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OCUPANTE

João Jorge de PONTES VIEIRA.
Maranguape â'n 14 de junho de 1894.

Nasceu na cid
- ade de
Era filho de Manuel

Jorge Vieira (Professor Vieira) e Cândida de Pontes Vieira. No
Liceu do Ceará completou os preparatórios e na Faculdade de
Direito do Ceará bacharelou-se em 8 .cJe dezembro de 1916.
De 1920 a 1923 deu aulas de Geografia e Cosmografia, História
do Brasil e História Geral em diversos estabelecimentos de
ensino desta Capital.

Ainda como acadêmico, quartanista, foi

nomeado Promotor de Justiça de Crateús. Em 1917, .cJe Aracati,
para neste mesmo' ano, em novembro, ser designado .Juiz Mu
nicipal de Limoeiro (do Norte).
interino, em 1920.

Advogado da Justiça Militar,

Voltou a ser Promotor, agora na comarca

de Fortaleza, em 1926.

Delegado .cJe Polfcia da Capital.

No

dia 15 de novembro de 1930, é nomeado Procurador Fiscal do
Estado.

Deputado Federal, e, terminado o man-dato, retornou

à Procuradoria Fiscal.

Desembargador do Tribunal de Justiça

do Ceará, empossado a 1 Q de novembro de 1941, cargo em que
não -demorou muito, pois faleceu em 26 de julho de 1944. Ca
valheiro, sereno, sabendo somar amizades.

Muito jovem, pu

blicou Institutos Jurídicos, que lhe firmou o nome como ju
rista, e de par com este estava o intelectual de fina estirpe.
Como bem salientou Olívio Câmara, "tinha a ânsia da perfei
ção da Justiça" e não a possuía menos do que literariamente
escrevia. Do mesmo Olívio, seu coltga de Tribunal: "A ten-dên
cia para a humanização do Direito com que Pontes Vieira im
pregnava as suas decisões era inquestionavelmente a reve
lação de sua gran-de bondade, que, nas suas relações pes
soais, encantava e atraía na suavidade odorffica de sua grande
alma, que parecia extravasar do seu coração sem par."

O que

escreveu em A figura gentil de Antônio Safes são páginas, ou
melhor, filigranas de ouro: sentimento, estilo, linguagem, tudo
puro.
OCUPANTE

ATUAL

Antônio MARTINS FILHO. Nasceu em 22 de dezembro .cJe
1904 na cidade do Crato.

Muito jovem, teve que enfrentar a
79

