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Fortaleza-CE, 10 de setembro de 2019.

AO
EXMO. SR. DR. RODRIGO DA CUNHA
DD Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM

AOS
ASSOCIADOS DO IBDFAM-CE

Prezados Ibdermanos,

Ao tempo em que apresentamos os nossos mais fraternos cumprimentos, servimo-
nos do presente para, com imensa satisfação, comunicar a todos que novos reforços uniram-se
na gratificante tarefa desenvolvida desde 1997 pelo crescimento e efetiva defesa do nosso
querido IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito das Famílias.

 Após vários anos ao lado – não à frente – do IBDFAM-CE, fomos agraciados
com a notícia de que não mais estávamos sozinhos; que na manutenção deste bom combate
em prol de um Direito das Famílias mais inclusivo e efetivo, novos braços e renovadas ideias
efetivamente se apresentaram.

E é exatamente esta  a ideia! Que o IBDFAM esteja  sempre em evolução,  em
revolução, em renovação, não apenas para acompanhar, mas principalmente para alavancar e
alicerçar as constantes mudanças que diariamente se apresentam no seio da sociedade e nos
múltiplos arranjos familiares que formam o maravilhoso caleidoscópio que nos é apresentado
há quase 22 anos pelo nosso Instituto sob a forma de paixão pelo nosso Direito das famílias.

Formamos uma família unida pelo mesmo ideal e, como tal, nos manteremos: -
somando sempre; dividindo, jamais!

Se renovadas ideias se apresentam, que sejam sempre muito e muito bem vindas!
O palco está montado e nós, fieis ibdermanos, estamos todos ávidos por recebermos estas
novas  formas  ou  fórmulas  de  bem  divulgarmos  o  IBDFAM  e,  para  o  nosso  grupo,
arregimentarmos mais e mais pensadores, realizadores e divulgadores.

Disputa interna? Jamais.

Nós que fazemos o grupo que se apresentara para manter a direção do IBDFAM-
CE – por absoluta ausência de efetivos interessados pelo encargo, recebemos da Dra. Gilmara



Felismino, com imensa satisfação (repita-se), a notícia de que uma renovada equipe formara-
se, com disposição, interesse e boa vontade para alçar aos seus ombros este precioso fardo: - a
responsabilidade  pela  condução,  aqui  no  Ceará,  dos  interesses  do  Instituto  Brasileiro  de
Direito das Famílias pelo próximo biênio (outubro/2019 a outubro/2021).

Deste  modo,  apresentamos  aos  Drs.  Lincoln  Mattos  Magalhães,  Gabriela
Nascimento Lima e Hermano Monteiro Viana os nossos mais sinceros votos de sucesso na
gestão que lhes será confiada. 

Por derradeiro, ratificando a certeza de que mantivemos os nossos compromissos
e  superamos  todos  os  nossos  propósitos  ao  empreendermos,  em maio  de  2019,  o  maior
Congresso Cearense de Direito de Família já realizado no Ceará, expressamos a sensação de
dever  cumprido,  ao  constatarmos  que estamos  transferindo para  novas  e  compromissadas
mãos a responsabilidade pela efetiva manutenção da integridade da tocha que mantém aceso o
fogo do amor que todos nós nutrimos pelo IBDFAM e pelo Direito de Família.

Atenciosamente

Felipe Rinaldi
Ângela Sobreira
Flávio Jacinto

Emmanuel Araújo
Gleiciane Van Dam


