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O FUTURO 
DEPENDERÁ 

DAQUILO QUE 
FAZEMOS NO 

PRESENTE

Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi

Advogado, pacifista e líder da independência indiana

‘‘‘‘
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Apresentação

R esgatar a história nos permite preservar grandes ações. Uma delas, foi a cria-

ção da Caixa de Assistência dos Advogados. Através de um gesto de amor e 

companheirismo, um grupo de advogados abnegados resolveram ajudar um co-

lega que estava passando por um momento de dificuldade financeira e de saúde. 

A partir deste honrado ato, as Caixas de Assistências passaram a auxiliar a 

advocacia brasileira. Infelizmente, por muito tempo foram vistas apenas como 

um plano de saúde, ocasionando problemas na auto-gestão, colocando a Enti-

dade em um cenário ruim, com dívidas e sem credibilidade.  

Tempos depois, destaco como ponto fundamental para o crescimento e for-

talecimento das CAA’s, a inclusão do artigo 62 do nosso estatuto e o artigo 56 

e 57 de nosso regimento, que reconheceu a personalidade jurídica própria e o 

percentual da anuidade em favor das caixas, depois ainda por meio de resolução 

determina obrigatoriedade do compartilhamento com as Caixas de Assistências.

Necessário salientar que se essa autonomia não existisse, as Caixas não 

teriam recursos necessários para realizar o seu assistencialismo. 

Através deste progresso, surgiu a necessidade de uma melhor organização pelo 

país. Assim, surgiu a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advoga-

dos – CONCAD. Sendo um órgão do Conselho Federal da OAB, a CONCAD congre-

ga as 27 Caixas de Assistência dos Advogados do Brasil, e seu principal objetivo é 

contribuir para a troca de experiências entres os Estados, desenvolvendo de forma 

equilibrada uma assistência qualificada a todos os advogados e seus dependentes.

Com o passar dos anos, a maioria das Caixas tiveram que se reinventar, co-

meçando a atuar não só para prover assistência, mas participando de forma efe-

tiva da vida dos advogados. Um fator extremamente importante para esta nova 
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Tenho orgulho em 
dizer que nos tornamos 

uma única Caixa de 
Assistência. 

Uma única Entidade 
que agrega os mais de 
1.000.000 profissionais 

do Direito

XXXIX Encontro Presidentes CAA's

Tenho orgulho
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visão na prestação de serviços foi o auxílio da CONCAD, através de reuniões com 

os respectivos representantes de cada Estado, treinamentos, projetos e ações. 

Tenho orgulho em dizer que nos tornamos uma única Caixa de Assis-

tência. Uma única Entidade que agrega os mais de 1.000.000 profissionais do 

Direito. E assim, fortalecidos e focados em melhorar a cada dia, passamos a 

desenvolver inúmeros projetos de âmbito nacional, onde é possível citar o Pe-

dal Legal, Jogos de Verão, Feira Nacional das CAA’s, Campanhas de Vacinação, 

Concad Cultural, CAASH e a unificação dos convênios.

Com tudo isso, a advocacia passou a conhecer e utilizar os serviços das 

Caixas de Assistência dos Advogados porque sabe que para qual Estado for, irá 

sempre encontrar serviços de qualidade.

Em breves linhas, reitero a missão de concentrar todos os esforços para o 

verdadeiro DNA das Caixas, que é cuidar da vida dos profissionais do Direito. 

Projetos focados na saúde, profissionalização, qualidade de vida e também na 

parte financeira estão sendo desenvolvidos durante todo o triênio 2016/2019 

para a valorização da advocacia e também de toda a sua família.

Nesse sentido, exponho a minha admiração ao trabalho desempenhado pelo 

meu amigo e presidente da CAACE, Erinaldo Dantas. Um exemplo de força, lideran-

ça nacional e dedicação contínua. A cada encontro de presidentes de Caixas, ficamos 

deslumbrados e eufóricos com tantas transformações positivas e ideias revolucioná-

rias que estão sendo desenvolvidas pela gestão da CAACE 2016/2018. Sem dúvida, 

os advogados cearenses estão sendo contemplados com uma grandiosa assistência.

Aproveite a leitura deste livro que exerce a função inestimável de contar 

com uma saga de homens de bem. Saga que continua nas lutas sem tréguas em 

busca de mais benefícios para a classe advocatícia.

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres 
Coordenador Nacional 
Coordenador da Região Centro-Oeste 
Presidente da CAA/DF

Tenho orgulho
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Inauguração da primeira sede CAACE, em 1978
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A Criação
R esgatar a história da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará represen-

ta um gesto de unir uma grande família.  

Em 1942, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil iniciou as 

discussões sobre a criação de Caixas de Assistência dos profissionais da Classe. 

E, por meio do decreto número 4.563/1942 foram estabelecidas as conforma-

ções jurídicas, com regulamentação pelo decreto de Lei número 11.051/1942. A 

partir daí as seccionais se organizaram para criar suas próprias caixas. 

Durante sessão do Conselho Federal da OAB, datada em 18 de maio de 

1943, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará foi aprovada.  Mas, so-

mente em 1945, teve sua primeira diretoria formada, composta pelos advoga-

dos Clodoaldo Pinto, Eduardo Ellery Barreira e João Faria. 

Diretores e advogados prestigiam inauguração da primeira sede CAACE, no bairro Centro
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A Caixa do Ceará operava inicialmente na sede da OAB-CE, situada no 

Clube do Advogado, no Centro de Fortaleza. O prédio onde atualmente funcio-

na a entidade, na Rua Dom Sebastião Leme, 1033, foi comprado na década de 

1980, durante a gestão do presidente da OAB/CE, Luís Cruz de Vasconcelos. 

Com o surgimento do novo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, Lei Federal 8.906/94, foi possível definir as atribuições reais das 

Caixas de Assistência dos Advogados. Conforme Art. 62, a Instituição passou a 

ser reconhecida com personalidade jurídica própria, destinada a prestar assis-

tência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. 

Desde a sua criação, a CAACE é a entidade com maior abrangência de servi-

ços assistenciais voltados a uma categoria profissional em todo o Brasil. Presente 

na Capital e também no interior do Estado, a Caixa oferece um aparato de apoio 

e estrutura, com mais de trinta (30) serviços, como ambulância 24 horas, centro 

de atendimento odontológico, fisioterapia, nutrição, pilates, fonoaudiologia, bem 

como os mais de 500 convênios em estabelecimentos comerciais.

A palavra chave desta gabaritada Instituição continua sendo atenção e 

cuidado para a advocacia e seus familiares. Cada presidente, diretor e funcio-

nário ofereceu – e continua oferecendo, como legado ou como ações práticas 

– valiosas contribuições para a Classe Advocatícia. Esta obra, nada mais é, do 

que uma homenagem a todos que fizeram da Caixa de Assistência dos Ad-

vogados do Ceará ser reconhecida em todo o Brasil. São 75 anos de histórias 

compartilhadas e de uma caminhada que está apenas começando.

João Munhoz Júnior 
recebe diretores e 
advogados na sede 
da CAACE, no bairro 
de Fátima. 
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CURIOSIDADES 
Por Calvino Pereira da Silva (Servidor da OAB secção Ceará)

“A história é o único liame que liga o presente ao passado. Talvez até se 

exista sem história. Mas não se pode viver sem ela. Pois viver também é reme-

morar o passado, caminhando pelas trilhas da história. O presente se torna 

mais belo com os fatos do passado. Toda história tem o seu início. A história da 

Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, não foi diferente”.

Olinto Oliveira, então presidente da OAB e da Assembleia Geral Extraor-

dinária que criou a CAACE, nomeou uma comissão integrada pelos conselhei-

ros Lourival Correia Pinho, José Teles da Cruz e Aderbal Nunes Freire, com a 

finalidade de elaborar o regimento da Caixa. O tempo consumido por tal tarefa 

foi superior a dois anos, sendo a redação final aprovada na sessão ordinária do 

Conselho Seccional, de 5 de agosto de 1945. 

A história é 
o único liame 
que liga o 
presente ao 
passado.
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Em sessão ordinária realizada em 17 de outubro de 1945, o 

Conselho Seccional da OAB, neste dia eventualmente presidido 

pelo conselheiro Renato Carvalho, elegeu aquela que seria a pri-

meira diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, 

cuja composição foi a seguinte:

DIRETORIA: 

Clodoaldo Pinto

Eduardo Ellery Barreira

João Faria

Ao que parece, a primeira diretoria não teve meios de imple-

mentar o funcionamento da Caixa. Mas sabe-se que ela existiu. Pois 

em sessão do Conselho Seccional, para o biênio 31 de março de 1946 

a igual data de 1948, há uma proposta do presidente da administra-

ção anterior, no sentido de ser encaminhado à Caixa dos Advogados, 

pedido de auxílio formulado pelo advogado Ivo Pessoa Bleasby.

Conforme ofício da CAACE datado de 25 de maio de 1948, 

por Geraldo Carlos Lemos, comunicando ao Conselho Seccional 

da OAB, que os membros eleitos pelo Conselho se reuniram em 

21 de maio e elegeram a primeira diretoria da Caixa e instala-

ção da mesma. Tudo leva a crer que o Dr. Geraldo Carlos Lemos, 

desconhecia que a CAACE já houvera tido sua primeira diretoria, 

eleita que foi em 17 de outubro de 1945. Na verdade, a direto-

ria eleita em 21 de maio de 1948 não é a primeira diretoria da 

CAACE, como está registrado, e sim a segunda diretoria (biênio 

1948/1950).

Presidente: Geraldo Carlos Lemos

Secretário: Araken Carneiro

Tesoureiro: Josias Correia Barbosa
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Os anos foram passando, diretorias sendo 

compostas até que em 1971, a CAACE se encon-

trou totalmente acéfala. No biênio 1971/1973 

não houve eleição para a diretoria da CAACE. 

Foi até apresentado um documento solicitando 

a extinção da Caixa, por ser ela inoperante para 

o fim a que se destinava. Tanto é verdade que o 

presidente da OAB, na sessão do Conselho de 9 

de maio de 1972, delegou poderes ao conselheiro 

José Feliciano de Carvalho, para tomar todas as 

providências no sentido de reorganizar a CAACE.

Era o início de uma nova fase da CAACE. 

José Silvino da Silva passou a presidir a Caixa de 

Assistência em 1973 e permaneceu até o ano de 

1983, enfrentando desafios e conquistando a con-

fiança da Classe para os verdadeiros intuitos da 

Instituição.  Em seu lugar, assumiu o advogado 

Edvalson Florêncio Marques Batista, que não por 

muito tempo renunciou ao cargo, levando José 

Silvino da Silva retornar à presidência da CAACE. 

Com o falecimento de José Silvino da Sil-

va, ocorrido no dia 22 de maio de 1984, foi ne-

cessário mais uma vez recompor a diretoria da 

CAACE, e na sessão do Conselho da OAB de 12 

de setembro de 1984, foram eleitos os advoga-

dos Manuel Castelo Branco Camurça e Jussier 

Pires Vieira. Não é declinado quem passou a 

responder pela presidência.

José Silvino da Silva 
em discurso durante 
inauguração da primeira 
sede CAACE.
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Em 1985 assumiu o cargo de presidente da CAACE o ad-

vogado José Adriano Pinto. Em seguida, no ano de 1987 a 1989, 

José Valdeci Apolinário passou a comandar os quadros da Cai-

xa de Assistência. 

Na sequência, o advogado Amadeu Gomes de Barros Leal 

Filho presidiu a Entidade de 1989 a 1995. Na época, a Caixa de 

Assistência funcionava de forma precária, com poucos recur-

sos, mas provou que com determinação e atuação era possível 

fornecer benefícios contínuos. 

Descerramento da placa de nomeação do edifício 
Advogado José Silvino da Silva.
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O presidente Danilo Mota, assumiu o cargo de presidente 

em 1995, quando a Caixa ganhou um novo e extraordinário im-

pulso, passando a receber um repasse das anuidades da Ordem 

em definição do novo Estatuto da Advocacia. Em seguida, João 

Munhoz Júnior presidiu no período de 1998 a 2003.

Marcada por iniciativas nos diversos setores, buscando 

sempre proporcionar melhores condições para os profissionais 

da advocacia cearense, a gestão 2004/2006 foi encabeçada pelo 

advogado Paulo César Feitosa Arrais. 

Em sintonia com os avanços que a Classe advocatícia es-

tava passando, Valdetário Andrade Monteiro marcou a gestão 

2007/2009 de forma atuante e participativa.  Seu sucessor foi Le-

andro Duarte Vasques, que promoveu a continuidade das ações 

nos anos 2010 a 2012. 

Executando um projeto de grandes resultados, José Júlio da 

Ponte Neto foi agraciado com a presidência da Caixa de Assistên-

cia dos Advogados do Ceará no triênio 2013/2015. Atualmente o 

cargo é ocupado pelo advogado José Erinaldo Dantas Filho, que 

está desenvolvendo uma gestão atuante e forte. 

Em síntese, percebemos que diversas batalhas foram venci-

das ao longo desses 75 anos de história, mas o prosseguimento 

do servir com excelência vem sendo mantido por todos os honra-

dos representantes que ali passaram e ainda passarão.
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A Primeira Sede
Instalada em janeiro de 1978, na Rua Floriano Peixoto,  
no Centro de Fortaleza.
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MAIS ESPAÇO

Em 1985, o então presidente da OAB/CE, Luís Cruz 

de Vasconcelos, comprou o prédio localizado na 

Rua Dom Sebastião Leme, 1033, Bairro de Fátima. 

O feito proporcionou mais espaço para os serviços 

disponibilizados pela CAACE. Até hoje o imóvel 

funciona como sede da Entidade. 

Mais espaço
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ESTRUTURAS DE APOIO
Farmácia CAACE

Os maiores descontos da rede farmacêutica para a advocacia. Essas são algu-

mas das vantagens que a Farmácia CAACE oferece. Localizada no Fórum Cló-

vis Beviláqua, a Farmácia foi reinaugurada em 2016 e possui um mix de opções, 

desde a seção de higiene pessoal e produtos dietéticos à perfumaria.

Diretoria e Conselho Fiscal CAACE (gestão 2016/2018)
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Espaço CAACE

Ambiente climatizado e confortável 

nas dependências do Fórum Clóvis Be-

viláqua. O Espaço CAACE foi construí-

do em 2016, ao lado da Farmácia e dis-

ponibiliza 12 computadores de última 

geração, fraldário, serviço de certifica-

ção digital a R$ 95,00, engraxate e troca 

de virola, sofá, televisão, café e água. 

CAACE Conceito

Um espaço único para a advocacia. O CAACE Con-

ceito é um espaço exclusivo para o exercício da 

profissão e bem-estar da advocacia. A inovadora es-

trutura foi inaugurada em 2018, está localizada no 

estacionamento do Fórum Clóvis Beviláqua e conta 

com 13 computadores de última geração, WC’s mas-

culino e feminino adaptado para deficientes, inter-

net wi-fi de alta velocidade, televisão, café e água.
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Sempre presidentes da Caace

1945/1946 
Presidente: 
Clodoaldo Pinto 

1946/1948  
(Não estava em pleno 
funcionamento)

1948/1954 
Presidente: 
Geraldo Carlos Lemos 

1954/1956 
Presidente: 
Lauro Rodrigues 

1956/1962 
Presidente: 
Vinicius Ribeiro 

1962/1964 
Presidente: 
Waldyr Mattos Magno
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1964/1966 
(Não foram encontradas as 
atas do Conselho Seccional 
da OAB)

Sempre presidentes da Caace

1967/1971 
Presidente: 
Antonio Francisco de 
Albuquerque 

1971/1973 
(Não houve eleição para a 
diretoria da CAACE)

1973/1983
Presidente: 
José Silvino da Silva 
 

1983/1985
Presidente: 
Edvalson Florêncio Marques 
Batista (José Silvino da Silva) 

1985/1987 
Presidente: 
José Adriano Pinto
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Sempre presidentes 
da Caace

1987/1989 
Presidente: 
José Valdeci Apolinário 

1989/1995 
Presidente: 
Amadeu Gomes de Barros 
Leal Filho 

1995/1997 
Presidente: 
José Danilo Correia Mota 

1998/2003 
Presidente: 
João Munhoz Júnior 
 

2004/2006 
Presidente: 
Paulo César Feitosa Arrais 
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 2010/2012 
Presidente: 
Leandro Duarte Vasques 
 

 2013/2015 
Presidente: 
José Júlio da Ponte Neto 

2007/2009 
Presidente: 
Valdetário Andrade 
Monteiro 

Sempre presidentes 
da Caace
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DIRETORIAS
Gestão 1945/1946 
Presidente: 
Clodoaldo Pinto 
Diretores:
João Faria 
Mário dos Martins Coelho

Gestão 1946/1948  
(Não estava em pleno funcionamento)

Gestão 1948/1954 
Presidente: 
Geraldo Carlos Lemos 
Secretário: Araken Carneiro 
Tesoureiro: Josias Correia Barbosa

Gestão 1950/1952 
Presidente: 
Geraldo Carlos Lemos 
Secretário: Araken Carneiro 
Tesoureiro: Josias Correia Barbosa 

Gestão 1952/1954 
Presidente: 
Geraldo Carlos Lemos 
Secretário: Vinicius Ribeiro 
Tesoureiro: Mário dos Martins Coelho

Gestão 1954/1956 
Presidente: 
Lauro Rodrigues 
Secretário: Álvaro Melo 
Tesoureiro: Vicente Pinto Quezado

Gestão 1956/1958 
Presidente: 
Vinicius Ribeiro 
Secretário: Araken Carneiro 
Tesoureiro: Guilherme Sátiro Rabelo

Gestão 1958/1960 
Presidente: 
Vinicius Ribeiro 
Secretário: Araken Carneiro 
Tesoureiro: Guilherme Sátiro Rabelo

Gestão 1960/1962 
Presidente: 
Vinicius Ribeiro 
Tesoureiro: 
Guilherme Sátiro Rabelo 
*Não foi possível identificar a composição 
completa da diretoria. 

Gestão 1962/1964 
Presidente: 
Waldyr Mattos Magno
Diretores: 
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva 
Edson Carvalho Lima

Gestão 1964/1966 
(Não foram encontradas as atas do 
Conselho Seccional da OAB)

Gestão 1967/1969 
Presidente: 
Antonio Francisco de Albuquerque 
*Não foi possível identificar a composição 
completa da diretoria.

Gestão 1969/1971 
Presidente: 
Antonio Francisco de Albuquerque 
Secretário: José Feliciano de Carvalho 
Tesoureiro: Miguel Luciano Cordeiro Maciel 
*Posteriormente o cargo de diretor 
tesoureiro foi substituído por Guilherme 
Sátiro Rabelo. 
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Gestão 1971/1973 
(Não houve eleição para a 
diretoria da CAACE)

Gestão 1973/1975
Presidente: 
José Silvino da Silva 
Vice-Presidente: 
José Osmar de Oliveira 
Secretário: Antonio Carlos de Araújo Sousa 
(Edson Donizetti Coelho) 
Tesoureira: Julieta de Lima 
Coordenador de Assistência: 
Manoel Martins de Sousa

Gestão 1975/1977
Presidente: 
José Silvino da Silva 
Vice-Presidente: 
José Osmar de Oliveira 
Secretário: Manuel Martins de Souza 
Tesoureira: Julieta de Lima 
Coordenadora de Assistência: 
Jurandi Andrade Guilherme
 
Gestão 1977/1979
Presidente: 
José Silvino da Silva 
Vice-Presidente: 
José Osmar de Oliveira 
Secretário:  
Edvalson Florêncio Marques Batista 
Tesoureiro: Tarcisio Brilhante de Holanda 
Coordenadora de Assistência: 
Jurandi Andrade Guilherme
 

Gestão 1979/1981
Presidente: 
José Silvino da Silva 
Vice-Presidente: 
Edvalson Florêncio Marques Batista 
Secretário: Paulo Cabral 
Tesoureiro: Tarcísio Brilhante de Holanda 
Coordenadora de Assistência: 
Jurandi Andrade Guilherme

Gestão 1981/1983
Presidente: 
José Silvino da Silva 
Vice-Presidente: 
Edvalson Florêncio Marques Batista 
Secretário: Paulo Cabral 
Tesoureiro: Tarcisio Brilhante de Holanda 
Coordenador de Assistência: 
Raimundo Gomes de Almeida

Gestão 1983/1985
Presidente: 
Edvalson Florêncio Marques Batista  
(José Silvino da Silva) 
Vice-Presidente: 
José Silvino da Silva 
Secretário: Paulo Cabral 
Tesoureiro: Tarcisio Brilhante de Holanda 
Coordenador de Assistência: 
Jonas Catunda Malaquias
* Edvalson Florêncio Marques Batista renunciou 
ao cargo e o vice-presidente José Silvino da Silva 
assumiu a presidência. A OAB, em sessão de 14 
de dezembro de 1983, elegeu para recompor a 
diretoria da CAACE, a Dra. Yolanda Pereira. Não é 
mencionado o cargo dela.
** Com o falecimento do presidente José 
Silvino da Silva, no dia 22 de maio de 1984, foi 
necessário mais uma vez recompor a diretoria. 
Em sessão do Conselho da OAB foram eleitos 
os advogados Manuel Castelo Branco Camurça 
e Jussier Pires Vieira. Não mencionado quem 
passou a responder pela presidência.
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Gestão 1985/1987 
Presidente: 
José Adriano Pinto
Diretores: 
Jonas Catunda Malaquias 
Marcelo Rodrigues Pinto 
Maria Madalena Pontes  
(Maria Helena de Abreu Vidal) 
Tesoureiro: Tarcisio Brilhante de Holanda

Gestão 1987/1989 
Presidente: 
José Valdeci Apolinário 
Adriano Veríssimo Pouchain 
Achiles chaves Ferreira 
Francisco Everardo Carvalho Cirino 
Rita de Cássia Menezes

Gestão 1989/1991 
Presidente: 
Amadeu Gomes de Barros Leal Filho 
Vice-Presidente: 
Sérgio Silva Costa Souza 
Secretário: Francisco Silva Souza 
Tesoureira: Fátima Xavier Damasceno 
Coordenadora de Assistência: 
Joelina Pereira Marinho

Gestão 1991/1993 
Presidente: 
Amadeu Gomes de Barros Leal Filho 
Vice-Presidente: 
Sérgio Silva Costa Souza 
Secretário: Francisco Silveira Sousa 
Tesoureira: Fátima Xavier Damasceno 
Coordenadora de Assistência: 
Joelina Pereira Marinho

Gestão 1993/1995 
Presidente: 
Amadeu Gomes Barros Leal Filho 
Vice-Presidente: 
José Renato Barroso Braga 
Secretário: Achiles Chaves Ferreira 
Tesoureira: Fátima Xavier Damasceno 
Coordenadora de Assistência: 
Joelina Pereira Marinho 

Gestão 1995/1997 
Presidente: 
José Danilo Correia Mota 
Vice-Presidente: 
José William Cordeiro Souza 
Secretário-Geral: Thirson Araújo 
Fernandes Telles 
Tesoureiro-Vicente: 
Marconi de Souza Coelho 
Coordenador de Assistência: 
Sebastião Cordeiro Moreira

Gestão 1998/2000 
Presidente: 
João Munhoz Júnior 
Vice-Presidente: 
Antonio Carlos Fernandes 
Secretário-Geral: Aécio Aguiar da Ponte 
Tesoureiro: Francisco Ximenes 
de Albuquerque 
Coordenador de Assistência: 
Alexandre Barroso Carneiro 
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Gestão 2001/2003 
Presidente: 
João Munhoz Júnior 
Vice-Presidente: 
Francisco Xavier Torres 
Secretário-Geral: Francisco Ximenes 
de Albuquerque 
Secretária-Geral Adjunta: 
Ethel Alcântara Weyne 
Tesoureiro: Antonio Carlos Fernandes 
Coordenador de Assistência: 
Francisco das Chagas Mendes Chaves 

Gestão 2004/2006 
Presidente: 
Paulo César Feitosa Arrais 
Vice-Presidente: 
Marcos Pimentel de Viveiros 
Diretor-Tesoureiro: Hélio Winston 
Secretário-Geral: Aécio Aguiar da Ponte 
Secretária-Geral Adjunta: Inah Abreu Hissa 

Gestão 2007/2009 
Presidente: 
Valdetário Andrade Monteiro 
Vice-Presidente: 
Patrícia Bezerra Campos 
Secretário-Geral: José Damasceno Sampaio 
Secretário-Geral Adjunto: 
Francisco Ximenes de Albuquerque 
Tesoureiro: Leandro Duarte Vasques 

Gestão 2010/2012 
Presidente: 
Leandro Duarte Vasques 
Vice-Presidente: 
Katianne Wirna Rodrigues Cruz Aragão 
Secretário-Geral: Paulo Maria de Aragão 
Secretário-Geral Adjunto: 
Francisco Itaércio Bezerra Filho 
Tesoureiro: Renan Martins Viana 

Gestão 2013/2015 
Presidente: 
José Júlio da Ponte Neto 
Vice-Presidente: 
Tarciano Capibaribe Barros  
Secretário-Geral: Christianna Lúcia 
Gondim Soares Lopes 
Secretário-Geral Adjunto: 
Francisco Itaércio Bezerra Filho 
Tesoureiro: Renan Martins Viana
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Recordar 
é viver
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Amadeu Gomes de 
Barros Leal Filho
Presidente Gestão 1989/1991 – 1991/1993 – 1993/1995

N a nossa gestão, a Caixa de Assistência funcionava de forma precária, com 

poucos recursos. A CAACE tinha direito a um pequeno percentual das 

custas judiciais e extrajudiciais, que era repassado pelos cartórios. E esses re-

passes, na maioria das vezes, sequer eram feitos. Na época, nós travamos uma 

luta com os cartórios para garantir o recebimento desses recursos.

Quando assumimos, a Caixa funcionava no mesmo prédio que ainda está 

até hoje. O atendimento odontológico era, basicamente, o que oferecia aos ad-

vogados. O que tivemos condições de realizar com os parcos recursos de que 

se dispunha, foi a ampliação dos serviços odontológicos, com aquisição de apa-

relhagem nova e a ampliação do horário de trabalho em três turnos, passando 

a funcionar à noite para atender aos advogados e advogadas que só podiam 

comparecer à CAACE no período noturno.
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Implantamos o serviço de busca e entrega de intimações do 

Diário da Justiça. Para que se tenha uma ideia, os próprios funcio-

nários da Caixa se revezavam para entregar, na casa ou no escritó-

rio dos advogados, as intimações do Diário da Justiça. Na época, o 

serviço não era como acontece hoje, todo informatizado. Tinha-se 

que ir à casa do advogado para entregar a intimação. Era um ser-

viço de alta responsabilidade, pois o advogado podia perder prazo 

se deixasse de receber a intimação. Fomos precursores do serviço, 

que hoje funciona na Caixa, com uma logística moderna.

Fizemos também parceria com lojas, empresas prestadoras 

de serviços, com a publicação de um livreto com os novos convê-

nios firmados. Também colocamos à disposição dos advogados, 

máquinas fotocopiadoras em todos os Fóruns, praticamente de 

graça, com prioridade de atendimento aos advogados, que não 

entravam em fila para fazer suas cópias. Outra grande ação que 

efetivamos foi o convênio com o plano de saúde Hapvida, tendo 

uma repercussão muito boa, com adesão de um grande núme-

ro de advogados. Não menos importante, fizemos um convênio 

com uma seguradora para garantir um auxílio pecuniário às fa-

mílias dos advogados falecidos.

Foi uma gestão de seis anos. Naquele tempo, o presidente 

da Caixa de Assistência era indicado pelo Conselho. Não era elei-

ção direta. O Conselho se reunia, tinha os nomes indicados, ha-

via uma pequena disputa e, por fim, o Conselho decidia. Fomos 

escolhidos três vezes, na administração do Ernando Uchoa e na 

administração do Feliciano de Carvalho. Tivemos a sorte de ser-

mos sucedidos pelo Danilo Mota, quando a Caixa ganhou novo 

e extraordinário impulso, período em que passou a receber um 

repasse das anuidades da Ordem. 
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Implantamos o serviço 
de busca e entrega de 

intimações do Diário da 
Justiça. Fomos precursores 

do serviço, que hoje funciona 
na Caixa, com uma 
logística moderna.

Amadeu Gomes reúne-se com diretoria do plano de 
saúde Hapvida para assinatura de parceria. 
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José Danilo 
Correia Mota
Presidente Gestão 1995/1997 

F izemos uma gestão realmente inovadora, contando com a dedicação e 

trabalho compartilhado de toda a diretoria. A sede da Caixa foi pratica-

mente reconstruída e criada novas dependências, inclusive na parte dos fun-

dos após serviço de drenagem. Assim, o prédio passou a ter três modernos 

consultórios dentários, um consultório médico, uma sala para atendimento 

ambulatorial, uma sala para fisioterapia e uma sala para reuniões. Com a sig-

nificativa reforma, fizemos convênio com o Laboratório de Análises Clínicas 

Samuel Pessoa que instalou em local reservado do prédio, às próprias expen-

sas, equipamentos para atendimento a advogados e familiares a preços 40% 

inferiores aos de mercado. 

Coloco em destaque o atendimento odontológico que passou a funcionar 

de 8 às 22 horas ininterruptamente de segunda a sexta-feira.

Nossa gestão ficou marcada não apenas pelos melhoramentos físicos da sede, 

mas pela elaboração e aprovação do Regimento Interno da CAACE, onde ficou criado 

o “auxílio emergencial”. Aspectos outros relevantes da mesma administração podem 

ser citados como a criação da Farmácia do Advogado (com medicamentos a preço de 

custo), a informatização da Caixa, a aquisição de uma ambulância, convênios médi-

cos para atendimento em consultórios particulares e clínicas de radiologia e imagens. 

Noutro âmbito, foram celebrados vários convênios com restaurantes e lo-

jas para atendimento a advogados, com descontos, adquiridas copiadoras para 

atendimento nos diversos fóruns da Capital e alguns do Interior, e ampliado o 

serviço de pesquisas de intimações aos advogados.
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Tantas realizações não teriam sido possíveis sem os recursos respectivos, 

até então inexistentes. O repasse da OAB não era suficiente. Neste ponto, logo 

que assumimos encaminhamos pleito ao Tribunal de Justiçasobre o percentual 

de 5% sobre o valor das custas processuais criado pelo Decreto – Lei 4.563 de 

11 de agosto de 1942, art. 8º, letra “b”, diploma o qual regulamentado pelo De-

creto 11.051 de 08 de dezembro de 1942. O nosso pleito foi no sentido de que 

aquela taxa destinada à Caixa criada por lei federal e recolhida à época pelas 

escrivanias cíveis juntamente com as custas processuais, passassem a ser rigoro-

samente creditadas à CAACE, em automático depósito em sua conta bancária, 

tal como ocorria  com igual percentual destinado à ACM, ACMP e Defensoria 

Pública. Com o atendimento de tal requerimento, houve substancial incremento 

de recursos, permitindo o investimento das obras mencionadas, ficando ao tér-

mino de nossa administração para a gestão que se seguiu mais de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) em banco. 

Cumpre aclarar em homenagem à história e para conhecimento de advoga-

dos e até de dirigentes da OAB, que ao contrário das demais instituições benefi-

ciárias de idêntico percentual (ACM, ACMP e Defensoria Pública), o referente à 

Caixa de Assistência dos Advogados foi instituída pelo Decreto – Lei 4.563 de 11 

de agosto de 1942, art. 8º, letra “b”, diploma o qual regulamentado pelo Decreto 

11.051 de 08 de dezembro de 1942.

Vinha a Caixa do Ceará ao longo de decênios auferindo tal benefício muito an-

tes da criação do FERMOJU, este criado através da Lei nº. 11.891 no ano de 1991. Os 

5% (cinco por cento) sobre o valor das custas, era recolhido pelas escrivanias cíveis 

por ocasião da distribuição de ações nessa área e prestado contas mensalmente à 

CAACE de modo um tanto aleatório, sem o menor controle, até a determinação do 

Tribunal de Justiça para que ocorresse automaticamente na mesma oportunidade 

do repasse às outras três instituições. Vale lembrar que a taxa com relação à estas 

foi criada pela Lei estadual nº. 12.381/94 e, no respeitante à Caixa dos Advogados, 

apenas confirmado benefício anterior existente.
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O Art. 22 da mencionada lei estadual é assim redigido:

“Art. 22 - A taxa judiciária e as contribuições respectivas para a Associação 

Cearense dos Magistrados, Associação Cearense do Ministério Público e para a 

Caixa de Assistência dos Advogados corresponderá a cinco por cento do valor 

das custas do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário 

(FERMOJU)”. Quantos advogam sabem que, ainda hoje, em 2018, o valor desti-

nado à cada uma das três outras entidades é recolhido em guias distintas,o que 

reforça não se tratar de verba subtraída do FERMOJU.

A junção resultante da lei sem dúvida favoreceu à CAACE. Administração 

posterior, contudo, renunciou ao benefício (que não é parte do FERMOJU), e 

a verba continua sendo recebida neste ano de 2018, pelas instituições ACM, 

ACMP e Defensoria Pública, entidades cuja seriedade não se põe em dúvida.

Estas, as considerações admitidas como mais relevantes de nossa gestão.

Solenidade de Inauguração da Farmácia CAACE
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Paulo César 
Feitosa Arrais
Presidente Gestão 2004/2006

T ivemos uma atuação à frente da CAACE marcada por inicia-

tivas nos diversos setores, buscando sempre proporcionar 

melhores condições para os profissionais da advocacia cearense, 

sem perder o foco no equilíbrio financeiro e na transparência nas 

ações da entidade.  Inicialmente gostaria de destacar a reforma 

administrativa com a implantação de um novo modelo de geren-

ciamento de recursos e uma nova dinâmica de funcionamento, 

reduzindo despesas, proporcionando estável saneamento finan-

ceiro e agilidade na prestação dos serviços oferecidos. 

Promovemos a descentralização administrativa com a defi-

nição de responsabilidades e atribuições da diretoria, através da 

delegação de poderes. Realizamos também o processo de tom-

bamento, inventário e controle patrimonial, além de licitação e 

coleta de preços nas compras e contratações de serviços. 

Implantamos também o site da CAACE com a divulgação 

em tempo real de todos cheques de pagamentos efetuados a for-

necedores, bem como a publicação de balancetes e balanços. Em 

paralelo, criamos o Serviço de Ouvidoria com estrutura física. 
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Gosto de intitular a gestão 
como participativa. 

Estivemos presentes, ativos e 
proporcionando à advocacia 

e seus familiares um 
grandioso suporte estrutural 

e de benefícios.   

Criado serviço de UTI Móvel para os advogados associados à CAACE
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No tocante à saúde dos profissionais da advocacia, a nossa gestão 

realizou o lançamento de plano de saúde e odontológico com a pre-

sença do Presidente Nacional da OAB, Roberto Busato. Promovemos a 

reativação do consultório odontológico na sede da CAACE, a inaugura-

ção de clínica odontológica no bairro da Água Fria, em convênio com a 

Odonto System e a criação do Banco de Sangue CAACE-Fujisan. Reali-

zamos campanhas de prevenção a doenças, com vacinação, aplicação 

de flúor e testes de glicemia.

 Patrocinamos diversos eventos jurídicos de interesse dos profis-

sionais da advocacia cearense, com destaque para Direito 2004 e 2005, 

Seminário dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, Congresso de 

Direito Eleitoral e Marketing Político em Juazeiro do Norte, XI Fórum 

de Ciência Penal, palestra do ministro Edson Vidigal, do STJ, Con-

gresso Íbero-Americano de Direito Tributário. Implantamos o setor 

de pesquisas jurídicas para todos os tribunais brasileiros, a preços de 

custo para os advogados e a Livraria Móvel. 

Assinamos convênio com a OAB de Minas Gerais para implantação 

da Previdência do Advogado Cearense por adesão ao Fundo da Seccio-

nal mineira. Outros convênios firmados envolveram o Consórcio Fiat, 

a construtora Cameron, a seguradora Marítima Seguros e a Prevident.

Dentre as iniciativas voltadas para o interior do estado, destaco 

a entrega de quatro veículos zero quilômetro para as subseções de 

Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral, bem como a ampliação do 

serviço de hospedagem para advogados. Outra iniciativa foi a am-

pliação do estacionamento para veículos de advogados no Fórum 

da Comarca do Crato.

Gosto de intitular a gestão como participativa. Estivemos presen-

tes, ativos e proporcionando à advocacia e seus familiares um gran-

dioso suporte estrutural e de benefícios.    
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Valdetário Andrade 
Monteiro
Presidente Gestão 2007/2009

A tuante e participativa, a Diretoria no triênio 2007/2009 implantou novos 

serviços e os já existentes foram ampliados e modernizados.  

Considero um aspecto bastante positivo o fato de, pela primeira vez em 

vários mandatos, CAACE e OAB-CE apresentarem gestões compartilhadas, 

atuando em sintonia com ganhos reais para os associados de ambas as entida-

des, na medida em que gastos em duplicidade foram eliminados para minimi-

zar despesas e potencializar investimentos.

Uma modificação digna de destaque foi o serviço “Dental CAACE”. A Cen-

tral de Atendimento Odontológica, localizada na sede da CAACE, passou a ter 

dois consultórios equipados e cinco profissionais especializados, oferecendo 

cerca de 30 serviços na área, como restauração em resina, controle bacteriano, 

aplicação de flúor e ortodontia. A nova central também passou a atender ur-

gências odontológicas em hemorragias, traumas, entre outros serviços.

Para facilitar o transporte dos associados ao Fórum Autran Nunes e Jui-

zados Especiais, a CAACE adquiriu e colocou à disposição dois veículos para 

o deslocamento dos advogados e advogadas. A Caixa de Assistência também 

passou a fornecer o serviço nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato.
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Nesta mesma visão, conseguimos junto com a Diretoria do Fórum Clóvis 

Beviláqua a ampliação das duas salas destinadas ao serviço de fotocópia, bem 

como a implantação de uma terceira sala, maior e com mais conforto.

A CAACE, que já disponibilizava para os advogados cearenses o serviço de 

Pesquisa Jurídica em Diários Oficiais, procedeu a uma ampla modificação nes-

te setor. Realizamos a troca de todos os equipamentos existentes por computa-

dores mais modernos e com novos softwares, houve a total informatização dos 

procedimentos e uma significativa diminuição dos custos. Esta modernização 

possibilitou a diminuição dos valores cobrados, sendo possível ofertar no Setor 

de Pesquisa Jurídica, 01 ano de serviços gratuitos aos jovens advogados.

No campo das ações no interior do Estado, destaco os benefícios de 

convênios e eventos desempenhados. Saliento a criação do sistema de “De-

legados CAACE”, no qual foram nomeados representantes em cada sub-

secção da OAB/CE. Além disso, para auxiliar o labor da advocacia, apare-

lhamos todas as subsecções com computadores completos, impressoras e 

máquinas copiadoras. 

Outra maravilhosa lembrança da gestão foi a implantação dos serviços de fono-

audiologia e fisioterapia convencional, na sede da CAACE para os advogados asso-

ciados e seus dependentes, bem como a ampliação do serviço de Hotel de Trânsito.

Solenidade de 
reestruturação 
do consultório 
odontológico CAACE
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O bem-estar físico, social e mental dos advogados era uma importante 

preocupação da gestão. Desta forma, com a parceria entre Caixa de Assistência 

aos Advogados do Ceará e Mongeral Seguros e Previdência, os usuários passa-

ram a usufruir de maior comodidade e segurança na área de Seguro de Aciden-

tes Pessoais Coletivos.

Depois de uma longa espera, os advogados cearenses finalmente passaram 

a dispor de um plano de previdência privada complementar. Aprovado pelo 

Ministério da Previdência Social, a OAB/CE e a CAACE garantiram o direito de 

instituir o que denominaram de OABPrev, com um fundo no valor aproximado 

de R$ 20 milhões. Este grande feito foi graças à união das OAB’s e das Caixas de 

Assistência de três estados: Ceará, Pernambuco e São Paulo.

O serviço de urgência e emergência passou a ser feito por uma conceitua-

da empresa de ambulâncias. Assim, os advogados associados, que antes conta-

vam apenas com serviços básicos de uma ambulância, passaram a ter direito a 

atendimento de urgência e emergência 24h por dia, todos os dias, em todas as 

áreas médicas, em Fortaleza e região metropolitana.

Fizemos também investimentos estruturais e tecnológicos na Sala do Advo-

gado CAACE, localizada no estacionamento do Fórum Clóvis Beviláqua. A estru-

tura passou a comportar uma sala com 05 computadores com acesso à internet, 

WC’s masculino e feminino, aparelho de televisão, empréstimo de becas, assina-

tura de jornais locais e revistas nacionais, café expresso e serviço de engraxate.

Não menos importante, firmamos mais de 100 convênios com grandes 

empresas nos mais variados ramos de atividades do Ceará. Com isso, a Classe 

Advocatícia passou a garantir os melhores descontos e as melhores formas de 

pagamento em diversas empresas conveniadas no Estado.

Assim, a gestão intitulada “CAACE, sempre o melhor para você” trabalhou 

incansavelmente para retornar à finalidade para a qual foi criada, como sendo 

prestadora de assistência a todos os seus filiados.
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José Júlio da 
Ponte Neto
Presidente Gestão 2013/2015

D urante o triênio comandando a CAACE, entre 2013 a 2015, costumava di-

zer que “há quem vai além de se contentar em apenas cumprir com seus 

deveres e obrigações”. Portanto, em síntese, foi uma gestão marcada por gran-

des resultados, a começar pela interiorização das ações da CAACE e a ideali-

zação e execução do projeto ‘Família CAACE’, abrangendo todos os advogados 

e advogadas do estado do Ceará e a inclusão dos nossos diletos funcionários 

nesse desiderato.

Os atendimentos na área da saúde foram os mais qualificados e variados 

possíveis, incluindo serviços odontológicos, fisioterápicos, fonoaudiológicos, pila-

tes,  massoterapêuticos e aferição de pressão e glicose todos os dias nas salas dos 

advogados na Justiça do Trabalho e  Clóvis Beviláqua, além de dezenas de cam-

panhas de vacinação na capital e no interior cearense. Em 2013 foram realizados 

8.518 atendimentos; já em 2014, houve o acréscimo para 9.046 atendimentos; e, no 

último ano de gestão, foram próximos a 11 mil atendimentos. A gestão firmou 261 

convênios com empresas dos mais variados segmentos, oferecendo uma gama de 

descontos em todo o estado, beneficiando milhares de advogados e seus familiares. 

Criamos, ainda, o Programa Anuidade Zero, que chegou a dar seus primeiros pas-

sos ainda em 2015, mas não levado adiante. Por último, prospectou-se, na segunda 

metade de 2015, a instituição da cooperativa dos advogados, que um dia será con-

cretizada para o bem da advocacia.
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Com coragem e serenidade, 
acreditamos que fizemos a 
CAACE voltada a um novo 
modelo de gestão, tendo a 

classe advocatícia como uma 
verdadeira família.

‘‘

Blitz da Saúde CAACE no estacionamento 
do Fórum Clóvis Beviláqua

Entrega de equipamentos de informática 
para a Escola Superior da Advocacia
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O interesse dos advogados em fazer parte dessa consolidada 

família tornou nosso esforço muito gratificante. E isso que nos 

motivou a continuar avançando! Portanto, não poderíamos dei-

xar de destacar que sem o trabalho e a ajuda incessante de todos 

os delegados nas subseções e colaboradores da CAACE, nosso 

legado de empreendimentos não seria o mesmo.

Fruto de trabalho coletivo, conseguimos proporcionar gran-

des melhorias para a classe advocatícia, desde a implantação de 

novos serviços na área da saúde, como destacado, e a realiza-

ção de cursos de capacitação na capital e interior, e doações de 

equipamentos de informática e repasse de recursos destinados 

às construções das sedes nas subseccionais,  de quinhentos mil 

reais,  de Itapipoca e Tianguá.

Somente dos recursos do FIDA (Fundo de Integração e De-

senvolvimento Assistencial dos Advogados) foram entregues em 

equipamentos dos mais variados, principalmente de saúde e in-

formática, a quantia aproximada de hum milhão de reais, tudo 

no firme propósito de promover o pleno exercício da advocacia, 

sobretudo no interior do estado.

Com coragem e serenidade, acreditamos que fizemos a CAA-

CE voltada a um novo modelo de gestão, tendo a classe advocatícia 

como uma verdadeira família. Enfrentamos os desafios do cotidia-

no, alimentando sempre o espírito de satisfação e dever cumprido.

Em síntese, o triênio 2013 a 2015 foi essencialmente mar-

cado por inovações e inúmeros serviços em benefício da classe. 

Contudo, nada foi construído senão em parceria, em conjunto 

com o próximo, com sinergia e com espírito coletivo dos nossos 

diretores, delegados, colaboradores, funcionários e, sobretudo, 

dos advogados e advogadas.
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Entrevista com 
Erinaldo Dantas

A través de uma vasta pesquisa histórica, conseguimos efetu-

ar um registro para perpetuar a memória da Entidade con-

siderada o braço assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil, 

secção Ceará. Ao longo de seus 75 anos, a CAACE foi amadure-

cendo, criando grandes projetos e ações de saúde e bem-estar aos 

advogados, advogadas e seus familiares. Deve-se isso a gestões que 

abriram a Entidade para os mais diferentes ângulos de visão, mas 

mantendo como foco central o servir com excelência. 

Agora que já conhecemos um pouco melhor o passado de 

lutas e glórias da CAACE, confira entrevista exclusiva com José 

Erinaldo Dantas Filho, presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados do Ceará (Gestão 2016/2018).

Como foi encarar o início da gestão em um período de 

ajustes e redução de custos? 

Estar à frente desta Entidade é uma grata oportunidade para 

poder viabilizar as melhores opções assistenciais e de serviços 

para a Classe. Faço questão de declarar que não sou presidente e 

sim estou presidente da CAACE.  Juntamente com os diretores e 

colaboradores da CAACE, estamos desenvolvendo um ritmo de 

trabalho acelerado em busca do que acreditamos ser o melhor 

para os profissionais advocatícios.
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Para tanto, faz-se necessário destacar que o início não foi nada fácil. En-

contramos a CAACE em uma situação difícil, com poucos recursos financeiros 

e em meio a uma crise econômica em todo o país. Tivemos que reduzir despe-

sas para conseguir pagar a folha dos funcionários. Assim, tivemos que redobrar 

nossos esforços, recriando uma nova forma de executar as ações da Entidade. 

Através de parceiros e grandes adaptações, encontramos uma saída, e assim, 

utilizar os recursos da Caixa em prol de melhorias para a advocacia.

Por que “Nova CAACE”? 

Fizemos uma nova publicidade justamente para comunicar visualmente 

esse novo ciclo da Instituição. De alguma forma, trata-se de um reposiciona-

mento de ideias e ações. Eu diria que a mudança foi a consequência mais natu-

ral de estar oferecendo para a Classe um conjunto de atributos diferente do que 

a companhia tradicionalmente apresentava. Estamos em um novo momento e 

esse momento demandou uma nova marca, sem esquecer a força de seu nome. 

Acredito numa coisa muito simples, que é muita dedicação e trabalho, aplicada 

a uma carreira que, de fato, se tenha prazer em desenvolver e atuar. Para mim, 

isso é fundamental. E por isso tenho trabalhado diuturnamente, em conjunto 

com toda a equipe da CAACE, para continuar crescendo e a transformando em 

uma consolidada e expressiva instituição.

Quais as ações mais importantes foram efetivadas na sua gestão?

Com a proposta de uma gestão mais integrada e com ações efetivas na 

capital e interior do Estado, nomeamos diretorias da CAACE em todas as Sub-

secções. Desta forma, o processo de comunicação ficou muito mais direto e 

engajado. Concretizamos diversas atividades em conjunto, como a celebração 

do Dia da Mulher; Campanhas de Vacinação; e cursos de Inclusão Digital nos 

sistemas PJE e ESAJ.
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Com a proposta de uma gestão mais 
integrada e com ações efetivas na capital 
e interior do Estado, nomeamos diretorias 
da CAACE em todas as Subsecções. Desta 
forma, o processo de comunicação ficou 

muito mais direto e engajado.”

‘‘
III Colégio de Presidentes da CAACE
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Tivemos a missão de celebrar a Copa do Nordeste das Cai-

xas de Assistência. No início, em meio aos problemas financei-

ros, acreditei que este seria um encargo para a CAACE, mas se 

transformou em algo magnífico. Através de patrocinadores, con-

seguimos gratuitamente o espaço na Universidade de Fortaleza, 

árbitros e até a água distribuída aos jogadores. Em uma animada 

entrega de premiações, nominamos o troféu com uma homena-

gem à memória do jornalista e advogado, Edilmar Norões.

A partir de 2017, toda a advocacia passou a ser associada 

gratuitamente à CAACE. A carteira de associação foi distribuí-

da para as residências cadastradas no sistema OAB/CE e todos 

tiveram direito a utilizar o Transporte Hospitalar, CAACE Trans-

fer, descontos na Farmácia CAACE, engraxate; troca de virola e 

Clube de Advantagens - mais de 500 convênios com serviços di-

versos. Facilitamos também a forma de contratação dos serviços 

subsidiados pela Entidade, dando a opção ao advogado escolher 

qual serviço desejar utilizar ou efetuar a contratação consolida-

da dos serviços. 

Outro projeto que me orgulho é o Pedal Legal. Com a aju-

da de amigos advogados, conseguimos desenvolver um passeio 

ciclístico semanal gratuito, aberto ao público, com nossa van 

de apoio durante todo o percurso e batedores sinalizados. Em 

média, congregamos mais de 100 participantes semanalmente e, 

com toda a certeza, posso dizer que o Pedal Legal já virou tradi-

ção aos amantes de esportes. 

Também assumimos a responsabilidade de celebrar o “Ar-

raiá da Advocacia”, retornando as tradições juninas para den-

tro da nossa Classe. O diferencial é que, ao contrário de como 
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Outro projeto que me orgulho é 
o Pedal Legal. Com a ajuda de 

amigos advogados, conseguimos 
desenvolver um passeio ciclístico 

semanal gratuito, aberto ao 
público, com nossa van de 

apoio durante todo o percurso e 
batedores sinalizados.”

Na foto, da esquerda para a direita, os advogados e idealizadores do projeto 
Pedal Legal, Daniel Siebra Santos, Raphael Franco Castelo Branco Carvalho, 
Maria Teresa Soares Cavalcante e Erinaldo Dantas
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era viabilizado no passado, entramos em contato direto com produtoras de 

shows e celebramos o acordo de não haver utilização dos recursos da anuida-

de da advocacia, onde somente a produtora assumiria os riscos financeiros. 

Nossa alegria é que a advocacia confiou em nosso trabalho e reconheceu o 

modelo da festa como mais um benefício. Atrações como o cantor Beto Bar-

bosa, Binha Cardoso e Lagosta Bronzeada contagiaram mais de 4 mil advo-

gados e advogadas a cada ano. 

Além disso, celebramos o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crian-

ças gratuitamente no Shopping Iguatemi Fortaleza. Foram dias intensos de 

trabalho em busca de parceiros, mas o sucesso dos eventos foi verdadeira-

mente compensador.  

E, com o objetivo de facilitar a utilização da advocacia no serviço de visua-

lização das publicações jurídicas e alinhar às recentes mudanças tecnológicas 

no mundo, desenvolvemos o aplicativo intitulado “CAACE Publicações”. O feito 

proporciona de forma rápida e gratuita a pesquisa jurídica em Diários da Justi-

ça do Ceará e da União, via e-mail e aplicativo de smartphone.

Em 2017, CAACE realiza o Arraiá da Advocacia, com o cantor Beto Barbosa
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O que consiste “Clube de Advantagens”?

Intitulamos Clube de Advantagens as mais de 500 parcerias firmadas em 

nossa gestão, proporcionando vantagens exclusivas em empresas nos mais 

variados segmentos. Com esse aumento significativo de estabelecimentos 

viabilizando descontos, desenvolvemos o aplicativo de celular “CAACE Ad-

vantagens”, com opção de visualização por geolocalização, para uma melhor 

consulta dos advogados às empresas parceiras.  

Saliento o convênio com a Unimed Fortaleza, no qual possibilitou 40% de des-

conto na contratação de planos de saúde com e sem coparticipação. Outra grandiosa 

parceria foi com a Clin – Plano Odontológico, na qual ampliamos o serviço de odonto-

logia da CAACE para todo o Brasil, com cobertura total para os procedimentos da ANS, 

atendimento 24 horas através de aplicativo no celular e carência zero na contratação. 

Já em a parceria com a Juristas, conseguimos vender o serviço de Certifica-

ção Digital mais barato em todo o Brasil, pelo valor de noventa e cinco reais.  E, 

não menos importante, destaco o desconto de 50% na compra de ingressos 

para cinemas na rede UCI e nas principais redes de cinema no Interior do Es-

tado, fornecendo ao advogado o benefício de pagar meia entrada no cinema, 

podendo o colega adquirir ingressos para os amigos e familiares que desejar. 

Bicicletário e parada 
com informativo do 
trajeto do CAACE 
Transfer. Estrutura 
localizada no 
estacionamento do 
Fórum Clóvis Beviláqua
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Quais avanços estruturais foram concretizados?

Um grande feito pela gestão 2016/2018 foi objetivar a reimplantação da 

Farmácia CAACE, no Fórum Clóvis Beviláqua. Ao lado, conseguimos com a 

diretoria do Fórum a inauguração do “Espaço CAACE”, um ambiente inovador, 

climatizado, contando com 12 computadores, fraldário para os filhos dos advo-

gados, sofá, televisão, café, água, serviço de engraxate e troca de virola. 

Outro avanço foi a reforma da “Sala Vip”, um local que já não atendia as 

necessidades da classe, localizada no estacionamento do Fórum Clóvis Bevillá-

qua. Por isso, foi necessária uma mudança completa no espaço, para propi-

ciar mais conforto e serviços. Assim, em abril de 2018, inauguramos o “CAACE 

Conceito”. Em uma celebração memorável, a estrutura passou a contar com 13 

computadores de última geração, internet wi-fi de alta velocidade, televisão, 

WC’s masculino e feminino adaptados para deficientes físicos, café e água. Ao 

Visita ao local autorizado para construção da Farmácia e 
Espaço CAACE no Fórum Autran Nunes. 
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lado foi criado um espaço para bicicletário, bancos e uma parada com infor-

mativo do trajeto do serviço de Transfer da CAACE, destinado aos advogados 

e advogadas que desejarem se deslocar entre os principais Fóruns e Tribu-

nais da capital gratuitamente. 

Importante lembrar que esses avanços só foram possíveis através do 

Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados – FIDA, 

destinado à investimento e desenvolvimento dos serviços prestados pelas 

Caixas de Assistência dos Advogados.   

Com tantas ações efetivadas, o que podemos esperar para os 

próximos projetos na CAACE?

Acreditar, lutar e executar grandes conquistas para a classe advocatícia 

sempre foi a nossa missão. Desta forma, temos como próximo projeto a ins-

talação da Farmácia e Espaço CAACE no Fórum Autran Nunes. O projeto, au-

torizado pela Desembargadora Maria José Girão, passará a ofertar para a ad-

vocacia trabalhista os relevantes benefícios da Caixa de Assistência voltados 

para o bem-estar, valorização da profissão e saúde. Na mesma linha, informo 

que estamos aguardando a autorização do Tribunal Regional do Trabalho 

para o pleito da construção de uma mesma estrutura na região do Cariri.

Para melhor servir a advocacia, iremos contemplar o interior do Esta-

do com o projeto “Caravana CAACE”, levando nossos principais serviços, 

como massoterapia, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, esmal-

teria e nutricionista. 

Ideias não faltam para a gestão 2016/2018. Queremos que os advogados 

e advogadas cearenses saibam que o nosso empenho é realmente por eles e 

seus familiares. Afinal, a CAACE é um local para fazer o bem e tornar pensa-

mentos em realidade. Somos cada vez mais nova. Somos a Nova CAACE, de 

mãos dadas com a advocacia.
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