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PROFESSOR 
PERMANENTE

SUA IMPORTÂNCIA PARA O PPGCJ

A dedicação do Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes deixou um legado àqueles que foram
seus alunos e colegas de profissão. Conhecido por ser incentivador de vários alunos e ex-
alunos e pela paixão pelo Santos e o futebol. Carlos foi professor, mas também
Coordenador da graduação, aluno e amigo de muitos na Unicesumar.

O Prof. Dr. Carlos Alexandre escreveu a obra “Responsabilidade Civil dos Pais na
Reprodução Humana Assistida”, que trata sobre as consequências jurídicas dos
problemas que podem ocorrer durante as técnicas de reprodução assistida. Em 2019 foi
ao Supremo Tribunal Federal e, na oportunidade, entregou ao Ministro Marco Aurélio
Mello um exemplar de seu livro.

No dia 5 de março de 2021, a UniCesumar e toda
a comunidade acadêmica brasileira perdeu um
grande estudioso e jurista, nosso querido
Professor Carlos Alexandre Moraes.

Infelizmente, a pandemia desenfreada da Covid-
19, que nos afastou de amigos, da família e de
todos que amamos, fez mais uma vítima e, na luta
contra o vírus Sars-cov-2, nosso docente perdeu.

O Professor Carlos Alexandre era docente
permanente do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciências Jurídicas da nossa
Universidade, sempre dedicado à essa Instituição,
com uma carreira acadêmica-profissional
brilhante, como podemos ter um vislumbre pelo
seu currículo impecável e pelas suas
contribuições a toda comunidade.

Quando pessoas especiais se vão a saudade que
fica é eterna, a presença já não pode mais ser
sentida, mas devemos nos lembrar dos bons
momentos vividos como conforto, e temos
certeza de que o Professor Carlos Alexandre
permanecerá para sempre conosco.

O tempo necessário para toda esta dor ir embora
é ainda indeterminado, mas todos os dias em

que a coragem de seguir em frente vence a
tristeza devem ser comemorados, pois
precisamos lembrar da força que o Professor
Carlos sempre demonstrava, da sua vontade de
ensinar, de viver e de ser feliz.

A vida é um trem em movimento, somos seus
passageiros e não sabemos em que estação
vamos descer, mas o destino final não é aqui. E
aqueles que admiramos, às vezes, descem mais
cedo do que imaginamos e queríamos, enquanto
quem fica ainda viajará muitos quilômetros. Mas
isso não faz da sua viagem menos intensa e
importante, é o que percebemos quando falamos
do Professor Carlos, partiu sem nos dar a chance
de lhe agradecer por tudo que fez pelo nosso
Programa e pelos alunos, mas deixou seus
ensinamentos e conhecimentos que, sem
dúvidas, se perpetuarão no tempo e espaço.

Professor Carlos Alexandre, você partiu
inesperadamente sem que nós do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e de toda
UniCesumar pudéssemos nos despedir, mas
apesar de termos nos desencontrado nesta
estação, temos certeza que vamos nos encontrar
no cruzamento da eternidade.
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CONDOLÊNCIAS DE COLEGAS, PROFESSORES E ALUNOS AO LEGADO DEIXADO PELO PROF. DR. CARLOS

A morte do professor gerou uma comoção muito grande. Nas redes sociais, professores, instituições,
amigos, alunos e ex-alunos, escreveram mensagens de conforto à família. Destacamos alguns
depoimentos que comentam sobre o legado do Professor Carlos Alexandre Moraes:

Representando o Programa PPGCJ-Unicesumar o Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira se
manifestou por nota de falecimento: “O Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes (ou
simplesmente “Preto” para os mais próximos) sempre vestiu a camisa de nossa
Universidade, sempre lutou pelo bom nome de nossa instituição e mais recentemente, do
Nosso Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito. Amado pelos seus alunos,
uma referência para seus orientandos, leal com seus amigos, uma pessoa especial. Sua
dedicação em aprender e se desenvolver por meio do aprendizado é um legado deixado a
todos nós. Agradecemos suas contribuições à Instituição, enquanto professor, coordenador,
aluno e ser humano incrível que foi”. Unicesumar.

Na OAB de Maringá foi decretado Luto Oficial por 3 (três) dias em razão do falecimento do
ilustre advogado Carlos Alexandre Moraes: “A Advocacia Maringaense manifesta suas
condolências pelo falecimento de um dos maiores expoentes de nossos quadros,
entristecendo a todos nós. Em nossa Entidade, atuou como Conselheiro, na Comissão de
Ética e Disciplina da OAB Maringá” Ana Cláudia Pirajá - Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – Subseção de Maringá.

Amigo Carlos, quanta saudade! Nunca me esqueci do dia em que nos conhecemos e você
me perguntou de qual turma eu era aluna. Quando eu te disse que ministrava aulas no
quarto ano, passamos a trocar ideias e você demonstrou interesse pela área acadêmica.
Acompanhei tua trajetória e fui testemunha do teu progresso intelectual como acadêmico,
advogado, professor, Mestre, Coordenador e Doutor. Quando juntos trabalhamos, nossa
fraternidade era tanta que permitia desde confidências até discussões acaloradas sobre
projetos e a nossa amizade seguiu inabalada, como verdadeiros irmãos. Lutou
bravamente, pois a vida nunca foi fácil para você e tudo foi conquistado com muita
dedicação pessoal e abnegação. Todos que te cercavam sabiam da grande devoção e amor
pela família que você orgulhosamente constituiu. Te liguei no hospital para desejar fé e
confiança no tratamento e recuperação, e você me confidenciou o medo de morrer e deixar
tua esposa e filha, uma vez que teu amor por elas era infinito. Amigo querido, tenho
certeza que, do Céu, você estará sempre olhando por elas. Fique em paz, pois aí você já
não sofre. Será sempre por mim lembrado como um confidente e devotado amigo. Carlos
Alexandre, a saudade é muita, mas a profunda dor da ausência um dia vai passar e as boas
lembranças do convívio consolarão nossos corações”. Prof.ª Dra. Valéria Silva Galdino
Cardin

Falar sobre o professor Carlos vai além de falar do incrível profissional que ele sempre
demonstrou ser, é falar de um ser humano íntegro, empático e gentil, uma pessoa
realmente de luz. Desde o meu ingresso no Curso de Direito na Unicesumar no ano de
2014, momento em que este era o Coordenador, ele se mostrou acessível, amigo e
companheiro, realmente queria que a minha jornada e a de todos os alunos fosse mais
tranquila e prazerosa. O tempo se passou e com ele novos projetos, o Mestrado, momento
em que não tive dúvidas de que ele seria o melhor orientador de todos. O professor Carlos
não apenas fazia com que as pessoas se sentissem capazes, ele realmente acreditava em
cada aluno, no potencial de cada um. E eu acredito que isso é uma das coisas que mais me
marcou e marcou outras pessoas ao seu redor. Acreditar, incentivar e impulsionar o
sucesso do outro é um dos inúmeros legados que ele nos deixou. Não é fácil dizer adeus a
uma pessoa tão incrível como ele, não é fácil aceitar a sua partida tão repentina, mas
precisamos aceitar e entendê-la, continuar perpetuando suas ideias, seus projetos e,
principalmente, o bem ao próximo que tanto ele pregou em vida. Seja uma pessoa que
acredite nas outras, seja gentil e empático, palavras podem sim transformar vidas, as
palavras dele transformaram a minha. E acerca do profissional que ele foi, não existe
dúvida da falta que fará no meio acadêmico e jurídico, grande jurista, excelente professor.
Por fim, espero que esteja bem, tranquilo e em paz, todos sentiremos a sua falta, mas sei
que você continuará vivo, dentro de cada pessoa que tocou, em cada memória de ternura,
você continuará para sempre em nossos corações. Me. Diego Fernandes Vieira.

Todas as pessoas com quem convivemos em nossas vidas deixam suas marcas em nós.
Algumas nos marcam de forma singela, outras nos ensinam e inspiram de forma profunda.
O Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes é assim para mim, me ensinou mais do que a forma
como um grande profissional deve se comportar, mais do que como um grande mestre
pode inspirar, ele me ensinou uma das coisas mais importantes da vida: como um ser
humano grande e bondoso deve viver! Seus passos nessa Terra sempre serão lembrados
por mim com carinho... A forma que tratava sua esposa, pude ver várias vezes, o jeito
amoroso com que se relacionava com sua “pequena linda flor”, sua filha, e a dedicação
que entregava ao trabalho, aos seus alunos e orientandos, como eu! Dedicação essa que
sempre foi além da pesquisa em si e alcançava o cuidado com o ser humano com quem
estava lidando. Poderia citar muitos exemplos disso, mas o mais marcante para mim foi
quando um grande homem, meu querido pai, alguns meses antes, partiu e foi para Casa...
Uma das pessoas que mais me ofereceu o ombro amigo foi o Prof. Carlos, que fazia
questão de dizer que “somos amigos”, não apenas professor e orientanda. É disso que falo
quando pontuo sobre sua humanidade e sobre como ele sempre prezou pelo ser humano
com quem estava lidando! Palavras não são suficientes para homenageá-lo, porque
pessoas tão grandes como ele merecem ser lembradas constantemente com atitudes, com
a dedicação à pesquisa e esforço diário para buscar a Deus e sermos humanos cada vez
melhores! Esse é o legado do meu querido Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes! Que
possamos sempre nos lembrar dele assim, procurando todos os dias ser como ele, pessoas
que buscam e confiam em Deus, que se dedicam à família com muito amor e ao trabalho
com muito esforço! Com carinho, Mestranda AnaMaria SilvaManeta.
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HOMENAGEM DO PROF. DR. FLÁVIO TARTUCE AO PROFESSOR CARLOS ALEXANDRE MORAES

Há quase dezoito meses eu escrevia com alegria o prefácio da obra Responsabilidade Civil dos Pais na
Reprodução Humana Assistida, de Carlos Alexandre Moraes. Hoje, é com pesar que redijo estas palavras
de luto. Recebi consternado a notícia do falecimento do jovem professor, vítima da Covid-19.

Carlos foi meu orientando no Doutorado da FADISP. Jovem, bem humorado, atento, muito estudioso e
disposto, escreveu uma bela tese que foi escolhida a melhor da FADISP naquele ano e indicada para
concorrer ao Prêmio Capes 2018. Dela, também decorreu a publicação da obra pela coleção Prefácio
Rubens Limongi, cujo prefácio coube a mim.

Lembro-me do meu primeiro contato com o Professor, quando disse que estava ingressando no programa
para ser orientado por mim, o que me deixou muito honrado.

Em pouco tempo de conclusão do doutoramento, Carlos demonstrou seu brilho e sua vivacidade. Durante
todo o curso, foi ele um aluno exemplar, sem dúvida um dos melhores que passou por lá. Antes do
doutorado foi Coordenador do curso de Direito da UNICESUMAR e depois tornou-se professor
permanente do seu programa de mestrado e doutorado, imprimindo nos trabalhos de seus orientandos
as mesmas características que marcaram a sua própria produção intelectual, com destaque para um
constante diálogo dos problemas do desenvolvimento científico e social, e sua adequada compreensão
científica pelo Direito Civil.

A nós, caberá levarmos adiante a mensagem de vida de Carlos, sabendo
desde já que será inevitável dialogar com os textos que nos deixou […]

Dedicado ao desenvolvimento científico e ao ensino jurídico, foi também o editor-chefe da Revista de
Constitucionalização do Direito Brasileiro, fomentando um espaço de debates vanguardistas de nossa
ciência.

É muito triste nos despedirmos de um jurista com tanto futuro e com tantos projetos sonhados, com
espírito empreendedor e com energia para transformar tanto de sua comunidade e de nossa ciência.
Perde a família, perdem os amigos, perde Maringá, perde o Paraná, perde todo o Brasil.

A nós, caberá levarmos adiante a mensagem de vida do Professor Carlos Alexandre Moraes, sabendo
desde já que será inevitável dialogar com os textos que nos deixou, preenchendo a saudade com a
lembrança de tantas histórias, encontros, conversas e momentos felizes, e lamentando pelo brilho que a
vida perde sem sua presença e humor.

À Lilian, esposa, e Isabela, filha que sentirão ainda mais a ausência de um esposo amado e um pai
carinhoso, expressamos todo o nosso pesar, rezando para que Deus as console neste momento tão
doloroso, e esperando que a lembrança da intensidade de vida que o Carlos teve possa consolar seus
corações.
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