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MEDALHA CLAYTON MARINHO 

 

 

 

LUCIANO ALVES DANIEL, 

Conselheiro Estadual da OAB/CE, vem, com apoio nos arts. 44, I1, 54, IV, do Estatuto da 

Advocacia e da OAB (Lei nº 8.904, 04/07/1996), REQUERER a instituição da “MEDALHA 

CLAYTON MARINHO” da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará a ser 

concedida a 01 (um) advogado e à 01 (uma) advogada que se destaquem em suas 

atuações e atividades na defesa e na promoção da advocacia criminal, pelos motivos e 

nos termos da proposta de Resolução a seguir expostos: 

 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência e dos(as) eminentes 

colegas da OAB Ceará, na data de hoje (06/04/2021) nos deixou o grande advogado 

criminalista Francisco Clayton Pessoa de Queiroz Marinho – OAB/CE sob o nº 1.551, 

nosso decano, tribuno por excelência e grande patrono da advocacia criminal do nosso 

Estado, tendo alcançado sucesso em inúmeros e rumorosos casos em que atuou. 

Pautado na ética profissional e em refutada técnica nas suas atuações 

profissionais, Dr. Clayton, como era carinhosamente conhecido nos foros do Estado, além 

da advocacia privada, exerceu inúmeros cargos na administração pública. 

                                                 
1
 “Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e 

forma federativa, tem por finalidade: I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela 
rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” 
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A trajetória de vida e atuação do advogado Clayton Marinho, sempre foi 

pautada na paixão pela advocacia e pelo exercício do direito de defesa, inerentes aos 

grandes patronos da advocacia criminal brasileira. 

Abaixo um resumo dos dados biográficos, títulos e condecorações do 

homenageado: 

 

DADOS PESSOAIS: 

Nome: FRANCISCO CLAYTON PESSOA DE QUEIROZ MARINHO 

Filiação: José Marinho Sampaio e Neuza Pessoa de Queiroz Marinho 

Endereço: Rua Monsenhor Catão, 1070, apto.1900, Aldeota, Fortaleza(CE) 

Data de Nascimento: 20 de janeiro de 1943 

Naturalidade: Fortaleza(CE) 

Identidade Profissional: OAB-CE 1.551 

 

ESCOLARIDADE: 

• Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará -  (Turma de 1966) 

• Bacharel em Administração Pública pela Escola de Administração do Estado do Ceará 

da Fundação Universidade Estadual do Ceará – UECE - (Turma de 1976) 

 

CARGOS/FUNÇÕES EXERCIDAS: 

• Oficial de Justiça de Entrância Especial  pelo interstício de tempo compreendido 

entre os anos de 1964 a 1967 – tendo sido o segundo Oficial de Justiça graduado em 

Direito na história do oficialato forense. 

• Advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do 

Ceará sob o numeral 1.551 – compromisso 02 junho 1967 - Especializando-se em 

matéria criminal 

• Defensor Público tendo exercido suas atividades profissionais no âmbito da 

Coordenadoria de Assistência Jurídica do Estado do Ceará - CAJE (vinculada à 

Secretaria de Justiça), posteriormente transformada em Defensoria Pública Geral do 

Estado, desde o ano de 1967, tendo atuado como Defensor Público Titular da 1ª e 2ª 
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Varas do Júri da Comarca de Fortaleza por 12 (doze) anos ininterruptos, tendo se 

aposentado no ano de 1998 como Defensor Público de entrância Especial  

titularizando as 11ª, 12ª e 13ª Varas Criminais de Fortaleza; 

• Diretor do Departamento do Sistema Penitenciário, órgão vinculado à Secretaria de 

Interior e Justiça do Estado do Ceará, cargo exercido durante o ano de 1984; 

• Chefe de Gabinete da Secretaria de Interior e  Justiça do Estado do Ceará, cargo 

exercido durante o ano de 1986, quando da gestão do então Secretário de Interior e 

Justiça do Estado do Ceará -  Dr. Ernando Uchôa Lima; 

• Secretário de Interior e Justiça do Estado do Ceará, cargo exercido durante o ano 

de 1986, tendo sido nomeado pelo Excelentíssimo Senhor  Governador do Estado Luiz 

Gonzaga Mota; 

• Oficial de Gabinete da Liderança do PMDB na Assembléia Legislativa do Estado 

do Ceará, tendo exercido suas atividades durante o período de 1989; 

 

ATUAÇÃO EXECUTIVA NO ÂMBITO DA OAB-CE: 

• Conselheiro Efetivo do Conselho Seccional da OAB-CE, eleito para várias gestões 

(Luiz Cruz Vasconcelos/ Ernando Uchôa Lima – (2 períodos)/ Feliciano de Carvalho/ 

Cândido Albuquerque), tendo permanecido como Conselheiro por mais de uma 

década ininterrupta; 

• Vice Presidente do Clube do Advogado – eleito. Gestão Newton Padilha Brandão 

(1997/99); 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL – JURÍDICA 

E SOCIAL: 

• Auditor - Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva  da 

Confederação Brasileira de Futebol de Salão com jurisdição em todo o território 

nacional (STJD/FBFS), mandato de 1997/2001; 

• Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Cearense de Futebol 

Profissional - com jurisdição no território cearense -(TJD/FCF), mandato de 1990/1992; 

• Mestre Maçom da Grande Loja do Estado do Ceará, atualmente integrante da 

ARLS Professor Dias da Rocha, nº72 e membro do Supremo Conselho do GRAU 33;  
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•  Membro vitalício: Academia Cearense de Retórica; Academia de Letras 

Maçônicas do Estado do Ceará, Academia Cearense de Letras jurídicas, 

Academia Limoeirense de Letras 

 

EXPERIÊNCIA DOCENTE: 

• Professor da Disciplina de  Direito Penal  da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, lecionando a matéria no interstício temporal compreendido entre os anos de 

1980 a 1982; 

• Professor da Disciplina de Direito Processual Penal  da Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR, lecionando a matéria no interstício temporal compreendido entre 

os anos de 1980 a 1982; 

• Professor da Disciplina de Prática Forense Penal da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, lecionando a matéria no interstício temporal compreendido entre os anos de 

1980 a 1982; 

• Professor da Disciplina de Instituições de Direito Público e Privado da 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR, lecionando a matéria no interstício temporal 

compreendido entre os anos de 1980 a 1982; 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS E CONFERÊNCIAS: 

• Integrante da Banca Examinadora para Provimento de Cargo de Promotor de 

Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Ceará, indicado como 

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará, certame 

público esse havido no transfluir do ano de  1994/1996; 

• Integrante da Banca Examinadora para Provimento de Cargo de Tabelião 

Cartorário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, indicado como 

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará, certame 

público esse havido no transfluir do ano de 1997/1998; 

• Conferencista do 1o. Encontro Nacional de Medicina Legal, realizado em Fortaleza 

no ano de 1996, promovido pelo Conselho Regional de Medicina, palestrando sobre o 

tema “Aids – Aspectos Jurídicos do Direito Penal Brasileiro”; 
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• Debatedor do 2o. Encontro Nacional de Tribunais do Júri, realizado no período de 

05 a 07 de dezembro de 1996, promovido pela Associação Cearense dos Magistrados 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 

 

HOMENAGENS – DISTINÇÕES – CONDECORAÇÕES: 

• Distinguido com a Comenda “Troféu Clóvis Beviláqua” outorgada pela Ordem 

dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará no ano de 1996; 

• Homenageado pela Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do 

Ceará com a “Comenda Clodoaldo Pinto” no ano de 1999; 

• Homenageado pela Academia de Polícia Militar do Estado do Ceará (1986) e 

pelo Curso de Pós-Graduação de Direito Penal da Universidade de Fortaleza-

UNIFOR (1990), por sua participação como conferencista em ciclos científicos e culturais 

de debates acerca da legislação penal e processual penal; 

• Condecorado com a ”Medalha Advogado Padrão” aos 06 de setembro de 

2002 pelo Conselho Seccional da OAB-CE, por aclamação do colegiado, tendo ainda 

emprestado seu nome a inúmeras turmas de graduação na qualidade de patrono, 

paraninfo, etc. 

• Troféu Clóvis Beviláqua 

• Participante como palestrante do 1º Ciclo de Debates da Comissão de Apoio 

ao Advogado em inicio de carreira, com o tema A experiência a serviço do colega , 

em 09 de agosto de 2005. 

• Homenagem da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará pela passagem 

dos 70 anos de fundação da CAACE 

• Homenagem recebida pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas 

no Estado do Ceará, ABRACRIM CE, relativo ao dia nacional do Advogado 

Criminalista, em reconhecimento a atuação combatida e eticamente exemplar da 

advocacia brasileira; 

• Advogados mais admirados do Ceará em 2010/2011 e 2012/2013, publicação 

bianual do portal de notícias & informações jurídicas e legislativas direitoce.com.br 

• Troféu Forças Vivas, realizado no XXII Fórum de Ciência Penal em 2015 
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• Homenagem da Associação Comercial do Ceará pela sua exemplar história de vida, 

construída com muita dedicação e trabalho em 08 de agosto de 2017 

• Homenagem da Diretoria da Associação Nova Advocacia concedendo o Título de 

presidente Honorário e congratulando pelo exercício ininterrupto das prerrogativas 

de seus assistidos em seus 51 anos de atividade profissional em 24 de outubro de 

2018. 

Contando com mais de 53 (cinquenta e três) anos de atividade forense 

criminal notadamente no Tribunal Popular do Júri, onde ali compareceu desde o ano de 

1967, sendo hoje, nessa área, em Fortaleza o decano da advocacia criminal nesta cidade. 

Por esses motivos, defendo que o Conselho Seccional da OAB Ceará 

institua a “MEDALHA CLAYTON MARINHO” com a finalidade de homenagear e 

reconhecer a atuação e a trajetória de 01 (um) advogado e 01 (uma) advogada que se 

destaquem em suas atuações e atividades na defesa e na promoção da advocacia 

criminal. 

Ao mesmo tempo, a instituição da “MEDALHA CLAYTON MARINHO” 

será uma medida concreta de permanente reconhecimento da grandeza e da importância 

do advogado Clayton Marinho para a advocacia cearense e para história do Ceará. 

A instituição, a concessão e a entrega da “MEDALHA CLAYTON 

MARINHO” observarão as normas estabelecidas na proposta de resolução abaixo 

transcrita: 

RESOLUÇÃO Nº      /2020 

 

Institui a “Medalha Clayton Marinho” da OAB 

Ceará. 

 

A DIRETORIA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL NO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da 

Lei n. 8.906/94, 
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RESOLVE 

Art. 1º. Fica instituído, como autorizado pelo Conselho Pleno do Conselho Seccional 

da OAB Ceará, em sessão ordinária/extraordinária realizada no dia (data) do ano em 

curso, a “Medalha Clayton Marinho”, a ser concedida a 01 (um) advogado e à 01 

(uma) advogada que se destaquem em suas atuações e atividades na defesa e na 

promoção da advocacia criminal. 

Art. 2º. A “Medalha Clayton Marinho” será entregue na Conferência Estadual da 

Advocacia Cearense, podendo, em excepcional situação, ocorrer em outro local. 

Parágrafo único. No caso dos agraciado ou seus representantes residirem em local 

diferente daquele da entrega do Prêmio, correrão por conta do Conselho Estadual as 

despesas com deslocamento e hospedagem. 

Art. 3º. Os agraciados serão escolhidos pela Diretoria do Conselho Seccional da 

OAB/CE. 

Art. 4º. A “Medalha Clayton Marinho” será acompanhando de diploma cujos modelos 

serão definidos pela Presidência do Conselho Seccional. 

Parágrafo único. O Conselho Seccional incluirá, no seu orçamento anual, dotação para 

o atendimento das respectivas despesas. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DIANTE DO EXPOSTO requer seja recebida a presente Proposição e 

determinada (1) a imediata autuação no Conselho Pleno, (2) a distribuição automática 

para um(a) Conselheiro(a) Relator(a), mediante sorteio eletrônico, (3) a inclusão na pauta 

da sessão ordinária ou extraordinária seguinte (art. 71 do Regulamento Geral do Estatuto 

da Advocacia e da OAB) para que seja aprovada, em prazo razoável, o inteiro teor da 

presente Proposição. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
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De Juazeiro do Norte para Fortaleza(CE), 06 de abril de 2021. 

 

 

 
Luciano Alves Daniel 

Conselheiro Estadual da OAB/CE 

 


