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“Os anais dos Trinta anos da Faculdade de Direito” é
uma obra que retrata não apenas a história linear do curso.
A reunião dos pronunciamentos dos oradores que ora se
apresenta é objeto de uma pertinaz dedicação do pesquisa-
dor e se converte em importante documento histórico, tes-
temunhando o pensamento acadêmico de uma época.

Registra ainda o contexto social, cultural e histórico de
uma sociedade que testemunhou nesse período, inclusive, a
divisão do estado de Mato Grosso e o nascimento do estado
de Mato Grosso do Sul.

Nos idos de 1976 nascia a SOCIGRAN (hoje
UNIGRAN) com a implantação das faculdades de
Direito e Administração.

Muitas pessoas colaboraram para este empreendi-
mento e a elas rendo meu preito de gratidão.

Nesta mensagem faço um recorte no tempo para regis-
trar o que significou ter aqui, na fronteira com o Paraguai,
uma faculdade de direito. Fato extremamente relevante, complexo e de um significado que
extrapola os limites da individualidade, contribuindo em muito para as mudanças na forma de
ser e de viver da nossa gente.

A implantação da primeira faculdade de direito do interior de Mato Grosso do Sul, novos
paradigmas, novos valores, conceitos outros são agregados a nossa vivência em sociedade.

A partir da formação das primeiras turmas, na década de 1980, há grande mudança também no
mercado de trabalho, até porque este período coincide com o êxodo rural, isto é, a migração das
famílias do campo para a cidade em Dourados.

Desta forma, com as primeiras formaturas, egressos da Socigran, advogados afiguram-se em
referências para o Estado, não só no exercício da advocacia, como também na continuidade da
formação alcançando a magistratura, ministério público, defensoria pública, enfim, agentes públicos
das mais variadas categorias profissionais.

É a ciência jurídica que, estudada, indica aprimoramento na concepção de ordem, de direitos e

Mensagem do presidente de honraMensagem do presidente de honra
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obrigações, nas relações sociais, familiares e profissionais.
Nesse contexto quero registrar, na condição de presidente de honra da SOCIGRAN/

UNIGRAN, quanto me gratifica poder  contribuir com a transformação de uma sociedade,
sobretudo quando esta  transformação é conseqüência da implantação de uma instituição na
área de educação.

A educação é a base da construção de uma sociedade e a ciência jurídica por conseguinte, arvora-
se como fonte propulsora deste desenvolvimento, primando pelo equilíbrio social

É mister destacar aqui o quadro de professores, plêiade de pesquisadores, estudiosos, estrelas de
primeira grandeza da ciência jurídica que  ao longo destes trinta anos, sempre foi grata referência,
pedra fundamental para a solidificação da faculdade de direito.

Nesse mesmo diapasão destaco bacharéis em direito, egressos de nossas salas de aula, têm
demonstrado eficácia e eficiência do aprendizado, com destaques em concursos públicos no cenário
nacional somando-se ao êxito profissional, sendo citados como referências no mundo jurídico, não
só em obras regionais, como nacionais e até internacionais.

Por tudo isso quero agradecer a todos que trabalharam e que trabalham pela solidificação da
Faculdade de Direito, fazendo uma referência especial, aos professores e alunos pioneiros, alcançando
a todos os acreditaram e elegeram esta instituição para ser o instrumento capaz de possibilitar seus
conhecimentos e embasamento teóricos e práticos para seus  exercícios profissional.

Meus parabéns aos idealizadores deste projeto; aos executores, enfim aos que ousaram sonhar
e fizeram do sonho um suporte sólido para conseguir concluir esta obra, verdadeiro documento que
registra com fidelidade o que pensaram, como pensaram e a manifestação deste pensamento ao
longo destas três décadas.

A base desta história está solidificada, a continuidade de sua construção depende de cada um que
está aqui hoje e que ingressará em nossos quadros amanhã. A todos fazemos nossa profissão de fé.

Murilo Zauith
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Mensagem da reitoraMensagem da reitora

Primeiramente, aos autores desta coletânea, parabéns.
Este livro é uma caixa de jóias que guarda imagens, textos,
nomes e lembranças de valor inestimável para os professo-
res, para os bacharéis que se aqui graduaram e seus familia-
res, e para a própria Instituição, sem dúvida.

Os “Anais dos 30 anos do curso de Direito da
UNIGRAN” registram momentos de júbilo, de exaltação
às conquistas que cada turma obteve após muito estudo
e superação de desafios. São histórias de vencedores. Não
obstante, é uma obra que fala-nos muito mais do que
aquilo que está escrito.

Os outros capítulos destes anais estão inscritos na his-
tória do curso de Direito da UNIGRAN que, por sua
vez, se inscreve na história do desenvolvimento de
Dourados, de Mato Grosso do Sul e, mesmo, a do Brasil.
Ao ler os nomes dos oradores de cada formatura e as
relações de formandos e professores aqui apresentados,
reconhecemos logo os de muitas pessoas notáveis em suas carreiras e na vida política, econômica
e social do Estado.

E, independentemente de notoriedade pública, os operadores do Direito que se graduaram
na Unigran  estão presentes em todas as instâncias do Poder Judiciário, nas universidades, como
professores e pesquisadores eminentes, na advocacia, como profissionais liberais, nos legislativos e
executivos municipais, estadual e federal, ou mesmo em outras áreas, como a jornalismo.

Ao lado de personalidades de nossa história local e regional e – falamos de um período de
profundas transformações, esse que se inicia em 1976 –, o leitor reconhecerá também os nomes de
amigos, conhecidos e parentes que, anonimamente, desenvolvem suas carreiras com brilhantismo e
ética, almejando o progresso da sociedade com seu trabalho. Marca da formação que incentivamos.

Por essa razão, consideramos que os bacharéis formados na UNIGRAN são atores
importantes do desenvolvimento social e do progresso econômico não só de Mato Grosso do
Sul, mas também de muitas outras localidades. Para produzir esses anais, foi necessário contatar

Untitled-1 18/3/2009, 14:1211



12

profissionais em várias outras regiões do país, onde também são membros respeitados em
instituições e empresas.  E por que temos essa certeza?

De um lado, por meio dos relatos, notícias e informações elogiosas que nos chegam, acerca da
atuação dos profissionais que formamos. De outro, porque a Mantenedora da UNIGRAN sempre
disponibilizou os melhores recursos para que as atividades acadêmicas pudessem se desenvolver no
mais alto nível. Destaquem-se ainda a experiência, a qualificação e a dedicação dos corpos docentes de
Direito ao curso, nestes trinta anos.

Todos esses fatores se traduzem em qualidade de ensino e foram reiteradamente destacados nos discursos
de formatura. Os textos desses discursos constituem-se em documentos que atestam como o curso de Direito
da UNIGRAN está sempre atualizado com as idéias e as grandes questões de cada época. Sobre atualização,
entenda-se análise crítica e reflexiva acerca dos paradigmas que se sucedem ao longo da história.

Praticamente todos os discursos trazem conteúdos filosóficos, ao lado dos agradecimentos e da
glorificação da conquista. Não sem motivo. Se hoje apenas uma pequena parcela da população brasileira
tem acesso ao ensino superior, esse acesso já foi muito mais restrito – e injusto. Tendo como princípio
dar oportunidade ao maior número possível de pessoas, a UNIGRAN sempre trabalhou no sentido
da democratização do acesso à universidade. Portanto, os textos registram momentos de grande
satisfação, valorização das conquistas e entusiasmo dos novos bacharéis em relação ao futuro.

A fé no futuro se explica, acreditamos, pelo sentimento de segurança desenvolvidos ao longo do
curso, pela qualidade de uma formação que possibilita ao profissional avaliar com clareza o presente
e propor as bases de evolução da sociedade. A turma de 1980, por exemplo, via na realização do bem
ao próximo uma das fontes de realização profissional e essa seria uma fonte de felicidade. Esse
paradigma está desatualizado?

A turma de 1982 não protestou abertamente – nem era possível –, mas posicionou-se altivamente
contra um regime político que cerceava a liberdade de expressão e o livre exercício da cidadania. Oito anos após,
a denúncia recaia contra o fenômeno da globalização e contra uma ditadura econômica que se instalava. São
fatos de uma época não muito distante, cujos contextos se apresentam claramente através dos discursos.

Entre um e outro, podemos destacar o enfoque na responsabilidade social, como fez a Turma de
1983. Aqueles formandos já desenvolviam um conceito que veio a ser tratado amplamente apenas
em meados da década de 1990. Onde eles desenvolveram essa idéia, se não nas aulas? Há ainda que
citar os formandos de 1988, ano da promulgação da atual Constituição Brasileira, que debateram os
processos de mudança no Direito, enquanto eles aconteciam.

O ano de 1985 também é bastante representativo de muitas mudanças de pensamento do
brasileiro. Em plena época de transição de regimes de governo, o discurso dos formandos foi
marcado pelos sentimentos de gratidão, orgulho e visão otimista do futuro.

Justiça, direito, inclusão e responsabilidade social, igualdade, liberdade, ética, evolução... Os temas
parecem não mudar ao longo das décadas, mas mudam sim, principalmente, a compreensão que se tem
deles em cada período. Quanto  a isso, duas turmas são claros exemplos das evoluções que ocorreram.

Entre os novos bacharéis de 1991, pela primeira vez, temos uma oradora. Isso representa um
fato social que hoje está consolidado – a presença da mulher no mercado de trabalho, com sua
competência e criatividade. Essas características transparecem na estética do texto do discurso, elaborado
em forma de uma petição judicial.

Já no presente milênio, a UNIGRAN forma um estudante índio, talvez, o primeiro indígena do país
a se tornar bacharel em Direito. A Turma de Direito de 2003 guarda esse mérito, que, em nossa
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Instituição, representa a igualdade de oportunidades a todos, sem distinção de gênero, raça ou condição
social.

Há inúmeros outros aspectos que podemos analisar, a partir dos discursos e anotações contidas
nestes anais. Para tanto, precisaríamos de outro livro. Por ora, este já retrata a grandeza da história do
curso de Direito da UNIGRAN e o valor de seus profissionais egressos.

São membros de uma intelectualidade que muito tem contribuído com a evolução das Ciências
Jurídicas em nosso Estado, e que muito orgulham a Unigran.

Rosa Maria D’Amato De Déa
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PrefácioPrefácio

30 anos. Três décadas. Tempo, história e Direito. Esse
é o tema que motiva a edição de um número especial da
Revista Jurídica da Unigran que traz um pouco de um fazer
dinâmico, sólido, transformador, comprometido com a cau-
sa do ensino jurídico.

A experiência de organizar os discursos, (re)ler a histó-
ria contada por cada um dos formandos na voz de seu
representante orador, é única, principalmente por ter parti-
cipado de forma efetiva desta história, na turma de
formandos de 1991.

A faculdade de Direito, nestes trinta anos, compôs uma
bela sinfonia, cujos acordes reverberam na alma dos
sulmatogrossenses e são ouvidos em todo o país na voz dos
seus egressos. Advogados, defensores públicos, promotores,
juízes, procuradores, professores, homens públicos, empre-
sários. É a nota diferencial característica de uma prática de ensi-
no jurídico que acompanhou o tempo. Educadora.

Nos anos oitenta, no limiar de um novo tempo, a voz dos bacharéis ecoava na defesa intransi-
gente dos direitos fundamentais, de uma nova ordem democrática. Foi lembrada a Convenção
Interamericana dos Direitos do Homem como o mais importante instrumento de proteção interna-
cional dos Direitos Humanos, nesta parte do mundo. Ela protege o direito à vida, limita a aplicação
da pena de morte e a exclui para os crimes políticos; garante o direito à integridade física, psíquica e
moral do homem; proíbe torturas e penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes,
proíbe a escravidão ou servidão e o trabalho forçado, reconhece o direito à liberdade e à segurança
individuais, proíbe prisão arbitrária, regula as garantias a um processo justo e eqüitativo.

Nos anos noventa, à luz da Constituição cidadã, a voz dos bacharéis se eleva na defesa e concretização
dos valores humanos positivados. No dizer do orador "Assistimos à cruel dívida social que este país
tem para com o seu povo, e a cada dia que passa mais longe se apresenta o dia do resgate desse enorme
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débito social.Mais cruel que a dívida externa e a dívida interna pública, é a fome de nosso povo.
Um povo com fome, sem instrução, atirado a própria sorte, à mercê dos que o exploram, forma
uma nação sem cidadãos, sem honra, sem glória, sem passado, presente ou futuro".

Nos anos que marcaram a entrada no novo milênio, a voz dos bacharéis reflete os ventos das
mudanças na concepção teórico-metodológica do ensino jurídico. As disciplinas propedêuticas,
antes no ostracismo, agora completam a formação teórico-prática das disciplinas dogmáticas. O
Exame da Ordem dá um novo indicador à formação profissional, em que os conteúdos éticos
passam a dominar o cenário das avaliações.

Mas não é só. A pós-graduação consolida-se e, com ela, novas leituras, novos autores passam a
fazer parte dos programas. A constituição dirigente deixa de ser tema apenas além-mar, para fazer
parte das discussões nas salas de aula. O mestrado interinstitucional UnB/Unigran, iniciado em
1999, é marco divisor de águas na condução do pensamento jurídico no Estado de Mato Grosso do
Sul. Seus reflexos ainda são visualizados, tanto na graduação, quanto na pós-graduação e nos artigos
publicados pelos professores da casa.

O sossego dos corredores dos primeiros anos deu lugar à agitação e ao convívio com novos
cursos, novos trajes, novos conceitos. A biblioteca, ampla e arejada, com seus encantos, reflete o
magnetismo próprio do saber. Os laboratórios sinalizam reflexões sobre os novos direitos: bioética,
biodireito, direito eletrônico, direito.

Atendendo ao fim primeiro da Revista Jurídica Unigran que é o de divulgar o pensamento
jurídico produzido no Curso de Direito, este número especial da revista, torna pública uma história
que se faz única, como único foi a mensagem do orador de 2003, primeiro indígena bacharel em
direito, filho de mãe Terena com pai Guarani, nascido e criado na Aldeia Jaguapiru, que, em gesto
pleno de significado, cumprimenta o seu povo e o faz em sua língua materna. Como ele, outros
vestiram a toga e hoje, bacharéis, defendem os direitos expressos na Constituição Federal. Esta
história está registrada nestes documentos aqui organizados.

Dr. Helder Baruffi
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ApresentaçãoApresentação

O presente trabalho tem por finalidade resgatar a me-
mória do Curso de Graduação em Ciências Jurídicas da Fa-
culdade de Direito de Dourados.

Intitulado Anais dos 30 anos do Curso de Direito re-
porta as comemorações ocorridas no dia 27 de Outubro de
2006 que incerra-se nesta data com o lançamento da Revista
especial onde podemos encontrar a relação de todos os egres-
sos concludentes do Curso de Direito, de conformidade
com o Livro Ata de colação de Grau.

Os discursos dos oradores resgatam a vivência de cada
egresso nos períodos de formação das turmas trazendo
para o presente o contexto da época nos aspectos político,
econômico, pisicossocial do povo brasileiro em especial a
comunidade Douradense do Curso de Direito.

Registram-se ainda a programação de cada solenidade
com mensagens especiais dos patronos das turmas,
paraninfos, coordenadores e diretores de todas as épocas além do corpo administrativo que em suas
tarefas contribuíram na formação de todos os egressos.

Os colaboradores foram à mola mestra para o resgate dos anais, sem os quais esta obra não viria
a lume. A dedicação de cada mãe ou familiares que guardaram com muito carinho nestes seis lustros
de existência os convites de cada solenidade de formatura.

Os colegas oradores, como eu eleitos, pelos pares para discorrer sobre a formação dos egressos
guardaram como troféu a lavra do discurso que hoje disponibiliza para as gerações presentes e
futuras sobre como foi os primórdios do curso de Direito da segunda faculdade implantada no
Estado de Mato Grosso do Sul. Por último a confraternização, motivação de mestres e pupilos para
o encontro e a materialização daquilo que foi e é o Curso de Graduação de Ciências Jurídicas e os
frutos produzidos nos segmentos da magistratura, magistério, Ministério Público, Defensoria,
Procuradores, Delegados de Polícia, Notários, Analistas Jurídicos, Consultores, Assessores  e de-
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mais segmentos que o Curso de Direito proporciona nas carreiras que abraçaram e o alvo maior a
Advocacia desejo mister de cada acadêmico.

Estar aí, portanto, a pequena colaboração deste egresso do Curso associado aos demais colabo-
radores que materializou a presente obra.

Epaminondas Lopes dos Santos
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Culto Solene na Igreja

Presbiteriana de Dourados

Dia 27/08/1980
19h30min

Pregação: Pastor Jonathan Oliveira

Missa Solene na Catedral

Dia: 28/08/1980
20h

Celebrante: Pe. Hugolino Becker
Vigário Geral da Diocese

Solene Colação de Grau

Dia: 29/08/1980
20h

Local: Cine Teatro Ouro Verde

Baile de Gala

Dia: 30/08/1980
 23h

Clube Indaiá

Solenidade

Aleixo Paraguassu Neto
André Fernandes
Antonio Umberto César
Arquimedes de Souza Menezes
Benedito Campos Pompeu Filho
Dagma  Paulino dos Reis Ballaniuc
Fausi Faker
Frederico Farias de Miranda
João Adolfo Astolfi
José Augusto da Silva
Jose Marques Luiz
Lauro Joppert Swensson
Maria Helena Pires Boschilia
Maria Regina Streicher
Ney Rodrigues de Almeida
Sebastião Andrade Filho
Silvio Aparecido Barbeta
Simon Rodrigues Zambrana
Waldir Pelicano
Wolney de Oliveira

Professores
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Adão Lopes Moreira

Afeife Mohamad Hajj

Alfredo Ervin Balko

André Lange Neto

Antonio Mantilha Neto

Antonio Sergio Caetano

Aparecido Paixão Ribeiro

Arildo Garcia Perrupato

Augusto Pires Leite

Cecília Tânia Grinberg Zauith

Célio José lima

Cicero Feitosa de Lima

Cláudio Morgado

Cleide Medeiros de Oliveira

Deraldo de Farias

Edir Ferreira Morais

Eduardo Machado Rocha

Ely Roberto Ferreira Ambrósio

Eutímio Sepulvida

Feliciano Ruiz Dias

Flávio Cerzósimo Souza

Isis Winter de Miguel

Iveli Monteiro de Carvalho

Jaira Nogueira Lemos

Jayme Medeiros

Jenoel Pereira Capilé

Jerônimo Mazurkewicz

João Gonçalves Fonseca

João Paulo Pereira dos Santos

José Floriano de Freitas

José Tibiriçá Martins Ferreira

Jozimar Alves de Alencar

Júlio Vital Ribeiro

Laudelino Balbuena Medeiros

Leonardo Adelar Braun

Luiz Carlos Fernandes de Mattos Filho

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marielva Araújo da Silva

Milton Pelegrini

Nelson Dorigatti

Olga Brandão

Onofre Lopes da Silva

Orlando Antunes da Silva

Osvaldo Feitosa de Lima

Osvaldo Rodrigues da Silva

Roseli Raquel Ricas Silva

Rubens Francisco Carneiro

Rubens Johann

Rubens Novais Dantas

Ruth Bittencourt Pereira

Suzana Maria Curcino Pedroso

Tadeu Antonio Sivieiro

Takashi Murata

Tomázia Brites

Ubirajara de Melo

Vera Lúcia Marcondes Ribeiro

Wacila Caymar Rocha

Ymera Senatore Fedrizzi

1ª TURMA

GRADUADOS de 1980
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Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

LUIZ CARLOS FERNANDES DE MATOS FILHO

Exmo. Sr. Aleixo Paraguassu Neto – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  Silvio Aparecido Barbeta –  Nome da Turma
Exmo. Sr. Silvio Aparecido Barbeta – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Antes de iniciar minha fala, peço aos presentes que nos acompanhem no elevar de um
pensamento por aquele que, prematuramente falecido, não se encontra entre nós. O nosso colega de
turma, José Domingues de Faria.

 Em virtude de ter sido escolhido pelos meus colegas de turma, para falar nesta solenidade, o
coração me é tomado de emoção. Meus lábios tremem e minhas pernas fraquejam, porém, um
sentimento maior e mais forte vem, como uma brisa suave e constante, afastando a emoção, o
tremor e o fraquejar: a felicidade. Feliz.  É como agora me sinto. Mais feliz seria eu se pudesse dizer
aos que aqui se encontram o que é felicidade, definí-la de maneira palpável.

Socorro-me do grande Mestre Rui Barbosa que, ao tentar traduzir o que é felicidade, assim expressou:
“Onde está a felicidade? No amor ou na indiferença? Na obediência ou no poder? No orgulho

ou na humildade? Na investigação ou na fé? Na celebridade ou no esquecimento? Na nudez ou na
prosperidade? Na ambição ou no sacrifício? Procuro interpretar como Rui, o grande segredo.

A felicidade, consiste no sentimento da felicidade alheia, generosamente criada por ato nosso. A
felicidade, senhores, está na doçura do bem, distribuído sem idéia de remuneração.

Felizes nos sentimos todos, pois a felicidade está justamente dentro do papel do advogado perante
a sociedade. Distribuir o bem e criar a felicidade alheia, pois o direito, já definiu Ulpiano: “é a arte do bem
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e do justo” e, assim, a bondade no distribuir o bem e a justiça provoca a felicidade de nossos
semelhantes.

Para o homem, há dois momentos especiais na vida: quando alcança sua maioridade e quando
alcança um título profissional.

Uma baseada na maioridade que, por sua vez, inaugura a crise existencial das realizações.
Outra baseada na profissionalização, que assegura uma proposição nova: a do cumprimento do

dever de contribuir com o trabalho.
Aqui estamos festejando esse último evento. Portadores de um diploma na categoria discipli-

nar do Direito, pressurosos ficamos em poder aplicar, na prática, o que aprendemos, em
benefício dos que recorrem à Justiça para obter as cautelas de suas verdades, porventura não
reconhecidas.

É o momento de demonstrar gratidão aos nossos pais que souberam incutir em nossas
mentes sentimentos de valorização do estudo como suporte de qualquer ambição legítima na
vida; gratidão aos nossos cônjuges que sacrificaram os poucos momentos em que podiam
compartilhar de nossas presenças, sempre dando-nos incentivo na caminhada de quatro anos
que hoje culmina com nossa colação de grau; gratidão aos nossos mestres que foram incansá-
veis nas suas lições e nos seus conselhos; gratidão aos nossos colegas que, pelo sentimento
amigo da solidariedade, do estímulo e do companheirismo, compartilhamos dos mesmos
caminhos, servindo de respaldo a quaisquer formas de dúvidas ou de esmorecimento; gratidão
à emérita gestão da Socigran, entidade mantenedora de nossa faculdade na pessoa de seu
preclaro Diretor Presidente, professor  Bóris Grinberg que, por sua vocação pedagógica,
soube imprimir a ordem e a colaboração necessárias ao sucesso de nossa jornada; gratidão
à direção de nossa escola na pessoa do Diretor Murilo Zauith que não mediu esforços para
alcançarmos o êxito que nesta noite se consuma! Gratidão ao Dr. José Garcia Neto, que na
qualidade de Governador do Estado de Mato Grosso, durante o período de luta para
implantação de nossa escola, colocou toda a força de seu cargo e do seu prestígio à
disposição de nossa causa. Gratidão, finalmente aos senhores João da Câmara, ex- prefeito
municipal de Dourados e Ivo Anunciato Cerzósimo, ex-deputado estadual por Mato Grosso,
a quem verdadeiramente, devemos a implantação das Faculdades de Direito e Administração
em nossa cidade. Enfadonho seria, porém não inoportuno, se contássemos as atitudes
tomadas por esses homens, o trabalho por eles desenvolvido na ocasião, com o objetivo
único de termos nossos cursos superiores, mantidos pela Socigran. A João da Câmara e a
Ivo Cerzôsimo, “ad eternum” nossa gratidão. Que eles não sejam olvidados!

Foi toda essa realidade de cooperação para o sucesso que, ao correr dos anos, foi asseguran-
do a consumação de nosso diploma, que determinou, finalmente, a nossa meta, os nossos desíg-
nios e as nossas responsabilidades atuais.

Somos agora bacharéis em Direito. Após as tramitações que a lei exige, estaremos, ama-
nhã, exercendo a Advocacia ou a Magistratura ou o Ministério Público. De qualquer ma-
neira, defendendo ou julgando, e até mesmo acusando nossas avaliações sobre a importância
e as grandes lides do instituto jurídico.

E hoje, talvez mais do que nunca, diante de um quadro social fértil em conturbações, ameaças,
atentados e violações dos direitos da pessoa humana, o papel do advogado, do magistrado e do
membro do Ministério Público se torna cada vez mais relevante na salvaguarda das liberdades

Untitled-1 18/3/2009, 14:1223



24

públicas e individuais. E a arma a ser usada nessa luta é a verdade.
 A verdade, para o advogado, é amor e sacrifício, mas para a Pátria a liberdade é mais cara

que tudo: “Pátria cara, carior-Libertas, Veritas carissimas.”
Damos a vida pela Pátria. Deixamos a Pátria pela liberdade. Mas à Pátria e à liberdade renuncia-

mos pela Verdade, porque esse é o mais santo dos amores. É a lição que o inesquecível mestre Rui
nos legou.

Mas, as liberdades públicas e individuais, os direitos do homem parece que não constituem
preocupação atual. Depois que o mundo ocidental proclamou a Declaração dos Direitos do Homem
que traduziu em seus artigos, assertivas que permanecem até hoje com uma gritante atualidade,
temos a premente missão de lutar para que toda pessoa humana seja igual em liberdade e em
direitos, sobre tudo após vermos tantos desses direitos humanos serem vilipendiados por todos
esses anos: Chegou a hora do homem ganhar sua importância perante o próprio homem. Os fracos
serem respeitados pelos fortes. Aqueles que não detêm o poder, respeitados pelos poderosos. Os
governados pelos governantes.

Como culminância dessa necessidade que mantém sua atualidade, tivemos, em 22 de novembro
de 1969, a aprovação em Costa Rica da Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, da
Organização dos Estados Americanos. E, pasmem, num país como o nosso, efervescente de mu-
danças políticas e sociais, essa Convenção, mais que necessária em nosso meio, não foi ratificada e
nem sequer assinada. A Convenção entrou em vigor em 14 de Julho de 1978.

Constitui, como disse Heleno Fragoso em processo junto á O.A.B., de que foi relator, a
Convenção Interamericana dos Direitos do Homem o mais importante instrumento de proteção
internacional dos Direitos Humanos, nesta parte do mundo. Ela protege o direito à vida, limita
a aplicação da pena de morte e a exclui para os crimes políticos; garante o direito à integridade física,
psíquica e moral do homem; proíbe torturas e penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes, proíbe a escravidão ou servidão e o trabalho forçado, reconhece o direito à liberdade
e à segurança individuais, proíbe prisão arbitrária, regula as garantias a um processo justo e
eqüitativo.

Protege ainda a privacidade, a honra e a dignidade, garante a liberdade de consciência e de religião,
a liberdade de pensamento e de expressão. Determina que a lei proibirá toda propaganda de
guerra ou que incite à discriminação racial. Protege a reputação alheia, a segurança nacional, a
ordem pública, a saúde e a moralidade públicas, ficando, porém, o autor de atos que agridam
esses institutos sujeitos ao sistema de responsabilidade estabelecido pela Lei.

Reconhece amplamente os direitos de reunião e de associação, sejam essa com fins políticos,
ideológicos, religiosos, culturais ou trabalhistas. A verdade, senhores, é que a solução para os proble-
mas da sociedade, só podem surgir na medida em que os homens possam discutí – los, pesá – los,
avaliá – los de maneira eqüitativa e igualitária.

Ora, senhores, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana
e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo. Qual o nosso papel, como advogados senão, através de nosso trabalho, a procura da
fundamentação desses dois bens jurídicos? Se o empreendermos estaremos fazendo aflorar a paz,
na nossa pátria e no mundo, de maneira forte e duradoura.

O ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e políticas, libertado do temor e da
miséria, não pode ser realizado se as condições, que permitam a cada um gozo de seus direitos civis
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e políticos, bem como de seus direitos econômicos, sociais e culturais, não forem criadas.
Perseguindo esses objetivos, estamos atravessando em nosso país uma época de abertura. A

anistia aos presos políticos chegou em boa hora. É o homem sendo valorizado.
Porém, a anistia não nos foi dada de presente. Foi conseguida através da luta pela Justiça, no

campo de batalha do Direito, tendo como arma a Verdade.
Foram os diversos segmentos da sociedade brasileira a pugnar. Entre esses segmentos, destaca

– se a Ordem dos Advogados do Brasil que, como uma verdadeira ponta de lança, sensibilizou os
que detêm o poder para a abertura Democrática.

Paulatinamente o horizonte vai se iluminando. A abertura vai se fazendo sentir.
Há poucos dias comemoramos um ano da assinatura, pelo Presidente, da Anistia aos presos políti-

cos, ocasião em que brasileiros que se encontravam fora de nosso território puderam voltar e assim terem
possibilidade de, junto com os que aqui se encontram, participarem das decisões nacionais.

Porém, os recalcitrantes continuam agindo. Pertencem, sem dúvida, a grupos a que interessa um
regime fechado. São extremistas. A esses não interessam os meios usados a fim de conseguir seus
intentos. Alcançar seus fins é que interessa.

Ainda podemos ouvir, retumbando dolorosamente em nossos corações, os lamentos das
vítimas dos últimos atentados terroristas de que tivemos conhecimento.

A sede da OAB no Rio de Janeiro sofreu um atentado à bomba na última quarta-feira. Uma
vítima tombou. Uma funcionária que há mais de quatro décadas trabalhava junto ao órgão represen-
tativo da classe dos advogados, a OAB. Essa mesma OAB que tanto pugnou pela Anistia e pela
Abertura. Contra esses atos insanos e criminosos, inconseqüentes e maldosos, também veemente-
mente nos posicionamos.

As soluções dos problemas não se encontram nos extremismos. Suas soluções estão na busca
da Justiça através do Direito.

Ilustres advogados, cumprir uma missão dentro da sociedade em que vivemos é o nosso
objetivo maior. A missão do cultor do direito é a missão do pacificador que, pela punição, evita a
propagação dos crimes e assegura a harmonia social, e pela absolvição do inocente restaura a respei-
tabilidade do acusado.

Entendemos que o cliente deve ser de seu advogado, não simplesmente um a mais a remunerar
– lhe o serviço, mas uma pessoa que vai ter um patrono correto e ativo de sua causa, sem engodos,
sem ambições exacerbadas, sem omissões, sem deslises, sem a máscara hedionda da farsa ou da
vilania.

Advogados da Grande Dourados, queremos adentrar nesta laboriosa classe para trabalhar pelo
Direito, dentro das normas éticas das quais cremos serem os senhores exemplos destacados. Esta-
remos, daqui para frente, lado a lado, ombreados e lutando fraternalmente objetivando a Justiça e
elevando o Direito como uma luz a nortear nossos caminhos.

Encerrando, queremos prestar uma justa homenagem ao nosso paraninfo, o preclaro pro-
fessor Aleixo Paraguassu Neto que, por seus méritos, elevado espírito humano e dedicação
ao trabalho, como professor e como magistrado, merece o nosso reconhecimento e nossos
aplausos.

Desejamos também registrar os nossos votos de estima e admiração ao nosso patrono, Profes-
sor Sílvio Aparecido Barbeta, que por sua integridade moral, seus elevados sentimentos de
solidariedade e dotes reconhecidos de inteligência e cultura jurídica, aqui está ao nosso lado, como
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sempre esteve nesses quatro anos, valorizando este ato com sua prestigiosa presença. E,
finalmente, meus senhores, saudemos hoje, o amanhã, de mãos dadas, fraternalmente, porque
estamos ligados por um dos elos mais edificantes do mundo: o direito e seus códigos, o direito
e suas leis, o direito e sua maior beleza que é, em suma, o sentimento do dever e da confiança de
distribuir justiça eqüitativamente.

Muito obrigado!
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Culto Solene na Igreja

Presbiteriana de Dourados

Dia 19/02/1981
19h30min

Pregação: Pastor Karl Roland
Jazen

Missa Solene na Matriza Nossa

Senhora da Conceição

Dia: 20/02/1981
19h

Celebrante: Pe. Hugolino Becker
Vigário Geral da Diocese

Solene Colação de Grau

Dia: 20/02/1981
20h30min

Local: Cine Teatro Ouro Verde

Solenidade

Aleixo Paraguassu Neto

André Fernandes

Antonio Umberto César

Arquimedes de Souza Menezes

Benedito Campos Pompeu Filho

Dagma Paulino dos Reis Ballaniuc

Fausi Faker

Frederico Farias de Miranda

João Adolfo Astolfi

José Augusto da Silva

Jose Marques Luiz

Lauro Joppet Swensson

Maria Helena Pires Boschilia

Maria Regina Streicher

Ney Rodrigues de Almeida

Sebastião Andrade Filho

Silvio Aparecido Barbeta

Simon Rodrigues Zambrana

Waldir Pelicano

Wolney de Oliveira

Professores
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Ademar Silveira de Oliveira

Adhemar Godoy

Adiles do Amaral Torres

Adilson Carrazzani dos Reis

Antonio Carlos Jorge Leite

Antonio Wilson Dalla Martha

Archimedes Lemes Soares

Augusto Emiliano Gama

Augusto José Bueno de Oliveira

Bento Biagi

Cider Cerzosimo de Souza

Cleide Moroz Leite

Edegar de Mattos

Edison Fernandes Neto

Elenir Ávalo

Elza Leal Camargo

Eny Cleyde Sartore de A. Prado

Ernando Rodrigues Amorim

Ioni Lima de Freitas

Jéferson Ramão R. Sensi

João Alves dos Santos

João Fernando Townsena

Joaquim D´Assunção F. De Souza

Joel da Silva Machado

Jorge Picolotto

Jorge Roberto Salomão

José Antonio Ribeiro

José Braga

José Roberto Carli

Juarez Antonio Zenatti

Jurander Parré

Laudelino Limberger

Leonildo Panage Lopes

Lucia Helena Giorgi dos Santos

Luiz Roberto Martins de Araújo

Manfredo Alves Correa

Manoel Guilherme de Souza

Manoel Renato Ribeiro da Silva

Marcelino Duarte

Marco Antonio Cunha

Marcos Antonio da Fonseca

Maria Cristina Silvério Lacia

Maria Dorathea Xavier de Matos

Marieta Pereira de Souza

Marlene Ribeiro da Silva

Nair Menezes Nóia

Nelson Azambuja Almirão

Néri Azambuja

Oldemar Lutz

Paulo Nobuo Tanamati

Ramão Perez

Ricardo Antonio do Rego

Romeu Dokko

Seigi Araki

Sergio Bett

Simone Regina Depiere Werner

Sirderley Brandão Stein

Stanislau Akio Namiuch

2ª TURMA

GRADUADOS de 1980
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Takeo Ohira

Tebina Silveira Vianna

Valdelírio de Almeida Pires

Valfrido Soley Valiente

Vânia Lúcia Vargas Souto

Waldemar Dorta

Walter Carbonaro
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Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

LAUDELINO LIMBERGER

Exmo. Sr. José Augusto de Souza – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  José Marques Luiz –  Nome da Turma
Exmo. Sr. João Adolfo Astolfi – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Na pessoa do presidente, Murilo Zauith, quero cumprimentar a todos os integrantes da
Mesa Diretora;

Aqui estamos nós vivendo uma situação indefinida, é um misto de euforia e melancolia; estamos
ao mesmo tempo, a um só momento felizes e preocupados, angustiados e sorridentes, é a incerteza
do futuro que toca as profundezas de nossa alma.

É certo que estudamos muito. É certo que muito ainda teremos que estudar porque o curso de
direito, sobretudo este curso, é exigente, impõe obrigações tantas, requer dedicação permanente,
afinal nosso mister é defender o direito do outro, que quem confiou em nós a solução de seus
problemas.

Somos a segunda turma de um mesmo ano. Adentramos aqui em 1976  e agora, no final de 1980
já estamos colando grau.

É pouco tempo para tanto conteúdo, porém sabemos que a sala de aula nos deu o embasamento
necessário para continuar em busca de aperfeiçoamento profissional.

Fazendo uma reflexão, revendo as aulas que nos foram dadas, as obras que lemos, o  nível dos
professores que tivemos dá até para imaginar que estamos quase prontos para advogar.

Oxalá estejamos preparados para tão nobre missão.
E nesse sentido, caros colegas, queridos familiares é que rendemos nosso tributo aos mestres,
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aos que foram mais que professores, aos que foram amigos e souberam com a firmeza do
conteúdo transmitido serem dóceis para contribuir para nosso crescimento.

As noites mal dormidas por causa das provas já passaram.
Vivemos, no Brasil, tempo de transição, esta década de oitenta, por certo, se afigura como um

marco na vida política do país.
A democracia não tardará a raiar em nossa sociedade e o direito, a ciência jurídica é de fundamental

importância para solidificar esta transição.
Que minhas palavras, resumidas, porém sinceras e francas, digam da felicidade que temos

em, num país de analfabetos, estarmos tendo o privilégio de num lugar como este, numa terra
de fronteira, num Centro-Oeste muito aquém dos grandes centros acadêmicos estarmos
concluindo um pleno de êxitos.

Que a história seja a testemunha e o espelho fiel da luta de todos quantos colaboraram para
que pudéssemos viver este dia de glória.

Muito obrigado.
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Culto Solene na Igreja

Presbiteriana de Dourados

Dia 19/02/1981
19h30min

Pregação: Pastor Karl Roland
Jazen

Missa Solene na Matriza Nossa

Senhora da Conceição

Dia: 20/02/1981
19h

Celebrante: Pe. Hugolino Becker
Vigário Geral da Diocese

Solene Colação de Grau

Dia: 20/02/1981
20h30min

Local: Cine Teatro Ouro Verde

Solenidade

Aleixo Paraguassu Neto

André Fernandes

Antonio Umberto César

Arquimedes de Souza Menezes

Benedito Campos Pompeu Filho

Dagma Paulino dos Reis Ballaniuc

Fausi Faker

Frederico Farias de Miranda

João Adolfo Astolfi

José Augusto da Silva

José Marques Luiz

Lauro Joppet Swensson

Maria Helena Pires Boschilia

Maria Regina Streicher

Ney Rodrigues de Almeida

Sebastião Andrade Filho

Silvio Aparecido Barbeta

Simon Rodrigues Zambrana

Waldir Pelicano

Wolney de Oliveira

Professores
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Adelaide da Silva Dias

Aldory Trevisol de Oliveira

Alfredo Russo

Aloizio Ribeiro Souto

Anadir Rute dos Santos

Anízio Eduardo Izidoro

Antonio Dias Penze

Antonio Francisco do Nascimento

Antonio Noreci da Silva

 Archimedes Lemes Soares

Arlindo Mantovani

Arthur Ferreira Pinto Filho

 Augusto Emiliano Gama

 Bento Biagi

Carlos Nei Simioli Coquemala

Celso Eni Mendes dos Santos

Chande Medeiros

Choiti Takanashi

Dalila Fraile Lasmar

Damião Pereira de Souza

Djalma Sebastião Mauricio

Edegar de Mattos

Edílson Fernandes Neto

Edineia Del Vigna

Edson de Paula

Eli Roel de Oliveira

Euclides Mazurkevitz

Fauze Mohamede Alli

Francisco Moreno Sanchez

Francisco Tamio Yamamoto

Gezeli Brandão Dourado

Helio Escobar do Nascimento

Iraci Rosa de Souza

Itamar José Rangel

Ivo Benitez

Jane Fátima Ferreira de Azambuja

José Harfouche

José Maria Machado

Judite Feitosa de Queiroz

Julio dos Santos Sanchez

Juracy Alves Santana

Laurentino Santos Azambuja

Lazara Alves de Souza

Leonildo Gonçalves

Leonor Antonia Rocha Goulart

Luiz Carlos Bezerra

Luiz do Amaral

Luiz Luna de Alencar

Luiz Saraiva Vieira

Manoel Helio Alves de Paula

Maria Amélia Barbosa

Maria Dorothea Xavier de Matos

Maria Eloir Macena Bezerra

Maria Lelia

Maria P. Capiberibe Saldanha

Marlene Meneses de Almeida

Marly Ferreira Bitencourt

Max Williams Generoso da Silva

3ª TURMA

GRADUADOS de 1981
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Mituo Higashi

Nelson Dias Neto

Nelson Litter

Neuza Alves Francisco

Nilmar Fernandes

Nilson Vieira Matos

Paul Oserow

Paulo Dias Guimarães

Paulo Renato Dalzan

Romeu Dokko

Sergio Hildeberto Taube

Solenyr Araújo de Moraes

Syrlei Mendes Nogueira

Tâmara Freitas Monteiro

Teiki Tina

Terezinha Lisieux A. Moro

Wanilton Finamore

Yutaka Hashinokuti
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“Quem passou pela vida em branca nuvem,
E, em plácido repouso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu,
Foi espectro de homem, não foi homem,
Só passou pela vida, não viveu!”

Esses versos do poeta e advogado Francisco Otaviano nos dão uma visão retrospectiva da luta
travada, desde as emoções do vestibular, até este momento que vivemos, coroamento de nossa vida
acadêmica. Foram aulas entremeadas de pesquisas, trabalhos, estágios e vigílias de estudos, muitas
vezes em detrimento do nosso repouso, do lazer e da família para alcançarmos a conquista penosa
e gradativa da nossa formação jurídica e ética, dentro da filosofia cultivada pelo prof. Bernardo Baur
de que “triunfar sem obstáculos é vencer sem glória.”

O prof. José Marques Luiz democraticamente, recebeu sufrágio maciço para nos paraninfar. É a
recíproca pelos três anos de ensinamentos espargidos, é o reconhecimento pelas suas qualidades,
pela sua luta pela classe e pelos princípios da O.A.B. Termina hoje nosso relacionamento aluno-
mestre, inicia o profissional. Permita-nos, caro paraninfo, continuar recebendo e praticando vossos
princípios profissionais, colocando “ a ética acima da conta corrente bancária.”

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

JOSÉ HARFOUCHE

Exmo. Sr. José Marques Luiz – Paraninfo da Turma;
Exmo. Sr. Rêmulo Letteriello – Nome da Turma;
Exmo. Sr. José Elias Moreira – Patrono da Turma;

Autoridades, caros amigos.
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Ao prof. Rêmolo Leteriello, saudamos pelo lançamento de sua obra jurídica “Ação Reivindicatória”.
O prof. Aleixo Paraguaçu, se é valido o adágio que diz que o homem para realizar-se deve ser pai,
escrever um livro e plantar uma árvore, o senhor é um homem realizado, pois tem filho e lar sólido,
escreveu em co-autoria esse primeiro livro sobre ação reivindicatória e lança diariamente centenas de
sementes ao solo. Sementes de saber jurídico, que germinarão e produzirão frutos em seus alunos.
Sementes da justiça, lançadas nas sentenças prolatadas em suas sábias decisões. São árvores do direito
e da paz social, plantadas pelo mestre que escolhemos para dar nome à turma que hoje se forma.

Sr. José Elias Moreira, ou ainda “Zé Elias” como é chamado carinhosamente por seus munícipes.
Ao suprimirmos propositadamente o engenheiro, doutor e excelência objetivamos enaltecê-lo como
digno representante do povo, pois os grandes políticos  e administradores, somente após terem
seus méritos reconhecidos pelo povo é que passaram a ser tratados sem os formalismos. Tal como
Getúlio – ou Gegê  - e não sua Excia. Getúlio Dornelles Vargas, Juscelino ou J.K. – e não Dr.
Juscelino Kubistichek de Oliveira – e tantos outros... Sua escolha para patronar-nos é mérito seu, em
especial pelo muito feito pelo senhor à Socigran, trazendo até aqui, entre outras coisas a iluminação
e o asfalto, asfalto prometido por dois governadores e outros tantos deputados, mas realizado pela
sua administração. A sua escolha como patrono foi nossa forma de dizer obrigado, “Zé Elias”!

Dr. Bóris Grimberg e Dr. Murilo Zauith, diretores da Socigran, Rosa Maria D’amato De Dea -
secretária e em cujo nome cumprimentamos todos os demais funcionários da casa. Saibam os
senhores que palavras jamais externarão toda nossa gratidão. Assim como vocês, acreditamos nela
porque a sua estrutura e o nível do seu corpo docente, nos condicionam a enfrentar a realidade
profissional em pé de igualdade com aqueles que já militam na advocacia. É com orgulho, sem receio
que podemos  proclamar: sou bacharel formado pela Socigran.

Alexandre, o Grande, discípulo de Aristóteles, filho de Felipe da Macedônia, disse dever
mais a seu mestre Aristóteles, o qual lhe dera o alimento do saber fazendo-o forte espiritual-
mente, que a seu pai Felipe, que lhe dera a vida e alimento para o corpo. Para nós, vocês mestres
da Socigran, foram Aristóteles contemporâneos, que nos deram o alimento do saber jurídico e
ético, sustentáculo da profissão que ora abraçamos. A vocês externamos nossa imorredoura
gratidão fazendo nossas as palavras de Alexandre a seu mestre.

A vocês pais, esposos, noivos, namorados, filhos, irmãos e amigos, que embora não fre-
qüentando a faculdade, tornaram possível que o fizéssemos, esperando - nos em vigília, cada
noite, incentivando-nos e compreendendo as horas que ficávamos distantes, com vocês quere-
mos hoje repartir o nosso triunfo.

Colegas, devemos fazer da advocacia, assim como o fez santo Ivo em sua existência
terrena: um sacerdócio. Já que me lembrei de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, há uma
sátira interessante sobre sua antecipada entrada no céu.

Lá chegando, encontrou os portões celestiais abertos e foi adentrando. São Pedro, sabendo que não
era chegada a hora de Santo Ivo, pediu para que ele se retirasse. Santo Ivo, por sua vez, indagou que, se
estivesse fazendo algo de errado, somente poderia ser reprimido com a ordem de um juiz. São Pedro,
após reunião com o Senhor Supremo voltou com a carta de expulsão. Santo Ivo, que não era bobo nem
nada, informou que a carta assinada pelo juiz deveria ser entregue por um oficial de justiça.

O anjo foi à procura do oficial de justiça, porém, não havia nenhum. Assim Dr. Ivo ficou no céu.
A seguir, entrou com uma ação de conhecimento declaratória com pedidos cumulados: na incidental,
pedia que fosse declarada sua santidade; na principal, pedia que fosse declarado padroeiro dos
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advogados. Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, analisadas as provas e laudos e perícias.
Na acusação, atuou o advogado do diabo. Ao final, o supremo juiz do universo deu a santo Ivo
ganho de causa e hoje ele é santo com todos os méritos e é, também, padroeiro dos advogados.

Colegas de jornada acadêmica, assim como nosso santo Ivo que decidiu sua vida, é chegado o
momento de olharmos e avaliarmos em profunda reflexão o caminho a ser seguido: um bom
emprego, magistratura, promotoria ou livre iniciava?

Para muitos, a conclusão de um curso superior representa a possibilidade de um bom emprego
no setor público. É o maior empregador em todas as áreas. Poucos investirão os conhecimentos
adquiridos na faculdade, em iniciativa própria, nos riscos e prerrogativas de uma banca de advocatícia.
Há um temor, acentuado pela atual recessão econômica, que leva o recém-formado a optar por um
emprego por ser mais seguro e mais prático.

 Aos que se encaminharem para a magistratura, ministério público ou similar, nenhuma orientação
é mais atual que a de Rui Barbosa. Quando disse: “não sejais, pois desses magistrados, nas mãos de
quem autos penam como almas do purgatório, ou que se arrastam como esquecidos tal qual as
preguiças do mato. Não negueis  jamais ao erário, à administração, à união seus direitos. São tão
invioláveis como quaisquer outros. Mas, o direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do
mendigo, do criminoso, não é menos sagrado, perante a justiça. Antes, com os miseráveis, é que a
justiça  deve ser mais atenta... porque são os mais mal defendidos: e, “qui fidelis est in  mínimo, et in
majore fidelis est”. Àqueles que ainda não decidiram, talvez as palavras do Dr. Abel Nunes Proença
despertem em seus corações a chama pela advocacia, ei-las: “Se os engenheiros constroem cidades, se os
médicos curam, são os juristas que possibilitam, pela criação de normas, a existência de todos em
pacífica sociedade. O templo da justiça é sustentado por duas colunas básicas: a da acusação e a da defesa,
sem justiça, haverá tão somente a permanência do parcialismo variável dos detentores do poder.

O papel do advogado é sempre digno e honrado, pois é ele quem assegura a todo cidadão, pobre
ou rico, um direito natural e constitucional, o direito de defesa.

Entretanto, caros colegas, o que nunca deveremos cometer é, descendo da majestade de nossa
profissão, macular nossa beca e nosso juramento para igualar-nos, por ações ou comportamentos,
a eventuais criminosos que venhamos a ter por clientes.

Deveremos sim, como nos lecionou o paraninfo José Marques, por a ética acima dos inte-
resses econômicos.

Ao colarmos grau esta noite, assumimos, tacitamente, um compromisso com a Pátria e com a
Ordem dos Advogados do Brasil, compromisso de reavivamento do sentimento jurídico, a pregação
da incoercível imposição da liberdade com a responsabilidade. Não deve haver liberdade sem respon-
sabilidade, mas igualmente, não se deve –  por iníquo – impor responsabilidade sem liberdade.

Em linha ideal e sob o primado da liberdade, cumpre propugnar-nos hierarquia axiológica consti-
tucional da nação – pela dominância do dogma: Omnis potestas ab jure, ou  seja, “todo poder deriva do
direito” já que é o princípio da juridicidade do estado e a sua limitação pelos liames do direito.

E que a tocha da liberdade, da responsabilidade e do direito ilumine governantes e governados,
e mostre a todos o caminho e a alavanca do impulso coletivo para a construção da Pátria. Sejamos,
em suma, escravos da lei para que possamos ser livres.

Muito obrigado.
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19821982
4ª Turma
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Solenidade de 1982

Missa Solene na Catedral

Dia:15/12/1982, ás 19 h
Celebrante: Frei Hugolino Becker

Solene Colação de grau

Dia: 15/12/1982, ás 20h30min
Cine Teatro Ouro Verde

Culto Solene

Dia: 16/12/1982, às 19h
Igreja Adventista do Sétimo dia

Baile de Gala

Dia: 16/12/1982, às 23h
Clube Indaiá

Solenidade

Aleixo Paraguassu Neto

Antonio Luiz Lachi

Benjamin Duarte Fernandes

Ernesto Antunes de Oliveira

Fausi Faker

Harisson de Figueiredo

João Adolfo Astolf

José Augusto de Souza

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Júlio Furlaneto Belluci

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Maria Regina Stricher França

Marina Evaristo Wenceslau

Rêmolo Leteriello

Sebastião Andrade Filho

Silvio Aparecido barbeta

Sérgio Guimarães Dias

Simon Rodrigues Zambrana

Wolney de Oliveira

Professores
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4ª TURMA

GRADUADOS de 1982

Alberto Campos Perdomo

Américo Monteiro Salgado

Aniano Arecio

Antonio de Oliveira Mendes

Antonio de Souza Ramos Filho

Antonio Elias de A. Maciel

Antonio Fernandez de Souza

Arcendina Rafael Silveira

Aurélio Martins de Araújo

Auzenira da Silva Milan

Carolina Cimatti Pereira

Dion Ross Kasakoff

Eliza Rosa Ramires Gomes

Eunice Castelão

Francisco de Assis Moura

Gassen Zaki Gebara

Geraldo Alves Damasceno

Geraldo Lopez de Assis

Gilberto Alves Correa

Guilhermo Augustin A. Pinto

Ivo Osmar Kochenborger

Jacir Brunetto

Jeni Bernardes Townsend

João Carlos da Costa Sobrinho

José Adauto do Nascimento

José Aparecido Rigatto

José Aurélio de Lima Alves

José Avelino e Silva

José Carlos Santiago

José Demontie Soares Leite

José Roberto Pereira

José Wanderlei Bezerra Alves

Laureano José Pereira

Lenídia Antonia da Silva

Lúcia Maria Longen

Luiz Carlos Montagner

Margareth Yoshihara

Maria Celeste da Costa e Silva

Maria Dalva Nogueira

Maria de Lourdes Santos da Silva

Maria Magno de Souza Lopes

Maria Terezinha Gialdi da Silva

Marina Hiloko Ito

Nelcy Hajar Derzi

Nilton Martins Penzo

Orlando Nilson Tonin

Orlando Pereira de Campos

Pedro Paulo Pancotte

Rosemar Ângela Ferreira Perrupato

Rubens de Lima Jorge

Rubens Mozart Carneiro Bucker

Rute Fiel de Quevedo

Sandra Brandão Derzi Rezende

Sergio Aparecido Breda

Sergio Valério

Sidney Gomes

Sonia Maria Carvalho Chagas

Vera Helena Freire de Vasconcelos
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Verônica Viana Braga

Vilma Fátima de Carvalho Simões

Willi Campestrini

Zara Maria Batista Leite Lacerda
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Exmo. Sr. Harrison de Figueiredo – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Aleixo Paraguassu Neto – Nome da Turma
Exmo. Sr. Sergio Guimarães Dias – Patrono da Turma

Autoridades, Caros amigos.

Como orador da turma de formandos, optei inicialmente, por lhes discorrer hoje acerca do
“posicionamento dos bacharéis, em face à realidade brasileira”. Mas ao esboçá-lo, num momento de
meditação, surgiu a hesitação e desisti.

Desisti sim, porque senti que analisá-lo, mesmo que superficialmente, exigiria um esforço além
das minhas possibilidades.

Teria que tecer comentários desabonadores, acerca de assuntos de elevada importância, tais como: o
casuísmo que impregnou nossa legislação, as sufocantes decisões, emanadas do poder central, a combalida
situação econômica, a precária redistribuição de rendas, a desequilíbrio da nossa balança de pagamentos.

Haveria de chorar nas filas, a derrocada da Previdência Social.
Haveria até de vergastar organismos opressores, sobre a fragmentação da nossa cultura, sobre a

desumana destruição do nosso indígena e ainda sobre a lastimável ausência de ideais nacionalistas.
Haveria ainda, de solicitar escusas, a nossos antepassados pelo que não fizemos para preservar

até mesmo o patrimônio ecológico que nos legaram.
Por conseguinte, escolhi como tema para enfocarmos:   “O homem, a liberdade e a justiça”
Por entender que todos aqueles problemas, afetam antes de tudo ao homem, e este não prospe-

ra senão ‘a sob a aura da liberdade e sob o manto da Justiça.
Prefiro lhes falar desta vítima de um mundo onde o capital, a riqueza e os valores materiais

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

LUIZ CARLOS MONTAGNER
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parecem estar acima de todos os outros conceitos humanísticos.
O assombroso processo tecnológico, em que a máquina invade e domina a própria natureza do

homem, suprindo-lhe a inteligência e o esforço, mas obscurecendo-lhe a vontade, vem causando
uma espantosa revolução, germinando ódios, precipitando a destruição e fomentando a injustiça.

Em conseqüência dessas normas, o homem tem que sacrificar enorme parcela de si mesmo,
espoliado nos seus dons melhores: liberdade e justiça.

Esta data assinala o marco inicial de nossa arrancada, o despertar das consciências, o eclodir da
realidade, o início de nova vida profissional, a tomada de posição ante um amplo leque de proble-
mas que se descortinam, e que exigirão nossa contribuição à causa da humanidade.

 Aos poucos, o homem é domesticado, dirigido em tudo, menos no que lhe convém, e mais no
que interessa ao seu opressor, sendo lesado aos poucos na grandeza dos atributos de sua origem.

Nesse mundo conturbado, onde os conflitos sociais, econômicos e políticos se sucedem, onde
os problemas desafiam a força e a capacidade humana, não poderemos nos omitir permanecendo
inertes, omissos e insensíveis, pois estaríamos  buscando refúgio no esconderijo vergonhoso e
degradante onde se asilam os covardes.

A educação processa o homem, prepara-o para a sociedade, e esta, imperfeita e brutal, tenta usa-
la em seu desabono.

Nós que cultuamos o Direito, temos a nobre missão de mantermos o equilíbrio social, procu-
rando adaptar a realidade social às normas legais.

Hodiernamente, o homem é conduzido pelas vias de comunicação pela trilha da submissão, o
que muitas vezes lhe tolhe a liberdade.

Depois a ignorância cultural, o medo, a fome, o desemprego, a violência, a injustiça e o cárcere –
talvez como a última hospedagem.

O homem, ser superior, para não se ver frustrado, nem infeliz, nem oprimido, nem transforma-
do em mero objeto, deve reagir com energia à qualquer proposta de suborno, somando pontos na
conquista, palmo a palmo, dos melhores princípios morais. Não bastará, portanto, cumprirmos
nosso dever como operadores do Direito, devemos nos rebelar contra a malsinada realidade, pois tudo
será caro se tivermos que dar em troca, uma partícula de nossa honra.

Haveremos de cultivar a liberdade e a justiça, aprimorada na instrução, repelindo toda forma de
corrupção, opressão e totalitarismo. Lembremo-nos de que do comportamento reto, limpo,
inatacável de cada um, nascerá e frutificará a frondosa árvore de nossa classe profissional.

E aqui evocamos as palavras do grande mestre LydioMachado Bandeira de Melo: “Na terra
sem direito, não há concórdia, nem harmonia, nem tranqüilidade, nem paz, nem ordem, nem
estabilidade, nem o poder de cada qual realizar o seu destino.”

Quando cada um de nós estiver no trato com as frias formas técnicas, das nossas atividades
quotidianas, deverá atentar sempre que, atrás de tudo, estarão invariavelmente o calor e as esperanças
de um ser humano, sobre quem recairão as conseqüências de nosso trabalho.

Finalmente aqui vai um apelo, aos nossos mestres, aos nossos amigos e a todos os homens de bem:
Ajudai-nos a não só trilharmos os melhores caminhos, mas a prosseguir rasgando novas fronteiras,

sem compromissos subalternos, abrindo novos horizontes, rompendo as estruturas da opressão e da
corrupção, sufocando a violência, combatendo as injustiças com as armas da lei, lutando contra o erro com
a espada da verdade, amparando o desvalido e mostrando à humanidade o caminho da justiça.

Obrigado.
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Dia 16 de dezembro de 1983

Culto Ecumênico

Cine Ouro Verde, às 19h

Dia 16 de dezembro de 1983

Colação de Grau

Cine Ouro Verde, às 19h30min

Dia 17 de dezembro de 1983

Baile de Gala

Clube Indaiá

Solenidade

Aleixo Praguassu Neto

Antonio Franco da Rocha

Arildo Perrupato

Benjamin Duarte Fernandes

Célio José de Lima

Ernesto Antunes de Oliveira

João Adolfo Astolfi

Jorge Eutácio da Silva Frias

José Augusto de Souza

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Julio Furlaneto Bellucci

Lineu Borges

Luis Tadeu Barbosa  Silva

Maria Regina Stricher

Marina Evaristo Wesceslau

Paulo Tonamatti

Pedro Paulo Pancoti

Rêmulo Letteriello

Rubens Francisco Carneiro

Sérgio Guimarães Dias

Silvio Aparecido Barbeta

Simon Rodrigues Zambrana

Valdeir Justino

Professores

Untitled-1 18/3/2009, 14:1248



49

Ademar Ferreira

Adrião Coelho Pereira

Aldo Santore

Álvaro Scriptore Filho

Amadeu Pires de Carvalho

Antonio Franco da Rocha Junior

Antonio Hadime Nakamura

Antonio Leite Araújo

       Areu Ribeiro Borges

Arthur Indalecio Martins

Auro Dias

Bruno Bertoto

Carlos Adão Nogueira Lopes

Cícero João de Oliveira

Cid de Holleben

Dalva Maria Alves

Delni Melo da Conceição

Dione Michels Sá

Djailson da Silva

Domingos Ancelmo da Silva

Donizete Aparecido Lamboia

Eduardo Tiosso Junior

Ely Dias de Souza

Embracio Nolasco de Souza

Eny Milan

Fátima Helena Atala Neto

Francisco Osvaldo Liborio de Alencar

Gelza Jose dos Santos

Geraldo Aparecido Barbeta

Gerson de Matos Torraca

Gervasio Scheid

Gildo Nespoli

Hermes Antonio Arisi

Ianê Geny da S. Milan

Ilton Santos Sabala

Ises Maria Pires de Queiroz dos Santos

João Arnar Ribeiro

João Bosco Gonçalves Saburá

João Cesário Mota

João Viana Portela

Jorge de Souza Rosa

José Carlos de Souza

José Carlos Manhabusco

Jose Eustáquio de Queiroz Junior

José Gonçalves de Lima

Jose Paulo dos Santos

Josefa Guerra Mattos

Leuí Moroz

Lindaura de Abreu Bonelli

Lourival Francisco Inocêncio

Lucia Tonelle Brustolin

Luciano Alberto de Souza

Lucilio Del Grandi

Luisa Toshi Tsunoda

Luiz Ademir Marques

Luiz Antiocho Couto

Marcelo Cezar Medeiros de Oliveira

Márcia Scarabel

5ª TURMA

GRADUADOS de 1983
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Maria Angélica da Silveira

Maria Aparecida Oliveira Couto

Maria Teixeira de Oliveira

Maria Tereza Balsani de Oliveira

Mauro Caualli

Miguel Bitencourt do Amaral

Nery Alvarenga

Nestor Loureiro Marques

Nilza Sueli Amantéa

Oswaldo Mochi Junior

Rógina Clery Milan Brochado

Rita Maria de Andrade Rosa

Romeu Lourenção Filho

Rosangela Scarabil

Roseval Ferreira Lima

Salvador Loureiro

Sebastião Nogueira Faria

Shirley Garcia de Oliveira

Sueli Luzia Nogueira

Valdir Olenski

Valmir Alaercio dos Santos

Vanderlei Almeida Turini

Vanildo Gomes Martins

Vera Lucia Guimarães Gonçalves

Waldir Balbuena Medeiros

Waldir Marques

Waldomiro Rodrigo de Vasconcelos

Walter Matheus Micheletti

Wilson Souto
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Exmo. Sr.  Sergio Guimarães Dias – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  Marcos Antonio Bernardes Da Silveira– Nome da Turma
Exmo. Sr.  José Goulart Quirino – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Rogo, antes de prosseguir em minha fala, a bênção de Deus a todos os presentes e, também,
àqueles que hoje não podem aqui estar, nesta noite simbólica, e testemunhar este acontecimento de
magnitude ímpar na vida dos formandos e de todos, que direta ou indiretamente, se envolveram na
formação destes dignos bacharéis em Direito.

Inicio esta mensagem e nortearei minhas palavras, por uma citação do Professor Márcio Aranha,
da Universidade de Brasília:

“O profissional do direito é antes de tudo alguém em constante formação na vida social, partícipe
da cidadania em seu sentido mais forte”.

O graduado em direito tem o potencial para atuar em todas as áreas jurídicas, mas deve
ter a convicção de que a sua responsabilidade social é a feição mais importante do desempe-
nho de sua função, e o futuro jurista poderá trazer muitos benefícios para a sociedade se
tiver a plena noção de seu verdadeiro papel e exercê-lo de forma condigna e apegada aos
valores mais nobres.

Entendo que a conseqüência essencial do desempenho da função de operador do direi-
to deva ser o avanço de uma sociedade em seus conceitos de justiça, liberdade e igualdade,

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

OSVALDO MOCHI JUNIOR

Untitled-1 18/3/2009, 14:1251



52

garantindo-se, a todos, a compreensão e participação nos benefícios decorrentes do
fenômeno jurídico.

O bom profissional do Direito deve ser um defensor da ordem jurídica, o que não significa,
necessariamente, ser protetor de uma única interpretação técnica da lei, mas um crítico ferrenho da
ordem política, sempre se recordando do adágio que afirma que:

 “A letra fria da lei mata, mas a sua interpretação a vivifica.”
Em meio a todos esses novos âmbitos de ação do futuro bacharel em direito, sabemos

que na iniciativa privada, devido ao crescimento do país, há uma grande demanda por mais
advogados. O Estado, também em expansão, apresenta uma necessidade crescente de juris-
tas. Mesmo assim, devido ao número dos cursos de direito existentes, o mercado de trabalho
tornou-se muito competitivo.

 Surge daí a importância de nós, formandos, fazermos uma opção, conscientes das dificuldades
que enfrentaremos tomando por base as lições absorvidas nesses quatro anos de curso.

Nesta ocasião parabenizo o corpo docente do Curso de Direito da SOCIGRAN que, cônscio da
função em sociedade dos profissionais em gestação, privilegia uma formação ampla e diversa, com
ênfase nas áreas da sociologia jurídica, filosofia e ética, sem se esquecer do ensino técnico e preciso das
demais áreas do direito, tanto material quanto processual, de cunho prático, que encontram seu
substrato nas noções fornecidas pelas citadas matéria.

A mensagem que transmito é a de se compreender a importância da imersão no mundo
jurídico, com vasta leitura, muito diálogo, constante aperfeiçoamento e um profundo com-
prometimento com a busca da pacificação social por intermédio do exercício das mais variadas
funções jurídicas.

Às memórias do acadêmico Marcos Antonio Bernardes da Silva e ao Professor Benjamin Duarte
Fernandes. A vida sempre nos leva a caminhos diferentes e embora tenhamos a certeza de nos
reencontrarmos, suas lembranças permanecerão inapagáveis em nossos corações.

O que gostaríamos de dizer:
“Se ainda há inocentes a defender, se ainda há abusos a reprimir, se ainda há dores causadas

pela injustiça e leis promulgadas para sará-las, o pretório continua jovem e a juventude não é
nunca melancólica, porque tem o futuro diante dela” (Calamandrei).

Aos nossos pais, primeiros mestres na ciência de viver.
Aos mestres, nossos segundos pais na senda do aprender e da ciência, nossa homenagem e

nossa gratidão.
“Nossa homenagem e nossa gratidão a todos aqueles que pela dedicação, pela amizade, pela

abnegação ou pelo simples convívio ao longo desses anos a nós se ligaram pelo vínculo da
experiência comum”.

Aos colegas com quem convivemos e carregamos a marca das experiências comuns, partamos
confiantes em busca de novas lides no exercício de nossa profissão.

Que este adeus ressoe sempre em nossos corações, pelo reflexo da saudade que já se faz presente.
A nossa amizade àqueles que nos quiseram bem e o nosso perdão àqueles que, por motivos

alheios a nossa vontade, não nos compreenderam.

Muito obrigado..
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6ª Turma
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Dia 21 de dezembro de 1984

Culto Ecumênico
Cine Ouro Verde

19h

Dia 21 de dezembro de 1984

Colação de Grau
Cine ouro Verde

19h30min

Dia 22 de dezembro de 1984

Baile de Gala
Clube Indaiá

Solenidade

Aleixo Paraguassu Neto

Antonio Franco da Rocha

Arildo Perrupato

Ademar Pereira

Benjamin Duarte Fernandes

Célio José Lima

Dárion Leão Lino

Hildebrando Coelho Netto

Jorge Eustácio da Silva Frias

Jorge Augusto Bertén

José Augusto de Souza

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Natanel M. Baldijão

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marina Evaristo Wenceslau

Paulo Tanamatti

Rêmolo Letteriello

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Guimarães Dias

Simon Rodrigues Zambrana

Valdeir Justino

Vanilton Finamori

Professores
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Adão Ramão Souza

Adenalcides Azevedo Silva

Adila Arruda Safi

Ahmed Arfur

Airon Góes dos Santos

Alaercio Abrahão Santos

Aldo Loureiro da Silva

Antonio Augusto Maciel Cunha

Antonio Dirceu Faua

Antonio Jose de Souza

Antonio Paula de Amorim

Carlos Bernardes da Silveira

Célia Maria de Almeida

Célio Braz Faria

Cidineis Vieira

Clélia Lucia Machado

Cleres de Fátima A. Pinto Rocha

Damares Tabosa Nogueira

Diva Maria Valente Soares

Edgar Monteiro Salgado

Elisa Kaor Kashinaki Namiuchi

Ely da Costa Marcondes

Erney Vieira da Rocha

Evelise Fernandes Capilé

Fátima Doracy Ferreira Prado

Francisca de Fátima Catanante

Gerson Cardoso da Silva

Giselda Aparecida Boris Castilho

Hertes Ufei Hassegawa

Ismael Carlos Messias

Jacinto Souza Neto

Jair Gregório Alves

João Miguel de Souza

João Paulo Coelho

Joaquim Silva Oliveira

Jose Aparecido dos Santos

José Bernardes dos Prazeres Junior

Jose Edson da Silveira

Jose Marcelo Carriço Garcia

José Resende

Jose Vital Castilho

Juscelino Joaquim Machado

Kátia Maria Souza Cardoso

Leonor Maria Pires Maciel

Lucy Helena Riveros M. Salgado

Manoel Barbosa de Souza

Maria Ignes Grassano S. de Souza

Maria Jose Barbosa Souto

Maria Julio Cerveira

Maria Madalena Sato Oviedo

Maria Tamotsu Nishimoto

Marilei Nardoni

Marlene Prado Severo dos Santos

Mauricio Nogueira de Queiroz

Maurivan Rodrigues de Resende

Nelson de Oliveira Brait

Nilo Odirlei Martini Ribas

Nissin José Maia Cabral

6ª TURMA

GRADUADOS de 1984
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Odelice Ana Pitol

Oliveira Sergio Borges Silveira

Patrícia de Lima Lange

Pedro Leite Furtado Junior

Rafael de Souza Fagundes

Raul de Queiroz Filho

Regina Lucia Xavier Leteriello

Renato Costa Alves

Roberto Djalma Barros

Rui Barbosa

Sergio Ricardo Fior

Sidnir Fernandes Resende

Sonia Borges Silveira

Sonia Martins

Teodoro Veron

Valdenir Machado

Vilson Ferreira

Wagner Leão do Carmo

Walmor Romeiro Saldanha

Wilson Antonio da Silva

Wilson Penha de Macedo Junior
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Exmo. Sr. José Goulart Quirino – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  José Augusto De Souza – Nome da Turma
Exmo. Sr. Sergio Guimarães Dias – Patrono da Turma

Autoridades, Caros amigos.

Quando neste momento assoberbados pelas cintilações cambiantes desta solenidade, que invade a
nós formandos a certeza da concretização de nossos sonhos acalentados no transcorrer de quatro anos,
mister se faz caros colegas que nos conscientizemos da responsabilidade que nos pesa aos ombros.

Sentimos emoção e alegria em momentos como este onde a vida se nos apresenta com a face
festiva da vitória.

Há quatro anos estávamos encarando no primeiro dia de aula, um caminhar estranho e incerto
pelos corredores da Socigran, um olhar desconhecido, um mundo diferente.

  Um sonho ganhando vida, as leis, os livros, as doutrinas, a jurisprudência, as teorias, os fatos
concretos, enfim, a sala repleta, um riso maroto escondido, um olhar terno, o estudar não só da
matéria, mas também a personalidade do colega ao lado, a matemática das notas, a soma das alegrias,
a subtração das tristezas. De repente formamos uma família.

À noite transpondo os umbrais da Socigran, os membros se reuniam para o cultivo da
persistência nos ideais.

  Uns vinham alegres, felizes e satisfeitos, outros vinham cansados, suados e desanimados,
que a luta é desigual.

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

ALAÉRCIO ABRAHÃO SANTOS
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Primeiro ano; segundo ano.
Foi-se também o terceiro.  Veio o quarto.
Foi-se o quarto e, finalmente hoje, estamos assistindo a concretização de um belo sonho.
Somos bacharéis.
Somos advogados
Será desfeita a família que se constituiu, porém em seu lugar, surgirá um círculo muito forte.

Entre alunos e Professores. Entre todos nós enfim, restasrão lembranças que o tempo não apagará,
como também não apagará as lembranças que sentimos dos colegas que se foram dentre nós no
decorrer da jornada.

Hoje três cadeiras estão vazias.
- Onde está Maria Darci Pereira da Cunha?
- Onde está Milton Rebouças Coutinho?
 - Onde está o professor Benjamin Duarte Hernandez?
Nós não os enxergamos fisicamente, mas talvez aqui estejam conosco em espírito.
Da Darci restou-nos a lembrança do sorriso que se espalhava no seu rosto pequeno, mas que ao

sorrir mostrava uma alma feliz no corpo de criança de uma mulher mãe.
Do Milton restou-nos a lembrança de um semblante, onde o desejo de viver irradiava a força de

vontade de uma luta constante.
Rendamos genuflexas nossas homenagens póstumas com preito de saudades a esses compa-

nheiros que tão cedo foram levados do nosso convívio.
Que Deus os tenha!
Que Deus também nos dê força, para continuarmos a nossa caminhada.
E se hoje somos bacharéis não podemos esquecer de que se um dia encontramos esse Direito

que tanto defendemos em conflito com a Justiça, não tenhamos dúvidas, ficaremos com a Justiça.
Lutemos pela a Justiça, caros colegas. E se a doutrina, a jurisprudência ou a Lei estiverem e se voltarem

contra o povo, tenhamos sempre o desassombro, o brio a coragem de ficarmos ao lado do povo.
Aqui agora meus colegas, mister se faz evocar com seriedade a consciência do nosso dever

profissional. Debutamos na profissão no momento historicamente difícil e de crises. A pior delas é
a crise moral que campeia pelo nosso chão brasileiro.

Estamos no limiar de um novo tempo, a ditadura que durante 20 anos cerceou direitos e
liberdades graças a Deus está com malas prontas, está batendo em retirada.

Não podemos mais acovardar com a volta ao estado de direito. Caros colegas, a Família, a
Sociedade, o Município, o Estado e a própria mãe Pátria pedem nosso compromisso.

Para que alcancemos o pleno estado de direito necessitamos urgentemente não de uma alquimia
jurídica, não de receitas transitórias, que só servem para remediar casos particulares e que servem para
diminuir dores de alguns apenas.

Do que precisamos, meus colegas, minhas senhoras e meus senhores, é de uma Lei Maior, de
uma constituição sem emenda, de uma constituição sem remendos, precisamos de uma
constituição limpa. Uma constituição emanada realmente do povo e dentro da nossa realidade.

Muitos aprendemos nesse quatros anos a respeito das leis, aprimoramos o zelo pela família,
aprimoramos a obediência ao cumprimento do dever. Aos nossos queridos mestres nossos mais
sinceros agradecimentos pela sua dedicação e doação a nós que hoje nos formamos.

Queridos colegas!
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Aqui a família se desfaz. Cada membro dela vai trilhar seu próprio caminho, a partir desses
umbrais da Socigran.

Colegas, a saudade já se faz presente, mas agora teremos que acalentar novos sonhos. Devemos
impor a nós mesmos nossos próprios desafios. Partamos nós todos imbuídos do sonho de
construir um mundo melhor à nossa volta e que Deus nos abençoe!

Muito obrigado
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19851985
7ª Turma
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Dia 18 de dezembro de 1985

Missa de Ação de Graças

Local: Igreja Matriz Dourado-Ms
    19h

Culto de ação de graças
Local: Igreja Batista

20h

Dia 19 de dezembro de 1985

Colação de Grau

Local: Teatro Cine Ouro Branco
20h

Solenidade

Ademar Pereira

Célio José Lima

Dárion Leão Lino

Hidebrando Coelho Netto

Iuderce Michelan  de Almeida

José Augusto de Souza

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Jorge Eustácio da Silva Frias

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Natanel M. Baldião

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marina Evaristo Wenceslau

Rêmolo Letteriello

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Guimarães Dias

Valdeir Justino

Vanilton Finamori

Professores
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Ademir Ricci

Adersino Valensoela Gomes

Albino Ramos

Alcedir Brocardo

Antoninho Zanolla

Antonio Moreno Branquinho

Arino Braga do Amaral

Bernadete Cherini

Celso Dorta

Celso Green

Cesar Eduardo V. D. F. Fernandes

Cláudio Lima Nepomuceno

Dinorá de Oliveira Kampa

Donato Menegheti

Dorival Cordeiro

Edivaldo Rocha

Edson Jose Guerra

Epaminondas Lopes dos Santos

Eudocio Gonzáles Neto

Francisco Moraes Costa

Geraldo Thadeu Freitas Schorn

Germano Fusini Netto

Hassan Hajj

Hisome Fujisawa

Indianara Aparecida Noriler da Silva

Iolanda São José Falcão

Joacir Jolando Neves

Joaninha Antunes de Almeida

João Alencar Dosso

João Carlos de Oliveira

João César Talon

João Ferreira Neto

João Pereira Sarraipa

José Antonio Vieira

Jose Correia

José Luciano de Assis

José Waldir Freire

Jussara Marques Rocha Gomes

Laudelino Bernardes

Lídia Maria Bueno Faria

Maria Bernardete Cantelício

Maria Cristina Campos Casarim

Maria Euzebia Gonçalves Ogêda

Maria Gabriela R. Monteiro Salgado

Maria José do Nascimento

Mariano Cândido de Arruda

Mário Akatsuka

Mario Cláus

Maristela Moreira Andrade

Moacyr Monteiro Salgado

Olice Vasques Lopez

Orlando Aparecido Pascotto

Otavio Bintencourt Rosa

Raquel Aparecida Rezende

Regina Pereira Martins

Reginaldo Aparecido Reami

Rozeli Dolor Galego

Rudimar José Rech

7ª TURMA

GRADUADOS de 1985
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Sebastião Auro N. dos Santos

Sergio Ramão Kampa

Sergio Silva

Shaher Abdel Jalil Adassi

Silvia Marlene Rodrigues Silvia

Silvio do Nascimento

Sonia Maria de Andrade

Vânia Regina dos Santos

Zahr Ahmed Salim Salen

Zaira Braga dos Santos

Zilda Marques Almeida
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Exmo. Sr.  José Marques Luiz –  Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Sérgio Guimarães Dias  – Nome da Turma
Exmo. Sr. Jorge Eustácio da Silva Frias – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Elevo a minha voz para, em nome de todos os colegas de turma, proclamar a vitória alcançada
nesta noite.

Neste momento, tomado de incontida emoção, nada mais gratificante do que para interpretar
o sentimento de felicidade que toma conta de cada um dos formandos desta noite, socorro-me
do grande Rui Barbosa que traduziu-a assim:

“Felicidade consiste no sentimento da felicidade – alheia, generosamente criada por ato nosso. A
felicidade, senhores, esta na doçura do bem, distribuído sem idéia de remuneração.”

Tal felicidade, senhores, está justamente dentro do papel do advogado perante a sociedade.
Distribuir o bem e criar a felicidade alheia.

No ano de 1982, após um processo seletivo cem alunos formaram um grupo, iniciando juntos uma
longa caminhada em busca de aprender com os iluminados mestres, a arte de interpretar a ciência do direito.

Foram cerca de 3.000 horas de estudos e de muitas noites mal-dormidas, enfrentando toda sorte
de obstáculos. Estamos, hoje, chegando ao epílogo dessa jornada, capitalizando os louros e o sabor
da vitória. Muitos dos que se propuseram a integrar esta 7ª turma de formandos da Socigran,
não tiveram êxito, por motivos diversos e agora, não estão aqui presentes. Outros, durante a

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

EPAMINONDAS  LOPES DOS  SANTOS
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caminhada, vieram a fazer parte desta equipe integrando-se aos demais colegas da turma de
1982.

Essa família universitária hoje é desfeita, em razão do objetivo alcançado. Entretanto, o fato de
termos pertencido a esta gloriosa 7ª Turma de formandos (Turma Dr. Sérgio Guimarães Dias) nos
prenderá com um vínculo muito forte. Guardaremos em nossa memória a fisionomia de cada um
dos colegas formandos e nosso tempo de convivência jamais será esquecido. Ao nos tornarmos
portadores de um diploma pela conclusão do curso de Direito, cheios de pressa estamos em aplicar,
na prática, o que aprendemos. Os nossos passos serão dados, agora, em benefício dos que recorram
à Justiça para obter as cautelas de suas verdades, não reconhecidas.

É o momento de demonstrarmos a gratidão. Inicialmente a Deus, pela nossa existência e por
nos proporcionar a alegria contagiante desta festa que muito significa para cada um de nós.

Gratidão aos nossos pais que souberam infundir em nossas mentes a valorização do estudo
como suporte a qualquer ambição legítima na vida.

Gratidão aos nossos cônjuges que sacrificaram os espaços de tempo em que podiam comparti-
lhar de nossas presenças, sempre nos oferecendo incentivo na caminhada de quatro anos que hoje se
finda com esta colação de grau.

Gratidão aos nossos mestres que, desde o prelúdio da vida escolar, foram exemplares nas suas
lições e nos seus conselhos.

Gratidão aos nossos colegas que, pelo sentimento amigo e fraterno, nessa caminhada, compar-
tilharam as alegrias que a convivência escolar proporciona.

Gratidão à direção de nossa escola na pessoa do seu Diretor, Dr. Murilo Zauith que não mediu
esforços para que esta festa tivesse o coroamento que hoje estamos presenciando.

Devemos mostrar gratidão, também, aos servidores da faculdade que, com compreensão, dedica-
ção e muita eficiência, testemunharam a caminhada penosa para que chegássemos até o final do curso.

Somos agora Bacharéis em Direito.
Estaremos, amanhã, exercendo a advocacia ou a magistratura ou o Ministério Público. De qual-

quer forma, defendendo ou julgando ou, até mesmo, acusando, estaremos servindo ao Direito.
Marcando nossas avaliações sobre a importância e as grandezas do instituto jurídico.

Pergunto: qual será a nossa missão?
O grande Rui, do alto de sua sabedoria, definiu que a missão do Advogado, também desenvolve

uma espécie de magistratura. As duas se entrelaçam, são funções diversas, mas idênticas no objetivo
e na resultante justiça.

Com o advogado, justiça militante.
Com o magistrado, justiça imperante.
Legalidade e Liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se encerra a síntese de todos

os mandamentos. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem recusar
o conselho. Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Não
antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio a estes contra aqueles. Não servir sem
independência à justiça, nem quebrar da verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou
atentados, nem pleitear pela iniqüidade ou imoralidade. Não subtrair à defesa das causas impopula-
res nem à das perigosas, quando justas.

Onde for apurável um grão que seja, de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo
do amparo judicial. Não proceder nas consultas, senão com a imparcialidade real do juiz nas senten-

Untitled-1 18/3/2009, 14:1266



67

ças. Não fazer da banca balcão, ou da ciência mercatura. Não ser baixo com os grandes nem arrogante
com os miseráveis. Servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Amar a pátria e
o próximo, guardar fé em Deus, na verdade e no bem.

Queremos prestar uma justa homenagem ao nosso paraninfo, prof.  José Marques Luiz, homem
admirável, que reúnem de maneira harmônica e completa as mais raras qualidades de advogado e mestre,
muito contribuindo para a nossa formação. Temos a certeza, prof. José Marques Luiz, de ainda
continuarmos recebendo de Vossa Excelência, a orientação necessária para palmilharmos na seara
do direito.

Dr. Jorge Eustácio da Silva Frias, ilustre mestre da SOCIGRAN, somos gratos a Vossa Excelên-
cia por ter proporcionado a cada um de nós a melhor e mais frutuosa parcela de ensinamentos que
servirão para o nosso embate profissional, o nosso reconhecimento ao patrono da turma.

É chegada a hora de dizer, senhores, o meu muito obrigado. De agradecer-lhes, também, pelo
muito que aprendi nesses quatro anos de vida universitária. Sei que nada há na vida mais belo, puro,
sublime e compensador que o amor pelos estudos.

Na gama de conhecimentos adquiridos durante a nossa vida universitária estão o respeito às leis
e às autoridades constituídas, o zelo pela célula mater da sociedade que é a família e a obediência ao
cumprimento do dever.

Aprendemos a conhecer a mansidão dos humildes e a arrogância dos prepotentes. O culto à
liberdade e a aversão aos opressores. Aprendi a ver a grandeza dos homens quando eles submetem
aos ditames da lei a ver a baixeza do seu caráter, quando tripudiam sobre essas mesmas leis subme-
tendo-as aos seus caprichos.

Aprendemos que alguns homens sentem vergonha em cometer certos atos, mas se enfurecem
quando levados a responder por esses atos perante a lei.

Aprendemos que os encantos do mundo do direito, para quem entra nele por vocação,
jamais sucumbirá.

Fomos alertados para o fato de que o jovem advogado na infância suas atividades jurídicas não
deve ficar preso à aprendizagem adquirida quando da vida acadêmica. Deve ampliar seus conheci-
mentos, descortinar novos horizontes, perscrutar novos caminhos, preparar-se psicológica e fisica-
mente para enfrentar, no exercício da profissão, o embate dos interesses antagônicos.

Senhor Diretor,
Meus Professores,
Colegas e demais componentes da mesa,
Pais, esposos, esposas, irmãos, filhos, filhas e amigos,
Saudemos hoje o amanhã, de mãos dadas, fraternamente, porque estamos ligados por elos mais

edificantes do mundo:
O Direito e seus códigos;
O Direito e suas leis;
O Direito e sua maior beleza, o sentimento do dever e da confiança de distribuir

justiça com equidade.

Muito Obrigado.
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19861986
8ª Turma
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Culto Religioso em Ação de

Graças

Data: 17/12/1986
19h

Local: Igreja Presbiteriana de
Dourados-MS

Missa em Ação de Graças

Data: 17/ 12/1986
20h

Local: Igreja Catedral Nossa Senhora
da Conceição

Sessão Solene

Colação de Grau

Data 18/12/1986
20h

Local: Cine Ouro Branco

Solenidade

Ademar Pereira

Dárion Leão Lino

Djailson de Souza

Hidebrando Coelho Netto

Iuderce Michelan de Almeida

Jorge Augusto Bertin

José Augusto de Souza

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Jorge Eustácio da Silva Frias

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Natanel M. Baldião

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marina Evaristo Wenceslau

Rêmolo Letteriello

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Guimarães Dias

Valdeir Justino

Vanilton Finamori

Wanilton Finamore

Professores
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8ª TURMA

GRADUADOS de 1986
Airton Alves Bernardes

Alcides Alves da Silva Junior

Alcino Melgarejo Rodrigues

Aline Bonfani Torraca

Ângela Parizan Faria

Antonio Marcos Marques

Antonio Nunes Padilha

Antonio Osmar Fracalossi

Aparecido Gomes de Moraes

Aparecido Scanferla

Arlindo Mariano de Farias

Ayrton Albuquerque Filho

Benedito de O. Fiorani Milan

Carla Souza Cardoso

Carlos Fernandes Farias

Carmem Silvia S. Geraldini

Celso de Arruda

Cícero Fernandes Vieira Filho

Claudia Namiuchi

Claudia Zarater Nasser

Clecio Tina

Daniel Martins Costa

Danilo Martins Maciel

Divanei Abruceze Gonçalves

Divino Mandele de Paula

Dulcelena Pereira de Toledo

Edílson Neuhans

Edivaldo Francisco Fernandes

Elizabete Luzia de S. Bernardes

Emerson Cordeiro da Silva

Enio Sergio Rangel

Ezequiel Pena Vieira

Franco Maegaki Ono

Gilberto Pereira Machado

Glades Cazaro Pereira

Idenor Machado

Inio Roberto Coalho

Itacir Molossi

Izabel Livrada Silva Gibo

Izidoro Moraes da Silva

Jair Nogueira Junior

José Antonio Alencar

José Aparecido de Oliveira

José Carlos Barbosa

José Cláudio Pereira Neto

Jose Luiz Sotolani

José Pereira de Jesus Filho

Juvêncio Gomes de Freitas Neto

Laércio Pereira dos Santos

Laucidio Pereira Cunha

Luiz Marino Haas

Luiza Conci

Manoel Érico Barreto

Manoel Garcia Fernandes Filho

Manoel Gomes

Marcel Leal

Margit Janice Pohlmann Streck

Maria Yayoi Tsunoda
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Marisa Nunes dos Santos

Mauricio Vieira Góes

Miguel Angel Montiel Ferreira

Neuza Maria de Oliveira

Odair Jose Bortoloti

Osnice Lopes Coelho

Paula Raquel Braga Montilha

Pedro Pereira de Moraes Neto

Raimundo R. Nunes Filho

Rosely de Assis Fernandes

Sandro Marcio Pereira

Sarita Marafon

Sergio Roberto Cavalli

Sidney Foroni

Silzomar Furtado de M. Júnior

Teodoro Martins Ximenes

Vera Lucia Pereira de Brito

Wafika Adassi

Waldir Fernandes

Waldir Francisco Guerra
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Exmo. Sr.  Ademar Pereira –  Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Luiz Tadeu Barbosa Silva – Nome da Turma
Exmo. Sr. Linneu Borges – Patrono da Turma

Autoridades, amigos.

Nesta noite que será inesquecível, em que a emoção é mais forte do que as palavras, distinguindo
pela bondade dos meus ilustres colegas, couberam-me, a elevada honra de representá-los nesta tribuna.

Em nenhum instante relutei em aceitar o encargo, não porque me julgasse à altura de seu
desempenho, mas, para não fugir desse chamamento e, também, pelo desejo de ressaltar a impor-
tância deste ato, em que solenemente juramos cumprir a lei e, juramos também de bem servir à
justiça, a qual mercê de Deus sempre será fiel.

Chegamos finalmente ao alto do cume que há muito começamos a transpor. Avistamos, agora,
a planície plácida e bela. Sentimos os árduos caminhos que trilhamos, lembramos dos anos transcor-
ridos e descortinamos futuros dias, e momentos absolutamente diferentes. Uns que passamos
cheios de paz e quietações de espírito, outros, aflitivos, atribulados e cheios de ansiedade. E, final-
mente, no despontar deste radioso dia recebemos o prêmio por essa longa jornada. Recebemo-lo,
com o coração pleno de alegria, um pouco dilatado pelo esforço das batalhas, porém pronto para o
novo caminho a ser percorrido.

Entretanto, pondo de lado a alegria que nos perpassa a alma, nesta hora tão marcante da vida
brasileira, em que se contrapõe profundo impasse social e econômico, e saudável reflorescer das
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instituições, é preciso meditar sobre a justiça.
Não constitui novidade afirmar que viveremos um momento dramático da vida nacional, mar-

cado por dificuldades de toda sorte que – como não poderia deixar de ser – refletem-se sobre nossas
instituições. A distância entre o país formal e o país real, apresenta-se cada vez mais acentuada,
exigindo que os homens do direito, mais do que nunca, postem-se com redobrada atenção para
atender aos reclamos de justiça.

Logo se vê que outra missão não pode situar em caminhos tão árduos, mas temeroso e bom,
que a de servir para que se proclame o que é justo.

Atentai, todavia, para a dificuldade de tal prédica, porque nos dias que correm o mister de ser
justo, não se compraz simplesmente em dar a cada um o que é seu, frente aos lineamentos do direito
vigente, que clama por mudanças, e se faz sentir numa luta que tem como fulcro a verdade, mas cujas
fronteiras enclausurarem mistérios e onde se vislumbra uma derradeira procura da liberdade.

Vivemos uma dessas horas supremas, em que o próprio destino da humanidade se apresenta
dentro de um enigma, de certo modo atemorizante, porque em todos nós, a alma se volta em
ansiedade quase neurótica em saber por quem os sinos dobram.

Por quem os sinos dobram?...
Dobram por todas as ilusões desvanecidas.
Dobram por todas as aspirações defraudadas.
Dobram por todos os ideais traídos.
Dobram, nos arraiais do direito pela fé perdida, por que seus sacerdotes não souberam renová-

la, despercebidas que estão as instituições da luz das novas conquistas sociais.
Porque o homem, esse anônimo da rua, símbolo e síntese de uma humanidade, perdeu a

confiança nos valores tradicionais, não mais crê, porque é traído a todo instante em suas esperanças
mais singelas, e é para esse ser, que a atividade de todos que compõe a justiça, deve voltar-se, para que
não continue a preexistir o aforismo de que a razão do mais forte é sempre a melhor.

Rui Barbosa, paladino do direito e da justiça, já afirmava:
“No dia em que, na vigência deste regime acabar o respeito à autoridade do Judiciário, neste dia

ter-se-o acabado de extinguir os últimos restos de estabilidade que ele ainda podia contar”.
Como vedes senhores, é sumamente difícil e por que não dizer amargurante, mercê dos cravos que

nascem na alma, dizer justiça, sendo justo, quando se tem na mão o texto frio de normas que muitas
vezes se chocam com o interesse fundamental de milhões de seres que se levantam e afirmam em uma
só voz, que não crê num sistema jurídico que periclita, por desatentar aos reclamos da paz social.

Tudo isto conduz à conclusão da necessidade de se resgatar a imagem do poder judiciário, junto à
comunidade. É precisamente neste grave momento, em que o judiciário se encontra na encruzilhada
das várias estradas para o futuro, é que definitivamente adentramos para o mundo do direito e da
advocacia, conscientes de nossa grande responsabilidade e da necessidade da união de nossos esforços,
advogados, magistrados, promotores, enfim todos que compõe a grande família do direito, para que
na futura carta política da nação, sejam atribuídos ao poder judiciário, os instrumentos indispensáveis
para a concentração de sua elevada função de promover com justiça, a composição dos conflitos sociais.

Nenhuma ordem jurídica pode se impor sem que haja no cidadão comum o sentimento de
confiança na justiça, e isso, somente poderá ser atingido quando os mecanismos de tutela dos
direitos estiverem ao alcance de todos.

O poder judiciário não pode mais comportar-se resignado e estoicamente, com a ridícula parcela que
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se lhe reserva nos orçamentos do Estado e da União. Economiza como mau administrador, enquanto
arrecada para o erário como bom exator, levando para os cofres do estado mais do que permitem gastar.

Afirme o poder judiciário sua independência e tudo mais virão por acréscimo. Um poder que se
governa não pode aceitar resignadamente, a submissão de outro poder.

Devemos pensar como poeta Paulo Bonfin  para quem :
“A inflação não deve ser a desculpa da desvalorização da moeda do caráter, nem a falta de petróleo

pode significar a ausência desse combustível espiritual, chamado vergonha.”
Em face de tal situação, irmanemo-nos nessa  cruzada, sigamos a profissão de fé de Rui Barbosa:
“Juizes, jurisdicionados, Governo, Povo, devemos todos crêr no direito, como o melhor instru-

mento para a convivência humana; na paz como a finalidade de justiça, na liberdade, sem a qual não
há direito, nem paz, nem justiça.”

Assim, passado este momento de emoção e solenidade, que cada um de nós, retorne à realidade
de nossas tarefas, marcadas por evidências dura e, por vezes, até desanimadoras.

A evidência de que o aparelho judiciário, em que pese os esforços sobre humano de seus qua-
dros, ainda está longe de ser satisfatório.

A administração da justiça é lenta, cara e entremeado de percalços.
O advogado, muitas vezes, sente se embaraçado em explicar para seu cliente o porquê da demora

da solução de sua causa, e assim desgasta e compromete a sua imagem.
O juiz, a seu turno, certamente há de sentir-se frustrado pelo volume de trabalho que recai

sobre seus ombros, e pela impossibilidade, por vezes até física, de desincumbir-se, a tempo e
hora, de suas árduas funções.

O promotor, como tutor dos interesses sociais, há também de ver-se muitas vezes, tolhido
pelas limitações que lhe são impostas pelas deficiências apontadas.

Sem que se esperem milagres, pois o momento longe está de ser propício a divagação desse tipo, é
necessário, entretanto, que nessa ocasião de festa, todos façamos humildemente uma auto avaliação.

Como poderemos, trabalhando num conjunto, senão de todo remover, ao menos atenuar as
barreiras que dificultam o exercício de nossas funções?

Certamente, a resposta a esta pergunta esta essencialmente ligada ao amor àquilo que fazemos, e
a esperança de que o futuro de nossos país justifique o sacrifício e as frustrações do presente.

Senhores, devo acabar, mas também devo agradecer, porque do alto desta tribuna lançamos hoje
nosso primeiro grito de liberdade, liberdade de penetrar no mundo de direito, liberdade de lutar por
uma justiça melhor, liberdade sobretudo de não se calar diante das injustiças e das opressões, porque
também aprendemos à ser fortes. Por isso nos ensinastes que nada há na vida mais belo, mais puro,
mais sublime e compensador que o amor pelos estudos, aprendemos o respeito às leis e as autoridades
constituídas. Aprimoremos o zelo pela família e a obediência ao cumprimento do dever. Aprendemos
a conhecer a mansidão dos humildes e a arrogância dos prepotentes. Aprendemos o culto à liberdade
e a aversão aos opressores, aprendemos a ver a grandeza dos homens, quando eles se submetem aos
ditames das leis  e ver a baixeza do seu caráter, quando tripudiam sobre essas mesmas leis, para
submetê-las aos seus caprichos. Aprendemos que alguns homens não sentem vergonha em cometer
certos atos, perante a lei. Aprendemos que encantos do mundo do direito e aprendemos que quem
entra nele pela porta da vocação, jamais sucumbirá. Aprendemos que o jovem advogado dos nossos
dias tem uma grande missão na sociedade e no mundo da tecnologia. Não pode e não deve ficar
jungido apenas aos conhecimentos jurídicos do currículo universitário. Tem que ampliar esses conhe-
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cimentos, desencortinar novos horizontes, perscrutar novos caminhos, preparar-se psicológica e
fisicamente para enfrentar, no exercício da profissão, o embate dos interesses antagônicos, sempre
dentro da legalidade da disputa. Como vees senhores mestres, muito aprendemos, mais o que
mais nos marcou nesta convivência foi o carinho e o respeito e a grande amizade que temos por
cada professor e que sempre caminhará conosco. Gostaríamos de nessa oportunidade, traçar o
perfil de cada um, dizer tudo que pensamos e que sentimos, entretanto isso não é fácil, pode se usar
apenas um vocábulo: “Obrigado”. Pode se dizer “Muito obrigado”... Mas tudo isso é muito
pouco, para o muito que vai no interior mais intimo de nossa alma: “ Um sentimento de eterna
gratidão”.

Deixamos aos senhores funcionários desta faculdade o nosso reconhecimento pela cortesia
com que nos trataram.

Expressamos aos senhores membros da congregação desta casa de ensino o nosso profundo respeito.
Deixamos aos irmãos, noivos e noivas, aos amigos, e a quantos uniram seus sacrifícios aos

nossos esforços de estudantes, o nosso profundo reconhecimento.
Às esposas e aos esposos, que compreenderam, em detrimento de seu próprio sacrifício, a

necessidade do estudo, os nossos sinceros agradecimentos.
Obrigado, também, professor Wanilton Finamore, obrigado pelo seus ensinamentos, obri-

gado pela amizade e o respeito com que nos trataste. Por isso, nada mais justo, que, em sua
inolvidável memória, a como derradeiro a dor e da nossa saudade, esta oração que tem o exato
sentido de uma prece. A lembrança de sua presença, o som suave de sua voz, soarão sempre em
nossa memória, em um murmúrio de tristeza e saudade. Do infinito onde estás, caminhando
sempre na luz, como filho do altíssimo, Paz à sua alma e à sua memória.

Aos pais, que nos acompanharam passo a passo, desde as primeiras lições escolares, que
em suas certeza inabaláveis conduziram-nos, tudo que disser-mos nesta oportunidade será
muito pouco, em relação ao muito que devemos. Tudo nos conduz às reminiscências do
passado, quantas lembranças... Quantas saudades, a infância, o primeiro dia de aula, as férias
escolares, os elogios pelas boas notas e as recriminações por aquelas que não conseguimos,
quantas saudades... Obrigado pai, obrigado mãe que hoje aqui estás. Obrigado por nos haver
conduzido à senda da vida, obrigado por ter nos segurado nos primeiros passos. Obrigado
por ter acendido a luz na escuridão, dando-nos esperança, vossos cabelos brancos, vossos
braços cansados, são o testemunho de vossas lutas e dos anos passados, obrigado pai, obrigado
mãe que já partiu, deste-nos a luz e continuas sendo o grande sol de nossas existências.

Obrigado meu Deus. Cremos no dia de amanhã da humanidade, com respeito ao homem, à
tradição do direito e sem emudecimento da voz da justiça, e o fazemos voltando os olhos para
as alturas para dizer, sem tibieza, afervorado na fé, esta súplica ditada por um vulto que foi,
para nós, a apostolo da liberdade:

“Deus, que nos infundistes o amor da beleza, da verdade e da justiça; que povoais da vossa
presença as nossas horas de arrependimento, de perdão e de segurança na vossa misericórdia; que
há dezenas de anos descobris vosso caminho; daí-nos, agora, mais do que nunca, o ânimo de não
mentir aos nossos semelhantes, de não corromper-nos em nossos interesses, de não temer ameaças,
não irritar de injurias, não fugir a responsabilidade. Se a mercê da salvação de nossa liberdade a da nossa
fortuna, da nossa paz e da nossa honra, postas nas vossas mãos onipotentes de um em satisfação das
culpas de todos, não vos detenha, senhor, a miséria do resto dos nossos dias, cansados e inúteis. Mas
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não permitais que as maquinações do egoísmo de alguns prevaleçam ao bem de um povo inteiro, que
a barbária senhoreie de novo e nossa Pátria, que os semeadores de violências e desunião vejam bendi-
tas, sobre cujos céus ascendentes a constelação de vossa cruz”

Até  Breve colegas,
Que hoje não signifique um adeus de despedida, seja apenas um encontro de recordações,

onde quer que estejamos, as lembranças e a saudade estarão presentes, presentes em cada amigo
que conquistar-mos, em cada sorriso que recebermos porque aqui aprendemos e tudo que levamos,
nada supere a amizade, e o respeito que temos por cada um. Nestes quatro anos de vivência, nesse
entrelaçamento de sonhos e aspirações, existe um colega que muito nos marcou. Marcou-nos por
sua experiência de vida, por sua força de vontade, por sua dedicação e desprendimento, incentivou-
nos nos momentos de desalentos, deu-nos forças quando estávamos por fraquejar, mostrou-nos
que a velhice não se mede pela quantidade de anos vividos, e sim pela presença de espírito. Estou
falando de uma juventude de 58 (cinqüenta e oito anos) de  idade. Estou falando do colega Carlos
Fernandes Farias.

Podemos partir agora caros colegas.
Já apita impaciente, arfa anciosa a locomotiva que nos há de transportar para bem longe. Mas,

quando na curva da estrada, sumir para nós, como um lenço  esvoaçante que saúda a derradeira casa
desta remansada plaga douradense: voltai ainda uma vez para este recanto, o nosso olhar empanado
pela névoa da primeira lágrima, divisareis, então, na linha do horizonte, o perfil de cada colega,
de cada professor, de braços erguidos num sinal de despedida, que nos fita e nos contempla, em
um enternecido adeus de saudade. Que esta visão suprema de nossa vida escolar, nos siga e nos
acompanhe para sempre.

Obrigado.
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9ª Turma
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Aula da Saudade

14 dezembro de 1988
19h

Auditório da Socigran

Missa Em ação de graças

15 dezembro de  1988
18h

Catedral da Matriz

Culto de Ação de Graças

15 dezembro  1988
19h30min

Cine Ouro Verde

Colação de Grau

15 dezembro 1988
22h

Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira

Dorival Moreira dos Santos

Djailson de Souza

Jorge Augusto Bertin

Jorge Eustácio da Silva Frias

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Goulart Quirino

José Marques Luiz

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Natanel M. Baldião

Linneu Borges

Luiz Paulo Cortin Guimarães

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Odila Schwingel Lange

Raul Grigoletti

Marina Evaristo Wenceslau

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Guimarães Dias

Sultan Rassalan

Valdeir Justino

Vanilton Finamori

Wanilton Finamore

Professores
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9ª TURMA

GRADUADOS de 1988
Alairton de Melo

Alvany Rodrigues Julio Silveira

Antonio Carlos Souza Pinheiro

Antonio Farias de Souza

Aparecido Pimenta dos Reis

Arlene Lopes de Almeida

Azenir Hideo Kamimoto

Brasiliano Renovato dos Santos

Carina Souza Cardoso

Carlos Roberto Cunha

Claudia Cecília N. da Cunha

Claudia de Freitas Gouveia

Edivaldo Custódio

Edivaldo Rodrigues

Edson Lima do Nascimento

Elcilande Serafim de Souza

Elizabeth Rocha Salomão

Elizete Nogueira Barbosa

Emílio Gamarra

Erasmo Correa Souza

Fernando Gonçalves de Carvalho

Francisco Eduardo Custódio

Franco Jose Vieira

Gerônimo Ribeiro de Souza

Hemini Ahmed Salina Tem Caten

Isaque Marinho da Silva

Itaneide Cabral Ramos

João Ney dos Santos Ricco

Jose Aparecido Barcello de Lima

José Ribeiro de Melo

Leidemar da Silva Azevedo

Luiz Carlos Pontes

Luiz Correa

Manoel Messias Portugal

Marcos Aparecido Polon

Maria do Socorro Gomes

Maria Lurdes Endres

Maria Teresinha Cavalheiro Aguilera

Mauraniz Madalena Novaes e Silva

Meire das Graças O. Lopes Ferreira

Nivaldo Salvo Caravina

Oseias Vitorino do Nascimento

Osvaldo de Souza Pires

Paulo Sergio Araki

Pedro Arthur de Figueiredo

Rodolfo Benites

Roseli Daraia Moses

Rosely Debesa da Silva

Rui Volmar Pederiva

Salete de Fátima do Nascimento

Sandra Tosta Shinoda

Sergio Fernando R. Harfouche

Shirley Manzeppe

Sillas Costa da Silva

Sonia Oliveira Rodrigues

Tiane Saab Palieraqui

Valdemar Massena dos Santos

Valdir Ferreira da Silva

Untitled-1 18/3/2009, 14:1281



82

Valter Rodrigo Sana

Venilton Jose Morais Tratz

Vilma Paulovien de Castro

Wagner de Jesus Magrini

Wilson de Arruda Junior

Wilson Litter

Wilson Nunes dos Santos
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Exmo. Sr. Vice-governador George Takimoto – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Djailson De Souza – Nome da Turma
Exmo. Sr.  Ricardo Saab Palieraqui – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

“Quem passou pela vida em brancas nuvens
E em plácido descanso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça,
...
foi espectro de homem, não foi homem,
só passou pela  vida ,  não  viveu”.

Há quase dez anos atrás, nesta tribuna , essa mesma sextilha de Francisco Otaviano também foi
declamada na abertura do discurso pelo orador daquela  turma, o então bacharelando José Harfouche,
de  quem me orgulho ser   filho, e na pessoa de  quem desejo  render honra  e homenagem a todos
os  pais  de formandos  nesta  solenidade.

 Somos a primeira Turma de Direito submetida a cinco anos de curso. Isso  em tese,  nos apresenta
melhor preparados para oferecer ao Estado e ao País o produto de nosso esforço e   acúmulo de
conhecimento vindo pelo escólio de nossos mestres. Dentre nós sairão operadores do direito, seja
através do exercício da  advocacia, da magistratura ou  do Ministério Público, invariavelmente acumula-
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dos com o magistério.  Em qualquer dessas atividades temos um modelo de proceder, um homem
que atuou em todas essas esferas com proceder irretocável, sendo referência permanente.

Alguém que, como mestre,  revelou  didática revolucionária  baseado no “fazer o que ensina e
ensinar o que faz”, para não dizer da sabedoria impactante ao   ensinar multidões acerca da
justiça. Advoga até hoje, e advogou causas como a de uma mulher, que pela  ilicitude de seus
atos estava irremediavelmente condenada à  pena de morte e a absolveu; tutelou inumeráveis
causas de viúvas, órfãos e desvalidos.

Contudo, o exercício de seu Ministério Público foi o âmbito de maior repercussão de suas
intervenções. Fiscal da lei por excelência, jamais descumpriu um só preceito, sequer em sua boca se
achou engano. Promoveu ações civis que revolucionaram a saúde pública, notadamente, no  atendi-
mento a portadores de necessidades especiais, bem como idosos e menores. Curiosamente, nunca
exerceu papel de acusação, embora denunciasse com veemência toda forma de corrupção e hipocrisia,
manifestando sempre total repúdio à violência e iniqüidade.

Judicou questões tributárias e seus veredictos são citados continuamente; está na iminência de  vir
para julgar todas as causas de todos os tempos  e dessas  decisões não haverá quem recorra, para sempre.

Ele é Jesus, o Filho Unigênito de Deus, o Sol da Justiça.
Somos os primogênitos de uma  Nova Constituição, a constituição cidadã. Mas nenhuma

lei será boa  o bastante, se seus princípios não forem esculpidos na índole de cada um.  Se temos
por utópica uma sociedade onde predomina  a ética, a verdade, a igualdade social, a família  e
valores desse jaez, ao menos  que não sejamos nós, os que se colocam na berlinda do Direito e
da Justiça,   aqueles que    negam o seu efeito.

Parabéns X Turma de Direito da Socigran, sejamos, não apenas ouvintes, mas praticantes de
tudo o que aprendemos. Se temos aprendizado, temos um modelo de proceder, só nos resta
coragem e fé persistente, que nos ajude a prosseguir, com amor e esperança.

Obrigado.
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19891989
10ª Turma
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Aula da Saudade

19/12/1989
19h

Anfiteatro- Socigran
Prof. Dr. Hildebrando Coelho Neto

Culto Ecumênico

20/12/1989
19h

Cine Ouro Branco

Colação de Grau

21/12/1989
20h

Cine Ouro Branco

Baile De Gala

22/12/1989
23h

Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira

Ayton José Motta Nunes

Edson Ernesto Ricardo Portes

Hildebrando Coelho Neto

João Alberto Gomes e Silva

Jorge Eustácio da Silva Frias

Jorge Alberto Gomes e Silva

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Marques Luiz

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Natanael Machado

Luiz Paulo Cotrin Guimarães

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Matatias Pereira Alves

Odila Schwingel Lange

Raul Grigoletti

Ricardo Saab Palieraqui

Rubens Francisco Carneiro

Sérgio Guimarães Dias

Sultan Rasslan

Professores
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10ª TURMA

GRADUADOS de 1989
Adriano Lachouski

Albino Mendes

Alvani Manoel Laurindo

Alvaro de Oliveira Junior

Anilton Garcia de Souza

Antonio Franco de Carvalho

Antonio Gilmar Vieira

Áureo Adauto de Souza

Beno Loewenstein

Carlos Muchão Castilho

César Augusto Rasslan Câmara

Cícero Alves da Costa

Cláudio Eduardo Abrahão

Cléria Cunha de Oliveira

Cristiane Mendes Costa

Djalma Ferreira dos Santos

Elias Ishy de Mattos

Elza Barbosa Coelho

Fabio Luiz Bomfim Gutierre

Farney Pinto Doffiny

Fernando Augusto Freitas

Flávio Guimarães

Gilberto Alves de Souza

Gilson Hideo Tacada

Giselle Cristina Martins

Graziela Freitas Rodrigues Franco

Heder Benedito Ferrari

Idiran Jose Catellan Teixeira

João Carlos Barbosa Moraes

João Fava Neto

Jorge Luiz Carneiro

Jose Esteves de Freitas Neto

Julião Cabral

Leda Maria Medeiros Renovato

Lucimar Lacerda de Melo

Marçal Gonçalves Leite Filho

Marcela Marta Souza Santos

Marcelo Cláudio Gomes

Márcio de Almeida

Maria Arnar Ribeiro

Marilene Insaurralde

Mario Soares Ribeiro

Mariozan Rodrigues do Prado

Marisvaldo Zeuli

Miguel Protasio de Freitas

Milton Carlos Luna

Milton Sanabria Pereira

Oziel Matos Holanda

Paulo Roberto Nogueira

Paulo Santos Gigante

Pedro de Lima Cordeiro

Pedro Gomes Rocha

Ramão Jorge Rôa

Rosemar Mattos Souza

Sandra Regina Gonçalves

Sebastiana Roque Ribeiro

Selma Aparecida Nantes

Sergio Dressler Buss
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Sergio Henrique P. M. de Araújo

Tânia Cristina Pereira Souza

Tereza Aparecida da Silva

Venancio Sá Soares

Wagner de Mattos Olmedo

Waldemar Brites

Zoraide Flores do Nascimento

Untitled-1 18/3/2009, 14:1288



89

Exmo. Sr. Flávio Derzi – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Murilo Zauith – Nome da Turma
Exmo. Sr. Ricardo Saab Palieraqui – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Aceitei representá-los nesta solenidade dada a democrática, escolha de meu nome e também
pelo oportuno momento em que o país dá a si mesmo legitimidade na condução de seus próprios
passos.

É bem verdade que ainda somos aprendizes em democracia mas certamente com a eleição do
novo mandatário da nação, começamos a não olvidar direitos e responsabilidades. E a nossa classe
tem um papel fundamental nesse processo.

Este é sem dúvida nenhuma um dia muito especial talvez o mais importante de todos vividos
por nós formandos .

Labutamos a nossa formação de cinco anos com teorias, hipóteses e sistemas com princípios,
teses e demonstrações com leis, códigos e jurisprudências com expositores, intérpretes e escolas.

O pouco que aprendemos até agora terá que se juntar à oração do trabalho que com certeza
norteará as nossas ações a seguir. O saber não está na ciência alheia que se absorve, mas principalmen-
te nas idéias próprias que se geram dos conhecimentos absorvidos mediante a transmutação porque
passam no espírito que os assimila.

Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo das aquisi-

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

MARÇAL GONÇALVES LEITE FILHO
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ções digeridas. A regra mais presente que temos que ter durante esta estrada que a seguir
trilharemos, está consubstanciada no dispositivo legal pátrio em vigor, inserido na bíblia dos
estudiosos do direito que é a nossa carta magna e a isonomia tão bem aclarada pelo eminente
jurista Rui Barbosa:

“A vida não tem mais que duas portas, uma de entrar pelo nascimento, outra de sair pela morte.
Ninguém cabendo lhe a vez se poderá furtar a entrada, ninguém desde que entrou e nem enxergan-
do tudo conseguirá evadir-se à saída. Então no breve trajeto cada um há de acabar a sua tarefa com
os elementos que herdou que é parte da natureza e os que se criam com o trabalho”.

A parte da natureza varia infinitamente, pois não há no universo duas coisas iguais, muitos se
parecem, mas todos entre si diversificam. A folha da mesma planta, o salgueiro do mesmo rol, os
traços da polpa do dedo humano, tudo assim desde os astros do céu até os homens. As regras da
igualdade não consistem, senão em aquinhoar desigualmente os desiguais na mesma medida em
que se desigualam.

Tratar com desigualdade a igual ou a desigual com igualdade, seria desigualdade flagrante e não
igualdade real. Mas se a sociedade não pode igualar o que a natureza criou desigual, cada um, nos
limites de sua energia moral, pode reagir sobre as desigualdades nativas através do trabalho.

O indivíduo que trabalha acerta-se continuamente com o autor de todas as coisas, tomando na
sua obra uma parte de que também depende a dele. O legislador divino, o criador, começa e a criatura
acaba a criação de si própria. Com o conhecimento jurídico adquirido, precisamos, a partir de agora,
dar a nossa contribuição à justiça através de qualquer uma das funções de nosso ordenamento.

Aos futuros magistrados cumpre-nos cumpre-nos fazer uma observação: o direito dos mais
miseráveis dos homens, o direito do mendigo, dos criminosos, não é menos sagrado perante a
justiça do que o mais  alto  dos poderes; ante aos mais miseráveis é que a justiça deve ser mais atenta
e redobrar atenção aos mais mal defendidos, pois são  os que suscitam menos interesse.

Na missão do advogado, também se desenvolve uma espécie de magistratura. As duas se
entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objetivo e na resultante, a Justiça.

Com o advogado, justiça militante,
Com o magistrado, justiça imperante.
Cumpre-nos fazer menção e agradecer do âmago do nosso espírito àqueles que de uma forma

ou de colaboraram nos incentivando e estimulando a nossa caminhada.
Muito obrigado em nome dos bacharelandos de 89 da Socigran.
Agradecemos aos servidores da Faculdade, a todos indistintamente.
 Agradecemos também de forma muito especial, aos nossos pais, que nos ensinaram a acreditar

na humanidade, que nos deram conhecimentos e transmitiram sua crença no saber.
Aos cônjuges, noivos, namorados, familiares e amigos agradecemos efusivamente com a convic-

ção de que em cada vitória que esta carreira, nos proporcionar cada um de vocês estará por trás dela.
Somos gratos imensamente a Deus, que sempre nos concedeu a serenidade necessária para

aceitar as coisas imutáveis, coragem para modificar aquelas possíveis de serem mudadas, sabedoria
para diferenciar uma das outras.

Que nos coloque no exercício de nossa profissão o mais próximo possível de sua expressão
máxima da justiça.

Caros colegas,
Nosso empreendimento é árduo mas, seguramente um dos mais nobres, o de colaborar e até
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mesmo de fazer justiça, num país que tanto clama por ela.
Se cada um de nós colocar a mão na consciência, por certo tremeremos ante a perspectiva.
O tremer é próprio dos que se defrontam com as grandes vocações e são talhados para as

desempenhar.
O tremer sem não desanimar;
O tremer, mas não denunciar ;
O tremor com ousar;
O tremor com confiar.
Senhores Magistrados,
Colegas,
Advogados,
Promotores,
Esta Turma estará nas lides forenses atuando de forma leal e honesta, dignificando e valorizando

o aprendizado recebido de nossos mestres.
Esta é uma garantia.
Tudo faremos para que os operadores do direito cumpram o seu papel: o de fazer justiça.

Muito obrigado.
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19901990
11ª Turma
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Aula da Saudade

17/12/1990
19h

Prof. Dr. Hildebrando Coelho Neto
Anfiteatro da Socigran

Culto Ecumênico

18/12/1990
19h

Igreja Matriz

Colação de Grau

19/12/1990
20h

Cine Ouro Branco

Baile de Gala

21/12/1990
23 h

Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira

Ayton José Motta Nunes

Djailson de Souza

Edson Ernesto Ricardo Portes

Hilda Maria Precheski

Hildebrando Coelho Neto

João Arnar Ribeiro

Jorge Eustácio da Silva Frias

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Marques Luiz

Jovino balardi Linneu Borges

Júlio Furlaneto Belluci

Luiz Paulo Cotrin Guimarães

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marcos Aparecido Polon

Marina Evaristo Wenceslau

Odila Schwingel Lange

Raul Grigoletti

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Guimarães Dias

Sergio Fernando R. Harfouche

Sultan Rasslan

Valdevino Antonio dos Santos

Wilson Viera Loubert

Professores

Untitled-1 18/3/2009, 14:1294



95

11ª TURMA

GRADUADOS de 1990
Adalberto Luiz Reichert

Ademar Antonio da Silva

Adenir Alves da Silva Carruesco

Adolfo Theodoro Nauyorks Neto

Adriane de Mello Nogueira Quedir

Aécio Luna de Alencar

Antonio Godeiro Neto

Aparecido da Silva Porto

Armando Ferreira Lima

Carlos Augusto Pedroso de Barros

Carlos Yoshiaki Komori

Dalva Pereira Espindola

Darli Salete Bassani

Dilson Seiji Kumi

Diva Dias dos Santos Rigatto

Edemilson Vieira Moreno

Eliane Marques Vasconcelos e Amorim

Elton Jacó Lang

Ení Maria Sezerino

Eronivaldo da Silva Vasconcelos

Eudelio Almeida de Mendonça

Eugenia Luciene Gonçalves Ogeda

Fabio Ricardo Mendes Figueiredo

Francisco Peixoto da Silva

Geraldo Fonseca de Gouveia Junior

Helena Dias Pereira

Helia Lima da Silva

Ieda Berenice Fernandes dos Santos

Ila da Silva Fernandes

Iolália Maria de Lima

Jaime Roberto Pinheiro

Jair Portari

Janete Soares Lima

Jorge Yamada

Josafath Freitas Alves

Jose Carlos Domingues

Jose Emilio Gadioli

Jose Roberto do Nascimento

João Derli Farias Souza

Junho Cezar da Silva

Juraci de Andrade M. Menegucci

Kazuyoshi Takahashi

Laerte Jose Prietto

Liliane Martins Maciel Machado

Lourival Pereira da Silva

Lucia de Fátima C. Dantas

Manoel Eduardo Abreu

Marcio Pereira Alves

Marco Antonio P. dos Santos

Marcos Antonio S. de Assunção

Marcos Francisco Perassolo

Maria Aparecida Marangoni

Marilene Fagundes da Silva

Mario Mikio Miyashita

Mario Minoru Tsukagoshi

Marli Eberhart

Marly de Lourdes S. Ducatti

Milton Batista Pedreira

Milton Ferreira da Silva

Moacir Stein Arruda
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Nancy Maria Torres Carpes

Nestor Helio Ifran

Nilson Francisco da Cruz

Nilson Rodrigues dos Santos

Osvaldo Jose de Oliveira

Paulo César Branquinho

Paulo Marques Vaz

Pedro de Souza Lima

Reinaldo Rodrigues de Almeida

Roberto Claus

Rosa Medeiros Bezerra

Rosana Regina de L. Figueiredo

Rosane Abreu G. Pinto

Roseli Câmara F. Pedreira

Rudimar Zachert

Sebastião Fernando de Souza

Sônia Maria Ranzi

Tamiko Shiromoto

Thais Mariano Perez

Valdevino Correia da Silva

Valdir Florentino de Souza

Valmir Gonçalves da Silva

Vivaldo Rosa de Oliveira

William Maia Cabral
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Exmo. Sr. Antonio Braz Genelhu Melo – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  Sandro Martins Azambuja (in memorian)– Nome da Turma
Exmo. Sr.Valdevino Antonio dos Santos – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

No carrilhão inexorável do tempo, surge a alvorada de uma nova era de indizível alegria e
satisfação na história de nossas existências. Completamos esta etapa de uma profícua e calorosa
convivência, que tem como corolário a obtenção de nosso título de bacharéis em direito.

Venho, respaldado na confiança que vocês me depositaram, ao evocar esta oração, bradar minha
voz em tom alvissareiro sobre o novo desiderato que doravante exerceremos, bem como as expec-
tativas que a partir de agora, como bacharéis em direito ou como causídicos, desempenharemos na
nova ordem que para nós se estabelece.

Realizam-se sonhos, aumentam-se as esperanças e os tempos quase inconseqüentes de acadêmi-
cos, agora são substituídos pelas responsabilidades advindas do novo momento em que vivemos
a partir da conquista do bacharelado.

Em cinco anos, no constante e ininterrupto estudo da ciência jurídica, aprendemos a ver o
mundo e suas realidades com outros olhos, não mais ficando omissos ante a realidade injusta e
desigual que nos cerca. Aprendemos sobretudo, que é a nossa voz, o instrumento mais eficaz na
tentativa de construirmos um mundo melhor, não podemos mais admitir o pecado da omissão.

A realidade do mundo em que vivemos, exige a integração constante e diária do homem em seus
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do
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da
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ADOLFO TEODORO NAUYORKS NETO
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domínios. Não se pode perder o caudal do tempo e acompanhá-lo é necessidade premente,
juntamente com o avassalador transpassar da vida. O homem moderno não pode mais ser
prisioneiro de idéias difusas, lentas, conservadoras. O homem moderno não pode mais ser
companheiro do medo da mudança e da transformação. A era em que vivemos é a era da
decisão, em que se fazem necessários homens de têmpera, já não há mais lugar para os pulsilâmines.

A própria humanidade caminha a passos largos para essa nova realidade. A guerra, outrora
ameaça constante à pacífica existência humana, agora se perfaz como um estágio já ultrapassado da
humanidade. O homem quer a paz.

Todavia, não basta querer a paz, é imprescindível lutar por ela, e não haverá paz enquanto
persistir a fome, enquanto persistir a exploração.

Um admirável mundo novo passa inevitavelmente por uma transformação de valores, em que
as pessoas deixem de ter como padrão de aferição a riqueza, a ostentação e a força, mas passem a ter
como padrão a cultura, a dignidade e a decência.

Homens como Aníbal, Júlio César, Alexandre, Carlos Magno e Napoleão, contados em prosa e
verso por suas grandes conquistas e pelos poderosos exércitos de que dispunham e que comanda-
ram, não passaram de velhacos que espalharam medo, sangue e lágrimas.

O mundo do novo milênio que se aproxima há de se lembrar de homens como Gandhi,
Sócrates, Jesus Cristo e Martin Luther King, homens que plantaram o amor e receberam o ódio.

E a nossa própria realidade brasileira se afigura em quadro dantesco de horrores, onde sessenta
milhões de pessoas passam fome, vítimas da enorme hecatombe social em que nos encontramos.

A essa realidade, não adianta simplesmente fecharmos os olhos, mesmo porque, até agora
todos os olhos parecem estar fechados ante o apocalíptico quadro que se apresenta.

É essa a realidade de incompetência e inépcia de sucessivos governos que nos legou essa enorme
concentração de renda que faz com que poucos tenham tanto enquanto tantos nada têm.

A sociedade brasileira como um todo não pode mais aceitar e aprovar esse quadro cruel.
Transformaram o Brasil em um cartório fechado, em que aqueles que governam são os poucos

que se beneficiam, enquanto o povo, a nação, está inteiramente divorciada de seus próprios destinos.
Assistimos à cruel dívida social que este país tem para com o seu povo, e a cada dia que passa mais

longe se apresenta o dia do resgate desse enorme débito social.
Mais cruel que a dívida externa e a dívida interna pública, é a fome de nosso povo. Um povo com

fome, sem instrução, atirado a própria sorte, à mercê dos que o exploram, forma uma nação sem
cidadãos, sem honra, sem glória, sem passado, presente ou futuro.

Um país em dívida com seu povo é um país em dívida para com o seu próprio futuro, e cabe a
nós grande parte dessa responsabilidade. Não se trata apenas de procurarmos os culpados, ou de
punir os responsáveis, mas antes de tudo, e em tempo hábil, acordarmos   e buscarmos as soluções.

Precisamos de soluções, sem heróis, pobre é a nação que necessita de heróis, dizia Bertold Brecht,
necessitamos é de coragem, para fazer soar a voz da cidadania, e com ela o urgente resgate do débito
social.

 Deixemos de lado a psicopática e megalomaníaca idéia do Brasil como futura potencia do
mundo, o Brasil do século vinte e um deve ser potencia para nós brasileiros, seus filhos.

 O atual sistema político representativo peremptoriamente está falido. Aqueles que se dizem
representantes do povo, com honrosas exceções, não passam de representantes exclusivos de
seus próprios interesses. A classe política, desprestigiada e desgastada, é tão somente fruto do
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maligno sistema que afasta a nação de seu próprio destino.
Já vivemos a ditadura militar, que a base da força calou e se impôs. Vivemos agora a ditadura do poder

econômico, que a tudo compra a todos quer comprar, conspurcando todo e qualquer nobre ideal.
O imortal Rui Barbosa, já em sua época, chegou à conclusão de que diante de tudo isso, o

homem sente vergonha de ser honesto, e ri da honra.
É esta, caros colegas, a realidade que nos espera, e ela exigirá de nós muita coragem e perseverança.
É certo, caros colegas, que para cada um de nós a providência divina guarda um diferente destino.

Várias portas se abrirão ao nosso alvedrio e variadas serão as escolhas. Teremos colegas advogados,
promotores, magistrados, membros das forças de segurança pública e até mesmo aqueles que não
seguirão uma carreira jurídica, mas sempre serão bacharéis e, como tal, sempre lhes será cobrado o
honroso título que agora portam.

Aos colegas que abraçarem a nobre função de agente da segurança pública, que a lembrança da lei,
e do dever de homens que agem como instrumento da lei, seja sempre uma constante em vossa
atuação profissional.

Aos colegas que abraçarem o Ministério Público, saibam quanto é portentoso tal mister, que tem
a designação constitucional de defensor da sociedade e de fiscal da lei. O Ministério Público não é
verdugo do Estado, não é acusador implacável e ignominioso dos porões inquisitoriais da idade
média. O ministério Público é a efetiva garantia da aplicação da lei, é o promotor da justiça.

E aos colegas que abraçarem a magistratura, não se olvidem.
Ao juiz é obrigatória a sensibilidade na hora de julgar e de que o profundo conhecimento da

realidade do momento em que vivemos se faz necessário para que sentenças não sejam fruto
somente do conhecimento acumulado em manuais didáticos e técnicos, mas que tenham a profun-
didade de serem espelhos da realidade social contemporânea. Afinal sentenças divorciadas da realida-
de são sentenças iníquas.

O impoluto ofício de magistrado exige força e perseverança ante todas as pressões que ao juiz se
impõem. A lição mais sábia vem novamente de Rui Barbosa, que apela a seus afilhados quando de
sua oração àqueles moços, que se magistrados fossem não fossem daqueles em cujas mãos os autos
penam como almas no purgatório ou se arrastam esquecidos como as preguiças do mato.

A magistratura colegas, é profícua nas glórias mas é dura para com os deveres, suas exigências são
para homens de coragem, para os homens de espírito de ferro.

E a nós colegas, que escolhermos o sacerdócio da advocacia como profissão, a mais gloriosa de
todas as vocações, mas temos a obrigação de velar pelos mesmos princípios que homens como Rui
Barbosa, Evaristo de Morais, Carlos de Araújo Lima, Romeiro Neto, Heleno Fragoso, Evandro Lins
e Silva, Sobral Pinto e tantos outros sempre souberam dignificar.

Em nosso papel de advogados,haverá  a exigência constante e fiel da observância ao estrito e
rigoroso cumprimento da lei, mormente em épocas como as de agora, em que o novel texto
constitucional não raramente é violentado, sob o pretexto de se solucionar em questões econômicas
de ordem estrutural, sempre com a intenção de pegar o cidadão de surpresa.

A nós cabe o importante papel de defensores incontestes da cidadania, de forma lutar pela legalidade,
pelo regime democrático, sempre ao lado de causas liberais e progressistas, eis a cartilha do advogado.

Repudiar de forma veemente o arbítrio e a ilegalidade, o conservadorismo retrógrado e inconseqüen-
te, valhacouto de covardes e incompetentes, que temem a vontade e a voz do povo. É o arbítrio o mais
completo sinônimo da corrupção, de injustiças e da perpetuação das desigualdades. Que a lembrança do
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passado sirva de alerta para que o presente não seja uma visão de desdém em relação ao futuro.
Não tangiversar nunca com os direitos de nossos constituintes, não ceder a pressões de qualquer

forma, falar o que tiver que ser dito, sem medos, sem receios. Não arquivar na consciência uma crítica
justa a quem quer que seja, nem a juízes nem a tribunais. Heleno Fragoso em seu magistério ensinava
que dos tribunais se costuma dizer sempre que são egrégios, colendos, altos sodalícios, e do Supremo
Tribunal comumente se diz que é o excelso pretório. Dos juízes, que são funcionários do Estado
encarregados de dirimir os conflitos judiciais, se diz sempre que são eminentes, ínclitos, meritíssimos,
doutos, ilustres, e etc. As sentenças são sempre venerandas e respeitáveis, por mais iníquas que possam
ser. Nada disso tem sentido se não brigamos para que tais epítetos não passem de “letras mortas”.

Ao advogado, nobres colegas, não se dá o direito de regatear com a liberdade, pois o advogado
se destaca como vertente social do estado de direito, como homem em busca da verdade a serviço da
justiça, ele deverá seguir o itinerário da independência, sujeito somente à força de sua consciência.

Caros colegas, nesta aurora que se levanta em nossas vidas, que fique sempre presente, de forma
indelével em nossas memórias, o longo mas já saudoso período em que convivemos juntos.

E que, doravante, em nossas almas, seja forjado o espírito de luta e perseverança, no caminho que se
esboça em nossas inexistências. Oxalá que este caminho seja frondoso e florido, todavia, se alguma pedra
estiver em nossa frente, e se algum tombo tomarmos, tenhamos a humildade de aprender com os erros
e de prosseguir a caminhada, pois o homem não é senão o seu projeto na medida em que se realiza.

Que nossos projetos sejam realidade, mas os que não o forem sejam pelo menos sonhos, e
estaremos cumprindo o papel de nossas existências neste mundo.

Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado.
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Aula da Saudade

16/12/91
19h30min

Anfiteatro-Socigran
Prof. Hildebrando Coelho Neto

Colação de Grau

17/12/91
20h

Cine Ouro Branco

Culto Ecumênico

18/12/91
19h30min

Anfiteatro Socigran

Baile de Gala

21/12/91
23h

Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira
Ailton Stroppa Garcia
Ayrthon José Motta Nunes
Diva Marangoni Figueredo
Djailson de Souza
Hilda Maria Prescheki
Hildebrando Coelho Neto
Iran Pereira da Costa Neves
João Arnar Ribeiro
Jose Carlos de Oliveira Robaldo
Jose Marques Luiz
Jovino Balardi
Julio Furlaneto Bellucci
Linneu Borges
Luiz Tadeu Barbosa  Silva
Marcos Aparecido Polon
Marcos José de Brito Rodrigues
Odila Schwingel Lange
Paulo César Pereira da Silva
Raul Grigoletti
Rubens Franscisco Carneiro
Sérgio Guimarães Dias
Sultan Rassalan
Valdevino Antonio dos Santos
Wilson Vieira Loubet

Professores
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12ª TURMA

GRADUADOS de 1991
Ademir de Oliveira

Ana Lourdes do Prado

Anelise Candido de Lima Martins

Ângela Rosseti Chamorro

Antonio Henrique Gaudensi

Antonio Luiz Melotti

Aparecido Milton Boreggio

Arilton Faustino de Aquino

Augustinho da Silva

Carlos Denner Caiçara

Carlos Eduardo da Silveira

Cássia Giseli Beraldo Pereira

Celso Theodoro de Almeida

Cleunice Bitencourt Kegler

Daniella Luize de Lucia Freire

Donizete Elias de Souza

Dorcas Held Fernandes

Edenilce Trindade da Silva

Elaine Regina Ferreira

Eremilton Alves Santana

Falvio Missão Fujii

Genário Roberto de Lima

Geraldo Carlos Diniz

Geraldo Jose Pereira

Hebert Corbelino Bagordakis

Helder Baruffi

Irineu Domingos Mendes

Ismael Gonçalves Cruz

Jay Vieira Marques

João Bosco Afonso Moraes

João Roberto dos S. Figueiredo

Jose Abrão Nogueira Queder

Jose Buarque Gusmão

Jose Cezário dos Santos Filho

Jose Feliciano da Conceição

Jose Ferreira da Silva

Jose Luiz Caporicci Calça

Jose Osmar Bentinho

Jose Roberto dos Santos

Julia Aparecida de Lima

Kleber Corrêa de Souza

Lourdes Silva Marques

Lucio Flavio Joichi Sunakozawa

Luiz Alberto de Souza

Luiz de Campos Borges

Luiz Eugenio Moreira Freire

Luiz Firmino Filho

Luiz Henrique Alberti

Madalena de Matos dos Santos

Magali Leite Cordeiro Pascoal

Magna Cristina Monteiro

Margarete Keiko Kaku

Maria Auxiliadora Brito

Maria Madalena Santos

Marilda Gonçalces Pisoni

Marilda Gonçalves Pisoni

Maristela Linhares Marques Walz

Marita Eiko Uchida

Mariucia Bezerra Inácio

Marlucy Aparecida N. Ferreira
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Maurício de Souza

Mauricio Isidoro Câmara

Maurinice Evaristo Wenceslau

Mauro Martins de Andrade

Mohamad Akrama Eljaji

Munder Hassan Gebara

Narciso Afonso Vieira

Nelma Barbosa Souza

Nilda Paula Benitez

Octávio Marques

Palmira Brito Felice

Paulo Roberto Zanoni

Pedro Bispo dos Santos

Pedro Paulo Scherer

Reginaldo Marinho da Silva

Renata Maeda Nishioka

Renato Lima do Nascimento

Roberto Cirilo

Rogério Fabris Freire

Rogério Fabris Freire

Rose Ane Vieira

Roseli Alves Torres

Sergio Eduardo Abrahão

Sonia Maria O. do Nascimento

Tânia Mara Teixeira Roncatti

Tânia Marilda L. dos Santos

Teresa de F. M. da S. Mizolsichi

Valdecir Jorge

Valeria Casqueiro Garcia

Valéria Casqueiro Garcia

Valmir Elias Gonçalves

Valmir Elias Gonçalves

Vera Alba Pael Lopes

Vilson Leonardo Garcia

Virginia de Oliveira Carvalho

Welinton Câmara Figueiredo
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Exmo. Sr.   Ademar Pereira –  Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Linneu Borges  –  Nome da Turma
Exmo. Sr. Valdevino Antônio dos Santos – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Exmos. senhores e senhoras que compõem a mesa de autoridades e celebram conosco este
evento solene, senhoras e senhores, jovens e crianças que nos enobrecem com as presenças,
prezados colegas formandos, sinto-me envaidecida por ser o seu porta-voz nesta noite. Que
minhas palavras sejam um instrumento eficaz para manifestar a total gratidão dos formandos,
nesta noite memorável.

Invoco a paciência de todos porque é pela paciência que o ser humano conquista a si mesmo e
também pela paciência que a sociedade realiza seus destinos.

Começo por destacar a figura do prof. Linneu Borges – advogado competente, professor
de raro saber jurídico, firmeza de caráter e determinação, qualidades evidenciadas ao longo de
quatro anos de convívio. Sobressaiu – se como o elemento que, pelos atributos pessoais e
profissionais, deveria ser a nossa bandeira, o nosso baluarte, o exemplo para projetarmos no
mundo complexo das Leis. Nossa turma, não poderia ter um nome mais significativo e mais
dignificante que esse.

A seguir destaco a personalidade do prof. Ademar Pereira, escolhido para ser nosso
paraninfo. Como seres humanos exclusivos, colocamo-nos lado a lado, completando-nos nas
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desigualdades a buscar a pérola preciosa escondida no interior do nosso ser. E quão dignificante
é encontrá-la! A sua presença efetiva e carinhosa em toda ocasião em que foi solicitada, quando
se lhe escapava a ternura escondida no interior da alma, fez-nos escohê-lo para que fosse o
paraninfo da turma.

Em seguida, ressalto a pessoa e o desempenho do prof. Valdevino Antônio dos Santos,
professor de Direito Processual Penal, dileto amigo, companheiro entusiasta, mestre competente,
cujo humor mineiro peculiar foram sempre prova de sinceridade. Por esses atributos todos,
V.Exa. foi escolhido, merecidamente, para ser da nossa Turma o defensor, o protetor, o pai, o
patrono.

Senhores, o advogado é o mais exaustivo pedinte na órbita dos profissionais. É o advogado
o que mais pede. É petição para tudo.

Desta feita, para não fugirmos à regra, vamos fazer a nossa primeira petição como advogados que
agora somos. Seguirá, também os moldes de um artigo 282: dois porque serão duas as grandes partes:
Nós e Deus; oito, porque oito são as letras que compõem o vocábulo Advogado, onde se inclui: Amor,
Ordem;  e dois novamente, porque seremos dois pólos: Nós e a Sociedade, estabelecidos num único
elo permanente.

Passemos à petição:
Exmo. Senhor dos senhores, Doutor dos Doutores, Juiz dos Juízes de todos os direitos e

deveres do Universo, os formandos em Direito de 1991, da Socigran, cada um na sua
individualidade, com os números e domicílios que lhes oferece a vida, vêm, com respeito e
humildade, diante de V. Sabedoria Divina, expor e, ao final, requerer:

Dos fatos

De 1987 até 1991, nós, os que compõem a XIII Turma de Bacharelandos em Ciência Jurídica,
por força das contingências da vida, encontramos, na carinhosa cidade de Dourados, o carinho
da Socigran. Foi esse o espaço físico, proporcionando pelo empreendedor dr. Murilo Zauith,
que nos acolheu, nos abrigou, nos agasalhou durante esses anos de convívio.

No início foram expectativas, surpresas, ajustes, sorrisos, “ois”, simpatias, antipatias; depois
fizeram-se amizades, solidificaram-se amizades. Durante as aulas, bilhetes circulavam, cadernos
viajavam sugados dos mais assíduos, direta ou indiretamente comunicação codificada, auxílios
furtivos nas provas, algumas lágrimas divididas, muitas alegrias partilhadas. Formou-se uma co-
munidade onde se evidenciaram acréscimos de experiências que se expressavam em cada semblante,
a cada fala, a cada gesto.

Buscamos a secretaria e as informações nos eram gentilmente passadas pela atenciosa secretária
Neide e demais funcionários; buscamos a tesouraria e simpaticamente nos era cobrado o que
nos diziam ser devido; buscamos a diretoria e, embora nem todas as reivindicações fossem
atendidas, a simpatia, o respeito a atenção do nobre Dr. Murilo, da eficiente Drª Rosa e dos
demais diretores, nunca nos foram negados. Os funcionários, auxiliares de todos os setores, até
a figura do “bedel” – nem sempre vista com bons olhos – constituíram para nós elementos de
alto apreço e consideração, porque são indispensáveis para a dinâmica das atividades e disciplina
da Faculdade.

Passavam-se os dias, os professores se revezavam em nos lecionar, cada um à sua maneira,
dentro das possibilidades transmitia-nos a sua experiência.

Destacou-se a simplicidade somada à competência do Dr. Rubens, prof. de Introdução ao
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Direito Público e Privado; a singeleza da profª. Hilda, de Sociologia; a serenidade quanto à
pureza da linguagem apregoada pelo prof. Júlio,  nas aulas de português; destacou-se a agitação
do prof. Hidelbrando, de cá para lá, na plataforma dos sábios a abrir as comportas da difícil
matéria- Direito Civil- com os olhos dos recém chegados a buscar-lhe o movimento e o
conhecimento.

Nas aulas de Economia Política, o prof. Sultan retirava os argumentos, a matéria se avolumava,
era a Economia Política sem economia. O prof. José Marques nos fez esquadrinhar a Constituição
Federal e a sugar-lhe das entrelinhas o que cada brasileiro deve saber da sua Magna Carta, tão custosa
na confecção e na efetivação - abarrotada de tantos direitos, muitos dos quais, infelizmente, o
brasileiro ainda não conhece. Daí a abundância de assunto para as aulas de Estudo de Problemas
Brasileiros com toda a indignação e competência da profa.Odila.

O prof. Baraldi, a seu tempo, procurou-nos mostrar as relações entre o trabalhador e o empre-
gador, salientando a necessidade da real concretização da Justiça Social. E o valor da Medicina Legal
para auscultar e esclarecer a verdade dos fatos nos foi evidenciada, com muita propriedade e elegância
pelo prof. Raul.

Numa cadência de doçura e severidade, o prof. Lineu, em prosseguimento ao estudo do
Direito Civil, nos assegurou que é o Direito que protege e ordena a atividade humana, quer
individualmente, quer coletivamente, em todos os setores da vida, desde a concepção – às vezes
antes dela – até a morte e às vezes mesmo depois dela.

O prof. Loubet, o prof. Ailton e o prof. Tadeu, com a responsabilidade e dignidade de
professores conscientes nos indicaram os passos através dos quais, pelo processo, se alcança o
equilíbrio das partes, tendo em vista o bem-estar social.

O eficiente comunicador prof. Sérgio, o sensato prof. Robaldo, o saudoso prof. Paulo Cezar,
e o filósofo prof. Iran, ministraram as aulas de Direito Penal; e nas de Direito Processual Penal,
o entusiasta prof. Valdevino e o determinado prof. João Arnar, contundentes quanto aos
problemas sociais, cada qual à sua maneira nos levaram a entender que é pelo Direito Penal que
se pretende resguardar a integridade física, moral, patrimonial, enfim, resguardar a vida do
homem em sociedade. Deles absorvemos a mensagem de que a titular primeira da denúncia dos
nossos atos viciosos e pelos quais sempre seremos responsáveis é a nossa própria consciência.

A querida prof. Diva, admirável pela competência, não só quanto ao conteúdo da matéria,
mas também quanto a experiência de vida, nos deu puxões de orelha dolorosos, mas necessários.
Quem ama é exigente, luta pelo crescimento do outro, custe o que custar. Cobra-se realmente o
que é devido.

Com as aulas do prof. Ademar campeamos na complexidade do Direito Comercial, uma
maneira menos difícil de caminhar pelas sendas do comércio e conseguimos distinguir nota
promissória, letra de câmbio e uma duplicata e principalmente conseguimos não deixar escapar
os imperceptíveis, sorrateiros e malvados garantidores que se escondem na “beiradinha” do
título de crédito.

Com a descrição peculiar, numa velocidade não captada pelo radar dos mortais, apresentava-
se o prof. Mota a correr os olhos pelos artigos do Código Tributário, nos levou a entender a
diferença entre a taxa, um imposto, uma contribuição de melhoria e outros tributos.

 Foi-nos passado pela Prática Forense, em continuidade Às lições do saudoso prof. Djailosn,
na figura autêntica e querida do prof. Polon, como nos orientar na sede das leis, onde os papéis
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se cruzam e se entrecruzam a materializar pretensões condutoras de argumentos de que se
utilizam de pessoas, instrumentos valiosos e necessários para a dinâmica da justiça.

E, para participarmos dessa árdua caminhada, quantas vezes deixamos maridos, esposas, filhos,
pais, mães, noivos, namorado, amigos ceifados ou abstraídos, apartados da nossa presença em
detrimento dos quais priorizamos o gosto pela nossa aventura.

Nossos pais, quanto empenho, quanta restrição nos planos e nos bolsos para terem, neste
momento a felicidade de comungar da alegria dos entes queridos, que hoje se tornam advogados.
Valeu a pena o esforço! A vitória hoje conquistada é de todos. Nada se separa. O ser humano é um
composto de todos com os quais convive. Nós fazemos parte uns dos outros mesmo que não
queiramos. Cada um, na sua medida, é indispensável ao outro: o velho porteiro a fiscalizar a
entrada, o atendente nas cantinas, o pipoqueiro no pátio, aos líderes do Diretório, os vendedores
de livros, as moças da biblioteca, os moços da fotocópia, o motorista do ônibus e os encarregados
da limpeza que, por mais que queiram, não conseguirão jamais apagar as pegadas das nossas
presenças agradecidas.

Do direito

Reza a constituição Federal que “todos são iguais perante a lei”. Hoje sim, aqui, agora, neste
instante, somos iguais no direito à alegria de uma jornada que acaba e iguais na expectativa de outras
que já despontam. A missão foi cumprida, nesta etapa, graças ao esforço em conjunto.

Tivemos o direito a um espaço físico confortável para levar o efeito o nosso curso. Tivemos direito ao
respeito dos diretores, professores, funcionários e colegas; direito de comungar com os mais próximos as
alegrias mais íntimas e as tristezas divisíveis; direito à vida numa comunidade de pessoas, individualmen-
te diferentes, mas que procuraram se respeitar nas diferenças; tivemos direito de salvaguardar a nossa
dignidade, direito a reivindicar, direito a participar, direito de descobrir o nosso potencial de sermos
perseguidores de um mundo melhor, direito de agradecer e, finalmente, o direito de pedir.

 Do pedido

Senhor dos Senhores, Meritíssimo dos Meritíssimos, diante do exposto, nós, os bacharelandos
da XIII Turma do curso de Direito das Faculdades Integradas da Grande Dourados, requeremos:

a) que a maioria dos brasileiros, pelo menos, tenha um dia, a sorte que tivemos de chegar à
conclusão do nível superior neste “Brasil de tantos brasis”;

b) que seja contínua a fraternidade que, não se interrompa o companheirismo e o espírito
crítico construtivo entre os colegas que agora se despedem com um grande aperto no coração, um
forte aperto de mão e uma lágrima de saudade a lhes deslizar pela faces serenas.

Não nos desampare, Senhor, estenda a Vossa Mão protetora e nos conduza para o caminho
certo ou para o menos perigoso e vos oferecemos a nossa alma agradecida.

Que apenas se efetivem as Vossas Leis e que apenas as Vossas Leis componham o Código do
Direito objetivo e subjetivo das nossas existências.

Nós, os componentes da XIII Turma de Bacharelandos em Direito da Socigran, certos de
que seremos atendidos, com humildade, dando à causa o valor de uma vida, nestes termos,

Esperamos deferimento.
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Aula da Saudade

16/12/92
19h00min

Anfiteatro-Socigran
Prof. Sílvio César Maluf

Culto Ecumênico

17/12/92
19h

Igreja Matriz- Praça Antonio João

Colação de Grau

18/12/1992
20h

Clube Indaiá

Baile de Gala

19/12/1992
22h

Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira

Ailton Stroppa Garcia

Alceu Conterato

Ayton José Motta Nunes

Carlos Ismar Baraldi

Cícero José Silveira

Diva Marangoni Figueredo

Hilderando Coelho Neto

Hilda Maria Prescheski

Izidro Moraes da Silva

João Helizfer de Jesus Villar

José Marques Luiz

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Wanderley Bezerra Alves

José Marques Luiz

Jovino Balardi

Mary Noeli K. Iapechino

Maria Madalena Santos

Mohamad Akrama Eljaji

Neyla Ferreira Mendes

Odila Schwingel Lange

Orlamar T. Gregório

Raul Grigoletti

Ricardo Saab Palieraqui

Silvio Cesar Maluf

Rubens Francisco Carneiro

Ubaldo Gomes

Valdevino Antonio dos Santos

Zalonett Mourat Martins de Souza

Professores
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13ªTURMA

GRADUADOS de 1992
Adélia Lukianchuki

Adélia Maura Monteiro Perdomo

Adriana Maria Nunes

Adriana Moreira dos Santos

Alberto Barreto de Andrade

Alberto Célio Cotrin Leite

Alessandra Gedro Nantes

Ali Fulgêncio Postaue

Altezevelte Dutra de Araújo

Ana Carla de Almeida Corrêa Magalhães

Anísio Pereira Faustino

Antonio César Galeano Echeverria

Aquiles Paulus

Astilho Demétrio Urbieta

Cacyla Aparecida Baur Arfux

Carlos Rodrigues Pacheco

César Castilho Marques

Dayse Aparecida Marques

Débora Sorgi Martins

Dílson França Lange

Dorival Macedo

Elide Rigotti Haddad

Elzi Andrade Lage Magalhães

Emilio Candido de Sá

Eucelia Moreira Cassal

Evaldo Luiz Rigotti

Fátima Aparecida Arnar Ribeiro

Fernando Peres

Graziela Maria Scarpari

Janes Couto Sanches

Jefferson Ragazzi Cersosimo

Jeize do Amaral Carvalho

João Corrêa Filho

João Farias de Souza Filho

João Gonçalves da Silva

Joelma Ferreira Bagordakis

Jorge Luiz Soares Barbosa

Jorge Massashigue Kaku

Jose Carlos Rocha da Silva

Jose Eduardo Malheiros

Jose Fernando da Silva

Jose Montilha Filho

Julio Furlaneto Bellucci

Laércio Antonio dos Santos

Leni Mara Lopes

Luiz Carlos Dobes

Luiz Gomes de Sousa

Luiz Yasunaka

Mara Ligia Bedritichuk Trew

Mara Regina Cardoso Benites

Marcelino Pereira dos Santos

Marcelo Bergamaschi Garcia

Maria Alves de Oliveira

Maria das Graças Souto

Maria de Fátima de Souza

Maria Emilia A. de Aquino

Maria Izabel Serra

Maria Jaqueline Martins Alves
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Maria Joaquina Garcia Rodrigues

Maria Rodrigues de Oliveira da Silva

Maria Victória Rivarola Esquivel

Maristela Lucia Reichert

Mariza Rivarola Rocha

Milton Pontes Ribeiro

Mona Hassan Gebara Nogueira

Munir Mohamad Hassan Hajj

Nelson Kazuhide Ohashi

Nestor Wirtti

Nilson Oliveira Silva

Onorina de Menezes

Paulo Augusto Jordão Amaral

Paulo Cezar Gomes Navega

Paulo Lotario Junges

Ramona Gomes Jará

Ramona Queiroz de Souza

Raymundo Martins de Matos

Regina Alves Cavalheiro Mustafá

Ricardo de Aguiar Lima Pereira

Ricardo Gomes Façanha

Roberto Carlos Ferreira

Rosely Alves de Sá

Rui Barbosa Junior

Sergio Almir Wachter

Siddharta Ortega Santos

Sivonei Narcisa Santin

Solange Nobre Torres Jorge

Suzana Arakaki

Tanilma Maria da Silva Martins

Valdemir Ferreira

Valdemiro Mendes Arguilheira

Valdir Leal da Silva

Virginia Marta Magrini Ueda

William Epitácio T. de Carvalho

Wilson Farias do Rego

Wilson Leite Corrêa

Zélia Pereira Renovato
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Exmo. Sr.  Cícero José Silveira - Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  Ricardo Saab Pelieraqui - Nome da Turma
Exmo. Sr. Ademar Pereira - Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Dr. Murilo Zauith – presidente do conselho das Faculdades Integradas de Dourados –
Socigran, receba as homenagens da XIV turma de formandos de Direito – por toda sua dedica-
ção e lucidez na forma eficiente de conjugar interesses contraditórios e obter sucesso para esta
casa de ensino e cultura. Creia o Sr. que o seu sonho maior, é também o de toda a região de
Dourados e do Estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, a transformação da Socigran em Unigran
– por tudo isso o nosso muito obrigado.

Sra. Rosa Maria Damato De Déa – presidente da Socigran, pela dedicação diuturna e genti-
leza inesgotável no atendimento da classe acadêmica, servindo de elo eficaz entre aluno e escola, as
nossas homenagens e agradecimentos.

Prof. José Marques Luiz – diretor da faculdade de Direito, tenha certeza querido mestre de
Direito Constitucional, foi uma honra para todos nós termos sido seus alunos e tê-lo tido como
diretor.

Prof. Cícero José da Silveira – paraninfo, devemos ressaltar neste momento a forma humana e
gentil com que V. Ex.a  assimilou as dificuldades que nós alunos encontrávamos e, se tornando um
de nós, como verdadeiro irmão, nos guiou pelo caminho correto e seguro. A forma que encontra-
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mos de lhe retribuir, foi exigindo mais, pedindo a sua presença aqui e eternamente como nosso
paraninfo.

Prof. Ademar Pereira – sua escolha para ser o nosso patrono foi a forma que encontramos
para demonstrar o reconhecimento do mestre zeloso e dedicado que V. Ex.a foi para com a
nossa turma.

Prof. Ricardo Saab Palieraque – tê-lo como nome de nossa turma é a maneira mais correta
de destacarmos sua intelectualidade jurídica, pedindo a Deus que nos ilumine com os seus co-
nhecimentos ao longo de nossa vida profissional.

Prof.  Antônio Genelhu Braz Melo – prefeito de Dourados, é uma honra e um prazer poder
contar com sua presença e o seu prestiígio em nossa colação de grau.

Profs. José Carlos Oliveira Robaldo, Orlamar Teixeira Gregório e João Heliofar de Jesus Villar - nas
pessoas dos senhores, que representam a vontade da XIV Turma de Direito da Socigran, queremos
homenagear e também agradecer a todo o corpo de professores que tivemos, por tudo o que por nós
foi feito.

Sra. Neide Terezinha Echeverria Marques – secretária da Socigran, além dos agradecimentos
pessoais a sua pessoa, queremos estender o nosso pensamento e o nosso respeito, por seu intermé-
dio, a todos os funcionários desta casa de ensino, do mais humilde ao mais graduado, porque sem
eles, quase sempre com seu trabalho anônimo, os resultados não seriam obtidos.

Prof.a  Elza Roriz Braga da Silva – delegada do MEC de Mato Grosso do Sul, é uma honra
poder contar com sua presença no dia de hoje.

Aos nossos familiares – aos nossos pais, filhos, esposos, noivos, namorados, enfim todos os
que conosco no nosso dia-a-dia, se dedicaram e até se sacrificaram para que aqui chegássemos, o
agradecimento do fundo do coração por tudo o que fizeram por nós.

A todas as senhoras e senhores aqui presentes o nosso muito obrigado.
Antes de qualquer manifestação queremos destacar a comissão de formatura, pelo trabalho

desenvolvido por pelo menos quatro anos, não há que se destacar nomes, mas reconhecer o trabalho
da equipe, já que todos individualmente exerceram suas funções com brilhantismo. Sem o trabalho
excepcional de vocês, não poderíamos estar aqui hoje, por isso reiteramos os agradecimentos mais
sinceros de todos nos acadêmicos.

Após cinco anos de convívio, cumprimos nossa missão. Passamos horas difíceis, tensas e tam-
bém horas agradáveis de descontração, mas o que importa é que hoje estamos conjugando dois
sentimentos antagônicos de forma equilibrada: a alegria, pelo sucesso de termos atingindo nosso
objetivo, de abrirmos novas oportunidades, novas perspectivas e até de nos sentirmos capazes e, em
contrapartida a tristeza pela saudade que já se apresenta, como o amanhã que já chegou e pelos que
ficaram pelo caminho pelos mais variados motivos, mas sobretudo que, por razões diversas estão
ficando neste momento de chegada, fora da realização maior, confiemos em “Deus”, os que se vão
e os que ainda têm jornada a cumprir.

Dito isso, é preciso que tenhamos a advocacia como um ideal que envolve arte, política, ética e ação.
Como toda arte tem um estilo, o manejo das leis está sustetado na sublime dignidade da matéria

confiada às mãos do artista, que é o advogado.
Como política, a advocacia é a forma disciplinada de liberdade no contexto da ordem, cabendo ao

advogado defender a mais bela e nobre das causas, a causa da pátria.
Como ética, ela é um constante exercício da virtude. A tentação passa diante dos advogados todas
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as horas, todos os dias e ele pode fazer dela a mais nobre das profissões ou a mais vil das ocupações.
Como ação, a advocacia é um constante combate em prol dos valores elevados que regem a conduta

humana, pois quando a anarquia e o menosprezo à dignidade do homem ameaçam as instituições e
fazem periclitar os direitos individuais, então o advogado é militância na luta pela liberdade.

No direito tudo tem razão de ser, a veste com a faixa vermelha é a pulsação, aliada à sobriedade
do preto e atenuado pelo branco da igualdade e da fraternidade humana.

O anel com rubi representa, com seu vermelho, o sangue dos que morreram, bem como o
ímpeto que nos faz viver, a balança com é a equidade, o equilíbrio, sendo a espada o fiel da balança,
a força para executar a aplicação da norma pela justiça, que vem da tábua de leis.

Não iremos assimilar o direito como os que o situam alto ou baixo demais, nem como os que
somente o pregam, mas sim como os que o vivem de forma discreta.

Já disse Roberto Lyra que é previsível um futuro certo e feliz para toda a humanidade. Os
caminhos é que são imprevisíveis. Por isso, o novo jurista deve interessar-se em revisar a História
para extrair dela o que for válido e aplicar ao futuro.

Qual profissão é mais farta de conhecimentos que a advocacia?
Ninguém é mais bem direcionado que o advogado para assimilar novas situações. O advogado caminha

pelos meandros da medicina, da contabilidade, da engenharia e, sobretudo, da evolução da sociedade.
É importante sabermos o que esperam de nós, afinal não é à toa que a profissão de advogado é

preceito constitucional. É importante que nós, novos advogados, saibamos, que hoje está sendo entre-
gue a nós um país com grandes desigualdades em termos econômicos, mas sem dúvida uma nação mais
bem preparada para dias melhores, haja vista que nunca neste Brasil se exerceu tanto a cidadania como nos
últimos tempos, jamais se ouviu falar em toda a América Latina de exemplo tão alto de democracia,
ocasionado pela determinação e empenho de um povo, que soube eleger e exigir a saída de seu presidente.

Não se iludam, isso só foi conseguido com lutas cívicas, onde o advogado foi figura de destaque
na normalidade do Estado de Direito, sem isso não teríamos chegado aonde chegamos.

Posso lhes garantir que toda a nação espera de nós, advogados, a manutenção e o aprimoramen-
to do estado de Direito e da Democracia. Não admitiremos nunca viver a não regência da lei, sob
tribunais de exceção, com objetivo de servir a caudilhos. Vamos modificar as leis, buscando criar
novos horizontes dentro da legalidade e da democracia.

Finalmente, quero fazer meu agradecimento pessoal a todos vocês por terem me honrado com
a missão de ser seu porta-voz e pela constante fonte de rejuvenescimento que foi o meu convívio
com vocês. Quero também dizer que o meu coração está aberto para todos vocês e espero também
que os seus estejam abertos para mim.

Muito obrigado.
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Culto Ecumênico

Dia 13 de dezembro de 1993
19h

Local: Igreja Matriz de Dourados

Aula da Saudade

Dia 15 de dezembro de 1993
20h

Local: Auditório das Faculdades
Integradas de Dourados

Prof. Sérgio Guimarães Dias

Colação de Grau

Dia16 de dezembro de 1993
20h

Local: Clube Indaiá-Dourados

Baile de Gala

Dia 18 de dezembro de 1993
23h

Local: Clube Indaiá

Solenidade

Ademar Pereira

Alexandre Correa Leite

Antonio Zeferino da Silva Sobrinho

Ayrton José Motta Nunes

Carlos Ismar Baraldi

Cícero José da Silveira

Diva Marangoni Figueredo

Edson Ernesto Ricardo Portes

Inacia Soares Vasconcelos

João Adolfo Astolfi

João Arnar Ribeiro

José Joaquim

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Marques Luiz

Jovino Balardi

José Wanderley Bezerra Alves

Marcos Aparecido Polón

Mari Noeli K. Iapechino

Maria Madalena Santos

Mohamed A. Eljaji

Nilson R. dos Santos (in memorian)

Odila Schwingel Lange

Paulo César Branquinho

Raul Grigoletti

Ricardo Saab Palieraqui

Rubens Francisco Carneiro

Sérgio Fernando R. Harfouche

Sergio Guimarães Dias

Silvio Cesar Maluf

Upiran Jorge Gonçalves da silva

Professores
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14ª TURMA

GRADUADOS de 1993
Adriana da Motta

Adriane Pisoni

Alberto Cezar Batista

Alceu Brum de Mattos

Alci Ferreira França

Alescio Artiolle

Álvaro Carlos de Lima Filho

Ana Maria Mustafá de Souza

Andréa Caravante da Silva

Ângela Maria Camacho Dos Santos

Antonio de Pádua Guimarães

Antonio Leopoldo Van Suypene

Arthur Angelo Ebling

Benigna Louveira

Carlos Beno Goellner

Carlos Casagrande Poleis

Celso Zacgert

Cicero Vieira Dutra

Claudete Aparecida Pires Bocchi

Clemente Alves Da Silva

Cleuir Freitas Ramos

Daniela Paes Moreira

Darlene Maria Martinelli

Deuzim da Silva Machado

Doce Mauro Cordeiro

Domingos da C. M. Da Silva

Eder Jorge

Edimilson Ferraz dos Santos

Edna Regina Alvarenga Bonelli

Edvan Romera de Souza

Elizabete G. dos Reis Malagutti

Elizabet Agostinho de Sá

Elizabeth Mayumi Maehara

Eveli Maria Pedrollo

Fauster Antonio Paulino

Felix Verona Casado

Fernando César de Queiroz

Fernando Luis de Oliveira

Francisco Cardoso

Francisco Dias Duarte

Gandhi Santos

Gilmara de Fátima Jardim

Hamilton Ferreira de Noronha

Hermes Henrique Moreira Maciel

Humberto William Gonçales

Ivaldo Vaz Teixeira

Janete Seben

Jezi Ferreira Alencar

João Alves de queiroz

João Batista dos Santos

João Donizete de Souza

João Fagundes

João Pereira da Silva

João Tarciso Kill

José Carlos Camargo Roque

José Cláudio Poças Conegliano

José Elnicio Moreira de Souza

José Martins de Queiroz
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Jurandi Balduino Leite

Jured Abou Harb

Jurema Caetano de Souza

Juscelino da Costa Ferreira

Laidenss Guimarães da Silva

Lauro Sergio Davi

Lenir Rezende de Paula Mello

Leonardo Lopes Cardoso

Leonice Uhde

Leônidas Ignácio Moreno

Lia Araújo Silva Teixeira

Luciane Fracasso

Luciano Pedroso Mariano

Lucimara de Melo Cuenca

Lucinês Alves de Lima

Lucivanda Resende Pereira

Luis Otavio Britto Fernandes

Mara Silva Piccinelli

Marco Aurélio Canola Basé

Maria de Lourdes Lopes Dutra

Maria do Socorro Alves Aquino

Maria Emilia Brito Silva Leite

Maria Luiza Marques de Oliveira Robaldo

Marilestina Vieira Boeira

Marilza de Souza Rodrigues

Marilza Romero de Aquino

Mario Nelson Lima Paiva

Marisa Yoko Yasunaka

Maristela Bezerra Inácio

Marlene Ferreira Lange

Mauro Nunes de Souza

Moacyr Pereira Alves

Natalina Luiz de Lima

Nelson Eli Prado

Neusa Siena Balardi

Neuza Maria de Oliveira Takahashi

Nilton Cesar Corbalan Gusman

Ninfa Estela Gregor Chaparro

Nize Souza Bianchi

Norma Suely Freitas Barbosa

Omar Emilio Candido Castro Sá

Orlando Cesar Costa

Paulo César Martins

Pedro Luiz dos Santos

Plácida Aparecida Lopes

Regina Emiliana da Cas Bitencourt

Regina Midori Yasunaka

Rejane Dias Lobo

Renato Mattos Souza

Rita de Cássia Moura Lopes

Rita Eliane Gonçalves Espíndola

Roberto Padim Silveira

Ronei Solis Azambuja

Rosangela de Andrade Thomaz

Salvador Amaro Chicarino Junior

Sebastião Ferreira Sobrinho

Sirlei Assis Devechi

Sonia Maria Xavier

Sonia Mascarenhas Veiga de Barros

Soraya Freitas Santos Menezes

Suzana de Fátima Garcez

Suzete Rondina

Tânia Mara Coutinho de França

Valeria Pereira Martins de Araújo

Valnei Dal Bem

Veraci Catarina Rocha
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Exmo. Sr. Édson Ernesto Ricardo Portes– Paraninfo da Turma
Exmo. Sr .José Marques Luiz  -  Nome da Turma
Exmo. Sr.Marcos Aparecido Polon  – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Boa noite a todos. Eu sou Sônia Mascarenhas Veiga de Barros, formanda desta turma que, em
nome do nosso paraninfo dr. Édson ricardo portes, cumprimento os componentes da mesa, meus
companheiros de faculdade, bem como todos os familiares, senhoras e senhores.

Todos sabem que cinco anos às vezes nos parecem uma eternidade, mas de repente nos vemos aqui,
uns atônitos, outros alegres, mas com certeza, todos os ora formados sabe o quanto essa profissão nos
permite interferir sobre a liberdade e os direitosdos demais cidadãos, e que nos convoca com certeza a
sermos honrados e termos muito respeito e ética na execução de todos os atos profissionais.

Desde o primeiro ano da faculdade, todos nós passamos por dificuldades de aprendizado, de inter
relacionamentos difíceis, de adaptação com as avaliações, às vezes muito boas e às vezes meio surpre-
endentes, mas que a cada dia significavam que o nosso aprendizado ia se aprimorando dentro desta
faculdade socigran que tanto aprendemos a amar, dia após dia, em nossas reuniões, durante nossos
intervalos, durante os cafés e os chopinhos de que todos participavam e onde criamos grupos que
sempre estavam a se manifestar em prol dos nossos interesses e de nossas reivindicações.

Mas no decorrer dos dias, todos nós entendemos o quanto a faculdade nos trouxe alegrias: eram
dias de sol que amanheciam lindos, com um céu todo azul de esperanças por uma profissão que é

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADORA

SÔNIA MASCARENHAS VEIGA DE BARROS
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nobre, porque traz em sua calda magnífica o mandamento que deus nos transmitiu de não ir contra
o direito do outro e assim respeitar os cidadãos em todos os seus atos e ações pelos caminhos da
vida.

Ser advogado é levar ao próximo a esperança de que as pessoas encontrarão os seus direitos
respeitados como seres humanos, de que nunca serão maltratados, não serão lesados, não serão
discriminados, terão os seus bens protegidos e os seus direitos reais e pessoais em sua integridade
aperfeiçoados. O advogado é o fiel escudeiro das normas elaboradas pela constituição do país, para
defender a pátria e os cidadãos que dela façam parte, e que dependem dessas defesas para que possam
sempre viver em paz.

Ser advogado é fazer com que as leis se cumpram com eficácia e que a cada dia mais se possa confiar
que existe alguém que olhará pelo cumprimento delas, e que a justiça se fará imperar em detrimento de
todas as manobras incoerentes que possam interferir na execução das leis e dos decretos.

Estivemos juntos por tanto tempo, que hoje parece que estamos falando em conjunto, em um
só pensamento, em um só grito de alegria para dizer que iremos cumprir tudo que acreditamos e que
sabemos que é possível se fazer para que o direito volte a imperar como desejamos, sempre vigiando
para que qualquer ordem surta o seu efeito.

Nossos professores dedicados, e pacienciosos, nos ensinaram tudo o que é necessário para que
sejamos eficazes em tudo que viermos a elaborar em nossas petições, em nossos recursos, até as
últimas instâncias.

 Somos bons sim, somos filhos da socigran, procuraremos ser os melhores profissionais,
porque somos nobres, cautelosos, minuciosos, éticos e patriotas.

Durante o primeiro ano, éramos os sonhadores. Sabíamos tudo. Dizíamos a todos que esta ação
era ganha, que naquela outra era só pedir ao juiz isto ou aquilo, mesmo que ele fosse muito exigente.
Até iríamos fazer uma reforma nos códigos penal e civil por estarem ultrapassados.

 No segundo ano já estávamos mais cautelosos. Falávamos um pouco menos, as notas não
eram lá essas coisas e tudo parecia que estava mais difícil. Líamos sílvio rodrigues esforçando para
bem entendê-lo. Tínhamos que recorrer a levenhagen com todas as explicações porque era mais fácil
de entender. Meu deus, quanta coisa para aprender sem que nunca acabasse de aparecer a cada dia
mais leis, mais parágrafos, mais modificações, e modificações das modificações, sem falar nas taxas
e tributos que eram o calcanhar de aquiles daquilo tudo que estávamos aprendendo.

Daí chegou o terceiro ano. Que fatalidade. Começamos por esses tempos a fazer as primeiras
petições, para pedir o quê? Será que seria outro o pedido a ser feito? Ou será que era somente fazer
a petição em rito ordinário? Ou era o rito sumário? Um habeas corpus nem pensar. Uma defesa para
o egrégio tribunal, meu deus, seria um trabalho para uma semana.

No quarto ano é que tivemos a real consciência do que era ser um bom advogado. Sério, com
ética, respeitando o trabalho do colega, procurando nunca prometer aquilo que talvez não fosse
possível cumprir, e que teríamos que estudar para o resto de nossas vidas, se quiséssemos ser bons
profissionais. Bem que os professores nos avisaram. Não foi mesmo por falta de avisos. A vaidade
é que às vezes atrapalhava e assim pensávamos que sabíamos, mas olhando bem e analisando bem,
encontrávamos a solução depois de um exame do caso com muita cautela e paciência e sempre com
a supervisão dedicada dos nossos mestres.

Chegou o quinto ano. Ano difícil. Provas difíceis. Oab à vista e um monte de matérias para
estudar, tendo naturalmente que recordar tudo e mais alguma coisa que se referia às modificações que
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já tinham acontecido no decorrer dos cinco anos, e que eram novas para nós. Modificação de
leis e modificação de ritos. Era um pouco do velho e muito do novo.

Mas tudo isso valeu. Tudo foi superado com a ajuda dos mestres que foram fabulosos, e da
socigran que sempre nos apoiou como mãe cautelosa que zela pelos filhos que irão conquistar o
mundo e com certeza frutificarão através de futuros juízes, defensores, desembargadores, advoga-
dos especialistas em diversas áreas, procuradores, delegados e promotores. Todos nós, com certeza,
honrados e ciosos operadores do direito.

Que todos possam exercer a advocacia com lucidez e honradez, para que o brasil seja um país melhor.
Agradeço em nome do nosso querido professor Édson Ricardo Portes, a todos os profes-

sores envolvidos durante esses cinco anos de estudos, ele que  por nós foi escolhido para que
nos apadrilnasse sempre.

Agradeço como oradora desta turma, o fato de ter sido escolhida, para ser porta voz dos
formandos. Caros colegas, tenho certeza de que os egressos desta turma marcarão a história da
Socigran, de dourados e de mato grosso do sul.

Tenho dito!
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15ª Turma
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Aula da Saudade

14/12/94
19h30min

Anfiteatro-Socigran
Jose Carlos de Oliveira Robaldo
Promotor da Justiça e Professor

do Curso de Direito

Culto Ecumênico

15/12/94
19h

Igreja Luterana Evangélica do
Brasil

Colação de Grau

16/12/94
20 h

Clube Indaiá

Baile de Gala
17/12/94

23h
Clube Indaiá

Solenidade

Anselmo Brand

Antonio Jajah Nogueira

Antonio Zeferino da Silva Sobrinho

Ayrton José Motta Nunes

Cícero Jose Silveira

Divaldo Roque de Meira

Edson Ernesto Ricardo Portes

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Joaquim

José Marques Luiz

Jovino Baraldi

Leonardo Lucio Amorim Mussury

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Mari Noeli Kiel Iapechino

Mauri Valentin Riccioti

Mohamad Akrama Eljaji

Orlamar Teixeira Gregório

Pedro Paulo Pancotti

Rubens Francisco Carneiro

Sergio Fernando R. Harfouche

Silvio Cezar Maluf

Ubaldo Gomes

Upiran Jorge Gonçalves da Silva

Professores
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GRADUADOS de 1994

15ª TURMA

Acelino Rodrigues Carvalho

Adriana Espíndola

Aida de Souza Benevides Massad

Alair Larranhaga Tebar

Alaor Azambuja

Alessandre Vieira

Alexandre Magno de Oliveira Chami

Alexandre Saad Lorensini

Alice Nazareth Machinski da Gama

Aliva Meirelles Leite

Álvaro Mário Roiek

Amarildo Jonas Ricci

Ana Lucia Carducci Gouvêa

Ana Lucia Pietramale Ebling

Andresa dos Santos Barbosa

Anísio Ziemann

Antonio Adelar Silva Landfeldt

Antonio Carlos Gotardo

Antonio Marinho Sobrinho

Antonio Poletto

Arilthon José Sartori Andrade Lima

Carlos Alberto Pereira

Célia Setsuko Hanaoka

Celma Monteiro Ledesma

Cícera Barbosa dos Santos Maldonado

Clarisse Jacinto de Oliveira

Cláudio Aparecido Souto

Cláudio José Defendi

Cristina Conceição Oliveira Mota

Cristina Rosseti Chamorro

Dalcione Malagutti

Daltro Feltrin

Daniel Montenegro Menezes

Darci Gomes T. Roxni A. Aquino

Deosdete de Souza

Dilma A. Rodrigues A. de  Leite

Dílson Nogueira Peres

Edson José de Freitas

Edson Reinaldo de Oliveira

Egidia Cardoso Riveiro Ferreira

Elenir Escobar do Nascimento

Elisa Bezerra Galindos

Elisabete Margarida de Santana

Elisangela Lopes

Elizabet Marques

Elza Santa Cruz Lang

Enilda Menezes

Érica Higashi

Ernando Martins Barbosa

Edílson Nogueira Peres

Euller Carolino Gomes

Evaldo Rodrigues Patrício

Eviner Valério

Geraldino Pereira de Lima

Giovana Maria Gadani

Guilherme Beda de A. Sayão

Helení Colombo de Barros

Hercílio de Azevedo Aquino
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Hermes Jairo Garcês da Silva

Iber da Silva Xavier

Ilton Barreto da Motta

Isis Néri Sato de Freitas

Jacenira Mariano

Jair Aparecido dos Santos

Jeanne Saldanha dos Santos

Jefferson José Rahal

João Carlos RieTjens

Joãozinho Scaliante

José Alberto Colombo

José Edvaldo Gonzáles Lopes

José Ipojucan Ferreira

Josefa Lopes de Souza

Josiane Gouvêa Carvalho

Julio Yamachita Imagava

Kátia Silene Álvares Pinheiro

Katy Braun

Laércio Ruiz Felipe

Lúcia Ferreira dos Santos Brand

Lucinete de Souza Correia

Luiz Carlos Caceres

Luiz Fernando Moreira dos Santos

Luiz Guilherme Gonçalves da Silva

Luiz Pereira da Rocha Filho

Marcelo Dressler

Márcia Tieka Yasue

Marco Antonio Zeferino da Silva

Marcus Fernando Pereira

Maria Cristina Cersósimo Colombo

Maria Cristina Rocha de Souza Assis

Maria das Graças M. de Barros Siqueira

Maria de Fátima Louveira Marra Silva

Maricléia Alcântara de Oliveira

Maria Iracema Lopes Boeira Santos

Marilda Nunes dos Santos

Mario Sidnei Corradi

Marisa Pinheiro Cavalcanti

Marlene Leithold

Mauricio Rodrigues Camuci

Mauro Gilberto Santana

Mauro José Gutierre

Max César Lopes

Nadia Pelissari

Nilson Tadano

Noé Costa da Silva

Oledir Querino dos S. Vianna

Orlando Jorge Damasceno

Osmar da Silva

Osvaldo Vieira de Olivera

Paul Oserow Junior

Paulo Ariovaldo Orefice

Paulo Cezar Liston

Renato Ferraz

René Benites Mougenot Filho

Ronaldo Elizeche

Sheila Regina Lopes Dutra

Shirley Flores Zarpelon

Silvano Luiz Rech

Silvia Cristina Vieira M. de Araujo

Solange Akemi Yoshizaki

Sonia Aparecida da Luz

Sonia Maria Canalli Andrade

Sônia Maria Corradi Astolfi

Suelma Pires da Silva

Tânia Helena de Brito Góis

Ubaldo Gomes

Ubiracy Vargas

Valeria Negrão Alexandre

Valquiria M. Pinto da S. Grigoletti

Vandir Zulato Jorge

Vânia Mara Basílio

Vanilton Barbosa Lopes

Vanusa Menegazzi Braga
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Virginia Assis Silva Martinelli

Viviene Barbosa Silva

Wagner Souza Santos

Wallace Rodrigues dos Santos

Wanderlucy Viegas Wolff

Zildelí Ferreira do Carmo

Zizita Conceição Gasparelli
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Exmo. Sr. Wilsom Barbosa Martins – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Linneu Borges – Nome da Turma
Exmo. Sr. Luiz Tadeu Barbosa Silva – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Dr. Murilo Zauith, presidente do Conselho das Faculdades Integradas de Dourados, Nossas
homenagens pela dedicação ao ensino Douradense e muito sucesso em sua vida pública, como
deputado Estadual, pois temos certeza de que quem ganhará com isso, será sem dúvida a educação,
que doravante tem uma bandeira na Assembléia Legislativa.

Sra. Rosa Maria D’amato Dedéa, presidente das Faculdades Integradas de Dourados, obrigado
pela sua dedicação e gentileza no trato  das questões mais controvertidas que envolviam nossos
interesses, sempre conseguindo fazer com que chegássemos a um denominador comum.

Prof.a Suzana Maria Cursino Pedroso Schierholt, diretora da Faculdade de Direito de Dourados,
parabéns pela firmeza na condução dos interesses do curso de direito. Sabemos e reconhecemos seu
trabalho em prol da melhoria   do nosso curso. Para nós foi uma grande honra tê-la como nossa diretora.

Dr. Wilsom Barbosa Martins, nosso paraninfo, sua trajetória como homem público, líder e pessoa
das mais respeitadas do Estado de Mato Grosso do Sul, quiçá, do Brasil, o credenciou para ser escolhido,
pela nossa turma de formandos em Direito, como paraninfo. Que seu exemplo de honestidade, reconhe-
cida pela população do Mato Grosso do Sul, de retidão e de ser humano, oxalá possamos seguir.

Prof. Luiz Tadeu Barbosa da Silva, o título de patrono foi a forma que esta turma encontrou

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

AMARILDO JONAS RICCI
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para demonstrar o reconhecimento de mestre zeloso e dedicado que foi para nós.
Prof. Linneu Borges, nome desta turma, queremos destacar seu saber jurídico, firmeza de

caráter e determinação, qualidades evidenciadas nesses anos de convívio. Nossa turma, Dr.
Linneu, não poderia ter um nome mais significante, nem mais dignificante, Prof. Linneu Borges.

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Dourados, Humberto Teixeira, a sua participação
como precursor da educação de primeiro grau tem feito com que Dourados se torne um centro
educacional, em função das exigências dessa clientela com sede de saber.

Deputado Roberto Razuk, para os jovens que terminaram o segundo grau, as opções eram
poucas em nossa cidade. Hoje Dourados já tem a sua Universidade Estadual, graças ao seu empe-
nho para que nossos governantes cumprissem um preceito constitucional.

Prof. Édson Ernesto Ricardo Portes, nosso primeiro professor de Direito Civil e aqui re-
presentando a magistratura numa magnífica lembrança da Comissão de Formatura. A
magistratura não poderia estar melhor representada, por uma figura das mais carismáticas e
inteligentes.

Prof. Airton Motta, Coordenador do estágio, obrigado por compor esta mesa. Sua discrição
e simpatia jamais será esquecida por nós.

Prof. José Carlos de Oliveira Robaldo, admirável  pela competência  e saber jurídico, neste
ato representando o Ministério Público. Parabéns pela Aula da Saudade e obrigado por permitir
realizar uma aula diferente.

Dr. Horácio Pithan, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Mato
Grosso do Sul. Nosso reconhecimento pela sua luta em prol da regulamentação e conquista de
novos espaços para os profissionais do Direito. Esta turma quer somar na OAB/MS e não
dividir.

Dr. Cícero Silveira, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 4a. Subseção de
Dourados. O seu trabalho, desenvolvido junto a essa entidade visando melhorar cada vez mais
a relação entre os advogados de nossa cidade, entra para a história da classe como um dos mais
conciliadores. A OAB será nosso centro de convergência a partir de agora e sabemos que lá,
temos um amigo.

Srª. Nilse Marli Scheuer Cândido, além de lhe agradecer pessoalmente, gostaríamos que transmitisse
aos seus colegas, dos mais humildes ao mais graduados, a nossa gratidão porque sem eles, quase
sempre anônimos e necessários para a administração da Faculdade, os resultados  não seriam obtidos.

Sr. Desembargador, Dr. Nélson Mendes Fontoura,
Sr. Procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul,  Dr. Fadel Tajher Iunes,
Sr. Juiz Federal e presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Dr.

Marcio Eurico Vitral Amaro,
Senhores da Tribuna de Honra,
Nossos familiares - nossos pais, filhos, esposos, esposas, irmãos e irmãs, noivos, noivas,

namorados, namoradas  - quantas vezes os deixamos para podermos participar dessa árdua cami-
nhada. Valeu o esforço para sermos doutores. Este momento de felicidade queremos dividir
com vocês, que sempre nos impulsionaram para estarmos aqui hoje.

Escolhido por meus colegas para dirigir-lhes estas palavras de despedida e agradecimento, aqui
estou para cumprir o meu dever, tarefa para mim tão honrosa.

Queira Deus que minhas palavras sejam na medida dos meus sentimentos e sirvam de ins-
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trumento eficaz para  manifestar a total gratidão dos meus colegas nesta noite.
Confesso, entretanto, que não encontro termos que traduzam, plenamente, as emoções que me

invadem, a alma, neste momento, para nós penoso da separação.
Gostaria de ter a atenção de todos vocês neste momento, de muita alegria para todos nós,

para dirigir algumas palavras de agradecimentos.
Os senhores professores foram a luz que soube conduzir-nos para um caminho sereno e de

justiça. Souberam também compreender nossas fraquezas e nossos defeitos. Nunca pesaram sacri-
fícios nem pouparam esforços para nos encaminhar na senda da virtude e do dever.

Às luzes de seu espírito culto, uniram o calor de seu bondoso coração. Energia e bondade foram as
grandes qualidades demonstradas durante todo o tempo em que juntos trabalhamos: nós, jovens às
vezes irriquietos, porém sequiosos de saber,  e vocês professores-mestres, sempre solícitos e incansáveis,
a nortear os nossos impulsos sem procurarem, todavia, anular-nos, dirigindo-nos no bom sentido.

Alexandre Magno disse certa vez dever mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Felipe, seu
pai, pois se este lhe dera o pão que nutre o corpo, aquele dera o alimento que nutre o espírito.
Não tenho autoridade para fazer a mesma afirmativa. Acho, porém, que o mestre merece um
lugar no nosso coração bem junto dos nossos pais.

Caros mestres, fiquem certos de que nós, seus alunos, saberemos conservar no mais íntimo
de nossa alma a lembrança dos dias felizes que passamos juntos e haveremos sempre  de evocar,
em todas as situações que a vida nos há de proporcionar, a sua imagem tutelar, lembrando-nos,
então, dos conselhos que com tanto carinho pregaram.

Que Deus os recompense pelo muito que por nós fizeram e praza aos céus que sempre nos
mostremos dignos dos senhores.

Destacamos o prof. Rubens Carneiro, sempre presente com sua matéria de Introdução ao
Direito Público e Privado.

O prof. Édson Portes, nosso primeiro professor de Direito Civil que com maestria soube
nos passar o beabá dessa matéria complexa.

O irreverente prof. Leonardo que tão bem ministrou para nós a matéria de Economia.
A prof.a Mari Noeli que com muita inteligência tentava nos lembrar dos prolegômenos da

matéria de Português.
O prof. José Marques mostrou-nos como é feita a Constituição e como é utilizada a lei

maior, cheia de direitos, nem sempre conhecidos pela grande massa.
 O Direito Penal e suas “tiorias” foram explicados pelo prof. Robaldo. Foi ele quem nos fez

entender o que é culpa e dolo, já o prof. Maluf  explicou sobre homicídio e suicídio e
principalmente que estupro é uma violência e “estrupo” é um erro de português.

O Frei Anselmo, com a calma peculiar de sua sabedoria cristã, mostrou-nos a Filosofia do Direito.
Já o prof. Divaldo Meira, na sua matéria de Sociologia Jurídica, procurou fazer com que

pudéssemos entender o significado das leis na sociedade e por que existem.
Com as aulas do Promotor Público prof. Mauri Valentin, pudemos entender o funcionamento,

na teoria, da União, dos Estados e dos Municipios, com suas leis administrativas.
O prof. Ayrton José Motta, nos fez entender, entre outras coisas, a diferença entre uma taxa,

um imposto e uma contribuição social, dentro de sua matéria de Direito Tributário.
Dando continuidade à matéria de Direito Civil, chegou o prof.  Lineu Borges, que até hoje

nos lembra que é através do direito que se protege e ordena a atividade humana, em todos os
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setores da vida e após a morte. Linneu Borges, aliás, é o nome da nossa turma.
As relações entre patrões e empregados com justiça social, sempre foi a tônica das aulas apresen-

tadas pelo prof. Jovino Balardi.
O prof. Ubaldo Gomes, bem que tentou, mas não conseguiu quorum em suas aulas de

Educação Física e muitos de nós não sabemos que o nosso colega de formatura também foi nosso
professor no primeiro ano.

O não simples e antigo direito Comercial foi abordado pelo prof. José Joaquim  a quem
devemos a distinção entre uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata. Foi com
ele que encontramos a forma menos dificil de entendermos as normas que regulamentam o
comércio. Mais tarde a matéria foi dada pelo polêmico prof. Sérgio.

O Processo Penal,  os papéis que devem ser preenchidos, os tramites legais foram muito bem
explicados pelo promotor prof. Orlamar Teixeira.

O processo na sua forma mais pura teve que ser abordado nas aulas de Processo Civil, dirigidas
pelo prof.  Luís Tadeu, ao qual rendemos nossas homenagens como nosso patrono.

A Prática Forense, foi a matéria dada pelo prof. Upiran Jorge, que nos orientou sobre os
trâmites dos papéis dentro do fórum e tribunais e o comportamento diante do juiz.

A Medicina Legal, auxiliar inquestionável na arte de desvendar os segredos dos mais misteriosos crimes,
foi dissecada pelo prof. Jajah Nogueira, figura séria e irreverente, mas nem por isso desprovido de
conteúdo.

O estágio, nesses dois anos, foi a matéria que tolheu nossas sexta-feiras festivas, pois tínhamos
que levantar cedo no sábado para podermos compreender melhor a confecção de uma petição.
O prof.  Cícero com a sua simpatia de tratamento quase paterno ao lado do prof. Pedro Pancote
nos ensinou as primeiras lições práticas do mundo que vamos enfrentar a partir de agora.

As peças na área penal foram nos mostradas pelo prof. Mohamad e pelo prof. Zeferino. E
nos últimos dias pelo prof. Iran Neves. A ele asseguramos que, apesar de não ter seu nome
impresso no nosso convite de formatura, seus ensinamentos ficarão gravados para o resto de
nossas vidas.

Meus amigos, queremos destacar o trabalho da Comissão de Formatura. Nosso reconhecimen-
to pelo trabalho desenvolvido. Nossas mais sinceras considerações e parabéns pela organização.

Hoje é também um dia de tristeza. Mas, tristeza, com o sabor de missão cumprida. Após 5 anos
juntos, dividindo uma sala de aula todas as noites, chegou a hora da separação.

Novos caminhos nos esperam. Novas conquistas  nos avizinham, separados desta turma tão
querida, tão unida.

Hoje, somos iguais no direito à alegria de uma jornada  que acaba e iguais na expectativa
de outra que já desponta.

Nesse período que passamos juntos, queremos acreditar que nosso direito foi respeitado. Tive-
mos direito a um espaço físico confortável, para levar a efeito nosso curso.

Tivemos direito ao respeito dos diretores, professores, funcionários e colegas. Direito de co-
mungar com os mais próximos das alegrias mais íntimas e das tristezas divisíveis.

Direito à vida numa comunidade de pessoas, individualmente diferentes, que procuraram se
respeitar nas diferenças.

Direito de reivindicar, participar, agradecer e de pedir.
Quando decidimos pelo ofício da advocacia, tínhamos em mente que ser advogado é um sacerdó-
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cio, cuja função está calcada no manejo das leis e na arte de defender a ordem, a justiça e a liberdade.
Muitas das vezes a tentação passa diante dos nossos olhos, muito próximo, fazendo com que

possamos fazer desta a mais nobre das profissões ou  a mais vil das ocupações. Queremos sim, ser
o fiel da balança do direto.

A profissão que ora abraçamos está bem próxima de outras profissões, pois caminha pelos
meandros da medicina, da contabilidade, da administração, da zootecnia, do jornalismo e sobretudo
da evolução da sociedade.

O grau que a Socigran acaba de nos conferir vai exigir da gente uma luta constante pelo
direito, mesmo contra a lei toda vez que a lei andar divorciada do direito.

Por que Direito, senhores? Porque é a barreira  de todas as inviolabilidade. Inviolabilidade da
consciência, da propriedade e da família, que é como sagrado altar em cuja pedra os corações se
estreitam e confundem-se na lei do amor universal, fonte de ordem e condição do progresso.

Para quem pretende realmente abraçar essa como profissão, tirar dela o “pão nosso de cada dia”
vale a pena lembrar, aqui, os dez mandamentos do advogado, publicado pelo insigne jurista Eduar-
do J. Couture, em 1949, na Argentina.

Meditem sobre isso:
1° Mandamento - Estude  - o Direito se transforma constantemente. Se não seguir seus passos,

será cada dia um pouco menos advogado.
2°  Mandamento - Pense - O direito se aprende estudando, mas exerce-se pensando.
3° Mandamento - Trabalhe - a advocacia é uma luta árdua posta ao serviço da justiça.
4° Mandamento - Lute - Teu dever é lutar pelo Direito; mas se um dia, encontrar o Direito em

conflito com a Justiça, lute pela Justiça.
5° Mandamento - Seja Leal - Lealdade com seu cliente, a quem não deve abandonar enquanto

não o julgar indigno de ti. Lealdade com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Lealdade com
o Juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que diz.

6° Mandamento - Seja Tolerante - Tolere a verdade alheia na mesma medida em que queira que
seja tolerada a tua.

7° Mandamento - Tenha Paciência - O tempo se vinga das coisa que se fazem sem a sua colaboração
8° Mandamento - Tenha fé - Tenha fé no Direito como o melhor instrumento para a conveniên-

cia humana; na Justiça, como destino normal do Direito; na paz, como substituto bondoso da
Justiça; e sobretudo tenha fé na liberdade, sem a qual não há Direito, nem justiça, nem paz.

9° Mandamento - Esqueça - (isto mesmo, esqueça)  A advocacia é uma luta de paixões. Se em
cada batalha, fores carregando tua alma de rancor, dia chegará em que a vida será impossivel para ti.
Terminado o combate, esqueça tanto a vitória como a derrota.

e por fim: 10° Mandamento  - Ame a Tua Profissão - Trate de considerar a advocacia de tal
maneira que, no dia em que teu filho lhe pedir um conselho sobre o seu destino, considere uma
honra para ti propor-lhe que se faça advogado.

Caros colegas, lembramos isto porque lá fora existe uma sociedade que espera da gente, justiça e
paz social. Vamos enfrentar um país ainda em desenvolvimento, pobre em termos econômicos,
mas uma nação preparada para dias melhores, rica de vontades.

A cidadania voltou a ser praticada em nosso país. Estamos vendo novamente nas ruas o verde
e amarelo. O povo está exigente, procurando eleger pessoas honestas. Nunca se ouviu falar tanto em
democracia e isso só foi conseguido com grandes lutas  que teve a participação da figura do advogado,
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para a garantia do Estado de direito.
Não vamos aceitar mais os tribunais de exceção. Vamos garantir a democracia. Queremos questio-

nar o porque das leis que hão de vir. Estes sim, são  nossos ideais. Vamos lutar para que o Brasil adquira
a concepção exata do seu valor. E isto depende de nós, sejamos, portanto, defensores do direito.

Ser colega, nesta turma, foi como participar de uma família  que só prospera, não briga e
aceita cada um como é.

Falando por mim, e tenho certeza que cada um de vocês gostaria de dizer a mesma coisa a
todos, quero dizer, que foi um grande prazer estar com vocês. Aqui, conquistei uma familia; vivi
meus melhores momentos.

A cada dia que chegava na sala de aula, um sorriso novo, uma solidariedade e um calor humano.
Nossas festas sempre alegres e participativas. O respeito sempre foi uma constante.
Fomos unidos até nas poucas oportunidades de matar uma aula, para assistir uma partida de

futebol na televisão. Quanta saudade, daquelas cenas de irresponsabilidade feliz.
Se tive turma mais legal, não lembro.
Falar da qualidade de cada um seria um exercício dos mais faceis e prazeroso, porém me delongaria

de tal forma, que esta solenidade se tornaria fastidiosa. Seriam elogios sinceros, acredite, do fundo
do coração.

Meus irmãos. Deus deu a graça de nos encontrarmos numa sala de aula, mas o destino está
hoje nos separando, fisicamente. Nossas mentes, porém estarão unidas nas lembranças dos dias
felizes que aqui passamos

Deus nos tirou dois colegas e os levou para o andar de cima; Nelson Cruz dos Santos,
esposo da nossa querida colega Iracema, ainda no primeira mês de aula e  Francisco Sampaio
Vieira, quando ainda cursava o segundo ano, mortos em acidente de trânsito,

Eles não terminaram  o curso, mas temos a certeza de que eles estão aqui, hoje, comemorando
conosco essa vitória.

São passagens que vão ficar marcadas para o resto de nossas vidas. Histórias que vamos passar
para nossos filhos e netos como grandes feitos de nossa vida.

Por último, quero pedir licença aos meus colegas, para me dirigir, em nome de todos, a Deus,
Senhor dos senhores, meritíssimo dos meritíssimos, professor dos professores. Nós, os formandos
da décima sexta turma de bacharelandos em Ciências Jurídicas de Dourados, imploramos:

- que a fraternidade aqui conquistada seja contínua;
- que o espírito crítico e construtivo estabelecido entre nós seja mantido;
- que os professores, a quem dirigimos nossa sincera gratidão, que nos ensinaram a engatinhar pelo

mundo maravilhoso e sinuoso das leis, não se furtem de nos ajudar a retomar o passo firme se,
porventura, tropeçarmos no degrau de algum mistério da profissão e precisarmos da sua mão amiga;

-que haja compreeensão dos que nos cercam, a quem ofertamos um sorriso agradecido;
-que consigamos ser para a sociedade, a quem dedicaremos um trabalho honesto e consciente,

uma força para a sustentação  efetiva da ordem jurídica;
-que cada um de nós, como pessoa e como profissional, faça o seu melhor na Escola da Vida, para fazer

valer aquilo que de melhor nos foi passado enquanto alunos, pelo que somos profundamente gratos;
-que o nosso trabalho, a partir de agora, se exerça nos parâmetros da verdadeira ética profissional;
-que não guardemos a espada, embora tivemos um bom combate, nesses cinco anos;
-que lembremos de cada um que fez parte da nossa história, nesse anos que passaram e possa-

Untitled-1 18/3/2009, 14:12135



136

mos agradecer pelo menos em pensamento;
-que procuremos, como profissionais, dar o nosso melhor, para orgulho daqueles  que torcem

por nós;
-que sua mão nos conduza para o caminho certo.
-que preserve em nós essa amizade e coleguismos para sempre.
-que possamos, amanhã, continuar juntos, como hoje aqui estamos.
-que verdadeiramente se cumpra o preceito constitucional de que “somos iguais perante a lei”;
-que possamos buscar sempre o crescimento.
Deus, Pai nosso, senhor dos senhores, advogado das causas perdidas, nós da décima sexta

turma de Direito, humildemente lhe pedimos: estenda sua benção sobre sobre nós para que possa-
mos ser dignos do seu mister. A ti oferecemos a nossa alma, agradecidos.

Muito obrigado.
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16ª Turma
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Aula da Saudade

Data: 13 de dezembro de 1995
Local:Anfiteatro da Socigran

19h

Culto Ecumênico

Data: 14 de dezembro de 1995
Local: Catedral Imaculada Conceição

20h

Colação de Grau

Data: 15 de dezembro de 1995
Local: Ginásio de esportes da

Socigran
20h

Baile de Gala

Data: 16 de dezembro de 1995
Local: Clube Indaiá

23h

Solenidade

Ademar Pereira

Antonio Jajah Nogueira

Antônio Zeferino da Silva

Ayrton José Motta Nunes

Carlos Ismar Balardi

Cícero José da Silveira

Hassam Hajj

Iran Perereira da Costa

João Arnar Ribeiro

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Gomes da Silva

José Joaquim

José Marques Luiz

José Wanderlei Bezerra Alves

Jovino Balardi

Leonardo Lucio Amorim

Lineu Borges

Mari Noeli Kiel Iapechino

Mohamed A. Eljaji

Nicanor de Araújo Lima

Rubens Franscisco Carneiro

Silvio César Maluf

Tenir Miranda

Ubaldo Gomes

Wilson Cardoso de Sá

Professores
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Adelmo Pradela

Adriana da Costa Barros

Aires David de Lima

Alexandre Mavignier Gattass Orro

Aluízio Pessôa Frazão

Amarildo Affonso Pinheiro

Amílcar da Silva Alves Guimarães

Ana Lucia A. Rocha Aquino

André Luiz Carvalho Greff

Andréa Correa Mendonça

Andréa Patrícia Soprani de Oliveira

Ângela Maria Censi

Ângela Saara Martins

Antonio Carlos Videira

Antonio Marques G. de Oliveira

Aparecida Tomie Nakamura

Assuero Maia do Nascimento

Aurélio A. G. Moreira da Fonseca

Ayrton Marcelo Fernandes

Bety Maria Lemes Fagundes

Carlos Edilson da Cruz

Carlos Eduardo Araújo Alves

Clara Eliana Gemelli Dolejal

Claudenir Rodrigues de Matos

Clelia Renata de Oliveira

Clemir Vieira Júnior

Cristiano de Souza Carneiro

Damasceno Luis Silva

Daniel Pinhel Junior

Darcilene Conti de O. Veríssimo

Deise Carla de Souza

Denise Ferreira Garcia

Donizete Bezerra Costa

Eder Luiz Redó

Edson R. Ceobaniuc Nogueira

Elbio Manvailer Teixeira Junior

Eliane Jacob de Brito

Eliane Ribas de Oliveira

Elizeu Ferrato Cavalcante

Erasmo Alcantara de Oliveira

Ercilia Akie Nishimura

Erich Giordano Marinho de Sá

Eudete Marcelina Ximenes Ribeiro

Ernani Fortunati

Ero da Sióva Borge

Fábio Cerveira Peres

Fabrícia Escorsina

Fausto Antonio Duarte da Silva

Fausto Nobre da Silva

Fernando Ebling

Fernando Tadeu Xavier de Oliveira

Florisvaldo Souza Silva

Geraldo Cornelia Angélico

Gesualdo Xavier de Oliveira

Glaucia Gonzaga Vieira de Sá

Gláucia Serio Pinheiro Silva

Jairo José de Lima

Jane Lucia Medeiros de Oliveira

GRADUADOS de 1995

16ª TURMA
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Jocir Souto de Moraes

Josafá José Ferreira do Carmo

José Antonio Cardoso

José Carlos de Alencar

José Carlos Matos Rodrigues

José Francisco de Moraes Pereira

José Marques de Lima

Josué Rodrigues Ramos

Jovina Noveleti Correia

Jucelei Martins Alves

Justina Ortega Estigarribia

Laane Couto Fraga

Lara Costa Viana

Leida A. C. de Moraes Silva

Leliane M. Sartunino de Moraes

Leonice Francisco Mariano

Loreci Gottschalk Nolasco

Luiz Carlos Matos Rodrigues

Luiz Ribeiro de Paula

Manoel Geraldo Barcelos da Rosa

Marcelo Rasmdorf de Almeida

Márcia Barbosa Evangelista

Márcio Castilho de Moraes

Marcio Fortini

Marcus Vinícius Ferreira Camargo

Maria Aparecida do Santos Garcia

Maria Aparecida Franco Papi.

Maria Irene Ferreira Espíndola

Maria Magaly Damke

Maricélia Canisso Valese Lourenço

Marilia Aparecida Bravo Branquinho

Marlene Catarina Uzeika

Martimiano Duarte

Mauricio Nogueira Rasslan

Nelson José dos Santos

Nely Ratier Placencia

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Noêmia Keiko Iuyama Kaku

Olmira Boeira Zatorre

Osvaldo Nogueira Lopes

Patrícia Hemiette Forni Donzelli

Paulo Ferreira de Souza

Paulo Ribeiro Silveira

Patrícia Patussi Nascimento

Raimundo Paulino da Rocha

Ramão H. dos Santos Moraes

Raquel de Cordaue Lunardelli

Raquel Otño de A. Portioli

Réges Augusto Frusel Covilhas

Regina Célia Bastista

Rejane Gonçalves da Rocha

Renato de Aguiar Lima Pereira

Rosa Luiza de Sá Lucena

Roseli Haeberlin

Rosineia Costa

Sandro Pissini Espíndola

Selma Cristina Patricio Munhoz

Sildir Souza Sanches

Silvana Gino F. de Cisaro

Silvia Dias de Lima

Simião Mendonça de Lima

Stella Trota

Suely Rosa Silva Lima

Vânia Cavalheiro M. Ranzi

Wagner Katsumi Takahachi

Waldete Pereira de Lucena

Waldno Pereira de Lucena

Wilmar Martinez Marques

Wilson do Prado

Zélia Braga dos Santos
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Exmo. Sr. Ademar Pereira – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. José Wanderley Bezerra Alves  – Nome da Turma
Exmo. Sr. José Carlos de Oliveira Robaldo– Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Por delegação sua, que deve ser atribuída à amizade que nos une, cumpro uma das mais honrosas
missões de minha existência. Esta data para todos e para cada um de nós é verdadeiramente histórica,
memorável, de importância ímpar em nossas vidas. Eis que depois de árdua luta, após dificuldades de
toda ordem, que muitas vezes afiguravam-se intransponíveis, chegamos a bom termo. Creio que neste
instante da jornada, já agora vitoriosa, podemos todos nós parafrasear o Apóstolo Paulo e dizer:
“Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé”.  De outra parte, bem sabemos nós dos
grande desafios que teremos de agora em diante.

Os bacharelandos que aqui estamos, devemos ser a geração da responsabilidade. Hoje, quando
alcançamos o grau de bacharel em ciências jurídicas e ao nos lançarmos para enfrentar os desafios do
futuro, digo que além de sermos a geração da responsabilidade, teremos de ser, e com a graça de Deus
seremos, a geração da coragem. Coragem para transpor obstáculos, coragem para suplantar as adversi-
dades que com certeza virão. Coragem para principiar um novo tempo, uma nova era em nossas vidas.
Haveremos nós de promover em nós mesmos, a junção da nossa responsabilidade com a nossa
coragem, para que dessa conjugação possa advir o nosso êxito.

Digo a todos que a responsabilidade, em seu mais amplo sentido, sem a coragem se mostra inócua.
Por sua vez a coragem,  sem a responsabilidade para dosar-lhe,  será temerária.  Cabe-nos então promover
a junção proporcional de nossa responsabilidade com nossa coragem. Bem sabemos que as perspectivas
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do futuro nos fazem tremer. Mas, como disse Rui Barbosa, “o tremer é próprio dos que se defrontam
com as grandes vocações e são talhados para desempenhá-las”. O tremer, mas não o desconsolar, o tremer
mas não o renunciar, o tremer com o empreender, o tremer com o confiar. Nobres colegas, irmãos meus,
confiemos, ousemos, reajamos e haveremos nós, com a graça de Deus, de sermos bem sucedidos. Não
temamos que a sorte nos iluda; mais do que os azares, nossa constância, nossa responsabilidade, nossa
coragem e nossa virtude haverão de fazer com que alcancemos  nossos ideais.

Senhoras e senhores, meus caríssimos colegas, quero agora, por imperativo de consciência, fazer
menção aos três professores por nós escolhidos para receberem as mais altas homenagens da XVII
turma de bacharelandos da Faculdade de Direito de Dourados. A menção que faço aos três é extensiva,
como não poderia deixar de ser, a todos os demais professores que estiveram conosco durante estes
cinco anos. Aliás, a escolha dos três é prova inequívoca do nosso  reconhecimento a todos os nossos
professores, os quais incutiram em nós a semente do conhecimento. Eminentes  professores José
Carlos de Oliveira Robaldo, Ademar Pereira e José Wanderley Bezerra Alves, respectivamente
homenageados com o nome de turma, o paraninfo e o patrono; os senhores, como os demais
professores, desempenham um verdadeiro sacerdócio, uma nobre e imprescindível missão, qual seja a
de levar adiante o lema do direito, ensinando que cada vez mais o mesmo deve tender à justiça, como
nossa relatividade deve tender ao absoluto. Ensinaram a nós tal sabedoria. Caros professores, se nos
fosse possível, se pudéssemos compor e vos formular por meio da palavra o mais pomposo dos
agradecimentos, tenham certeza de que faríamos, e mesmo assim não seria suficiente para retribuir
tudo o que por nós fizeram. Assim sendo, queremos expressar o mais singelo dos agradecimentos,
mais que tem por particularidade o marco de sair do fundo dos nossos corações e de estar impregnado
dos melhores sentimentos de nossas almas. Então, caríssimos professores, sacerdotes do nosso saber,
pregadores da ciência do Direito: muito obrigado por tudo.

Aos pais, esposas, esposos, filhos, demais familiares e amigos nosso reconhecimento, nosso
profundo reconhecimento pela insubstituível contribuição que nos prestaram. Nossa vitória também
é sua. Especialmente aos pais, queremos dizer que procuramos seguir os conselhos do Rei Salomão,
que nos recomenda ouvir a instrução do pai e não desprezar os ensinamentos da mãe. Se aqui
estamos devemos isso, em grande parte, aos seus esforços, a sua colaboração imprescindível, ao
apoio irrestrito que nos prestaram. Meus prezados colegas acadêmicos, ao concluir minhas palavras,
trago a todos a lição deixada por um dos mais inteligentes, patriotas e festejados juristas que este
país já conheceu. Refiro-me a Ruy Barbosa. Em sua obra Oração aos Moços, ele escreveu
pontualmente que de tudo quanto no mundo tinha visto, a conclusão de tudo, a síntese de tudo
resumia-se em cinco palavras, apenas cinco palavras: não há justiça sem Deus.

Guardemos isso em nossas mentes e sobretudo em nossos corações. Aprendamos tão extraordi-
nária lição, pautemos nosso proceder por ela, invocando sempre a presença e a orientação do Criador
em tudo o que formos fazer, em todas as nossas empreitadas. Esse é o segredo revelado para que
possamos alcançar êxito em tudo aquilo que empreendermos.

Façamos uso de tal segredo, pois cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas é do
Senhor que vem a resposta da língua.

Muito obrigado.
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Culto Ecumênico

Data: 29 de janeiro de 1997
20 h

Local: Igreja Matriz

Sessão Solene de Colação de grau

Data: 30 de janeiro de 1997
19 h

Local: Socigran

Solenidade

Antonio Jahah Nogueira

Ayrton José Motta Nunes

Carlos Ismar Baraldi

Dílson França Lange

Edson Ernesto Ricardo Portes

Iran Pereira da Costa Neves

João Arnar Ribeiro

Jovino Balardi

José Carlos Oliveira Robaldo

José Joaquim

José Gomes da Silva

José Marques Luiz

José Wanderlei Bezerra Alves

Leonardo Lucio A. Mussury

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Moisés Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Orlamar Teixeira Gregório

Ricardo Saab Palieraqui

Rubens Francisco Carneiro

Sebastião Assis de Figueiredo

Silvio César Maluf

Professores
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Adelmo Antonio Urban

Adilson Josemar Puhl

Adolfo Wagner Areco Gonzalez

Alberty de Souza Rodrigues

Alessandra de Ângelo Mendonça

Alessandra Zocollaro Salomão

Alessandro Lemes Fagundes

Alziro Arnal Moreno

Ana Lucia Duarte Pinasso

Ana Maria Falchette Boverio

Ana Paula Cavalcante de Oliveira

Ana Paula Marques

Anadir de Fátima Matoso Flores

Anailza Correa Alves

Anandha Odila Santos

André Ruiz Salvador Mendes

Antonia Caetano Souza Araújo

Antonio Eduardo Veríssimo

Antonio Francisco Dias

Antonio Reginaldo Vasconcelos

Aparecido Donizete de Souza

Ariadne Fittipaldi Gonçalves

Ariangela Cristina Perrupato

Arli Marques Cavalheiro

Arlindo Brazilino da Conceição

Arnaldo Ancelmo da Silva

Carlos Henrique Suguiura

Carlos Roberto Lopez

Carlos Roberto Mendes

Carmem Aparecida G. Dias Gregório

Cecília Dorneles Rodrigues

Célio de Souza Rosa

César Roberto Munhoz

Charles Willian da Silva

Claudia Alessendra G. de Souza

Claudia Regina de Oliveira Correia

Cleiton Tubino Silva

Clodoaldo dos Santos Posca

Cristina Silveira da Silva

Deborah Gimenez

Dinalice de Souza Carlim

Dioleno Rodrigues de Souza Filho

Dirceu Rodrigues Junior

Edilmara Mello Alva Vieira

Edmar Antunes de Oliveira

Edmilson Machado Rocha

Edmilson Pena Vieira

Edson Machado Rocha

Elcio Antonio Nogueira Gonçalves

Eliz Paulina S. Rodrigues Jara Franco

Élson Antonio Pereira

Evandro Souza Albertini

Fabio Adriano de Freitas

Francisco Antonio da Silva

Gabriela Dierings

Garon Rodrigues do Prado

Gilberto Biagi de Lima

Gladston Serrano de Oliveira

GRADUADOS de 1996

17ª TURMA
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Glaucia Cristina Ribeiro

Humberto da Costa Nogueira

Irene Silva Fagundes

Ivete dos Santos

Izilda Aparecida Rodrigues de Andrade

Jaqueline Guerreiro

Jean Pierre Palmieri Battiloni

João Francisco Silgueiros

Jorge Mauricio Froeder

José Celso Alves de Sales

José do Nascimento

José Roberto Batistela

Juarez Marques Alves

Juscelino Willian Soares Palhano

Julio César Faria

Jusarra Martins Cerveira de Oliveira

Jussara Silveira Pael

Kacila Aparecida Rodrigues Borges

Karina Gindri Soligo

Karla Vieira dos Santos

Kelei Zeni

Kelvin da Costa Lopes

Laura Cristina Pancote

Leia Quiles Melhado

Liliane Vanzella

Lizete Maria Rodrigues Alves

Lourdes Rosalvo da Silva dos Santos

Luciana Targas da Silva

Lucienne Borin

Luiz Tadeu Martins de Oliveira

Luzia Haruko Hirata

Luiz Carlos Azambuja

Lyvia Auxiliadora Carneiro de Oliveira.

Marcelo Marinho da Silva

Marcio Rogerio Banhuk

Marco Aurelio Candido Castro Sá

Marcos Roberto Vieira

Maria Aparecida dos Santos

Maria Carmem Santos Dal Col

Maria de Jesus Ortiz dos Santos

Maria de Lource S. Vilhava Santana

Maria Goreti Dal Bosco

Maria Inez Dias dos Santos

Maria Ivone Barros

Maria Lidia da Silva

Marilene de Assis

Mario Valdemir de Andrade

Mariusa Roberto da S. Sachelaride

Milton Lima da Fonseca

Nari Bochi

Nilseia Valensuela Gonçalves

Nilton José Machado Campbell

Odete Maria Ferronato

Osvaldo Benites Alves

Patricia Pedra

Patricia Souza Rodrigues da Costa

Paulo de Oliveira Martins.

Paulo Shigueru Kisaki

Pedro Americo Locatel Araujo

Pedro Reynaldo Reis Ayala

Reginete Leite S. Autunes da Silva

Renato dos Santos E Paula

Roberto Yukioi Yasinaka Minami

Rogerio José de Almeida

Ronaldo Capelari

Rosangela Nantes Muniz Freitas

Rosilda Mantovani da Silva

Rozane Pereira Ignácio Marques

Sergio Henrique Lourenço

Shirlei Mesquita Sandim

Sonia Mara dos Santos

Soraia Fayez Mohmoud

Stella Regina Storti

Tania Mara Carrara
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Tania Maria Teixeira

Valdecy Oliveira Machado

Vanilton Camacho da Costa

Vaselica Arlinda Dias Machado

Vital Rodrigues de Carvalho

Wanda Regina Calabretta Staut

Wander Mendonça Nogueira

Wanderson Souza Coelho

Wanderson Viegas Wolff.
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Exmo. Sr. Edson Ernesto Ricardo Portes  – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Ricardo Saab Palieraqui  - Nome da Turma
Exmo. Sr. Murilo Zauith  – Patrono da Turma

Autoridade, caros amigos.

Queremos externar a nossa gratidão pela sua presença e por tudo que hoje para nós, nesta data tão
festiva, os senhores representam.

Primeiramente dirigimos ao autor e consumador da fé, a Deus, o nosso eterno agradecimento, por
nos permitir galgar mais um degrau de nossas vidas. Por nos permitir estarmos encerrando o curso
como bacharéis em Direito e iniciarmos doravante a carreira jurídica, debaixo de suas bênçãos que até
aqui estiverem tão presentes. A Ele a nossa fé, as nossas preces e o nosso muito obrigado Senhor!

Sendo a gratidão a grande virtude do ser humano para com o seu próximo, como maneira de também
externarmos o nosso carinho e nossos sentimentos mais nobres, queremos agradecer a todos desta instituição
que nos possibilitaram com muito zelo, esmero e apreço, estarmos comemorando esta conquista privilegiada.

Aos mestres, diretores e funcionários pelo tempo e cuidado a nós dispensado nesses cinco anos,
com paciência, sempre procurando nos ouvir, nos apoiar em momentos difíceis sem esquecer-nos nos
momentos de alegria. Por esse tempo que passamos juntos, aprendemos não só a técnica, não só a
matéria, mas o caráter e o modelo de profissionais a ser seguido.

Todos nós, hoje, quer docentes ou discentes, senhores advogados ou magistrados, aqui estamos em
pé de igualdade. E nessa igualdade temos a esperança que nós bacharéis de direito e demais profissionais
dessa área no limiar do século XXI, por tudo que temos testemunhado, capacitados estamos de cumprir
nossa principal missão como profissionais das leis, que é ajudar a construir a sociedade livre, justa e
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solidária, preconizada na Constituição, como o primeiro objetivo fundamental da República.
 Para o desempenho dessa tarefa, com os olhos voltados para o futuro, precisamos ficar sensíveis

às modernas concepções do Estado de Direito, que não mais se esgotam no velho conceito formal,
traduzido na simples abstenção, por parte do poder público, da prática de atos que vulnerem a liberdade
individual. Em nossos dias, exige – se do Estado uma atuação positiva, que garanta uma existência
digna para o ser humano.

Quer seja como juristas, na cátedra ou ao elaborar compêndios e pareceres quer como servidores da
Justiça, litigando ou sentenciando, devemos manter alerta e aceso nosso espírito crítico, conscientes de
que códigos e leis não estão mais conseguindo acompanhar as vertiginosas mutações que a cada dia
desfilam diante de nossos olhos. Por isso, é ingente tecermos uma diuturna conexão do direito com a
realidade social, sob pena de o aparato coativo estatal transformar – se em mero instrumento de
injustiça, opressão e dominação econômica e social.

E, além de sairmos da algidez dos gabinetes para aquecermo-nos na realidade efervescente da
vida, devemos nos iluminar nas atiladas observações de Bobbio, que detectou uma gradual
transformação do direito, que vai aos poucos deixando de ser apenas um instrumento de controle
social para ser também uma alavanca do progresso e do desenvolvimento.

Por isso, nobres colegas formandos e demais profissionais do direito, este sim deve ser de hoje em
diante o nosso maior ideal. É necessário sim, a preocupação como nosso individualismo o nosso
crescimento econômico o qual também é indispensável, mas jamais nos tornarmos gananciosos a
ponto de esquecermos o juramento aqui hoje proferido. É preciso conciliarmos.

É para isso que somos conclamados, a fim de engrossar as fileiras daqueles que hasteiam a bandeira
da verdadeira justiça.

Nestas palavras derradeiras, quero afirmar que, no pórtico do terceiro milênio da era cristã, já
caminhamos bastante na defesa da dignidade da pessoa humana, embora ainda estejamos distantes
do ideal da fraternidade, último patamar do dístico da Revolução Francesa.

Nesta travessia, foi fundamental o empenho de muitos de nós, homens da lei, assim como no
passado muitos também chegaram ao ponto de darem sua própria vida por um ideal de liberdade e
democracia, tal qual o que dele hoje gozamos.

Mas, para servir ao direito numa democracia, não é necessário chegar a extremos de heroísmo:
basta, como juiz, ser honrado e ter humildade diante dos mistérios de um processo e perseverar na
pesquisa da verdade real, para sobre ela aplicar o direito, atendendo às justas pretensões das partes, sem
desprezar os supremos interesses do bem comum;

basta, como membro do Ministério Público, ser honrado e sempre lembrar que as elevadas funções
lhe são cometidas no Estado moderno, devem ser desempenhadas a serviço da lei e do corpo social, e
não como instrumentos de exibição de poder e satisfação de vaidades;

basta como advogado ser honrado e dedicar – se à defesa dos direitos alheios como se fossem seus
próprios, jamais transformando o cliente, que confiou em suas mãos a liberdade, a honra ou o patrimônio,
em mera correria de transmissão, alimentadora de glórias, para a acumulação de moedas douradas.

Por fim, basta, como jurista, ser honrado e ter sempre presente as proféticas lições do mestre San Thiago
Dantas que, há meio século, já vaticinava constituir uma grande aspiração da sociedade, a mudança de base da
ordem jurídica, de modo a deslocar – se da propriedade para o trabalho o centro do equilíbrio social. O
trabalho e, não mais a propriedade, deve ser o grande sol, irradiador do direito dos novos tempos.

A todos o nosso muito obrigado.
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Colação de Grau

Data: 29 de janeiro de 1998
20h

Local: Ginásio de Esportes da
Socigran

                            Culto Ecumênico

Data: 28 de janeiro de 1998
19:30 h

Local:Igraja Matriz

Aula da Saudade

Data: 28 de janeiro 1998
20h

Local: Anfiteatro da Socigran

Baile de Gala

Data: 31 de janeiro de 1998
23h

Local: Clube Indaiá

Solenidade

Antonio Jajáh

Antonio Zeferino da Silva Sobrinho

Aroldo José de  Lima

Ayrton José Motta Nunes

Clovis Borborema Santana

Dilson França Lange

Eder Jorge

Hassan Hajj

Iran Pereira da Costa

José Carlos de Oliveira Robaldo

José  Ahle Ahmah Neto

José Joaquim

José Marques Luiz

José Wanderley Bezerra Alves

Leonardo Lucio Amorim Mussury

Luiz Tadeu Barbosa  Silva

Margarida Elizabeth Wagner

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Orlamar Teixeira Gregório

Ricardo Saab Palieraqui

Tadeu Siveiro

Upiran Jorge Gonçalves da Silva

Sebastião Assis de Figueredo

Professores
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Adriana Dias de Oliveira

Adriana Stella Waki

Adriano Corbalan Gusman

Aleixo Fróes

Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes

Alessandra Sanches Leite

Alexandre Rodrigues

Alexandre Santos Arguello

Alziro Lopes do Amaral

Ana Claudia Mello Vasconcelos

André Luiz Prieto

André Laerte Marciano

Andréa de Liz

Andrea Luciana Assunpção Miaki

Andréa Moreira dos Santos

Anely de Moraes Pereira

Ângela Fioravante Dias

Antonio José Meireles Flores

Antonio Maria de Jesus Filho

Arlete Barbosa de Paiva

Arlindo Pereira da Silva Filho

Aron Nogueira Napoleão

Asturio dos Santos Ozório

Bárbara Aparecida Anunciação Ribas

Bonifácio Hugo Rausch

Candelária Lemos

Carla Andréa Freitas de O. Sayão

Carla Cristiane Santos da Silva

Carolina Augusta Gualdi Santana

Célia Setsuko Miagusko de Oliveira

Claudia Lopes da Silva Bortolotte

Cristiane Siliano Pettengill

Cristine Albanez Joaquim

Dalvanira Ribeiro Soares Marques

Darlise Hasper Muniz

Delaine Zanatta Leite

Denise da Silva Maia

Diana Regina Meireles Flores

Dina Estela Stein

Éclair Socorro Nantes Vieira

Elaine Mara de Brito Góis

Elario Wagner

Elioterio Fachin Dias

Elisabeth Maria Lima de Souza

Elisangela de Oliveira Campos

Enai Lucan Milan Ribeiro

Erica Rodrigues

Ernesto Costa Beck

Ernesto Rocha

Esther Nogueira Peres

Fabiano Freitas Santos

Fabio Machado Braga

Fabio Okada

Fernanda Albrecht Ribas

Fernando Barbosa de Rezende

Flavio Adolfo Veiga

Francisco Rodrigues Paiva

Giuliano Corradi Astolfi

GRADUADOS de 1997

18ª TURMA
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Gloria Eunice Nunes Pereira

Gumercindo de Melo Pretes

Irinaldo Devecchi

Ivonete Stefanes

Izolina Alice Lemes Fagundes

Jaciani Nunes Simões

Jair Inocêncio de Ávila

Jairo Aguiar Franco Pael

Humberto Carlos Pereira Leite

Joana Darc dos Santos Lima

João Reis Belo

Joel Pereira Renovato

Jordana de Faria Harfouche

Jorge Luiz Escobar Capillé

Josiane Cortes Buzzio

Josuel Ramalho Freire

José Alves Martins

José Barbosa

José Celso Alves de Sales

Juliana Aparecida Custódio

Julio Yassuo Aoki

Kassia Elis Lino de Matos

Leonardo Rodrigues Carmori

Leonardo Schneider Wetters

Lucia Trouy Galles

Lucilo Wagner da Cruz

Luiz José da Conceição

Lysian Carolina Valdes

Mara Sandra Rodrigues Campos

Marcelo Alessandro Canola Base

Marcio Watanabe

Maria do Carmo Junqueira Lima

Maria do Perpétuo Socorro Silva

Maria Helena Cortez

Maria Lissa Tomonaga

Marielci Nogueira Nonato

Maristela Rodrigues de Lima

Marle Salete Wochner

Marlene Giasante de Souza

Melissa Fittipaldi Gongalves

Milton Jorge da Silva

Milton Barcellos Filho

Nelson Mitio Nakamura

Nina Negri

Oswaldo Nunes Rodrigues

Patrícia Balbuena de Oliveira Bello

Patrícia Yida de Mattos Moraes

Paulo César Bezerra Alves

Paulo Roberto Diniz

Regis Ottoni Rondon

Rita De Cassia Penna Baldijão

Robson Moraes dos Santos

Robson Moraes Salazar

Rogério Brandão de Carvalho

Rosely Aparecida Stefanes Pacheco

Sandra Regia dps Santos

Silvano Alves Tosta

Sylvia Amélia Caldas

Tânia Herano Barbosa

Valeska Pagani Quadros

Vanusa Nunes Rodrigues

Vera Augusta Agueiro da Cruz

Walkiria Kátia Waterkemper

Wilson Francisco Fernandes Filho

Zeina Hassen Mustafá

José Lauro Espindola S. Junior

Wilimar Benites Rodrigues

Marcos Garcia de Oliveira

Carmen Maria Preá Fontes.

Flamo Antonilo de Almeida.

José Carlos Andrade Parra.

Rosangela Fatima Santin.
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Exmo. Sr. Hassan Hajj – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  José Marques Luiz– Nome da Turma
Exmo. Sr.  José Carlos De Oliveira Robaldo – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

A nossa graduação nos consagra ao sacerdócio do compromisso irrefutável com o Estado
Democrático de Direito, com a Liberdade e com a Justiça. Quis Deus que os nossos cinco anos de curso
viessem receber hoje o selo de uma grande benção, representada por esta solenidade que nos confere o
grau de bacharéis em Direito.

Escolhido pela XIX Turma de Direito para transmitir estas palavras de despedida e agradecimento,
queira Deus que minhas palavras sirvam de instrumento eficaz para manifestar a total gratidão dos
meus colegas. Aqui estou para representá-los, tarefa  esta, para mim por demais honrosa.

Com nossos familiares queremos dividir este momento de felicidade visto que vocês sempre nos
apoiaram. Aos nossos pais, os grandes e maiores mestres de nossa vida, que com palavras, semearam
confiança, alimentaram esperanças e edificaram-nos em amor, a nossa gratidão e o nosso amor.
Sintam-se, nesta noite, reverenciados e honrados. Aos PAIS que findaram suas jornadas, que estão
juntos ao Supremo Criador, saibam, as vossas memórias sempre estarão conosco e, se já não
somos, haveremos de ser a continuidade do brilho que deles herdamos.

Senhores professores, que sempre estiveram solícitos e incansáveis, não poupando esforços
para nos encaminhar na senda da virtude e do saber, fiquem certos de que nós, sempre seremos
seus alunos e conservaremos em nossa alma a lembrança dos dias felizes que passamos juntos e
haveremos de evocar, em todas as situações, os conselhos e a sabedoria que nos legaram.

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

JOSUEL RAMALHO FREIRE

Untitled-1 18/3/2009, 14:12155



156

Que Deus os recompense pelo muito que por nós fizeram e rogamos aos céus que, sempre, no
exercício da advocacia, possamos ser dignos dos Senhores.

Prof.a Suzana, diretora da Faculdade de Direito, parabéns pela firmeza na condução dos
interesses do curso. Para nós foi uma honra tê-la como nossa diretora.

Sra. Regina Fátima, secretária geral, queremos destacá-la e, na sua pessoa, agradecer a todos os funcionários
da instituição pela colaboração prestada aos acadêmicos durante os cinco anos em que aqui estivemos.

À Comissão de formatura e à DZM eventos, nosso reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido, à vocês nossas sinceras considerações e parabéns pela organização.

Queridos amigos, o feliz convívio que tivemos durante o curso e as experiências que vivenciamos,
são passagens que vão ficar marcadas por toda nossa vida. Certamente comporão as nossas melhores
memórias, haveremos de contá-los aos nossos filhos e netos como grandes feitos de nossa vida.

A nossa saudade do colega Carlos Alberto Lisbinsk, ceifado ainda jovem por um acidente
automobilístico, à sua família os nossos cumprimentos.

À colega Candelária nossos sentimentos e solidariedade,  sabemos o quão está sendo difícil para ela
suportar a perda de seu pai num trágico acidente quando estava vindo para participar desta cerimônia de sua
formatura. Que Deus, em sua infinita misericórdia lhe dê a força necessária para superar esse momento difícil.

E, se hoje é um dia em que, se há tristeza pela despedida, redobrada é a alegria pela vitória e
pelos novos caminhos que nos esperam.

Colegas, como dissemos, a nossa graduação, nos consagra ao sacerdócio do compromisso
irrefutável com o Estado Democrático de Direito, com a Liberdade e com a Justiça.

A Constituição Federal declara: “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”. Esse Sagrado preceito constitucional
é sustentáculo das grandes democracias, em que o eixo é a liberdade e a justiça, sem o qual, ou, falseando
ele o seu mister, todo o sistema cairá em paralisia, desordem, subversão e injustiças.

Ora, senhores, para o sacerdócio da advocacia é que fomos abençoados hoje. Ofício esse que está
calcado no manejo das leis e na arte de promover a defesa.

De todas as artes, a mais fulgente e bela, abrangente e abissal, a mais expressiva e difícil é, sem
dúvida, a arte da defesa através da palavra, porque as palavras são dirigidas à razão, para persuadir, ao
coração, para comover e à imaginação, para exaltar.

Haveremos pois, de sempre defender a democracia e a justiça social,    que são como o alimento de
uma nação, e a liberdade, que é como o ar que respiramos, sem o qual não podemos viver.

A profissão que ora abraçamos, será exercida para a sociedade, pois caminha pelos meandros de todas
as ciências e, sobretudo, na proteção das garantias individuais do cidadão, da família e, do patrimônio.

Os dez mandamentos do advogado, publicado pelo insigne jurista Eduardo J. Couture,
em 1949, certamente nos ajudarão a cumprir o Juramento que fizemos hoje, e por isso,
vale a pena lembrá-los:

1º mandamento:  estude – o direito se transforma constantemente.  Se não seguir seus passos,
será cada dia um pouco menos advogado.

2º mandamento: pense - o direito se aprende estudando, mas exerce-se pensando.
3º mandamento: trabalhe - a advocacia é uma luta árdua posta ao serviço da justiça.
4º mandamento: lute - seu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia, encontrar o direito em

conflito com a justiça, lute pela Justiça.
5º mandamento: seja leal – lealdade com seu cliente, a quem não deve abandonar enquanto

não o julgar indigno de ti. Lealdade com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Lealdade
com o Juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que diz.
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6º mandamento: seja tolerante – tolere a verdade alheia, na mesma medida em que
queira que seja tolerada a sua.

7º mandamento: tenha paciência – o tempo se vinga das coisas que se fazem sem a
sua colaboração.

8º mandamento: tenha fé – tenha fé no Direito, como o melhor instrumento para a convivên-
cia humana: Na Justiça, como destino normal do direito: na paz, como substituto bondoso da
justiça, e, sobretudo, tenha fé na liberdade, sem a qual não há Direito, nem Justiça, nem Paz.

9º mandamento: esqueça – (isso mesmo, esqueça) a advocacia é uma luta de paixões. Se em
cada batalha, for carregando sua alma de rancor, dia chegará em que a vida será impossível para
você. Ao fim do combate, esqueça tanto a vitória como a derrota.

E por fim: 10º mandamento: ame sua profissão – trate de considerar a advocacia de tal
maneira que, no dia em que seu filho lhe pedir um conselho sobre o seu destino, considere uma
honra para você dizer-lhe que se faça advogado.

Lembramos esses mandamentos, porque lá fora existe uma sociedade, que tem sede de justiça, que
espera que sejamos, verdadeiramente, profissionais éticos, competentes e compromissados com a
democracia, com a liberdade e com a Justiça.

Ao nosso Deus, tributamos louvor pela vitória, pois Nele vivemos, nos movemos, existimos e
encontramos o verdadeiro sentido para a vida.

Quero pedir licença aos meus colegas, para dirigir uma prece, em nome de todos, ao nosso Criador,
Senhor dos Senhores, Meritíssimo dos Meritíssimos, Professor dos Professores.

Eterno Deus, que consigamos ser para a sociedade, a quem dedicaremos um trabalho honesto e
consciente, uma força para a sustentação da ordem jurídica.

Que sejamos bem – aventurados em nossa profissão.
Que tenhamos fome e sede de justiça.
Que a tua misericórdia, seja sempre sobre nós, pois em ti temos esperado, sê Tu o nosso braço

forte, manhã após manhã.
Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e corrige-o guiando-nos pelo caminho eterno.
Finalmente, Senhor Jesus, Excelso Advogado, nós da décima nona turma da faculdade de

Direito, humildemente te pedimos: estenda a tua benção sobre nós, para que possamos ser dignos
de tal mister. A ti, Senhor, oferecemos as nossas almas, agradecidos.

Muito obrigado.
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Culto Ecumênico

Dia 27 de janeiro de 1999
 20h

Ginásio de Esportes da Unigran

Colação de Grau

Dia 28 de janeiro de 1999
 20h

Ginásio de Esportes da Unigran

Baile de Gala

Dia 30 de janeiro de 1999
 23h

Clube INDAIÁ

Solenidade

Altamiro Gebert

Antonio Zeferino da Silva Sobrinho

Ayrton José Motta Nunes

Antonio Jajah Nogueira

Aroldo José de Lima

Clovis Borborema de Santana

Carlos Ismar Baraldi

Daniel Pinhel Junior

Edson Ernesto Ricardo Portes

Hassan Hajj

Iran P. da Costa Neves

James Gallinatti Heim

José Carlos de Oliveira  Robaldo

José  Gomes da  Silva

José Joaquim

José Wanderley B. Alves

Lásaro Moreira da Silva

Leonardo L. A. Mussury

Linneu Borges

Margarida E. Wagner

Moisés Celso de Oliveira

Nicanor Araújo Lima

Orlamar Teixeira Gregório

Sebastião A. de Figueredo

Tadeu Antonio Siveiro

Professores
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Adilar José Bettoni

Adílson Recalde de Moura

Adriana Gonçalves de Oliveira

Adriana Lazari

Alexandre Dias Figueiredo

Alexandre Moxiaro de Campos

Américo Monteiro Salgado Junior

Ana Karlla Menardi Aquino

Ana Maria Sampaio Domingues

Ana Paula Ribeiro Gomes dos Reis

Ana Perla Alves Casa

André Luiz Waideman

Andréia dos Santos Moraes

Andreia Alves Gozalo.

Andréia Lazari

Ângela Aparecida Nesso C. da Silva

Ângela Maria Campos Camargo

Antonia Eugênia Vieira Amorim

Antonio Ferreira Junior

Antonio Majela Pupin

Arthur Marcelo Hoff Brait

Beatriz Vasconcellos Marques

Célia Miura

Celina de Mello e Dantas

Christiane Cândida Castro Sá

Claudia Maria Boverio

Cláudio de Oliveira

Cláudio Haruo Okuyama

Clerio Magno de Lima

Cleverson Daniel Dutra

Cristiane Oliveira Nogueira

Daniela Fernandes Peixoto

Daniela Menin

Daniela Oliveira Linia

Daniele Aparecida Freitas Mota

Daniely Heloise Toledo

Dayan Moreira Albuquerque

Demis Fernando Lopes Benites

Desiane Pires Américo

Diego Zaniol

Dimas Akucevikuis Junior

Ecio Carneiro Pedroso

Edmeiry Silara Broch

Edna de Oliveira Cabreira Ávila

Eduarda de Sá Luana

Eliene Marta Breguedo do Nascimento

Elisângela Souza da Silva

Elizabete Lucena Campos

Erica Silva Santos

Euler Seixas Vieira

Evandro Efigênio Rodrigues

Everson Leite Cordeiro

Fabrício Felini

Flávio Freitas de Lima

Flávio Roberto Bezerra

Gislaine Nunes Machado Queiroz

Glauco Leite Mascarenhas

Glauco Lopes Pinheiro

GRADUADOS de 1998

19ª TURMA
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Glenda Gonçalves dos Santos

Gracieth Abrahão Costa

Gustavo Marques Ferreira

Helena Izidoro de Souza

Henriqueta Izabel Targas Destefani

Horacio Yutaka Kuraoka

Ivaldo Gomes

Ivan Carlos Santore

Ivo Coalho

Jacques Cardoso Cruz

Jacson Luiz Zílio

Jéferson dos Santos Souza

Joaquim Carlos Klein de Alencar

Jocelma Aparecida Gomes

Joderly Dias do Prado Junior

Joe Graeff Filho

José Adauto Prestes

José Daniel Duarte Penasso

José Nelson da Luz Bleyer Laurindo

José Pereira da Silva Neto

João Flavio Mendes de Lima

Juliana de Souza Carneiro

Katiuscia Virginia Zoccolaro

Lara Paula Robelo

Leonardo Rodrigues de Matos

Liliane Rosa da Silva

Lourdes Peres Benaduce de Oliveira

Luceli Gomes Oliveira Cruz

Luciana Silva Castro Barradas

Luiz Calado da Silva

Lívia Nadir Caetano Pinheiro

Mara Raquel Maldonado Melgarejo

Maria Aparecida O. M. Fernandes

Maria Cristina M. Paines Pestana

Maria de Fátima Silva

Michelle de Mauro Mariano

Milton Valençuela

Mirella Silva Melo Silva

Naide A. Coca do Nascimento

Neuza Yamada Suzuke

Nilza Maria da Silva

Odete Vidoto de Souza Hernani

Patrícia Mazaro

Patrícia Monte Siqueira

Paula Eliza Belão Portilho

Paula Francisca Silva Targas

Reinaldo Gimenes Ayala

Rejane Eurides Sichenel Silva

Rita de Cássia V. Push de Souza

Rita de Cássia Gomes Guerrero.

Robson Medeiros

Rodrigo Otano Simões

Rubens Lima dos Santos

Sandra Maria Palhano Costa

Sebastião Coelho de Souza

Shirley Terezinha Portes

Silane Aparecida C. de Figueiredo

Silvana Maria Santos Dutra

Tatiana Azambuja Ujacow Martins

Tatiane Cristina da Silva

Terezinha Grubert de Deus

Tânia Lucia Rodrigues

Valdir Antonio Garcia

Verginia da Silva Pavoni

Waldir Natarangeli Abrão

Wallas Gonçalves Milfont

Wander Matos de Aguiar

Wanderlei da Silva Barbosa

Wolfgang Léo Arruda Herzog

Zanetti Guimarães da Rocha
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Exmo. Sr.Edson Ernesto Ricardo Portes – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Moisés Celso de Oliveira –  Nome da Turma
Exmo. Sr. Linneu Borges – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Desde o começo de nossa vida laboramos na escada do conhecimento, superando dia-a-dia nossos
limites: a alfabetização em um País de milhões de analfabetos, a seguir o ensino fundamental em que
grande parte da população é constituída de analfabetos funcionais, o ensino médio que é o meio de
campo para o nível universitário, é que apenas uma parcela pequena da população brasileira tem a sorte
de alcançar. Passamos por essas etapas e aqui chegamos.

No início, o desconhecido fazia palpitar corações pelas aventuras que estavam por vir, o desbravar de
um novo caminho assaltava a expectativa para a responsabilidade assumida. Como neófitos a procurar a
atenção dos genitores, encontrávamos nossos mestres a nos apresentar o conhecimento jurídico iniciático.

Éramos todos ilustres desconhecidos, sem afinidades e alguns até mesmo sem entender o porquê
se encontravam nesse meio, onde o idioma falado e escrito parecia alienígena, a princípio.

Mas o tempo passou, não as dificuldades, essas cresceram: provas, trabalhos e os obstáculos
pareciam infindos. Dessa forma surgiram a ajuda mútua e com o passar dos bimestres, amizades
foram sendo criadas, problemas divididos, alegrias festejadas e construímos juntos a turma de formandos
que hoje é apresentada à sociedade Douradense.

Nesse momento é imperiosa a referência a nossos professores, pessoas que dedicaram seus
dias a transmitir-nos seu conhecimento e suas experiências. Como um pai educa seu filho, nos
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apresentaram o Direito, a ética e a Justiça e, de algum modo, passaram a integrar novas vidas
e a serem referência em nosso futuro.

A arte de reger a vida em sociedade é a arte do direito, pois com arte se confunde. Carnelluti
comparava a arte ao Direito, pois ambas servem para ordenar o mundo e findava por dizer que o direito
é o que se  precisa para que o povo possa alcançar a sua estabilidade.

É bem verdade, meus queridos colegas, que o direito tem como missão a busca da isonomia para
alcançar a justiça e, sem atuação ética, nós que passamos a enfrentar os problemas sociais, seremos co-autores
da barbárie da desigualdade, submetendo-nos às vezes por meros trocados, a perpetrar a miséria humana.

Desta feita, concito-os a rememorar o juramento feito nessa noite a fim de buscar com todas as
forças a tão almejada justiça que o Brasil espera.

A verdade que estas reflexões logram incandescer, é de que passaremos por momentos difíceis,
onde a solidão de nossos escritórios, a inexperiência em nossos procedimentos nos atormentará a
alma, contudo, nos instantes de grande temor, teremos a certeza de que sempre haverá um amigo, um
antigo colega de sala, um professor e o Supremo Criador, que nos acalentará mostrando a direção certa
a seguir, por todo o esforço despendido nos bancos de nossa faculdade.

O que aqui se assimilou e se construiu servirá de alicerce para nossa vida jurídica em prol de um
Estado que sempre precisará do direito, mas antes desse, da justiça, pois por ela clama o povo.

Na batalha diária entre o homem matéria e o homem espírito, operando o direito, teremos nas
mãos a responsabilidade social de dar ao povo desse País, condições de exercer condignamente seus
direitos fundamentais de cidadão, o que até agora apenas vimos teoricamente, como algo certo e
exigível, mas que fora dos muros da universidade, revelam-se como palavras violadas por uma realidade
cruel, que violenta e assola aqueles que vivem à margem da sociedade.

Por outro vértice nos será apresentada uma estrada com caminhos que levam a destinos diversos:
um, fácil, sorrateiro, infiel aos princípios da moral e dos bons costumes que se apresentará até rentável,
mas propiciará o engrandecimento da colcha corrupta tramada por aqueles que perderam o significado
da virtude, transformando o ilegítimo em legítimo, o ilícito em lícito; o outro caminho representa o
sonho da liberdade, da felicidade, do exercício do direito real, assim, devemos laborar ininterruptamente
contra a ignorância e o escravismo intelectual. Devemos nos digladiar contra a injustiça, impedindo que
seja propiciada a usurpação do homem pelo homem.

Mas essa conquista não faremos sós, pois sós não estivemos, e sim ladeados por Deus, tendo
também como sombra de nossos passos, pessoas que foram fundamentais em nossa conquista. O
apoio e a compreensão recebida de nossos pais, de nossos cônjuges, namoradas e namorados, filhos
e amigos fiéis que, com uma palavra, um gesto, um chamego ou um inceentivo, nos trouxeram até
aqui. A todos rendemos as homenagens mais sinceras e, olhando para eles no momento em que
juramos defender a lei, a liberdade, a paz e a Justiça é que suplico, estejam sempre junto conosco em
todos os dias de nossas vidas, pois suas participações foram o elevador que nos permitiu vence. Por
fim elevo meus pensamentos àquele que nunca nos abandonou: Deus, senhor nosso, cobre a todos
nós com teu manto sagrado e nos guarde de todo mal.

Obrigado.
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Culto Ecumênico

Dia 27 de janeiro de 2000
20 h

Local: Ginásio de Esportes da
Unigran

Colação de Grau

Dia 28 de janeiro de 2000
20 h

Local : Ginásio de Esportes da
Unigran

Baile de Gala

Dia : 29 de Janeiro de 2000
23h

Local: Ginásio de Esportes da
Unigran

Solenidade

Antonio Jajah Nogueira

Aroldo José de Lima

Ayrton José Motta Nunes

Hassan Hajj

Helton Fonseca Bernades

Herbert Covre Lino Simão

Ilton Aparecido Assis

Iran P. da Costa Neves

James Gallinatti Heim

José  Ahle Ahmah Neto

José Carlos Barbosa

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Gomes da Silva

José Wanderlei Bezerra Alvez

Lásaro Moreira da Silva

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Margarida E. Wagner

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Paulo Sergio Caiano

Ricardo Saad  Palieraqui

Professores
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Adenir Dezen Maciel

Adriana de Carvalho Silva

Adriano Bonicontro

Adriano Marcos Biacio

Ady de Oliveira Moraes

Alaíde Rodrigues Fraga

Alceu Soares Neto

Alcindo Machado Franco

Ales Cavalheiro Aguilera

Alexandre Luis Pletsch

Ana Eliza de Moraes Pereira

Ana Flávia da Costa Oliveira

Ana Maria da Silva Dáuria

Ana Paula Penzo Verão

Ana Paula Viveiros Guimarães

Andréia Carla Lodi e Faria

Anísio Carrasco

Antonio Carlos Balbino

Antonio César Marques Rodrigues

Antonio Ezequiel Inácio Barbosa

Antonio Justino de Araújo

Aparecido Pereira dos Santos

Augusto César Pereira de Jesus

Áureo Garcia Ribeiro Filho

Aurora Maria Alves Pinto

Austrio Ruberson Prudente Santos

Byron Hardmann Bezerra da Silva

Camila Henrique Silva

Camilo Simi

Carlos Ramsdorf

Carlos Roberto Assis Bernardes

Célio Teixeira de Faria

César Fernando Scheid Panassola

Christian Alexandra Santos

Cilene Regina Muller Muchon

Clara Lucia Cunha Amaral Mello

Claudia Terezinha Lopes Braga

Cláudio Augusto Guerra

Cleide Jucelina Pedroso Vasques

Cleide Yuri Sakaguti Tanamati

Claudia Gislaine Bonato Vieira

Cláudio Rogério Ferreira Gomes

Cristiana da Silva Santos Lopes

Cristiane Alez Jará

Cristiano Alcides Basso

Cristiano Stefanello da Silva

Daniela Portela

Daniela Wagner

Danieli Aparecida Pedroso Marcondes

Delia Cristina Ibarrola dos Santos

Denílson Mallorquen da Silva

Denise da Silva Almeida

Denise Hirano

Diná Akrama Eljaji

Dario Ancelmo da Silva Netto

Edivania Coutinho Marques

Eduarte Dias Leite

Elaine Cristina de Melo Lopes

GRADUADOS de 1999

20ª TURMA
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Elaine Cristina Musculini

Elaine de Araújo Santos

Eliane Soares Resende

Elisangela da Silva Santana

Elisiane Pinheiro

Elisangela Marcari

Elmar Muller

Elza Sumie Nomura

Emerson Ales Jará

Érika Álvares dos Santos

Erudilho Silva Nabuco de Souza

Ester Balbuena Moraes Almirão

Etiene Cíntia Ferreira

Eunice Pardin

Evaldo Oliveira dos Santos

Fabrício Ferreira Valente

Fabrizia Ferreira Machado

Fernanda Guimarães

Fernando Corsato Neto

Fernando da Silva Ribeiro

Fernando Lopes de Araújo

Flavio Massao Kakuta Sugimoto

Francisco Alencar Taveira

Francismar Albuquerque Cavalcante

Geirso Marques Machado

Glacienne Haddad B. Rodrigues Peris

Heloisa Maria Gomes

Idelmar Barboza Monteiro

Irani da Silva

Isabel Cristina do Amaral

Ismael Ventura Barbosa

Ivair Ximenes Lopes

Jane Ana Rodrigues Vicente

Jane Cléa Arsamendia

Janete Facioni Bonacina

Jaqueline Kurita

Jaqueline Mareco Paiva

Josiane Costa

Jose de Oliveira Junior

Jose Elmar de Oliveira

José Nilton Vasconcelos Reginaldo

João Luiz Ruas

Joelcio Carneiro Moraes

Juciléia Rodrigues Pereira

Juliana Bellé Toniazzo

Juliana Pompeo dos Santos

Júlio César Alberti

Katherine Souza Silveira

Kelly Patrícia Marinho de Lima

Leandro Henrique Rufato Zaia

Lemercier de Assis Ribeiro Lopes

Leonardo Iacia

Leonardo Rafael Miotto

Lorena Gertrude Friedrich Faraj

Lucelea de Lourdes Tavares Gomes

Luciana Mariano Batista

Luciane Blans da Silva

Luciane Fernandes Mendes

Lucimar Romero

Luiz Thomaz de Aquino Junior

Luzia Amaria dos Santos

Luis Henrique Alves da Costa

Luiz Gonzaga da Silva Junior

Marcelo de Almeida Coutinho

Marcelo Martins Cunha

Marco Túlio Silva

Marcos Armin Marchewicz

Margarida Lima Franco

Maria Antonia Dias Polini

Maria Aparecida Bolzan

Maria Helena Ribeiro Gomes

Maria Lucélia de Figueiredo Marcos

Marineide Velasques da Costa Pinto

Mario Akatsuka Junior
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Marivânia Vilanova da Silva

Marko Edgard Valdez

Mará Silvia Morel

Michel Cordeiro Yamada

Nadia Sater Gebara

Neide Aparecida M. Dias Domingues

Nelson Tadeu Gregório

Nilton Carlos Nogueira

Odílio Ferreira Alves Pereira

Osmar Martins Blanco

Oton Jair Dias da Silva

Patrícia Teixeira

Patrícia da Mota Costa

Paulo Rogério Victorio Lagreca

Paulo Sergio Leite Arruda

Rachel Thronicki Ribeiro Maran

Rafael Simczak Theuherz

Ramona Vieira Marques

Renata Corona Zuconelli

Rilziane Guimarães Bezerra de Melo

Rivaldo Alves

Roberto Polini

Robson Luiz Coradini

Rogério Luiz Rezende de Aquino

Ronilde Langhi Pellin

Rosana Prado Miguel Peralta

Roseli dos Santos

Rosilene Aparecida Bortolazo Vicente

Rosimeire Aparecida Bonfim

Rosimeire Aparecida Ferreira Antunes

Rosiney Tomé das Chagas

Samaria França Maciel

Samuel Rezende Freitas

Severo Firmiano dos Santos

Simone Paulino Ribeiro

Sonia Maria Rodrigues

Suely Pereira de Souza Pacolla

Thania Ceschin Fioravanti Christofano

Thonny Audry Lima Zerloti

Valesca Marsura Silva Rezende

Valeria Ribas Cunha

Vanessa Cabrini dos Santos

Verônica Rodrigues Martins

Veruska Seben

Viviani Patrícia Maran

Wagner Carlos Gomes

Walter Benedito Carneiro Junior

Wander Medeiros Arena da Costa

Wanderlei José dos Reis

Zenobio Cruz da Silva Arruda Junior
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Exmo. Sr Murilo Zauith. – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr.  Helton Fonseca Bernardes – Nome da Turma
Exmo. Sr. Luiz Tadeu Barbosa Silva – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Particularmente, sinto-me enaltecido e honrado em representar meus colegas em uma solenidade
de tamanha grandeza.

Esta noite é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes de nossas vidas. Chegamos ao
fim de uma etapa que certamente fará a diferença não somente em nosso futuro, mas também, no de
cada indivíduo que nos buscar para o exercício de seus direitos. E diante de tudo, vem-nos à mente uma
pergunta: “Chegamos realmente a um final? Ou será este, apenas o princípio de tudo...?”

Mal terminamos o curso e já estamos com novas preocupações: é o exame da Ordem dos Advogados
do Brasil, se continuaremos a estudar, buscando uma melhor preparação, se atuaremos como advogados
ou se partiremos para outros caminhos.

Sabemos que o homem é aquilo que pensa ser. Portanto, devemos pensar grande e lutarmos por
nossos objetivos.

Não sabemos ainda o que nos reserva o futuro, entretanto, jamais seremos os mesmos que antes
de optar pelo Direito como objeto de estudo nem poderíamos imaginar o quanto o saber jurídico
moldaria nossa compreensão, atitude e senso crítico. Dos ensinamentos dados por cada professor, de
cada palestra, semanas jurídicas e congressos de que participamos, extraímos o conhecimento que nos
servirá de instrumento de trabalho nos anos vindouros. Daqui sairão advogados, juízes, promotores,
defensores públicos e delegados do novo milênio; outros, optarão por alguma das diversas profissões
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que são favorecidas pelo conhecimento de nosso objeto de estudo. Não importa qual seja o caminho
que escolhamos, deixamos a promessa de que faremos o nosso melhor. Sabemos com certeza que não
será fácil, mas não chegamos aqui por mero acaso e o desafio que temos pela frente serve para aumentar
ainda mais nosso desejo de alcançar o sucesso almejado. O progresso deve continuar, pois o ser
humano deve viver, não apenas existir; ele deve agir, não apenas ser; ele deve crescer, não apenas vegetar.
Principalmente num mundo tão competitivo quanto o em que nos encontramos em nossos dias. Há
uma frase que diz: "Porto algum serve para o homem que não sabe onde ancorar o seu navio". Temos
que definir o caminho a ser tomado e lutar por isso com todas as nossas forças.

David O. Mckay, um líder religioso americano já falecido, certa vez disse o seguinte: "Semeie
pensamentos, e colha atos; Semeie atos, e colha hábitos; Semeie hábitos, e colha caráter; Semeie
caráter, e colha o seu destino."

Todos os grandes triunfos são muito bem planejados. Os pensamentos sobre as estratégias a
serem seguidas são fundamentais, entretanto, de nada valerão, se não houver atitude. Sim, a grande
diferença entre aqueles que são bem sucedidos dos demais, está na atitude. Esse é o segredo do sucesso:
não esperar que as coisas aconteçam e sim fazê-las tornarem-se realidade.

James Allen, em sua obra chamada "Como o homem pensa", relatou o seguinte: "Aquele que
acalenta uma bela visão, um magnífico ideal em seu coração, algum dia conseguirá concretizá-lo.
Cristóvão Colombo acalentou a visão de um outro mundo e o descobriu; Nicolau Copérnico acalentou
a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo, e o revelou; Buda contemplou
a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e perfeita paz, e conseguiu chegar lá".

Mahatma Gandhi, foi um homem que tomou atitude e fez a diferença entre seu povo ao lutar por
Direitos Civis. Ele formou-se em Direito em Londres, na Inglaterra, e após isso foi o primeiro advogado
não branco na África do Sul. Retornando à Índia, lutou continuamente pela liberdade de seu país.

No Direito brasileiro temos grandes exemplos de homens que tomaram a atitude e
alcançaram o sucesso. Dentre todos, destacamos aquele que foi escolhido o jurista do século.
Um homem de baixa estatura, 1.58m, com apenas 48 quilos. Falamos de Rui Barbosa, um
jurista que era sinônimo de inteligência, astúcia e brio, o qual teve sua atuação pública baseada
num rígido comportamento ético. Aqui mesmo em nosso meio temos exemplos de
profissionais do Direito que lutaram e venceram, a despeito das dificuldades que enfrentaram.
São pessoas que nos servem de exemplo e incentivo.

Entretanto, não devemos nos preocupar em demasia com o que há de vir e deixarmos de
saborear e aproveitar o momento presente. Nos sacrificamos durante cinco anos e nesta semana
queremos celebrar com aqueles que estimamos o feito alcançado. Galgamos passo a passo o
direito de sermos chamados "bacharéis em ciências jurídicas" e estamos muito felizes por
isso. É um momento de nos abraçarmos, sorrirmos e celebrarmos juntos a nossa vitória.
Temos muito que comemorar.

Primeiro: colamos grau em um dos cursos de maior tradição e renome no país, que é o curso
de Direito; segundo: somos a primeira turma da Unigran que conseguiu atingir a nota "B" no
Exame Nacional de Cursos, o “Provão” do MEC. E não é apenas um simples B, trata-se da maior
nota B Nacional. Estamos entre a elite; terceiro: estamos participando da mais bela formatura que
já vimos. Não que as outras não tenham sido belas... é que esta, é a nossa formatura!

Para que aqui chegássemos, tivemos de enfrentar inúmeros obstáculos, entretanto, sabemos
que sem sacrifício não há glória. E o melhor de tudo é que nos momentos difíceis sempre houve
alguém  a nos apoiar: nossos pais, cônjuge, amigos, professores, namorados (as). Quando houve
um tropeço ou fraqueza, lá estavam eles. E gostaríamos de expressar nossa retribuição, pois a
gratidão não manifestada não serve para ninguém.
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Aqueles que nos criaram e nos deram os primeiros incentivos são diretamente responsáveis
pelo que realizamos, pois ser um Pai ou Mãe é:

-alegrar-se com a chegada de um filho;
-sofrer ao vê-lo enfermo e desejar que a dor lhe seja transferida para que seja poupado;
-orgulhar-se ao contemplar suas primeiras vitórias; e
-abandonar sonhos para que os do filho se tornem realidade, jamais desistindo de sua missão divina.
E é por isso, que lhes dedicamos o nosso êxito, pois se não fôssemos nutridos por seu amor e

cuidado, nada disso seria possível.
Queremos abraçá-los e dizer quão gratos somos, e que sim, conseguimos!
Infelizmente, alguns destes pais, já terminaram sua jornada terrena, mas ainda assim, sabemos que

de onde estão, suas almas estão radiantes e, cada qual a seu modo, pode sentir suas presenças jubilantes.
Com a ajuda dos vários mestres que tivemos, os quais deixaram arraigados em cada um de nós,

uma parcela de sua sabedoria atribuímos, um outro sentido às palavras Direito e Justiça.
Agradecemos por cada conselho, dica, esforço e boa vontade em vossa dedicação ao ensinar, pois
sabemos que o ensino diligente é eficaz e é a própria essência de liderança.

Estendemos nossa gratidão àqueles que estiveram à frente da direção do Curso de Direito da
Unigran, durante os anos que aqui freqüentamos. Somos testemunhas de seu esforço em melhorar a
cada novo ano letivo, e fomos os maiores beneficiados. Por certo têm a visão de que o ser humano sem
o ensino adequado, é como o esfomeado que sonha. Eis que sonha e come... mas quando acorda, sua
alma está vazia.

Por fim, damos graças a nosso Deus, pois somos Sua obra e certamente se regozija quando nos vê
progredir. Sua glória é a inteligência e, quanto mais conhecimento e sabedoria adquirimos, mais seme-
lhantes nos tornamos ao nosso Criador.  As palavras do Apóstolo Paulo em 2° Timóteo  4:7-8
parecem expressar nossos sentimentos nesta data:

"Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da Justiça me está guardada, a qual, o Senhor, Justo Juiz me dará naquele dia,

e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a Sua Vinda."
Ou, poderíamos dizer, "não somente a mim, mas a todos os bacharelandos da UNIGRAN".
Adentramos não somente um novo século, um novo milênio, mas também, uma nova fase em

nossa jornada nesta vida e sabemos, portanto, que se quisermos ser grandes e reconhecidos em nosso
novo meio, devemos agir como tal, com elevados padrões de comportamento e ética profissional.
Devemos pagar o preço que nos é requerido, respeitando e contribuindo para a manutenção da honra
e tradição atribuídas aos profissionais do Direito brasileiro. Que sejamos verdadeiramente dignos do
título alcançado e que nossos atos espelhem tamanha grandeza. E ainda, que no futuro tenhamos a
graça de nos reunirmos e juntos nos alegrarmos por nossas realizações.

Gostaríamos de utilizar todas as mais belas palavras que poderíamos encontrar em nosso idioma
para expressarmos nossos sentimentos, entretanto, existe uma que concentra em si, a infinidade do
que gostaríamos de dizer:

Obrigado!
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Missa e culto Ecumênico

Dia 14 de dezembro de 2000
 20h

Local: Catedral

Sessão Solene de Colação de

Grau

Dia 15 de dezembro de 2000
19h30min

Local: Ginásio de Esportes da
Unigran

Solenidade

Ayrton José Motta Nunes

Antonio Jajah Nogueira

Bráulio César Galloni

Hassan Hajj

Helton Fonesca Bernardes

Herbert Covre Lino Simão

Iran P. da Costa Neves

Ilton Aparecido Assis

José Alberto Gomes e Silva

José Carlos Barbosa

José Ahle Ahmah Neto

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Gomes da Silva

José Wanderlei Bezerra Alvez

Lásaro Moreira da Silva

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Luiz Matins de Oliveira

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Oscar Rosa Junior

Ricardo Saad Palieraqui

Sebastião Lino Simão

Professores
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Abmael Barbosa Pereira

Adriana Cristina Longhi

Adriana dos Santos Inareja Siqueira

Agnes Juliane Cardoso Fonseca

Aieska Cardoso Fonseca

Alaor José Domingues Filho

Alexandre Battaglin de Almeida

Alexandre Mantovani

Alisson Peter Damasceno de Lima

Andre Ricardo Schwingel

Andreia Michelli Neves

Angela Cristina Diniz Bezerra

Angelo Sichinel da Silva

Antonio José dos Santos

Aparecida Menegheti Correia

Aparecido Pereira da Silva

Apolinário Benitez Alfonso

Arildo Loper

Ary Fruto

Beatriz Aparecida Freitas Barbosa

Betsy Raquel Pena Moraes

Bianca Nunes Guimarães

Camila Haguio

Carlos Alberto de Oliveira Souza

Carlos Alberto Longo

Chrystine A. de Figueiredo Rocha

Cíntia Karina Maxolongo

Clarice de Sena Cabral

Cleber Augusto Aguiar Siqueira

Clodoir Fernandes Vargas

Cristiane Rezende e Prado

Cristiano Kurita

Cristiana de Arruda Leme

Cristina Vedana Da Silva

Daiani Biagaton

Daiani Cristina Jorge

Daliane Cecília Duarte da Silva

Dalva Anastácio Pereira

Daniel José de Josilco

Daniela Rodrigues de Almeida

Daniella Matos Santana

Deborah Marques Ferreira

Diamantino Prazer Rodrigues

Douglas Batista de Souza

Douglas Marcelo Ribeiro Gomes

Dulce Elena Cavalli Pereira

Elaine Marques Santos

Eliane Rodrigues de Souza Nariton

Eliza da Silva Martins

Elizabeth Brito Moraes

Érika Murackami

Estela Jany Lopes Rojas

Faustino Martins Ximenes

Felício José dos Santos

Felipe Cazuo Azuma

Fernando César Fruguli Moreira

Francine Tezzari da Silva

Geisi Patrícia Nery

GRADUADOS de 2000
21ª TURMA
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Gerusa Alba Puntel

Gisele Ribeiro Faverão

Gisele Santini de Oliveira

Gizella Chaves de Aquino

Glaucemary Arruda

Gláucia Alves Marques

Graziela da Silva Gómez

Heitor Miranda Guimarães

Herculano Xavier de Oliveira

Humberto Oliveira Torres

Ilza de Souza

Ivone Gotardi

Jaime Caldeira Junior

Jairo Fuhr

Janaina Xavier Costa

José Alex Vieira

José Ronaldo da Silva

João Batista Andrade Filho

João Marcos Garcia

Juliane Cristina Gomes

Karla da Rocha Mattos

Karla Pereira Ipolito

Kátia Regina Machado Hall

Katiuscia Pereira Gonçalves

Katyuscia Goellner

Kleber Rogério da Silva

Laerte Barrinuevo

Leandro Correa Barboza

Leila Rolim Moraes

Leila Sabrina Soares

Leonel de Souza Minoti

Letícia Maria Machado

Ligia Maria Benelli Rosa

Luis Carlos Marques Vaz

Marcelo Celestino Argenton

Marcelo Marroni Vieira de Faria

Marcelo Moreira de Andrade

Marcia Baggio de Aguiar

Márcia Geromini Fagundes

Márcia Maria Rodrigues Rangel

Marcos Pereira Araújo

Maria Antonia Dias Campos

Maria Teresa Hayd Rego

Mariana Hernani

Marina Targas da Silva

Marise Fátima Andreatta

Marissol Leila Meireles Flores

Marta Helisângela de Oliveira

Mauren Lariza Vorman Paniagua

Mirella Galando Montilha

Miriam Celeste Acosta

Mercês Dias Junior

Nadia Aparecida Santos

Nadir Vieira da Matos

Nelson Alves da Silva

Nerci Alves

Nivaldo Pinóti da Silva

Olga Sueli Targas da Silva

Olga Vieira Vardasca

Osmar Monteiro de Farias

Patrícia Macedo Silva Bertelli

Paula Alexsandra Consalter Almeida

Priscila Paz Badra de Souza

Rayter Abib Salomão

Regiane Lopes

Regiana Assunção Anderson

Renata Cristiane de Oliveira Pinto

Rodrigo Ruiz Rodrigues

Rodrigo Tizzato de Oliveira

Rosalina de Souza Santos

Roseni Andrade Aquino

Rosystella Helena Seifelder Poletto

Ruth Ester Bilherbeck

Samuel de Campos Widal Filho
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Simeire Cunha da Cruz

Sangela Tieko Machado Tago

Sergio Luiz Ducatti

Silvio Alves

Simoni Aparecida Rebeque

Solange Teruya de Oliveira

Stella Martins Lopes

Sueli Rocha

Tatiana da Silva Gonçalves

Tatiana Santos da S. Azambuja Silveira

Tânia Regina Scheres Biazoto

Vera Lucia Dias Cristaldo

Vera Maria Menegatti Schmaedecke

Wile Berwig

Wulmar Bizó Drumond

Ana Carla Ferreira Sabacianshis

Aydil Carneiro de Souza

Eder Faustino Barbosa

Fabiana Esteves de Souza

Fabio Rogério Pinhel

Geraldo Domingues Sanabria

Gisleide Vicensi

Leandro Rogério Ernandes

Maria Aparecida Velásquez

Maria Cenha Rodrigues Miranda

Maria Verônica Camilo Alves Moreira

Michella Paes Martins

Marcia Kodama

Paula Figueiredo

Paulo Edson de Souza

Rejane Denise Pedroso Dalmas

Rosane Magali Marino

Rosangela Santos Peruzzo

Rosimeire da Silva Colhado

Onise Aparecida da Rocha

Rubens Campara Junior

Taise do Nascimento

Tânia Magali F. Candia Luiz

Giani Cristina Torres de Souza
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Exmo. Sr. José Carlos de Oliveira Robaldo – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Ricardo Saab Palieraqui – Nome da Turma
Exmo. Sr. Luiz Tadeu Barbosa Silva – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Meus colegas, agora formados
Um dia nós tivemos um sonho, um ideal, uma meta, nós a perseguimos e entramos na faculdade

de Direito. Após entrar na faculdade, como no dizer do salmista “um dia discursa outro e uma noite
revela a outra conhecimento.” Assim também nós, a cada dia que se passava nos era mostrado o
caminho a ser seguido. E a cada noite, nos eram revelados conhecimentos novos.

Hoje nós estamos aqui para receber o título que nos é devido por esses cinco anos de esforços e
sacrifícios. Aqui nós encontramos amigos dos quais jamais esqueceremos. Aqui nós passamos por
momentos que marcaram nossas vidas. Daqui teremos sempre lembranças das quais jamais
esqueceremos: alegrias, tristezas, vitórias e algumas decepções, infelizmente, mas a vida nos reserva
isso.  Curiosamente, quando entramos na faculdade, no início do ano de 1996, a revista Veja lançou
uma matéria com o título: “Os últimos dias dos melhores dias de sua vida”, referindo-se aos últimos
dias na faculdade. Esses são nossos últimos dias.

Agora abre-se um novo caminho a ser trilhado e nós, que sempre estivemos juntos, nos
espalharemos, com cada um a trilhar seu próprio caminho. Cada qual buscará seu espaço no mercado
de trabalho. Mas, apesar disso, não podemos nos esquecer daquele sentimento, que com certeza foi o
sentimento que nos trouxe até a cátedra, aquele ideal que é a viga mestra do direito.

Com certeza, senhores, esse foi o sentimento que fez com que Abraham Lincoln proclamasse com
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destemor a liberdade dos negros nos Estados Unidos. Esse foi o sentimento que fez com que
Mahatma Ghandi se tornasse mundialmente conhecido pela resistência não violenta. Esse o sentimento
que fez com que o sonho de Martin Luther King se concretizasse: o de ver uma nação livre de leis de
segregação. É o sentimento que fez com que Nélson Mandela rejeitasse as várias propostas de liberdade
que teve durante os 27 anos que passou na prisão.

É o sentimento, caros colegas, é o sentimento, caros professores, é o sentimento, caros pais, de
JUSTIÇA e do qual jamais devemos nos esquecer.

Talvez nunca se passou por uma crise social, ideológica e política como hoje! É por isso que, em
cada causa que estiver sob nosso patrocínio, a cada causa que estiver em nossas mãos, nós não podemos
esquecer desse sentimento que é a viga mestre do direito a razão de ser do direito: o sentimento de
justiça! Pode parecer redundante falar tanto dele, mas é visível na sociedade o quanto muitos profissionais
liberais no decorrer dos anos, infelizmente, dele se esquecem.

Esse é o meu dever. Esse é o seu dever!
Senhores, se não for agora, será quando? Se não formos nós, quem será?
E se com o passar dos anos, após lutarmos perseguindo um mundo melhor, não vermos nenhuma

mudança no quadro que nos cerca, uma frase nos deve servir de consolo, é a frase de Henfil que se encontra
em uma placa de uma turma de matemática, que sempre podia ser vista quando nos dirigíamos a biblioteca:

“Se não houver frutos, valeu a beleza das flores.
Se não houver flores, valeu a sombra das folhas.
Se não houver folhas, valeu a intenção da semente”

Muito Obrigado!
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desiguais, nos aguarda obscuro e sorrateiro, como soem ser o novo e o incerto. E, por conseqüên-
cia, sentimentos estranhos tomam-nos de assalto.

De um lado, aqueles que resultam de uma vitória, mas, de outro e a nos perturbar, aquela
dolorosa “pontinha” de angústia.

Razões não nos faltam, pois grave é a incumbência que assumimos perante a sociedade brasileira.
Sociedade essa sedenta de justiça e de igualdade!

Aprendemos, ainda nos bancos escolares, que a partir da pretensão contrariada instala-se
a lide, a demanda e o processo, cabendo destarte ao operador do direito a complexa tarefa da
defesa, da acusação ou do julgamento.

Tão responsável quanto contraditória é a missão do jurista, que ao agir sobre o patrimônio ou
sobre a liberdade alheia tem em suas mãos, ora a felicidade ora a desgraça de outrem.

No entanto, convém lembrar que esta responsabilidade nasce de uma sociedade que aspira e quer viver
o legítimo Estado Democrático de Direito, sempre no encalço da ordem, do justo, do bem e da paz.

Entendo eu, que a mesma tradição que nos dita severa conduta ética também nos concede o direito de
comentar o contexto social, até mesmo para o melhor entendimento dos valores jurídicos. Lamentavelmente
o instante brasileiro nos oferece um quadro complexo, povoado de promessas e crivado de ameaças. Ao
mesmo tempo em que nos inspira para o sonho,  também nos acena para o  pesadelo!

É evidente que temos aos nossos olhos a questão social não resolvida, já que sob o aspecto do
desenvolvimento econômico sempre fomos extremamente injustos.

Os frutos do trabalho e do capital, desordenadamente distribuídos, trouxeram dissonâncias que
hoje apontam para o risco de perigosa ruptura do tecido social.

A perversa desigualdade reinante no Brasil gerou a pobreza material e a miséria moral.
Fatalmente essa situação se correlaciona muito de perto com a operação do direito e atinge,

em particular, a comunidade jurídica. Ofende, escancaradamente, os maiores objetivos da categoria,

Exmo. Sr. José Carlos de Oliveira Robaldo – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Ricardo Saab Palieraqui – Nome da Turma
Exmo. Sr.Luiz Tadeu Barbosa Silva – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Com entusiasmo e na presença daqueles que nos emprestaram as luzes do conhecimento, ungin-
do-nos com os princípios da justiça, da ordem e da paz social, recebemos neste ato solene uma preciosa
certidão, que nos qualifica e nos habilita para a ciência do direito.

Emocionados, postamo-nos diante de amigos e familiares, que a nós todos dedicaram as suas
vidas, as suas almas e todo o seu amor.

E, para maior ventura, todos juntos: companheiros e companheiras da longa e brilhante jornada.
Lado a lado. Ombros colados a ombros! A todos os colegas o meu respeito e a minha saudação.

Entretanto, em que pesem as felizes emoções hoje vividas, a realidade do amanhã exige reflexão
serena e avaliação equilibrada. O mundo, de confrontos permanentes, de idéias opostas e de atitudes

ORADOR (noite)

ARILDO LOPER
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ou seja, a tutela da ordem e a promoção da justiça.
Conspira-se, pois, contra o direito!

Diante dos atos e dos fatos o que poderemos e deveremos fazer nós, incipientes
bacharéis da ciência jurídica? Muito, creio eu!

Necessário será que sigamos os exemplos de honradez e de firme coragem de tantos advogados
que, no seu nobre mister de defender o direito, enfrentaram a adversidade e que nunca se curvaram e
nem transigiram nos princípios éticos e morais da profissão.

Por essa altivez e lisura, muitos pagaram com as suas próprias vidas!
Necessário seria também que, a par da cultura jurídica, cultivássemos a simplicidade na exposição

do direito, favorecendo o seu entendimento pelo povo. Que tal qual os mestres romanos fôssemos
claros, precisos e objetivos em nossos procedimentos. Afinal, quando a própria ordem jurídica nos
assevera, no artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil, que a  “Ninguém se escusa de cumprir a lei
alegando que não a conhece”, propõe-se, obviamente, o exercício da simplicidade!

Como poderá o homem do povo conhecer a lei e amar a ordem, se usamos, constantemente,
palavras incompreensíveis e que tudo fazem para embaralhar o seu entendimento?

Necessário também seria que rendêssemos maior culto à venerável Lei Maior, especialmente no
que se refere aos princípios fundamentais.

Que despertássemos no povo aquilo que o aclamado jurista alemão Konrad Hesse denominou
de “vontade de constituição”, ou seja, o desejo incontido e permanente da soberania e da cidadania.

Necessário e urgente seria que reestudássemos o sistema carcerário brasileiro, exemplo diário de
trágica inversão, quando a sanção penal atinge mais a sociedade desamparada do que o próprio
condenado.

Necessário seria que trabalhássemos para o descongestionamento dos tribunais, desenvol-
vendo segurança e devolvendo confiança ao jurisdicionado.

E que, num gesto magnânimo, deixássemos de lado os imperativos da discrição e gritássemos
com voz firme e a plenos pulmões:

Basta de impunidade!
Finalmente, não podemos encerrar este pronunciamento sem antes agradecer aos amados cole-

gas que em mim depositaram a honrosa incumbência de representá-los. E é em nome de todos que
faço as últimas homenagens:

Quero enaltecer a combativa e gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, legítima tutora da
liberdade nacional e dos direitos humanos.

Quero louvar o Centro Universitário da Grande Dourados, a nossa querida Unigran, nas pesso-
as da Magnífica Reitora  Rosa Maria D’Amato De Dea,  da  Digníssima Pró-Reitora de Ensino
Prof.a. Susana Maria Cursino Pedroso Schierholt e do Excelentíssimo Senhor Diretor da
Faculdade de Direito prof. Édson Ernesto Ricardo Portes. A esses valorosos educadores
creditamos o alto nível do ensino praticado em Dourados, hoje reconhecido nacionalmente.

Devo reverenciar os nomeados especiais:  prof. Luiz Tadeu Barbosa Silva, prof. José Carlos
de Oliveira Robaldo, prof. Ricardo Saab Palieraqui e prof. José Carlos Barbosa.  Doaram-nos,
sempre, o melhor de seus saberes.

Queremos agradecer a generosidade dos respeitáveis professores dessa casa. Imbuíram-nos do
espírito jurídico e, por suas virtudes pessoais, lapidaram nossas personalidades.

Devemos também reconhecer a cortesia e o trabalho eficiente prestado por todos os servidores
da instituição.
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E, por fim, com sincera emoção, temos que falar do amor, que dedicamos e recebemos de
nossos entes queridos.

Palavras não fariam sentido e nem traduziriam esses íntimos sentimentos. Agradeci-
mentos seriam em vão!

Tão sublime e divino é esse amor que ele será percebido em nossas faces, por sorrisos ou por
lágrimas.

Meus nobres colegas: Dizer-lhes adeus é impossível. Ouso, entretanto, lançar um clamor que,
com certeza, brota da alma de todos nós:

Não nos dispersemos!
Não!
Não nos dispersemos nunca!
Continuemos permanentemente enlaçados no abraço fraterno e eterno, caminhando pela trilha

luminosa do direito, da justiça e acima de tudo, da dignidade.

Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.
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Aula da Saudade

Data: 20 de dezembro de 2001
19h

Colação de Grau

Data: 21 de dezembro de 2001
19h30min

Local: Ginásio da Unigran

Culto Ecumênico

Data 18 de janeiro de 2002
19h

Jantar Dançante

Data: 18 de janeiro de 2002
 22h

Clube Indaiá

Solenidade

Ayrton José Motta Nunes

Antonio Jajah Nogueira

Bráulio César Galloni

Carlos Ismar Baraldi

César Augusto Silva da Silva

Cícero Feitosa

Edson Ernesto Ricardo Portes

Francisco das Chagas Lima Filho

Helton Fonesca Bernardes

Idiran José Catelom Teixeira

Iram Costa Neves

João Alberto Gomes e Silva

Jose Alle Ahmad Neto

José Carlos de Oliveira Robaldo

João Arnar Ribeiro

Jose Wanderley Bezerra Alves

Lásaro Moreira da Silva

Loreci Gottschalk Nolasco

Luiz Tadeu Martins de Oliveira

Maurinice Evaristo Wenscelau

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Ricardo Saab Palieraqui

Salete Fátima do Nascimento

Sebastião Lino Simão

Waldno Pereira Lucena

Professores
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Adriana Pincela Moraes

Adriano Medeiros Lopes

Adriano Vidal Hildebrando

Ailton Stropa Garcia Junior

Alecsandra de Oliveira Cales

Alessandra Martins Cassone

Alexandre Lopes Santos

Alexandre Magno Calegari Paulino

Alexandre Sivolella Peixoto

Aline Bissacotti Bonilla

Aline Braga de Almeida

Almir de Moura Martins

Ana Adele de Gonzaga Pitarelli

Ana Claudia de Almeida de Souza

Ana Cristina Michels Barbosa

Anaurelino Vilanova de Carvalho

Angela Jorge de Souza

Antonio Carlos Sotolani

Antonio Zeferino da Silva Junior

Arion Lemos Prestes

Aristides Pelegrino

Beatriz Viegas Machado

Brenda Lívia de Gonzaga

Carla Santore

Carlos Alberto Aparecido Farias

Carlos Odilon Vetrano de Queiroz

Celma Pereira da Rocha

Cristiane Vasconcelos Almeida

Claudia Silvia Andrade

Cláudio da Silva Malhada

Cleidineia Pegorari S. Catelan Teixeira

Cristiano Cliter Canova

Dalgomir Buraque

Daniel do Nascimento Britto

Danyelle Bezerra Terhorst

Dendry Nery Oliveira Azambuja

Denise Cervi

Divanil Veraldo

Edleimar Correia de Oliveira

Elisangela Bonfim de Oliveira

Elizabete da Costa Sousa Camargo

Elza da Silva Pereira

Emilio Duarte

Erimar Hildebrando

Fabiana Merlo

Fabiane Franco Valesi

Fabio Batista Durex

Fabio Carvalho Mendes

Fabio Ribas Terra

Fabrina Bigaton

Falconeri Prestes

Fernanda Maria Bosso

Fernando Bonfim Duque Estrada

Fernando Ricardo Portes

Fernando Sérgio Gonçalez

Flavia Gonçalves Reinaldet Vieira

Francislene Guimarães de Souza

Gisele Morilha Correia

GRADUADOS de 2001

22ª TURMA
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Gleice Kelle Miranda da Silva

Gleicí Pereira Sobreira

Gustavo Roberto F. do Couto

Isau de Oliveira

Jackeline Leal Torres

Jair Vanderlei Krewer

Jaqueline Silva de Oliveira

Jean Augusto de Souza Stringheta

Jefferson Yamada

Joana Prado de Ávila

Jociane Gomes de Lima

Jose Nelson Paschoalim Junior

Juarez Rocha Pereira

Juliana de Almeida Fava

Karina Ruiz Michelini

Karine Cristina Neres Leite

Karine Lanza Romero

Kátia Pinhal

Kátia Regina Baez

Katiuscia Cristiane Eidt

Keli Halimi Vasconcellos

Kelli Cristina de Oliveira

Kleber Moraes Capilé

Laysa Emy Kamimura

Leandro Gianny G. dos Santos

Lidia Débora de Oliveira

Liete Layza Jockens Uemura

Luis Gabriel Batista Morais

Liliane Cristina Reck

Lires Muller

Lissandro Miguel de C. Duarte

Lucia Elizabete Devecchi

Luciana da Silva Maia

Luciana Maria Rosa

Luciane Albanez Joaquim

Luciano Marques da Silva

Manoel Capilé Palhano

Marco Antonio Silva Bosio

Marcos Alcará

Marcos Marques Ferreira

Marcos Rogério Fernandes

Maria Divaldete Mello de Almeida

Maria do Socorro Alcântara Ribeiro

Maria Gracilene Lau Cavalcante

Maria José de Andrade Santos

Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Marinice Azevedo Penajo

Marli Perez Pogioli

Michele Barbosa da Silva

Michelle Candia de Souza

Michelly Bruning

Miguel Angelo Simczak Vedana

Mirella Kobayashi Suzuki

Miriam Miranda Pinheiro

Mônica Pacheco Valente

Nadia Olenski

Nelio Eni Engelmann

Nelvide Machado de Souza

Ney Rodrigues de A. Sobrinho

Oscar Alberto Franco Matere

Paulo Roberto Jacomeli Pereira

Pietra Andréia Grion

Roberta Alves Barbosa

Rodrigo Rolim Pereira

Roger Frederico Koster Canova

Rogério Brabilla Machado de Souza

Ronan Garcia da Silveira Filho

Rogerio Turela

Rosana Aparecida Maran

Rosane Sousa Pinto Icassatti

Rubens Ramão Apolinário Souza

Sandra Cristina Caldeirão

Sandra Débora Agostinho Patricio

Sidnei Pepinelli.
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Susinei Catarino Rocha

Suzane Ferro Nogueira

Suzi Mara Galhardo

Tania Rejane de Souza

Tatiana Debona

Tatiana Lelis Lima

Tatiana Pires Zalla

Tessa Doretto Boreggio

Vania Aparecida Stefanes Antunes

Vania Marin

Vera Lucia Camargo

Virginia Moraes dos Santos

Voltaire Flamarion Garcia Diniz

Adilson Fernandes de Souza

Aliete Righi

Aline Paula Horta Marques

Jorge de Souza Mareco

Telma Verão Farias

Alessandra Cristina Prudêncio

Francisco Andrade Neto

Marines Viel

José Carlos da Mota

Luciana Torres Azambuja

Mirella Giovine

Regina Dias Ramsdorf

Taísa Queiroz
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Exmo. Sr. Dr.  Helder Baruffi – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Edson Ernesto Ricardo Portes – Nome da Turma
Exmo. Sr. Nicanor de Araujo Lima  –  Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Há cinco anos atrás iniciávamos uma caminhada, caminhada cheia de obstáculos, restando a nós
o dever de ultrapassá-los. Algumas vezes choramos escondidos diante de tantas dificuldades, os
sonhos pareciam nunca se realizar e por diversas vezes pensamos em desistir, mas na penumbra
dessa jornada o alento daqueles que ao nosso lado caminharam foi o suporte para prosseguirmos.

Num primeiro momento colocamos nossos sonhos junto às estrelas, depois vimos que alguns ficaram
pelo caminho, outros retardaram sua chegada, mas em frente, vitorioso, sempre esteve o brilho nos olhos de
todos que aqui estão. A cada passo rumo a este dia nos tornávamos mais fortes, os obstáculos eram
ultrapassados com menos esforço, os sonhos a cada dia eram mais reais e o caminho se desfez com a chegada.
A tudo isso se somava a importância de todos aqueles que nos cercavam e nos apoiaram.

Nosso agradecimento primeiro a Deus, que diante de tantas tempestades nos conduziu e
nos forjou vitoriosos navegadores.

Aos nossos pais, que nos deram a vida e nos ensinaram a vivê-la com dignidade para que
trilhássemos sem medo os caminhos obscuros. E hoje, neste momento, é a vocês que
oferecemos, toda nossa gratidão.

Aos pais ausentes, como o meu, lembro-me do teu olhar, do teu sorriso e lembro-me ainda do
som das tuas palmas aclamando-me quando vencia. Hoje ele não está aqui para me aplaudir, mas

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADOR

ROGÉRIO TURELLA
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estará com certeza a cada instante em pensamentos, sentindo comigo minha alegria.
Obrigada especial aos maridos, esposas, namorados, namoradas, filhos e filhas, que

sustentaram nossa ausência e fizeram dos nossos sonhos os seus sonhos.
Nossa gratidão eterna aos mestres, hoje estamos nascendo para um novo mundo, não mais

necessitando de mãos protetoras, mas de mãos que colham os brotos das sementes por vocês plantadas.
Obrigada a todos os companheiros de turma que finalmente abrem a primeira folha do sagrado

livro de seus ideais, iniciam um caminho rico de brilho e flores cujos os espinhos são a imposição do
dever e rasgam apenas os valores físicos e materiais, nunca atingindo o espírito, a consciência, o
sentimento e a moral. E que essas flores do caminho tenham suas pétalas banhadas pelas águas da
honradez, da lealdade, da probidade e da responsabilidade.

“Oh Deus, Vós não tendes permitido aqui embaixo o uso da espada, senão para conter a
maldade e defender a justiça. Fazei que o vosso novo cavaleiro não se sirva jamais desse gládio para
lesar injustamente quem quer que seja, mas que dela se sirva, sempre, para defender tudo o que há
aqui embaixo, de justo e direito”.

Finalmente, senhores, dedicamos a nossa amizade aqueles que nos quiseram bem e nos apoiaram
nos bons e nos maus momentos. O nosso perdão àqueles que, por motivos alheios a nossa
vontade, não nos compreenderam, nem se fizeram compreender. O elo que nos unia hoje se rompe,
mas restará a nossa saudade e a esperança de um reencontro com aqueles que por vários motivos,
nos deixarão, seguindo outros caminhos.

E o nosso carinho aos que ficam prosseguindo a luta diária da formação de novos profissionais.

Que Deus nos abençoe a todos.
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20022002
23ª Turma
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Aula da Saudade

Data: 12 de dezembro de 2002
 8h

Local: Unigran

Colação de Grau

Data: 12 de dezembro de 2002
19h30min

Local: Unigran

Coquetel

Data: 12 de dezembro de 2002
 23h

Local: TAJ

Culto Ecumênico

 Data 13 de dezembro de 2002
21h

Local:  clube Indaiá

Baile de Gala

Data: 14 de dezembro de 2002
22h

Local: Indaiá

Solenidade

Ayrton José Motta Nunes

Antonio Jajah Nogueira

Carlos Ismar Baraldi

César Augusto Silva da Silva

Eduardo Machado Rocha

Edson Ernesto Ricardo Portes

Francisco dos Chagas Lima Filho

Francisco Neves Junior

Herbert Covre Lino Simão

James Gallinatti Heim

Joe Graeff Filho

João Arnar Ribeiro

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Gomes da Silva

Lauro Sergio David

Marcio Fortini

Maurinice Evaristo Wenscelau

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Renato de Aguiar Lima

Simone Regina Sepieri

Waldno Pereira de Lucena

Professores
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Adriano Barros Vieira

Aécio de Lima

Alessandra da Costa Cordeiro

Alessandro Natal Pinheiro Maciel

Ana Célia Gerotte

Andréia Dezem Maciel

Antonio Jacob Sobrinho

Aparecida de Lourdes Cermantes

Camila C. Della Ronere

Carla Priscila Campos Dobes

Carlos Alberto dos Anjos

Caroline Espindola De Jesus

Charles Poneda

Cláudio José Valentim

Cleidenice Garcia de Lima Vitor.

Clodoaldo Cote Lima

Conrado Rezende Soares

Danieli Manvailei de Carvalho

Darkson Moreira Albuquerque

Edna de Barros

Eduardo José dos Santos

Elaine Alves Martins

Elcimar Serafim de Souza

Elenice Aparecida dos Santos

Eliani Soares

Elilian Bonfim de Oliveira

Elio Domingos dos Santos

Elton Olinski Farias

Emerson Antunes Mascarenhas

Erica Maria de Sá Soares Melhorança

Erney Cunha Bazzano Barbosa

Eunice Soler Solueira

Fabiana Wisinieswski

Fabio Roberto Cordeiro Silva

Fabricio Braun

Flaviane Guedes Chociai

Francisca Oliveira de Almeida

Gilson Marcos da Cruz

Gisele de Souza Pedroso

Gislaine Gomes Martins

Helbert Basso

Humberto Perez Lima

Janner Santos Amarila

Jarci Tomaz da Maia

Jeferson Antonio Baqueti

João Marques de Oliveira

Jorge Roberto Gomes da Silva

Jose Carlos Coineth de Oliveira

Josi Fabiana Barbosa Lino

Josimary Franco de Lira

Jossemara Jardim Duarte

Karyna Hirano dos Santos

Katiuscia Karina Gentil

Kelly Mathias Portugal

Keyla Cristina Alves de S. De David

Leila Cristina de Aquino Gomes

Lucia de Oliveira Lima

Luciana Abai Ghattas

GRADUADOS de 2002
23ª TURMA
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Luciano José Falanigna

Luciano Pereira

Luiza Ângela de Souza

Marcelino Tadashi Akimura

Marcelo Manoel Ferreira

Marcelo Rodrigues Silva

Márcia Cavalcante de Oliveira

Márcia Cuesta Ortiz Diez

Marcio Antonio Rodrigues de Oliveira

Marcio José Lopes de Souza

Marcio Reis Cordeiro

Marcus Vinicius Ribeiro Rodrigues

Maria de Lourdes Araújo Biachi

Maria de Lourdes de Matos dos Anjos

Maria Joana Comandalli

Maria Jose Polete Prestes

Mariana Zauith

Marlei Rocha de Souza

Marlene Falco de Lima

Marli de Oliveira

Nair Maicon Dutra

Nayara Cristina Neris Manica

Nivaldo de Araújo Petelin

Olicio Sant’anna

Patrícia Perigo Dutra

Paulo César Santini

Priscila Rodrigues

Priscilla de Cássia Mareco

Priscilla Galvão de Cicco

Radamés de Almeida Domingos

Raquel de Carvalho Shimonishi

Regina de Castro M. de Arruda

Renata Leite dos Santos

Ricard Jean Maccignan da Silva

Ricardo Batistelli

Roaldo Pereira Espindola

Roberta Rocha

Rodrigo Goulart Gonzaga

Rolison Orlei Azambuja

Carneiro

Rosangela Vieira Blanco.

Roselene Vieira da Rocha

Rosilayne Pedroso Gonçalves

Rosileia de Almeida Chambó

Sandra Alves Damasceno

Sandra Luciana Urnau

Sergio Junqueira de Arantes Filho

Silva Inácio da Silva

Silvana Frei Silma

Simone de Oliveira Rocha

Talita Machado Nogueira

Tânia Sara de Oliveira Alves

Valter Hary Bumbieris

Vanessa Tavares dos Santos

Vicência da Silva Ramos

Wagner Valdomiro Meirelles

Wanessa Rossati Spencer

Wellington Morais Salazar

Weslei Henklain Ferruzzi

Wolmer Dias dos Santos

Zilma Espirito S. de A. Gonçalves
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Exmo. Sr. Linneu Borges – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. José Gomes Da Silva – Nome da Turma
Exmo. Sr. Murilo Zauith – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Estamos no limiar de uma nova fase de nossas vidas. Hoje partimos em busca de um destino repleto
de dúvidas e de surpresas, e muitos talvez não nos encontraremos mais. Ao longo desses cinco anos,
rimos, choramos, sofremos, brincamos, discutimos, questionamos, caminhamos em busca de um
sonho em comum, sonho este que acaba de se realizar. Nós que, por tanto tempo, enfrentamos unidos
a dura caminhada da vida, agora vamos nos separar. Virá à tristeza de não mais partilharmos aquelas aulas,
a saudade e a lembrança de que um dia estivemos juntos. A todos vocês, amigos formandos, a nossa
gratidão pela amizade e pelo apoio que contribuíram por demais para o nosso sucesso.

Hoje nossos caminhos se partem, para que possamos andar sozinhos, atrás de outros sonhos
que ainda ousaremos realizar. Sentiremos saudades.

E ter saudades é não ter medo de olhar para trás, é ter coragem de aprender tudo o que se viveu.
Afinal, a vida continua a nossa história continua.

Não fiquemos, caros colegas, tristes porque às vezes uma despedido é necessária antes da gente
se encontrar outra vez.

Muito obrigada!

Mensagem

Turma

do

Orador
da

ORADORA

KEYLA CRISTINA ALVES DE SOUZA DE DAVID
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24ª Turma
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Colação de Grau

Data:13 de dezembro de 2003
19h30min

Local: Ginásio de esportes da
Unigran

Jantar de Gala

Data: 12 de dezembro de 2003
21h30min

Local: CIG- Querência do Sul

Culto de Ação de graças

Data: 12 de dezembro de 2003
20h

Local: CIG- Querência do Sul

Baile de Gala

Data 13 de dezembro de 2003
22h

Local: CIG- Querência do Sul

Solenidade

Adelar Anderle

Ayrton José Motta Nunes

Bonifácio Hugo Rauch

Professores

Fabio Henrique Cardoso Leite

Francisco das Chagas Lima Filho

Gelsy Geronima Camplesi

Gianpoalo Fizzolla

Helton Fonesca Bernardes

James Gallinatti Heim

João Arnar Ribeiro

Joe Graeff Filho

Jordana de Faria H. Akatsuka

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Gomes da Silva

Jose Wanderley Bezerra Alves

Jullio Furlaneto Belucci

Jussara Cerveira de Oliveira

Laércio Rissi

Lásaro Moreira da Silva

Lauro Sergio David

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Maria Goretti Dal Bosco

Maurinice Evaristo Wenceslau

Moisés Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Raul Grigoletti

Renato de Aguiar Lima

Simone Regina Dipiere
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Adriana Bobadilha de Souza

Adriane Carvalho Rojas

Adriano de Andrade Manzeppe

Air Marin Junior

Alcione Lucia Martins

Alessandro Donizete Quintano

Alexandra Bastos Nunes

Alexandra Bastos Nunes

Alexandre Otoni Alves

Aline Aquino Guedes de Mendonça

Amanda Faria

Ana Claudia Barzotto

Ana Luiza de O. Costa Maciel

André Rodrigues de Almeida

Andréa Arce Ângelo

Andrei Endres

Andréia dos Santos Tobias

Andréia Pinhal

Andréia Silveira Flores

Andrelucio Vasconcelos Cavalcante

Andressa Pereira Clemente

Anna Maura Schulz Alonso

Antonio Reginaldo Rodrigues

Augusto Lopes Santos

Camila Pierette Martins do Amaral

Caroline Couto

Claudia Holsbach da Silva

Claudia Rios

Clovis Hirahiko Yotsui

Cristiani Rodrigues

Cristiano Pozzi

Cyntya Karla Leite

Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos

Daniel Augusto Rodrigues

Daniel Fernandes Rosa

Daniel Regis Rahal

Danielly Silva Coelho

Darlan Martignago

Dellysié Oseko de Araújo

Diego Gutierrez de Melo

Edson Aparecido Pinto.

Edson de Oliveira

Edvaldo Jorge

Elaine Pimentel Seifert

Elen Franco Amaral José

Eliane Fruto

Elisangela Oliveira da Conceição

Elizabeth Munis de Oliveira

Elizete Mendes Rocha

Elma Aparecida de Souza Bogdan

Emanuel Ricardo Marques Silva

Emerson de Almeida Vicente

Éricomar Correia de Oliveira

Ester Gomes Peixoto

Evelise dos Santos

Everton Gomes Correa

Fabiano Ricardo Gentelini

Fabio Alves Cardoso

Fabio Augusto Guerra

Fabíola Modena Carlos

GRADUADOS de 2003
24ª TURMA
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Fabíula Talini

Felipe Alexandre Paiva Dias de Sá

Fernanda Albertini Rodrigues.

Fernanda Vieira Klein

Fernando Lemos Campos

Flavia Caroline de Freitas Silva

Flavia do Amaral Pereira

Florence Kaminski Ferter

Franciani Bulhões Martins

Gianne Assuncion Castelli Calvento

Gilmara Marcondes Medeiros

Gilvani da Silva Pereira

Giselly Pittinari Cordeiro

Gislene de Menezes

Graciele Cristina Pivetta

Grasielly Cristina Lopes

Helen Gonçalves Marinho.

Horencio Serrou Camy Filho

Ilo Rodrigo de Farias Machado

Jacira T. Gonçalves Marques dos Santos

Jaqueline Torres da Costa

Jean Henrique Dami Rodrigues.

Jean Patrick Bortoloti

João Augusto Dourado Alves

João Pedro Carvalho de Moraes

Joel Marcelo Azevedo

José de Oliveira Santos

Josinett Maria Benites Martinelle

Juliana Aparecida de Souza

Juliana Aranda E Silva

Jussara Jará Mariano

Katiany Jacinto de Oliveira

Larissa Oliveira da Silva

Lenilson Almeida da Silva

Liege da Silva Piccolotto

Ligia Valente Soares

Lílian Huppes

Liver Rosário Herichs Mendonça

Luciano da Silva Borges

Luciano Riami Bressa

Luiz Augusto Fróes

Luiz Henrique Carneiro Novaes Filho

Luiz Henrique dos Santos

Luzia Bernardes da Silva

Mara Regina Goulart

Marcela Gonçalves Oliveira Faccio

Marcelo Antiolli Barnabé

Marcelo Luiz Ferreira Correa

Marceone Ferreira Jacinto

Marcio Batista do Amaral

Marco Antonio Barazzutti Junior

Marcos Marcio de Araújo

Marcus Douglas Miranda

Maria Alice C. de Oliveira Cardim

Maria Aparecida Fagundes de Stéfano

Maria Aparecida Soares Vaccaro

Maria Carla de Leitgeb Santos

Maria Cavalcante Ferreira da Silva

Maria da Silva Custódio

Maria Imaculada Nogueira

Mariony Farias Costa de Macedo

Marluci de Almeida

Mauricio Dorneles Cândia Junior

Mayara Barros Pagani

Michel Astrolli Salazar

Michel Seifedine Lahoid

Michele Pereira Castro Melo

Milton Cesar de Borba

Nadja Laura Pleutim de Deus

Nilmara Carmona de Souza

Niuza Maria Duarte

Noemir Felipetto

Odecio de Melo Cuenca

Oilson Fernandes Santos Junior
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Osmair Parizi Junior

Paula Fernanda Pezarico.

Renato da Silva

Roberto Nogueira do Nascimento

Rodrigo Marcos Candado Barradas

Rodrigo Massuo Sacuno

Roger Fabio Cavalheiro de Almeida

Roseli Bauer

Rosemeire Machado Struziato

Sandra Tereza Correa de Souza

Sergio Fabyano Bogdan

Silmara da Silva

Suzana Tomie Fukuhara

Synara Fernanda de Almeida

Tatiana Dias da C. Dória

Teliane Lima Alves

Tiago Henrique HeidericheGarcia

Vera Dulce Markus Antunes

Vinicius Rigon

Walter de Souza Medeiros

Wilmar Lolli Ghetti

Wilson Matos da Silva

Wilson Pereira de Assis
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Exmo. Sr. José Carlos de Oliveira Robaldo – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. HeltonFonseca Bernardes – Nome da Turma
Exmo. Sr. José Wanderley Bezerra Alves  – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Muitos de vocês presentes aqui hoje, são testemunhas  das muitas vezes que deixamos nossos
compromissos familiares e de lazer para podermos participar dessa histórica jornada tão  importante
nas nossas vidas. Valeu o esforço para sermos bacharéis em direito, por isso, este momento de felicidade
ímpar queremos dividir com vocês, que sempre nos incentivaram.

Que minhas palavras sirvam de instrumento eficaz para  manifestar a total gratidão de
todos meus colegas.

A minha emoção é ainda maior quando penso que, além de estar falando em nome de
todos os meus colegas, estou representando a esperança do meu povo indígena, em nosso
estado, Mato Grosso do Sul. Sou o primeiro bacharel em direito, filho de mãe Terena com pai
Guarani, nascido e criado na Aldeia Jaguapiru.

 Saliento que só mo foi possível realizar esse curso pelo convênio existente entre a Unigran e a
Funai, que beneficia centenas de acadêmicos indígenas. Aproveito para reconhecer de público
esse benefício tão importante que esta Instituição faz à nossa comunidade. Parabéns à Unigran por
essa maravilhosa iniciativa que nos permite realizar tantos sonhos.

Agradecemos pela brilhante lição que tivemos dos nossos mestres, cada um no desafio de ensinar
sempre o melhor, contribuindo para com a nossa formação universitária.

 Alexandre Magno, disse certa vez “dever mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Felipe, seu pai;
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pois se este lhe dera o pão que nutre o corpo, aquele dera o alimento que nutre o espírito”.
Não tenho autoridade para fazer a mesma afirmativa. Porém, acho que os mestres merecem um

lugar no nosso coração, bem junto de nossos pais.
Estejam certos de que saberemos conservar, no mais íntimo de nossa alma, a lembrança dos dias

felizes que passamos juntos, lembrando o que nos foi ensinado.
Destacamos o trabalho das Comissões  de Formatura, por tudo o que foi desenvolvido. Parabéns

pela organização e o nosso sincero reconhecimento.
Hoje, somos iguais no direito à alegria de uma jornada  que acaba e iguais na expectativa de outra

que já desponta. Nesse período que passamos juntos, queremos acreditar que nosso direito foi respeitado.
Tivemos direito a um espaço físico confortável, para levar a efeito nosso aprendizado e nosso curso.

Vivemos nessa trajetória de acadêmicos, a alegria de ter compartilhado o respeito dos diretores, dos
mestres, dos funcionários  e dos colegas, o direito de vivenciar com os mais próximos, as alegrias mais
íntimas e as tristezas. Compartilharmos a vida numa comunidade de pessoas, individualmente
diferentes, mas  que procuraram se respeitar nessas diferenças.

Quando decidimos pelo ofício da ciência jurídica, tínhamos em mente que ser advogado é um
sacerdócio, cuja função está calcada no manejo das leis e na arte de defender a ordem, a justiça e a liberdade.

O grau que a Unigran acaba de nos conferir vai exigir de nós uma luta constante pelo direito,
e mesmo contra a lei toda vez que essa lei estiver divorciada do direito.

O Direito é a barreira  de todas as inviolabilidades. Inviolabilidade da consciência, da propriedade e
da família, que é como sagrado altar em cuja pedra os corações se estreitam e confundem-se na lei do
amor universal, fonte de ordem e condição do progresso.

Caros colegas formando, lembremos que existe uma sociedade que espera de nós justiça e paz
social. E isso depende de nós mesmos. Sejamos, portanto, árduos e defensores do direito.

Tenho certeza de que cada um de vocês gostaria de falar a mesma coisa a todos: Quero dizer, que foi um
grande prazer estar com vocês. Aqui, conquistei uma família e vivi alguns de meus melhores momentos;
deparávamos a cada dia nas aulas com semblantes sorridentes, além do calor humano e do espírito solidário.

Meus amigos:
Deus deu a graça de nos encontrarmos numa sala de aula, mas o destino está, hoje, separando-nos

fisicamente. Nossas mentes, porém estarão unidas nas lembranças dos dias felizes que aqui passamos.
Que cada um de nós, como pessoa e como profissional, faça o seu melhor na Escola da Vida, para

fazer valer aquilo que de melhor nos foi passado como acadêmicos.
Que o nosso trabalho, a partir de agora, exerça-se nos parâmetros da verdadeira ética profissional.
Quero, em nome de todos, agradecer a Deus, Senhor dos senhores, meritíssimo dos meritíssimos,

mestre dos mestres pelo dom da vida e pelo privilégio de galgarmos hoje o patamar em que estamos.
Estenda suas bençãos sobre nós para que possamos ser dignos do seus desígnios.

Muito Obrigado!
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Colação de Grau

Dia 10 de dezembro de 2004

19h30min

Local: Ginásio de esportes da Unigran

                             Culto Ecumênico

Data 22 de dezembro de 2004

19h

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da

Conceição

Jantar

Data 22 de dezembro de 2004

21h

Local : Clube Indaiá

Baile de Formatura

Data 23 de dezembro de 2004

21h

Local: Clube Indaiá

Solenidade

Adilson Josemar Puhl

Ayrton José Motta Nunes

Ailton Stropa Garcia

Cícero Feitosa de Lima

Carlos Ismar Baraldi

Professores

Eduardo Machado Rocha

Dileta Terezinha Thomaz

Francisco das Chagas Lima Filho

Francisco Neves Junior

Hassan Hajj

Ilton Aparecido de Assis

James Galinatti Hein

João Arnar Ribeiro

Joe Graeff Filho

José Carlos Barbosa

José Carlos de Oliveira Robaldo

José  Gomes da Silva

José Joaquim

José  Marques Luiz

José Wanderlei Bezerra Alves

Jussara Martins C. de Oliveira

Kelei Zeni

Maria Goretti Dal Bosco

Marina Evaristo Wenceslau

Maurinice Evaristo Wenceslau

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo

Paula Francisca da Silva

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Raul Grigoletti

Renato de Aguiar Lima Pereira

Salete Fátima do Nascimento

Simone Regina Depiere

Tatiana Azambuja Ujacow Martins

Tiani Saab Palieraqui

Wander Matos de Aguiar
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Adão Viegas Martins

Aida Leite Mondadori

Alan Fabrício Bento

Alander Delgado Ferreira

Aline Baggio Uchoa

Aline Lanza

Aline Thais Paco

Almires Martins Machado

Álvaro Luiz Polônio

Amábile Silva Link

Amanda Aparecida Garcia Matos

Ana Silvia de C. Capitão Vigário

Andréa Pedroso da Silva Zanchet

Andrezza Apolinário de Paiva

Arlete Carneiro da Silva

Áurio Gonçalves da Trindade

Carla Cristina Serrante

Carlos Alberto Alves Junior

Célia Regina Moreira Matos

Célio Aparecido da Silva

Cíntia Jueci Meneghini Barbosa

Cleyton Coelho da Silva

Daniele Bigaton

Denize de Silva Souza

Diego Jesson de Medeiros

Divino Lopes de Faria

Edmar Antonio Travain

Edmilson de Assis F. Oliveira

Elaine Dobes Vieira

Elaine Teresinha Bordão

Elenice Josi Ramos Maciel

Elisangela Cristina Paes da S. Galiego

Eloisy Tiemi Tago

Emerson José Francisco da Silva

Eugenia Vieira Leite

Evandro Moraes Brandão

Evelton Sutel A. Brizola

Everton Silva Artiolle

Fabio Copetti

Fabio Pablo Capuci

Fernanda da Silva Araújo Ribeiro

Fernanda de Moura Serra Barbosa

Fernanda Souza Branquinho

Flavio de Azevedo da Silva

Gilberto Ferreira Marchetti Filho

Gislene Biagi de Lima

Helio Bento

Ilo Davi Farias Machado

Jaime Medeiros Junior

João Alfredo Vieira Carneiro

João Carvalho Soares

Johann Gill de Araújo

Joiseane Vacaro

Jones César Camacho Elias

Jordachy Massayuky Alencar Ohira

José Carlos de Araújo

José Gonçalves Filho

Josimar Lima Verde da Silva

GRADUADOS de 2004
25ª TURMA
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Joyce Borba Defendi

Juliana Coelho Mazzaro

Juliano Cavalcante Pereira

Juracy Pereira da Paz

Jurema Aparecida M. Rodrigues

Laralice da Rocha Aidar

Lenira de Cássia Sansalone Dias

Letícia Freitas Nassar Marcondes

Liliane Patrícia Dias Capuci

Lucia Stein Basso

Luis Antonio Marchiori Perícolo

Mara Raquel B. Fernandes

Marcel de Mello Fernandes

Marcelo Mauricio Franca

Márcia Avelino dos Santos

Marco Antonio Vacchiano

Marcos Rodrigo Capuci

Marcos Wagner R. Monteiro

Marcus Faria da Costa

Marcus Vinicius Ramos Ollé

Maria de Fátima Z. de Arruda

Mariluci Moraes do Amaral

Marina Firomi Fujita

Marlene Albiero Lolli Ghetti

Marley Brombati Radeke

Marli Sarat Sanguina

Mauricio Vieira Góis Junior

Mayra Priscila Nocera

Mislene Araújo de Britto

Naireli Nunes Barbo

Natalia Silva Soares O. Brandão

Newton Nascimento de Moraes

Odair Faleiros da Silva Junior

Oeliton Santana de Figueiredo

Paula Cristina Lima da Silva

Paula Silva Sena

Pedro Rafael Ribeiro Pessato

Renata Cristina dos S. Bento

Renata Rigotti

Ricardo Dias Ortt

Roberto Ribeiro

Rodrigo Alex Potrich

Rodrigo Thiago X. A. Renovato

Romilson Camilo Ferreira

Rosane Batista

Ruben Rockenbach Manente

Ruy Marcondes Carvalho Neto

Salvador José Marques

Sidinei José Berwanger

Silvana Giseli Vargas

Silvia Rheinheimer

Sueli da Silva De Vecchi

Tarjanio Tezelli

Vanessa Rodrigues Bertoletto

Walniza Rahod Lino
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Exma. Sra. Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo – Paraninfa da Turma
Exmo. Sr. Hassan Hajj – Patrono
Exmo. Sr. José Wanderley Bezerra Alves – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Caros colegas, amigos, senhoras, senhores, é com indescritível emoção que estou aqui para dizer-
lhes algumas palavras neste dia tão especial de nossas vidas. Digo nossas vidas porque esta realização
não é somente dos formandos, é também daquelas pessoas que amamos,  trazendo-as sempre em
nosso coração, que são nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e aqueles amigos de sempre.
Gostaria, neste momento, de fazer uma pequena retrospectiva de nossas vidas, começando pelos
nossos primeiros passos, que se iniciaram pelas mãos de nossos pais, quando o desejo, a vontade,
os impulsionou a fazer de seu filho um ser humano melhor, e para tanto, a cultura foi o caminho
escolhido. Algumas pessoas recebem o seu futuro pronto, sem esforço. Outros, como é o caso de
todos nós formandos, traçamos nossos sonhos, perseguimos nossos objetivos, lutamos por eles
com dedicação. Esse sacrifício envolveu maridos, esposas e filhos não pelo aspecto financeiro como
pelo tempo de ausência, de valor inestimável. E tratando de ausência, precisamos lembrar daqueles
que não puderam estar presentes neste momento, aqueles que se foram, principalmente aqueles pais
que ajudaram seus filhos a dar os primeiros passos e não estão aqui para compartilhar desse grandioso
momento. Comparo-os a uma grandiosa árvore, generosa e forte, que deu bons frutos, pois se
assim não fosse, não haveria o resultado que aqui podemos observar, seus filhos. Agora estamos
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preparados para novas conquistas, não uma conquista de fama e fortuna, mas preparados para
fazermos a nossa parte. A nossa parte será construir um mundo melhor. Somos poucos, mas se
cada um fizer a sua parte com esmero, com certeza seremos todos mais realizados e mais felizes.
Quero lhes contar uma breve história, a qual deve ser conhecida pela maioria dos presentes, mas
pertinentes à ocasião. Havia uma pequena menina na praia, pegando estrelas do mar que ficavam
presas na areia jogadas pelas ondas, e ela as jogava de volta ao mar dando-lhes vida. Chegou para ela
um senhor e disse: de que adianta você fazer isso? São tantas as estrelas que estão presas. E ela
humildemente respondeu: eu estou fazendo a minha parte.

Como havia dito, ontem, em nossa ultima aula brilhantemente conduzida pelos mestres Renato,
Hassan e Noemi. E o professor Renato falou sobre a palavra saudade, dizendo ser a sétima palavra
mais difícil de ser traduzida para outros idiomas. Entendo que além de ser difícil sua tradução, mais
difícil ainda sua interpretação. Uns dizem que a distância nos faz sentir saudade, mas acho que só
sentimos saudades daqueles que estão dentro de nossos corações. Portanto, não daqueles que estão
distantes, mas sim, daqueles que estão pertos de nossos corações e de nossas mentes. Ao fim desta
solenidade, sei que sentiremos muita falta uns dos outros, afinal, foram cinco anos de
companheirismo, de edificação de amizades e de criação de verdadeiros laços de família que se
perpetuarão, com toda certeza na memória de cada um de nós.

E, como para agradar é preciso ser breve, encerro minhas palavras ressaltando que esta turma é
especial, esta turma é grandiosa, portanto, vamos agora trilhar novos caminhos pelo mundo afora e
verdadeiramente fazer a diferença!

Muito obrigado.
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Colação de Grau

Dia 15 de dezembro de 2005
19h

Local: Ginásio de esportes da
Unigran

Festa Taj

Data: 15 de dezembro de 2005
23h

Local: TAJ MUSIC BAR

                             Culto Ecumênico

Data 21 de dezembro de 2005
19h

Local: Teatro Municipal

Baile

Data 22 de dezembro de 2005
23h

Local: Clube Indaiá

Solenidade

Adilson Josemar Puhl

Ailton Stroppa Garcia

Ayrton José Motta Nunes

Carlos Ismar Barddi

Professores

Edson Ernesto Ricardo Portes

Eduardo Machado Rocha

Francisco das C. Lima Filho

Francisco Neves Junior

Gassen Zaki Gebosa

Hassan Hajj

James Gallinatti Heim

João Arnar Ribeiro

Joe Graeff Filho

José Carlos Barbosa

José Carlos de Oliveira Robaldo

José Eduardo Meneghelli

Jussara Martins C. de Oliveira

Maria Goretti Dal Bosco

Marina Evaristo Wenceslau

Maurinice Wenceslau

Moises Celso de Oliveira

Nicanor de Araújo Lima

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Pedro Rauber

Raul Grigoletti

Renato de Aguiar Lima

Robson Moraes dos Santos

Tatiana Azambuja Ujacow

Wander Matos de Aguiar
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Ademos Alves da Silva Junior

Adrielle Pancoti Martins

Aline Falavigna de Carvalho

Aline Pancoti Martins

Alisson Henrique Prado Farinelli

Amanda Creto de Carvalho

Ana Paula Gialdi da Silva

Ana Paula Parizotto

Anderson dos Reis Simon

André Orione Gaioti de Menezes

André Ramos Diniz

Ândrea Delgado Ferreira

Andréia Bonfim Correia

Andreia Teixeira da Silva

Angélica Carolina Barboza Monteiro

Antonio Miguel de Souza

Argemiro Correa de Almeida

Ariane Candado Barradas

Arquimedes Alez Jará

Arthur Bernardes Filho

Carlos Alexandre Pelhe Gimenez

César Emanuel F. Silva

Chang Sião Fon

Cleber Ezequiel S. Belote

Cleberson Willian da Silva Mazarim

Cleida Sonia Lupinetti

Creunede Ramos Pereira

Cristiane Buss Volpato

Dayse Costa Barros

Daysimara Aparecida da Silveira

Débora de Fátima Ribeiro de Souza

Deyvis Correa Maluf

Diego Carvalho Jorge

Diva Melo Gonçalves Lopes

Eddie Marcelo Fleitas Bogado

Eder Timotio Nunes de Souza

Edina Regina de Freitas Novaes

Edna da Silva Simongini

Eduardo Mendes Rocha

Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco

Ellen Maria de Sá Soares Melhorança

Evandro Luiz Benito Cavalcanti

Fabiane Vieira do Nascimento

Fabianny Diany de Araújo

Fabio Estevão Marchetti

Fausto Lins

Felisbino Pires Neto

Fernanda Grattão Polis

Flavia Oliveira Souza

Flavio Silveira Marques

Franck Pereira de P. E. Silva

Fred Antoine Batista Limas

Gervasio Tadeu Teixeira Viana

Gilmar José Sales Dias

Goreth de Aguiar Arruda

Grazieli Meazza

Helton da Silva Nascimento

Hilie Maluf de Macedo

GRADUADOS de 2005

26ª TURMA
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Isabella Maria Oliveira Silveira

Jadson Pereira Gonçalves

Janaina Gomes Cardoso

Janaina Mara Pacco Mendes

Jenifh de Souza Andrade

João Paulo Noriller de Almeida

Joel Garabini Barbosa

Joelson Lopes da Silva

Johanatann Gill de Araújo

Juarez José Veiga

Juliano da Cunha Miranda

Jusiane Regina Basso

Karine dos Reis Góis Machado

Karyna Chaves Cordeiro

Leila Gonçalves Azambuja

Lenita Lílian Pedrini

Leonardo Menegucci

Liliam Márcia L. Cacho

Lisânea Fialho Marques

Luci Mara Tamisari

Luciana Baseggio

Luciano Souza Zanella

Luiz Augusto Coalho Zarpelon

Luiz Constancio Pena Moraes

Maikele Chaves Palhano Ribeiro

Manoel Pereira de Almeida

Marcelo Luiz Lima Barros

Marcelo Wedson João Silva

Márcia Oliveira da Silva Barbosa

Marcio Damião Tanaka

Marcio Ricardo Benedito

Marcus Vinicius Machado Roza

Maria Augusta Rosa

Maria de Fátima N. Franco

Maria Fernanda B. Mariano de Souza

Marques Andrey Camargo

Miguel de Souza Cueva

Milton Alexandre Passianoto
Moacir Moura de Souza
Myrlla Fabianne Keiko Azato
Nilson Fernandes Sena Junior
Osvaldo dos Santos
Patrícia Ferreira Forte
Paula Balestieri Mariano de Souza
Paula Roberta dos Santos Oliveira
Paulo Allan Alves de Mello Pedroza
Paulo dos Santos
Priscila Kelen Jose
Rafael Almeida Cardoso
Rafael Monteiro de Sá
Rafaela Vianna Miranda de Rezende
Regiane Aparecida da Silva
Reinaldo Pereira da Cruz
Renato César Bezerra Alves
Ricardo de Oliveira Falleiros
Ricardo Eloy Ibanhes
Ricardo Sergio Arantes Pereira
Richelle da Silva Piccolo
Rivaldi Souza
Rodrigo de Oliveira
Roney Pini Caramit
Ronilton Robson Diniz Bezerra
Rosimeri Nunes Vasconcelos
Rubens Giordani R. Elias
Salvador Ramos Pereira
Samir Eurico Schuck Mariano
Solange Ferreira Santos de Souza
Suely Alves Cornacioni
Taliza Flores Marques
Tatiana Boschetti Medeiros
Thalysie Noda Aoki
Thamara S. Dauzacker
Thiago Kusunoki Ferachin

Vicente Mario de Faria Maciel

Vitor Estevão Benitez Peralta

Walmir Kiyoshi Suda
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Exmo. Sr. Hassan Hajj – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Francisco Neves Junior – Nome da Turma
Exmo. Sr. José Roberto Teixeira – Patrono da Turma

Autoridades, caros amigos.

Hoje, quando entramos neste ginásio, o fizemos como formandos e já temos saudades, trazendo
conosco lembranças daquilo que vivemos durante nosso curso. Carregamos a felicidade contida no
abraço de nossos pais com o resultado positivo do nosso vestibular, a emoção do primeiro dia de
aula em que tudo era novidade para nós, o alívio pelo fim de cada bimestre, a tensão dos minutos
que antecederam a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Trouxemos lembranças boas e
ruins, momentos agradáveis e outros tensos, mas cada um deles com sua importância, pois nos
ajudaram a crescer como estudantes e como pessoas. Entretanto, o que trazemos de mais importante,
de tudo o que se viveu, são os amigos que conquistamos e que hoje se formam conosco.

Podemos nos considerar vencedores por termos alcançado o tão almejado título de bacharel em
Direito, o êxito que comemoramos hoje é que muitas vezes nos ceifou horas de sono e afastou-nos
dos nossos familiares.

Esse bacharelado também pertence a nossos pais, pois desde o dia em que nascemos sempre
foram nossos maiores fãs e incentivadores, auxiliando-nos para sermos o que somos hoje. Que
estiveram presentes nos momentos de aflição, sempre com uma palavra de incentivo para que
concluíssemos nossas atividades da melhor forma possível.

Pertence também à nossa família que tantas vezes nos perguntou: “qual é mesmo o curso que você
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está fazendo?” Mas que sempre se alegrou por contarmos um pouco sobre nossa vida acadêmica.
Pertence, ainda, aos nossos amigos que são a família à qual escolhemos para ter perto de nós, aos

nossos amores que sempre tinham uma palavra carinhosa ou um colo quando precisávamos.
Pertence também aos nossos mestres na arte de ensinar, que nos instruíram a ser Cientistas do

Direito e que souberam simplificar conteúdos que eram muitas vezes complexos sem perder a substância.
E por fim lembro-me daqueles que não estão mais entre nós, mas que carregaremos sempre em

nossos corações. Estejam onde estiverem, estarão sempre olhando e torcendo por nós.
Junto com esse título, com essa vitória, soma-se a conquista da nossa amizade. Quantos amigos

fizemos no decorrer de todo o curso e quantos amigos outros fizemos no último ano, período em
que a formatura começou a se tornar uma preocupação para todos nós. A importância e magia desses
momentos fizeram com que encontrássemos em nossos colegas verdadeiros amigos.

Embora o tempo na faculdade nos traga lembranças boas, essa etapa de nossas vidas está concluída.
Em alguns minutos, nós, que adentramos nestes pórticos há cinco anos atrás como estudantes cheios
de sonhos e expectativas, estaremos saindo pela porta da frente desta instituição, agora como
profissionais, levando conosco metas e objetivos para o exercício da profissão que escolhemos.
Esperamos que este momento de separação, em que cada um de nós seguirá o seu caminho, seja a
oportunidade que damos ao destino para que ele possa nos reunir algum dia novamente.

Obrigada a todos e sucesso para nós!!!!
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Colação de Grau

Dia 14 de dezembro de 2006
19h30min

Local: Ginásio de esportes da
Unigran

Jantar

Data 19 de janeiro de 2007
 21h

Local: Clube Indaiá

Baile

Data 20 de janeiro de 2007
23h

Local: Clube Indaiá

Solenidade

Ademir Machado Oliveira

Adilson Josemar Puhl

Ayrton José Motta Nunes

Cristhiane Amaral Cavalcante

Cristiane da Costa Carvalho

Carlos Ismar Baraldi

Edson Ernesto Ricardo Portes

Eduardo Machado Rocha

Elcio Felix D’Angelo

Fernando Bonfin Duque Estrada

Francisco das C. Lima Filho

Francisco Neves Junior

Hassan Hajj

Luiz Gustavo Schaefer

Joe Graeff Filho

Maurinice Evaristo Wenceslau

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Pedro Rauber

Renato de Aguiar Lima Pereira

Robson Moraes dos Santos

Tiani Saab Palieraqui

Wander Matos de Aguiar

Professores
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GRADUADOS de 2006
Adjilsinéia Carvalho de Oliveira Ferro

Adriana Cristina Aveiro.

Adriana da S. Costa Campos.

Adryanne Lopes Taques

Alex Barbosa Pereira

Alexandre Gazoto

Alvaro Lucas do Nascimento

Ana Carolina Teixeira Bentivoglio

Ana Claudia Araujo Santos

Ana Paula Jorge Lima

Ana Paula Vieira Vera.

Aniele Araújo Castilho Teno

Antonio Henrique Jorge Leite

Antonio Teixeira da Luz Ollé

Aritana dos Santos Ferreira.

Aruana Luiz Gonçalves

Bruno Fernandes Baraldi

Byron Bezerra da Silva

Carmen Pradella Gonçalves.

Caroline Ducci

Celso Roberto Gori Filho.

Cleuzandir G. Franco Mougenot.

Cristiane Aparecida C. Hespanhol

Cristiano José Cabral.

Daiany de Oliveira Moraes.

Daniel Juliano Giocondo

Daniela Nakamura.

Danilo Aparecido Mendonça

Davilene de Souza Borges.

Deise Netzke

Denis D’Amato De Déa

Diego Vieira Trevizan

Diomar Alves Senatoro.

Divina Barbosa e Silva

Djones Grande de Barros.

Eduardo Geraldo Lovira Ajala

Elaine Sayuri Yukawa

Elias Costa Gomes.

Elizangela Mendes Barbosa

Eliziane Stefanello Vieira.

Ellen Rocha dos Santos.

Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves

Ercilei Maria de Melo Flores

Érika Moreira Fernandes

Estelita Gabriel dos Santos.

Eurípedes Ferreira dos Santos

Ewerton Araujo de Brito.

Fabiano Rodeline Coquetti

Fabio de Souza Zanella

Fabio K. Monteiro

Fabio Paschoal Marques da Silva

Fabrício da Silva Kintschev.

Fernanda Ito de Paulo

Fernanda Jorge Guimarães.

Fernanda Moreira Antonio

Flavia Maria Dias Pinhel.

Francisco de Paula

Gianni Dias Aguilar Nogueira

27ª TURMA
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Gilliane dos Prazeres Silva

Gilvane Bezerra da Silva

Gledson Rafael da Silva

Gustavo Henrique Bezerra Terhost

Heverton Holsbach da Silva

Jairo Santana Cunha

Janaina Prescinato Miranda

Janainy Araujo Carneiro

Jander da Silva Costa

Janete da Costa Calheiros Paulino

Jaqueline Matana Gondim

Jean Carlos Leandrus Ribeiro

Jeferson Mateus da Silva

João da Costa

José Magi Stuqui Junior

Josianne Marcelino Dias.

Josilene Paulon Tosta Canteiro

Jucimara Cinturião Rodrigues

Juliana Fernanda Machado Medeiros

Juliana Maria Boverio

Juliana Vanessa Portes

Julio Cezar Fracalossi

Juner da Silva Costa

Katia Cristina Garcia

Kelly Cristiane Freitas Mansilha

Leandro Luiz Belon

Leilany Dias de Souza

Leonardo Soares Seefelder

Lidiane Malmann

Liliane de Brito Salomão

Lucineia Ortega Santa Terra

Luis Omar Pereira

Luiz Duarte Ramos

Luiz Janio Frihling.

Marcelo de Souza Pinto

Marcos Rogerio de Melo

Maria Conceição Rios Milhorim

Maria de Jesus Sá da Rocha

Maria de Lourdes Calado da Silva

Maria de Lourdes Medeiros de Lima

Maria Hilma Bezerra Silva

Maria Inácia de Oliveira Godoy

Maria Lucia Alves Simões

Maria Olivia Pezzoni Sene

Maristela Amarília da Costa Pieto

Mirella Thomaz da Silva

Mirtis Aliane Rosa

Mitue Yamamoto Bonacina

Naur Antonio Queiroz Pael

Nedio Zanatta

Nelson José dos Santos

Osni Paulino

Patricia Manfré Barroso

Patrícia Mendes Rozo

Paula Rodrigues Soares Leite

Paulo Eurico Franco Espíndola

Paulo Henrique Costa Lima

Pauo Cesar Nunes da Silva

Priscila Bulhões de Araujo

Priscila Martin Motta D’avila

Rafael de M. Paixão dos Santos

Renata Calado da Silva

Rodrigo Binotto Pereira

Rodrigo Machado Siviero

Rodrigo Marra de Alencar Lima

Rodrigo Neri Pederiva

Rogério Rezende da Silva

Sergio Luiz Ramos

Sidnei Antonio Soares

Stella Mary Esteche Pavão

Stevão Martins Lopes

Tania Regina Machado Marangoni

Thales Emiliano Costa de Macedo

Thattyce Dezzurre C A. Pinto

Untitled-1 18/3/2009, 14:12220



221

Thiago Freitas Barbosa Silva

Valdeci D. Ferreira

Valdenir Piconi dos Santos

Valquiria M. Fontes Sant’anna Berna

Vivian de Josilco Olegário

Volnei H.de Lima

Washington Rodrigues Dias

Wilson Cezar Medeiros Alves

Yara Aparecida Tondatto

Zildeth Alves Pereira Brum
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Exmo. Sr. Hassan Hajj – Paraninfo da Turma
Exmo. Sr. Renato de Aguiar Lima Pereira  – Nome da Turma
Exmo. Sr. Carlos Ismar Baraldi – Patrono da Turma

Autoridades, amigos.

É uma honra senhores, e diante de tamanha responsabilidade, rogo a Deus que me permita
as palavras certas, para expressar toda a grandeza dos sentimentos que invadem o coração de
cada um de nós nesta noite. “O bem que fazemos produz-nos uma satisfação interior que é o
mais doce de todos os sentimentos”. (Descartes)

Importância do direito na sociedade civil. Ainda que todas as faculdades de ensino sejam
importantes para a vida em sociedade, é a Faculdade de Direito que se envolve realmente com
as relações sociais e os conflitos que surgem, através de seus cursos de Direito e Serviço Social.

O Serviço Social, formandos que hoje colam grau conosco, assim como o Direito, também
possui a função de amenizar as diferenças e as injustiças que ocorrem no meio social.

Parafraseando Auguste Conte, “não se tem outro direito senão o de sempre cumprir seu
dever”. Por isso, seja qual for a área escolhida, é necessário sermos éticos e abnegados. Façamos
de cada caso, como o mais importante de nossas vidas, pois afinal, estará em nossas mãos o
bem maior que é a vida de nosso semelhante.

Que na nossa profissão, nada seja mais relevante do que nosso empenho para com nosso

próximo, buscando a construção de uma sociedade melhor e a paz mundial.

Que os anos de academia sejam o inicio de nosso sucesso, mas que os princípios morais e
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do
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da

ORADOR

HEVERTON HOLSBACH DA SILVA
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éticos inerentes ao ser, sejam o marco referencial de toda vitória.
Assim, agradecemos primeiramente a Deus pelas nossas vidas e a oportunidade de hoje

comemorarmos nossa formatura...
Agradecemos aos nossos pais, ausentes ou presentes, e nesse dia especial, oferecemos a

nossa vitória.
Agradecemos aos que amamos, aos nossos professores, e a todos que direta ou indiretamente

contribuíram para este momento...
Para finalizar, quero deixar um pensamento atribuído a Charles Chaplin:
“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com

classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve”... E a vida é muito, para
ser insignificante.   !!!

                                                Boa noite a todos!!!
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Pósfacio

A trajetória do curso de direito da Unigran é uma his-
tória coletiva e de múltiplas facetas. Um acontecimento que
se multiplicou no tempo, propagou no espaço, extrapolou
fronteiras, venceu barreiras, reuniu estudantes dos mais
diversos rincões deste país e congregou um quadro de pro-
fessores, estudiosos, pesquisadores, profissionais éticos e
competentes, uma constelação de estrelas e astros de pri-
meira grandeza da ciência jurídica.

Foi assim ao longo destas três décadas. É assim
que está estruturado o curso de direito da Unigran.

Há dois anos tenta-se transformar em realidade o so-
nho de documentar a história de um curso de alta relevân-
cia social, que foi instituído no interior de um Estado que
ainda não havia nascido; pois em 1976, por ocasião da
implantação da Socigran, com as faculdades de Direito e
Administração, Mato Grosso do Sul ainda não existia, es-
távamos sob a administração pública de estado de Mato
Grosso uno.

Pela formação e responsabilidade profissional que temos, entendemos ser imprescindível regis-
trar os feitos, ainda que em parte, de acontecimentos que fizeram e fazem uma das mais bem
sucedidas histórias do interior de Mato Grosso do Sul, na área do direito.

Idealizar esta obra. Perseguir sua realização, foi um propósito que assumimos perante à família
Unigran, da qual fazemos parte deste 1987, como professora, em outros cursos. (Formei-me em
direito em 1995.). Fizemos um, dois, três projetos. Falamos da idéia, expusemos em público,
tentamos sensibilizar pessoas e........eis que surge o Dr. Epaminondas Lopes dos Santos, egresso da
turma de 1995, historiador, pesquisador, entusiasta. Entendeu nossos objetivos e voluntariamente
se prontificou a reunir os pronunciamentos dos oradores de todas as turmas. E lá foi ele. Concilian-
do seu trabalho de advogado, atuando em processos jurídicos e pesquisando os anais de seu curso
de direito.

Por vezes adentrava na sala da coordenação meio aflito, pedindo minha intervenção junto a

Pósfacio
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não adiantava fazer “tocaia” em casas e escritórios. Melhor seria acionar uma rede de infor-
mações . Descobriu que as mães, elas, quase sempre e somente elas guardam o que seus filhos
escreveram e escrevem, como relíquias.

E assim fez.. Cem por cento dos discursos foram reunidos. Cem por cento!
Etapa seguinte, veio o trabalho voluntário de editoração, altamente significativo e de competên-

cia ímpar do egresso do curso de direito do ano de .......dr. Helder Baruffi, hoje diretor da Faculdade
de direito da UFGD. Muitos e muitos dias, dr. Helder debruçou-se sobre a construção desta obra.

Mister é registrar que muitos dos discursos foram entregues em forma de apontamentos pensa-
mentos, tópicos que por certo serviram de referência para o pronunciamento oral. Nesse sentido
coube ao exemplar professor de língua portuguesa Moisés Celso de Oliveira, carinhosamente conhe-
cido por “Moita”, fazer a revisão e, às vezes, reescrever o texto para dar sentido, autorizado e até
incentivado pelos autores.

Desta forma reúne-se nesta obra, o pronunciamento de 28 oradores que representam 2.938
alunos que se formaram desde 1980 até, e inclusive, a turma de 2006.

Pode-se observar pelo conteúdo dos pronunciamentos que a maioria dos oradores usa-
ram citações de grandes autores, discursando com uma  linguagem poética como “Quem
passou pela vida em brancas nuvens.....foi espectro de homem, não foi homem, só passou
pela vida, não viveu”.

 Um outro subiu à tribuna ponderando e perguntando:  em todos nós, a alma se volta em
ansiedade quase neurótica em saber por quem os sinos dobram? E respondeu ele próprio: Os sinos
dobram por todas as ilusões desvanecidas, as aspirações defraudadas,  os ideais traídos. Dobram,
nos arraiais do direito pela fé perdida, porque seus sacerdotes não souberam renová-la, despercebi-
das que estão as instituições da luz das novas conquistas sociais.

Atentos às constantes mudanças da sociedade, um orador embasa-se no admirável mundo
novo que passa inevitavelmente por uma transformação de valores, em que as pessoas deixem
de ter como padrão de aferição a riqueza, a ostentação e a força, mas a ter como padrão cultura,
dignidade, decência.

Avança-se no tempo e também os problemas  políticos repercutem no curso de direito, quando
são denunciados fatos históricos como o atentado a sede da OAB no Rio de Janeiro, a fragilidade do
poder judiciário que não pode mais se comportar resignado com a ridícula parcela que se lhe reserva
nos orçamentos do estado e da União, alertando que  o poder judiciário afirme  sua independência
e tudo o mais virá por acréscimo.

Inconformado com a desoladora política brasileira, um acadêmico denuncia que a realidade
brasileira se afigura em quadros dantescos de horrores, onde sessenta milhões passam fome, vítimas
da enorme hecatombe social que nos encontramos. Transformaram o Brasil em um cartório fecha-
do, em que aqueles que governam são os poucos que se beneficiam, enquanto o povo, a nação está
inteiramente divorciada de seus próprios destinos, denuncia outro.

Atentos a repercussão de planos econômicos, um orador clamou que a inflação não deve ser a
desculpa da desvalorização da moeda do caráter, nem a falta de petróleo pode significar a ausência
desse combustível espiritual, chamada vergonha.

Nesse contexto ainda ficou  na memória de alguns acadêmicos o umbral da SOCIGRAN, onde
se reuniam para o cultivo da persistência nos idéias. Uns vinham alegres, felizes e satisfeitos, outros
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vinham cansados, suados e desanimados, que a luta é desigual.
Um orador mais entusiasta demonstrava que nem tudo eram tristezas e desolações porque,

afinal, estavam concluindo o curso de direito e cheio de esperança fazia reflexão: Qual profissão é
mais farta de conhecimentos que a advocacia? Ninguém é mais bem direcionado que o advogado
para assimilar novas situações. O advogado caminha pelos meandros da medicina, da contabilidade,
da engenharia, e sobretudo, da evolução da sociedade.

Mesmo assim ainda havia a consciência da necessidade da ciência jurídica evoluir a acompanhar o
seu tempo porque: Como poderá o homem do povo conhecer a lei e amar a ordem se usamos,
constantemente, palavras incompreensíveis e que tudo fazem para embaralhar o seu entendimento?
Palavras de quem fez seu ato de contrição.

Pelo exposto, da leitura atenta ao manancial de documentos recolhidos, infere-se que esta obra
não reúne apenas discursos de formaturas, porém muitos desabafos, preocupações com a vida
econômica e política do país. Uma interação social.

Realmente o curso de direito afigura-se pela singularidade da atuação de seus acadêmicos com
formação humanista, generalista, inquietos, questionadores, com ampla visão da história da huma-
nidade, atentos a responsabilidade que lhes cabe na intervenção por uma sociedade mais justa e
equilibrada.

Eis, resumidamente, parte da história de um direito transformador, inquietante, instigante,
atualizado.Um direito vivo, que irradia vida e se propaga nas luzes do conhecimento de todos os
seus egressos !

Assim foi ontem, que continue sendo hoje, amanhã e sempre !!!

Dourados, agosto de 2007.

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo
Diretora da Faculdade de Direito, formada em direito pela Unigran em 1995.
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Relação dos ColaboradoresRelação dos Colaboradores

1ª Turma: - 1980 – José Tibiriça Martins Ferreira.

2ª Turma: - 1980 – João Alves dos Santos

3ª Turma: - 1981 - José Harfouche

4ª Turma: - 1982 – Maria de Lourdes Santos da Silva

5ª Turma: - 1983 – Gervásio Scheid

6ª Turma: - 1984 – Alaercio Abraão Santos

7ª Turma: - 1985 – Epaminondas Lopes dos Santos

8ª Turma: - 1986 – Inio Roberto Coalho

9ª Turma: 1988 – Isaque Marinho da Silva

10ª Turma: 1989 – Milton Sanabria Pereira

11ª Turma: 1990 – Adalberto Luiz Reichert

12ª Turma: 1991 – Geraldo Carlos Diniz

13ª Turma: 1992 – Paulo Augusto Jordão Amaral

14ª Turma: 1993 – Juscelino da Costa Ferreira

15ª Turma: 1994 – Elizabet Marques

16ª Turma: 1995 – Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

17ª Turma: 1996 – Dinalice de Souza Carlim

18ª Turma: 1997 – Sandra Regia dos Santos

19ª Turma: 1998 – Odete Vidoto de Souza Hernani

20ª Turma: 1999 – Elisiane Pinheiro

22ª Turma: 2000 - Beatriz Aparecida Freitas Barbosa

22ª Turma: 2001 – Marco Antonio Silva Bosio

23ª Turma: 2002 – Helen Gonçalves Marinho.

24ª Turma: 2003 – Renato da Silva.

25ª Turma: 2004 -- Maria Augusta Rosa

26ª Turma: 2005 – Argemiro Correa de Almeida

27ª Turma: 2006 – Ellen Rocha dos Santos

Detentores dos ConvitesDetentores dos Convites
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Colegiado do Curso de Direito
2 0 0 7

Colegiado do Curso de Direito

Ademos Alves da Silva Junior

Adilson Josemar Puhl

Ana Maria Falchetti Bovério

André Antunes Mascarenhas

Ângela Cristina Diniz Bezerra

Arildo Loper

Amílcar Araújo Carneiro Junior

Ayrton José  Motta Nunes

Bráulio Cezar Galloni

Carlos Ismar Baraldi

Cicero Feitosa de Lima

Cilene Regina Muller Muchão

Edson Ernesto Ricardo Portes

Eduardo Machado Rocha

Elcio D’Angelo

Everton Gomes Corrêa

Felipe Cazuo Azuma

Fernando Bonfim Duque Estrada

Francisco das Chagas Lima Filho

Francisco Neves Junior

Gabrielle Pugliusi Paes De Lima

Gassen Zaki Gebara

Gilberto Ferreira Marchetti Filho

Givaldo Mauro de Matos

Hassan Hajj

Ilton Aparecido de Assis

Jair Vanderley Krewer

Jeferson Antonio Baquetti

Joe Graeff  Filho

José Carlos Barbosa

Juliana Almeida Fava

Julio Montini Neto

Jussara Martins C. de Oliveira

Kelei Zeni

Linneu Borges

Luiz Tadeu Barbosa Silva

Marcos Roberto Vieira

Maria Alice de Mello Fernandes

Maria Goretti Dal Bosco

Nádia Sater Gebara

Nara Maria Fiel de Quevedo Sgarbi

Nelvide Machado de Souza

Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo

Nohad Mouhanna Fernandes

Paula Francisca Silva

Peter Gordon Trew

Renato Aguiar Lima Pereira

Ricardo Saab Palieraqui

Robson Moraes dos Santos

Simone Regina D. Machado Rocha

2 0 0 7
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