em conjunto 
pela Dialética e pelo ICET em 
1999; (2) Sanções Penais Tri-
butárias, que compõe o livro 
“Sanções Penais Tributárias” 
editado pela Dialética e o ICET 
em 2005; (3) Contribuições So-
ciais e Econômicas no sistema 
Tributário Brasileiro, capítulo 
do livro: “Tratado de Direito 
Tributário”, editado pela Sarai-
va em 2011; (4) O Direito à Re-
petição do Indébito Tributário, 
que compõe o livro “Repetição 
do Indébito e Compensação no 
Direito Tributário” editado em 
conjunto pela Dialética e pelo 
ICET em 1999; (5) A Prescri-
ção, capitulo do livro: “Extin-
ção do Crédito Tributário”, co-
ordenado por Geilson Salomão 
Leite, editado pela Fórum em 
2013; (6) A distinção essencial 
entre penalidade e tributo e a 
garantia constitucional ao di-
reito de petição, que integra o 
livro: “Direito Tributário – es-
tudos em homenagem a Edval-
do Brito”, editado pela Atlas 
em 2014; e (7) Regime Jurídi-
co dos Incentivos Fiscais, que 
compõe o livro Regime Jurídi-
co dos Incentivos Fiscais edi-
tado pela Malheiros e o ICET 
em 2015. Há muito Schubert 
Machado é convidado a pro-
ferir palestras em congressos e 
seminários de Direito Tributá-
rio, valendo referir: (1) “Tribu-

tos Municipais - Legislação”, 
em congresso promovido pelo 
Conselho Regional de Contabi-
lidade no Estado do Ceará em 
21 de maio de 1991; (2) “Subs-
tituição Tributária no ICMS”, 
no X Congresso Internacional 
de Direito Tributário, promovi-
do pelo Instituto Pernambuca-
no de Estudos Tributários em 
2010; (3) “A Defesa do Contri-
buinte no Âmbito do Processo 
Administrativo Fiscal”, no V 
Congresso Ibero-Americano de 
Direito Tributário, promovido 
pela OAB-Ce em 2010; e (4) 
“Questões controvertidas rela-
tivas à formação da base de cal-
culo do PIS e da COFINS”, no 
X Congresso de Direito Tribu-
tário em Questão, promovido 
pela Fundação Escola de Di-
reito Tributário do Rio Grande 
do Sul em 2011. Em continuo 
processo de aperfeiçoamento, 
é profissional muito respeitado 
em sua área.

Hugo Machado (seu pai) 
recebeu diploma do Ministro 

Vicente Leal no evento de 2001
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Valdetário Monteiro

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

Valdetário Andrade Mon-
teiro é advogado, gra-
duado em Direito pela 

Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Fortaleza (Unifor). 
É especialista em Direito Em-
presarial pela Pontíficie Univer-
sidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e mestrando em Di-
reito pela Universidade do Por-
to, em Portugal. Advogado em-
presarial, Valdetário Monteiro 
tem atuação em Direito Privado. 
Atualmente, é presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
Secção Ceará (OAB-CE), ten-
do sido eleito para os mandatos 
2010-2012 e 2013-2015. 

Durante os mandatos en-
quanto presidente, Valdetário 
tem estabelecido uma política de 
interiorização da Ordem com o 
objetivo de atender a demanda 
da advocacia do Interior do Ce-
ará. Foi designado para presidir 
o Colégio de Presidentes de Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(mandato 2014-2015), atribuin-
do a função de nortear as dis-
cussões sobre os projetos para a 
melhoria da advocacia no Bra-
sil. Na área acadêmica, foi pro-
fessor da disciplina de Processo 
Civil da Faculdade de Direito 
Christus, em Fortaleza Ceará 
(2008-2010), professor da Esco-
la Superior de Advocacia (ESA/
OAB-CE), onde ministra o “Cur-
so Preparatório para o Exercí-
cio da Advocacia”, direcionado 
para novos advogados com até 
cinco anos de inscrição na OAB-

-CE. É professor do curso de 
Direito do Centro Universitário 
Estácio, onde leciona as discipli-
nas Direito Tributário e Direito 
Financeiro I. No âmbito jurídi-
co-literário, Valdetário Andrade 
Monteiro é membro da Acade-
mia Cearense de Letras Jurídi-
cas do Ceará (Cadeira 5), patro-
no Gustavo Barroso; e membro 
honorário da Academia Cearen-
se de Literatura e Jornalismo do 
Estado do Ceará. Na atuação 
classista, foi presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados 
do Estado do Ceará (CAACE) 
no mandato 2007-2009; funda-
dor e presidente da Comissão de 
Estudos Tributários da OAB Ce-
ará em 2000-2003; presidente da 
Comissão de Acesso à Justiça da 
OAB Ceará em 2003-2006; e se-
cretário geral OAB-CE no man-
dato 2004-2006. 

Foi presidente do I Congres-
so Ibero-Americano de Direito 
Tributário, realizado em dezem-
bro de 2004; e presidente do II 
Congresso Ibero-Americano de 
Direito Tributário, realizado em 
dezembro de 2005, ambos em 
Fortaleza, no Ceará. Durante 
os dois mandatos enquanto pre-
sidente da OAB-CE, Valdetário 
Andrade Monteiro focou no for-
talecimento da defesa das prer-
rogativas e no crescimento da es-
trutura da Ordem para o interior 
do Estado. “Assumi a OAB-CE 
com o objetivo de fazer uma re-
volução com foco no advogado. 
O advogado do interior se res-

sentia muito de não ter uma in-
fraestrutura de apoio organiza-
cional da Ordem e a instituição 
enfrentou o problema criando 
o Centro de Apoio e Defesa ao 
Advogado e a Advocacia. Outra 
ação foi a ampliação do número 
de Subseções, criando uma para 
a Região Metropolitana de For-
taleza, uma para a Serra da Ibia-
paba, outra para a Região dos 
Inhamuns, Cariri Oriental, Ma-
ciço de Baturité e em Canindé”. 
Além desse aumento no número 
de subseções, foi na gestão de 
Valdetário Andrade Monteiro 
que a OAB-CE triplicou a quan-
tidade de salas de apoio aos no-
vos advogados: somente no úl-
timo triênio foram inauguradas 
145 salas de apoio. 

Outro ponto importante na 
gestão do presidente foi a cria-
ção de novas sedes subseccio-
nais. Aracati hoje tem uma sede 
estruturada para dar autonomia 
e reforçar a importância que é a 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil. Quixadá funcionava no Fó-
rum e passou a funcionar em 
um local estruturado, com au-
ditório, com salas de aula para 
a capacitação do profissional. A 
mesma coisa foi feita na Serra 
da Ibiapaba. Construímos uma 
sede própria para OAB em Cra-
teús, uma sede com auditório, 
com infraestrutura em um gran-
de terreno com estacionamento, 
acolhendo todas as estruturas 
necessárias para o trabalho dos 
advogados e das advogadas.
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Wagner Barreira Filho

Direito do Ceará  de 2002 a 2014 

A inclusão do nome de 
Wagner Barreira Filho 
na relação dos “desta-

ques do direito cearense” por 
indicação de respeitável assem-
bleia eleitoral representa mereci-
do prêmio ao advogado dono de 
brilhante trajetória profissional. 
Com atuação pautada pela ética 
e a competência honra ascenden-
tes que escreveram páginas bri-
lhantes na advocacia e no magis-
tério superior. Sucedendo ao avô 
Dolor e ao pai, Wagner já enca-
minha, com futuro promissor, a 
quinta geração de uma família de 
advogados reunida em escritório 
sob sua lúcida e experiente lide-
rança em nome de uma tradição 
motivo de justificado orgulho.

Pouco mais que duas crianças, 
encontramo-nos pela primeira 
vez nas salas da Associação Cul-
tural Franco Brasileira dando os 
primeiros passos no aprendizado 
da língua de Balzac. Bem mais 
tarde, ele advogado e eu médico, 
voltaríamos a nos rever, eventu-
almente, em encontros sociais 
partilhados por amigos comuns. 
Até que em 1979, indicado pelo 
governador Virgílio Távora para 
o cargo de prefeito de Fortaleza, 
fixei-me em seu nome para orga-
nizar e implantar a procuradoria 
do município que decidira criar 
com a finalidade de concentrar 
toda área jurídica da prefeitura 
até ali dispersa em diferentes ór-
gãos. O então procurador autár-
quico da antiga Superintendên-

cia Municipal de Obras e Viação 
(Sumov) passou a ser o primeiro 
titular da recém-criada Procura-
doria Geral.

Eleito governador do esta-
do em 2002, tratei de recrutá-
-lo novamente para me auxiliar 
na dura tarefa que tinha pela 
frente na função de procurador 
geral. Em ambas posições de-
sempenhou com zelo, espírito 
público, mentalidade inovadora 
e inquestionável probidade as 
obrigações que lhe competiam, 
qualidades objeto de reconhe-
cimento geral por parte de seus 
auxiliares e companheiros de go-
verno. Além das obrigações que 
lhe cabiam por dever funcional 
assumiu encargos extraordiná-
rios, inclusive em assuntos sen-
síveis, por mim delegados em 
razão de sua lealdade e da con-
fiança que me inspira. Foi muito 
mais que procurador, responsá-
vel pela segurança jurídica dos 
atos do governo, um conselheiro 
leal e uma voz amiga presença 
indispensável nas horas difíceis 
alçado por mérito a uma posição 
ímpar junto aos seus pares.

No magistério seus conheci-
mentos associados à clareza ex-
positiva e manifesto senso prático 
fizeram-no um professor aprecia-
do pelos alunos, atributos que 
aliados ao rigor no cumprimento 
de suas obrigações o conduziram 
naturalmente ao posto de Diretor 
da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal do Ceará.

Não obstante o significativo 
desempenho evidenciado nas suas 
passagens em tantas posições de 
relevo creio que ele seja, sobretu-
do, e em todas circunstâncias, por 
genuína vocação, advogado, o que 
confere à inspirada homenagem 
teor de inteira justiça. Conheci-
mento jurídico é imprescindível, 
mas não o bastante para fazer de 
um bacharel em direito um advo-
gado capaz. Idoneidade, argúcia, 
uma certa malícia, destemor, po-
der de argumentação, praticidade, 
disposição para o diálogo, fideli-
dade ao cliente constituem condi-
ções indispensáveis a um bom ad-
vogado. E todas essas, Wagner as 
possui em dosagens que se equili-
bram e o tornam a meu juízo um 
advogado perfeito.

Por Lúcio Alcântara

Wagner Barreira com sua mãe 
no evento de 2001

Um Perfeito Advogado
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 e n t re v i s t a

Engenheiro  Victor Frota Pinto
 Presidente do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.

Engenheiro Civil pelo Centro de 
Ciências Tecnológicas da Universi-
dade de Fortaleza, diplomado em 
dezembro de 1977. Cursos de Pós-
-Graduação latu senso:

- Engenharia de Segurança do 
Trabalho pelo Centro de Ciências 
Tecnológicas da Universidade de 
Fortaleza, concluído em dezembro 
de 1997.

- Engenharia de Avaliações e 
Perícias , pelo Centro de Tecno-
logia da Universidade Federal do 
Ceará, concluído em dezembro 
de 1998.

- Infra-Estrutura de Transportes 
e Rodovias pela Universidade Pau-
lista - UNIP, julho de 2012.

Ao longo da sua vida profissio-
nal exerceu cargos e funções na 
iniciativa privada e orgãos gover-
namentais tais como: Companhia 
de Habitação do Ceará- Cohab-
-Ce; Banco Nacional da Habitação 
- BNH; Caixa Econômica Federal 
- CEF; Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Ceará - 
CREA-Ce  ( Conselheiro Titular por 
seis mandatos totalizando dezoito 
anos; Presidente no triênio 2012 a 
2014, reeleito  Presidente no triênio 
2015 a 2017. Foi Coordenador do 
Colégio de Presidentes dos CREA’s 
do Nordeste (2013/2014) 

Atividades Classistas foram de-
sempenhadas como membro do 

Conselho Deliberativo do Clube de 
Engenharia do Ceará ; ex-Diretor 
Secretário do Sindicato dos Enge-
nheiros do Estado do Ceará SENGE-
-CE; ex-Presidente do Instituto Bra-
sileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Ceará IBAPE-CE; ex-
-Presidente da Associação Brasileira 
de Engenheiros Civis - Dep. do Cea-
rá. Recebeu várias homenagens tais 
como: Seis certificados de   “Serviço 
Relevante Prestado a Nação” pelo 
Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia CONFEA;” Certificado 
de Gratidão “ pelo Sindicato dos 
Engenheiros do Ceará SENGE-CE;  
diploma de            “ Honra ao Mérito 
“ pelo Conselho Regional de Enge-
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nharia e Agronomia do Ceará CREA-
-CE; “ Medalha Boticário Ferreira “ 
pela Câmara Municipal de Fortale-
za; “ Medalha Capacete Bombeiro 
Militar” pelo Comando do Corpo de 
Bombeiros Militar do Ceará;         Ti-
tulo de “ Amigo da Marinha “ pelo 
Comando do 3o Distrito Naval. “Ho-
menagem Especial” pela Câmara 
Municipal de Fortaleza; “Destaque 
2015” pelo INBEC- Instituto Brasilei-
ro de Engenharia de Custos.

A sua história no CREA?
Iniciou em 1984 quando fui elei-

to pelo Sindicato dos Engenheiros 
do Ceará para o cargo de Conselhei-
ro Titular. Fui  reeleito e eleito suces-
sivamente em períodos distintos, 
tendo exercido seis mandatos de 
tres anos, totalizando dezoito anos 
de efetivo exercício na qualidade 
de Conselheiro Titular. Durante este 
período, foram exercidas as fun-
ções de Diretor Secretário; Coorde-
nador da Câmara Especializada de 
Engenharia Civil, Diretor Tesoureiro 
e Vice Presidente do CREA-CE em 
duas gestões.

PPE - O CREA levou a sua sede 
para o Centro da Cidade contri-
buindo para sua revitalização, valeu 
a pena? Como está sendo a sua uti-
lização?

EVFP - Em 2008 foi inaugurada 
a atual sede, no antigo edifício 
do San Pedro Hotel, como forma 
de contribuir para a revitalização 
e requalificação do Centro His-
tórico da cidade de Fortaleza. O 
edifício atualmente encontra-se  
todo ocupado. Na nossa gestão a 
frente da presidência foram inau-
guradas: as Salas das Câmaras 
Especializadas; o auditório Eng. 
Agr. Guimarães Duque; o audi-
tório Eng.Civil Valdir Diogo; o 
Plenário Eng.Civil Jaime Câmara 
Vieira , salas de  Apoio ao Plená-
rio Eng.Civil Jaime Verçosa e , o 
Memorial Eng.Civil José Augusto 
Fiúza Pequeno.

PPE -  Como estão as implanta-
ções das Inspetorias Regionais no 
interior do estado?

EVFP -  a nossa gestão, o CREA-
-Ce passou das antigas oito Ins-
petorias Regionais para dezesse-
te ( incremento de mais de 100%), 
em face de um arrojado  projeto 
de expansão, descentralização e 
interiorização do CREA-CE, obje-
tivando  que seja desempenhada 
as suas funções institucionais de 
forma mais eficiente nos 184 mu-
nicípios do estado do Ceará. ( a 
maior interiorização e descentra-
lização realizada ao longo dos 79 
anos do CREA-CE)

PPE - Esse é um dos grandes 
projetos da sua administração, 
quantos e onde já foram implanta-
dos? E qual a previsão até o final da 
sua gestão?

EVFP - Conforme noticiado na 
resposta anterior, existiam oito 
Inspetorias Regionais: (Aracati, 
Crateús, Iguatu, Juazeiro, Limoei-
ro, Quixadá, Sobral, Tianguá), na 
nossa gestão implantamos mais 
nove, com sedes nos seguintes 
municípios: Brejo Santo; Tauá; 
Itapipoca; Acaraú; Baturité; Ca-
nindé; Maracanaú; São Gonçalo 
do Amarante; Eusébio. Somados 
as antigas oito Inspetorias totali-
za dezoito Inspetorias Regionais, 
completando o projeto das dezes-
sete previstas no nosso plano.

PPE - Quantos profissionais es-
tão registrados no sistema CON-
FEA/CREA? 

EVFP -  No Brasil somos mais 
de 1.200.000 profissionais e mais 
de 400.000 empresas registradas 
nos Crea’s.  No Ceará somos cerca 
de 35.000 profissionais de todas 
as modalidades e cerca de  6.500 
empresas registrados no CREA-CE.  

PPE - Qual a expectativa para a 
SOEA 72, o grande encontro Nacio-
nal do CONFEA que será realizado 

conjuntamente com o CREA-CE no 
período de 15 a 18 de Setembro 
desse ano no Centro de Eventos do 
Ceará?

EVFP -   Será o evento de nú-
mero 72, e, pela quarta vez se re-
alizará no Ceará, a última vez foi 
no ano de 1996. Para a SOEA 72 a 
expectativa é a melhor possível, 
será o  maior evento da engenha-
ria nacional em solo cearense. To-
dos os 27 Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia estarão 
presentes com suas delegações., 
O Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia - CONFEA idem. As 
entidades nacionais de todas as 
modalidades profissionais regis-
tradas no sistema CONFEA/CREA 
participarão com as suas delega-
ções. As Universidades brasileiras, 
Instituições particulares e públi-
cas estarão presentes. Acontecerá 
como parte integrante do even-
to o segundo Congresso Técnico 
Científico - II CONTECC. Também, 
primeira vez serão expostos es-
tandes de Inovação Tecnológica, 
para isto foi firmado parceria com 
a Federação das Indústrias do Es-
tado do Ceará para a exposição 
de Inovações Tecnológicas do SE-
NAI e demais orgãos integrantes 
do sistema CNI / FIEC. Das mesma 
forma com a Universidade de For-
taleza e outras minstituições de 
ensino superior. Público estimado 
de mais de 4.000 participantes.

                               
PPE - Qual a previsão da pro-

gramação para os festejos de 80 
anos do nosso CREA, em Janeiro de 
2016?

EVFP -  A programação terá 
inicio por ocasião da abertura da 
SOEA 72, na noite de 15 de setem-
bro, quando será dado o ponto pé 
inicial da programação de eventos 
dos 80 anos do  CREA-CE . Destaco 
a realização solene em novembro 
da terceira versão da entrega do 
“Troféu Crea-Ce “ , com um número 
especial de oito unidades, fazendo 
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alusão as oito décadas de ativida-
de do CREA-CE.  A versão original 
é de  cinco por ano. No dia do ani-
versário de fundação do CREA-CE, 
17 de janeiro de 2016, será lança-
do um livro alusivo aos 80 anos de 
atividades do CREA-CE e lançada a 
medalha Jorge Cordeiro (primeiro 
empregado do CREA-CE).

PPE - Sua conclamação aos pro-
fissionais da área de Engenharia e 
Agronomia e demais modalidades 
para participarem da SOEA 72 e do 
II CONTECC?

EVFP -  Conclamo a todos 
os profissionais das áreas re-
gistradas no sistema CONFEA 
/ CREA / MÚTUA a se fazerem 
presentes, participando ati-
vamente da programação dos 
dois importantes eventos da 
engenharia nacional que se re-
alizarão de 15 a 18 de setembro 
no Centro de Eventos do Ceará. 
O tema da SOEA 72  será “ Sus-
tentabilidade: Água, Energia e 
Inovação Tecnológica “. As ins-
crições já estão abertas no site 
do CONFEA / CREA.

PPE -  Considerando que o 
CREA-CE contribuiu significativa-
mente para a elaboração da Lei 
N-9913/12 da Inspeção Predial, 
qual a mensagem a sociedade e 
aos profissionais tendo em vista 
a recente assinatura do Decreto 
Municipal assinado pelo prefeito 
Roberto Claudio regulamentando 
a referida lei?

EVFP -  Fortaleza passou a 
ter uma lei que obriga a popula-
ção e ao governo a cuidarem da 
saúde das suas edificações. Não 
se pode admitir uma cidade que 
vem se verticalizando desde os 
anos 70, cada vez mais, sem uma 
adequada manutenção e con-
trole das suas edificações. É in-
questionável a total ausência de 
controle da integridade física das 
suas edificações,por conseguin-
te pondo em risco a sociedade, 
por falta de uma obrigação e por 
descaso dos seus ocupantes e/ou 
responsáveis. Por outro lado, se 
abriu um mercado para os pro-
fissionais que trabalham na área 
de vistorias, perícias e manuten-
ções. prediais. Enfatizo   a gran-
de  responsabilidade para estes 
profissionais. Por ausência de le-
gislação, antes os responsáveis 
recaiam sobre os proprietários 
, síndicos e ocupantes. A partir 
do momento em que o profissio-
nal realiza a vistoria e elabora o 
Laudo de Vistoria Técnica, se algo 
vier a acontecer no futuro e ficar 
demonstrado que o profissional 
não fez menção aquele problema 
que deveria ter sido  corrigido, o 
profissional passa a ser o respon-
sável,  podendo responder cívil  e 
criminalmente, se caso provado a 
omissão e/ou negligencia na ela-
boração do correspondente Lau-
do de Vistoria Técnica. Portanto, 
fica a alerta para a sociedade e 
para os profissionais sobre as 
suas responsabilidades decor-
rentes da entrada em vigor da Lei 
9913/2012.
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Com apuro, se percebe por 
trás de cada bom nome, cada 
trajetória empreendedora, cada 
good taste; o que é sentir-se 
seleto. Único. Por trás de cada 
choque de cristais, celebrando 
um Joie de vivre de partilhar 
os melhores spots. É quando 
nossos clicks, pulsam a vida 
em sociedade. As persona-
lidades políticas, o boom do 
business, o brilho do fashion, 
it girls e ambientes hypes, para 
poucos. Desejados por tantos. 
Por trás de tudo isso, há uma 
personalidade In.

www.baladain.com.br

An_BaladaIn_PPE2015.indd   1 07/07/2015   08:11:32
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TRABALHANDO PARA MELHORAR NOSSA CIDADE 

O Abraça Fortaleza é uma ação da Prefeitura que leva diversos 

serviços básicos aonde a população está: nos bairros da cidade. No 

Abraça Fortaleza, as pessoas podem tirar documentos, se cadastrar 

no Bilhete Único e no Bolsa Família, receber cuidados médicos, 

tomar vacinas e ainda solicitar serviços, como pavimentação                   

e iluminação, que são atendidos mais rapidamente. E mais: shows           

e muita diversão para todas as idades. Abraça Fortaleza. É a Prefeitura 

chegando junto do cidadão.

A Prefeitura de Fortaleza está levando uma 
série de serviços para os bairros da capital, 
facilitando a vida de quem mais precisa.

Apresentação Cultural

Medição de GlicoseRecreação

Vacinação

Educação

Cadastro Bilhete Único

Cuidados Médicos
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Francisco Airton Morais Mourão 
Nasceu em Ipueiras – CE, em 24 de Março de 1958. É Casado com Oliviana 
Nogueira Rocha Mourão e pai de duas filhas. Possui graduação em 
Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
Ingressou na Prefeitura Municipal de Fortaleza em 1984, exercendo as 
funções de Diretor do Departamento de Fomento e Abastecimento da 
Secretaria de Serviços Urbanos, Diretor de Divisão de Serviços Urbanos 

da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb), Gerente 
Adjunto do Aterro Sanitário (ASMOC), chefe da equipe de Engenharia e do 

Distrito de Infraestrutura da Secretaria Executiva Regional I (SERI). 
Atualmente, desempenha o cargo de Secretário da Regional IV onde atua na 

melhoria de 19 bairros.
Nesta gestão do Prefeito Roberto Cláudio, os moradores da 

Regional IV foram beneficiados com a construção do 
Mercado do Montese, a manutenção de 27 praças, o 

recapeamento das Av. Bernardo Manuel e Godofredo 
Maciel, requalificação do Parque Parreão I, reforma de 

oito unidades de saúde e a construção de um novo 
posto no bairro Damas e mais dois em andamento. E 

em abril de 2014, o Prefeito entregou à população 
a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no 
bairro Itaperi. Neste momento, a Regional IV 
executa a reforma do Mercado da Parangaba.
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niciei	 a	minha	 vida	proissional	 em	I1975	 como	 “ofice	 boy”	 do	 Banco	
Pontual	S.A.,	galgando	nessa	institui-

ção	inanceira,	as	funções	de	chefe	do	setor	
de	 conta-corrente,	 coordenador	 e	 gerente	
geral	administrativo,	além	de	sócio-gerente	
da	corretora	do	Banco	e,	posteriormente,	da	
Luz	Corretora	de	Seguros.

Fundei	 a	 Cooperativa	 Habitacional	 dos	
Bancários	do	Estado	do	Ceará	(COHABECE),	
exercendo	os	cargos	de	Diretor	Financeiro	e,	
posteriormente,	 Diretor-Presidente.	 No	
exercıćio	dessa	atividade	proissional,	cons-
truı	́638	unidades	habitacionais	no	Conjun-
tos	dos	Bancários	no	bairro	Vila	Velha,	270	
apartamentos	na	Avenida	Mister	Hull,	584	
casas	 e	 apartamentos	 na	 Comunidade	 do	
Dendê	 no	 bairro	 A� gua	 Fria,	 149	 casas	 na	
cidade	do	Crato	(Ce)	e	142	casas	em	Juazeiro	
do	Norte	(Ce).	Exercı,́	também,	na	gestão	do	
prefeito	de	Fortaleza,	Antônio	Cambraia,	 o	
cargo	de	Diretor	na	Comissão	de	Habitação	
do	Municıṕ io.

Em	1996,	fui	convidado	pelo	então	can-
didato	a	prefeito	de	Fortaleza,	Juraci	Maga-
lhães,	a	pleitear	na	Câmara	Municipal	uma	
vaga	 de	 vereador,	 tendo	 sido	 eleito	 com	
7.653	votos,	permanecendo	lá	por	mais	05	
(cinco)	 mandatos	 ininterruptos.	 Neste	
último	mandato,	quando	do	meu	regresso	ao	
PMDB,	fui	eleito	com	12.061	votos,	no	qual	
acumulei	 por	 02	 (dois)	 anos,	 a	 função	 de	
Presidente	 da	 Casa	 Legislativa	 da	 quinta	
maior	cidade	do	paıś.

Em	2014,	por	decisão	do	meu	partido,	fui	
candidato	ao	cargo	de	Deputado	Estadual	à	
Assembleia	Legislativa	do	Ceará,	tendo	sido	
eleito	para	o	quadriênio	2015-2018,	com	a	
expressiva	votação	de	33.094	sufrágios.

Como	 parlamentar,	 venho	 atuando	 ir-
memente	 em	 defesa	 das	 famıĺias,	 notada-
mente	 contra	 o	 aborto	 e	 a	 favor	 da	 vida,	
instituindo	nesse	trilhar	a	“Marcha	pela	Vida	
contra	o	Aborto”,	a	“Caminhada	pela	Paz”	e	a	
“Caminhada	 com	 Maria”	 no	 calendário	

Autobiograia
oicial	 de	 eventos	 do	 Estado,	 respectiva-
mente,	 através	 dos	 Projetos	 de	 Lei	 nºs	
82/2015,		83/2015,	135/2015.

Pela	moradia	 digna	 aos	 cidadãos	 cea-
renses,	instituı,́	através	do	Projeto	de	Lei	nº	
48/2015,	que	até	5%	(cinco	por	cento)	das	
unidades	 habitacionais	 construı́das	 pelo	
Estado	do	Ceará,	deverão	ser	adequadas	e	
destinadas	às	pessoas	portadoras	de	neces-
sidades	especiais,	em	atendimento	às	nor-
mas	previstas	na	NBR	9050	da	Associação	
Brasileira	de	Normas	Técnicas	(ABNT).

Instituı,́	 também,	 por	meio	 do	 Projeto	
de	Lei	nº	90/2015,	a	Polıt́ ica	Estadual	de	
Saúde	Bucal	e	à	Assistência	Odontológica	a	
todos	os	cidadãos	do	Estado	do	Ceará,	que	
segundo	a	Organização	Mundial	de	Saúde	
(OMS),	deine	 saúde	 como	 “um	estado	de	
completo	 de	 bem	 estar	 fı́sico,	 mental	 e	
social	e	não	somente,	ausência	de	afecções	
e	enfermidades”.	Esta	Lei	é	uma	provocação	
da	ONG	“Turma	do	Bem”,	que	há	13	anos	
trava	 uma	 luta	 diária,	 através	 do	 projeto	
“Dentista	 do	 Bem”,	 para	 que	 a	 população	
cearense	tenha	amplo	e	irrestrito	acesso	à	
odontologia,	 assim	 a	 mencionada	 ONG	
pretende	 ser	 colaborativa	 e	 parceira	 na	
implantação	 de	 uma	 Polıt́ ica	 Estadual	 de	
Saúde	Bucal.

Nesse	 sentido,	 instituı	́ a	 proibição	 no	
Estado	do	Ceará	 (Projeto	de	 Indicação	nº	
79/2015),	 a	 utilização	 do	 resıd́ uo	 sólido	
conhecido	como	“Amalgáma	Odontológico”,	
composto	por	Mercúrio	(Hg),	Limalha	que	
contém	 Prata	 (Ag),	 Estanho	 (Sg),	 Cobre	
(Cu),	mais	outros	componentes	particula-
res	de	cada	laboratório.	Importante	ressal-
tar,	que	o	Mercúrio	não	faz	parte	da	consti-
tuição	normal	do	organismo	dos	seres	vivos	
e	não	desempenha	funções	nutricionais	ou	
bioquı́micas,	 logo,	 quando	 absorvido	 de	
forma	 continuada,	 ainda	 que	 em	 baixas	
concentrações,	 representa	um	grave	 risco	
para	 os	 seres	 vivos	 em	 geral,	 pois	 possui	
efeito	 cumulativo,	 causando	 perturbação	

crônica	e	progressiva	nas	funções	metabóli-
cas	e	celulares	dos	indivıd́uos	a	ele	exposto.	
Inobstante	o	enorme	risco	à	saúde	de	prois-
sionais	da	odontologia	e	pacientes,	sabe-se,	
também,	 do	 irremediável	 dano	 ambiental	
decorrente	 do	 descontrole	 no	 descarte	
desse	material,	sobretudo	pelas	 indústrias	
onde	é	usado,	liberado	ou	emitido.

Com	a	inalidade	de	manter	o	ecossistema	
e	o	geossistema	da	Barra	do	Ceará,	resguar-
dado	 pelos	 arts.	 16	 e	 22	 da	 Lei	 Federal	 nº	
9.985	de	18	de	julho	de	2008	e	demais	dispo-
sições	legais	vigentes,	em	virtude	da	relevan-
te	 importância	 sócio	 ambiental,	 redigı́	 o	
Projeto	 de	 Lei	 nº	 134/2015,	 que	 pretende	
criar	o	“Parque	Ecológico	da	Barra	do	Ceará”,	
que	 auxiliará	 sobremaneira,	 o	 processo	 de	
degradação	 ambiental	 da	 região,	 pois	 em	
parte	dela,	falta	saneamento	básico.	Regula-
mentará	 ainda,	 as	 diversas	 construções	 às	
margens	do	Rio	Ceará,	algumas	delas	ediica-
das	 sobre	 o	 seu	 teto,	 banirá	 a	 presença	 de	
espécies	 invasoras	 que	 se	 beneiciam	 da	
fragilidade	 ambiental	 da	 área,	 impedirá	 o	
forte	avanço	na	impermeabilização	do	solo	e	
o	acúmulo	do	lixo	nas	margens	e	no	leito	do	
Rio	Ceará,	que	deságua	no	mar.	Além	do	que,	
o	aludido	projeto	alavancará	o	turismo	ecoló-
gico	e	cultural	naquele	bairro,	por	meio	de	
programas	de	educação	ambiental,	por	ser	o	
“berço”	da	nossa	Capital.

Todas	 as	 ações	 que	 desenvolvo,	 em	
forma	de	projetos	de	lei,	indicações,	emen-
das	ou	em	defesa	de	temas	de	grande	rele-
vância	para	o	Estado,	possuem	o	condão	de	
garantir	um	futuro	melhor	para	as	famıĺias	
do	Ceará.

Por	im,	o	nosso	gabinete	estará	sempre	de	
portas	abertas	a	todos	os	que,	assim	como	eu,	
estejam	dispostos	a	“arregaçar	as	mangas”	e	
trabalhar	 em	busca	 de	 um	Estado	do	Ceará	
mais	justo	e	com	mais	qualidade	de	vida.

Walter	Cavalcante
	Deputado	Estadual	-PMDB

@waltercavalcante15640@walter15640 Walter Cavalcante
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Apoio:

 

Projetos Criados,
Consolidados e

Copiados.

DESTAQUES
EMPRESARIAIS

DO CEARÁ
DIREITO

O Conceito e a Credibilidade de 31 anos da nossa Empresa motivaram 
Ministros, Desembargadores, Procuradores, Conselheiros de Tribunais 

de Contas, Profissionais da área Jurídica e Formadores de opinião 
a escolherem os Destaques do Direito do Ceará. 

PPE a única Entidade do Estado e do País, a realizar Eventos com 
a eleição dos Homenageados, através de um Colegiado 

de Jurados de alto nível.

Profissionais mais votados (conhecidos nacionalmente)

1ª Edição - 2001 
 Dr. Roberto Martins Rodrigues

2ª Edição - 2014 
Dr. Djalma Pinto

Universidade Estadual
Vale do Acaraú


