
A p r e s e n t a ç ã o

A  Comissão  de  Jurisprudência  e  Doutrina, 
agradecendo  a  colaboração  do  eminente  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça, 
entrega  aos  operadores  do  Direito,  o  Volume  28,  de  nossa  Revista  de 
Jurisprudência, agora, restaurada a sua apresentação gráfica, com atualização da 
foto do Palácio da Justiça Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra.

A  partir  deste  volume,  os  acórdãos  ou  decisões 
monocráticas  seguem  a  ordem  dos  órgãos  a  que  pertencem  os  eminentes 
Relatores, em primeiro lugar, o Tribunal Pleno, depois, as Câmaras Reunidas 
(Cíveis e Criminais) e as Câmaras Isoladas (Cíveis e Criminais).

Ainda  não  se  chegou  ao  objetivo  desejado,  a 
inserção de trabalhos de todos os membros do Tribunal, o que se espera venha a 
ocorrer  no  próximo  número,  quando  também  poderão  ser  publicados  mais 
trabalhos doutrinários, caso haja resposta positiva dos magistrados cearenses à 
abertura que lhes foi proporcionada pela Comissão na Apresentação do Vol. 27, 
sendo  que  no  presente  foi  inserida  significativa  colaboração  de  autoria  do 
eminente  Des.  José  Ari  Cisne,  que,  durante  muitos  anos,  ilustrou,  com sua 
conhecida cultura, a nossa Corte de Justiça.

Ao chegar ao término da gestão da atual Comissão, 
os seus membros aproveitam o ensejo para desejarem aos novos dirigentes do 
Tribunal de Justiça, eleitos para o biênio 2009-2011, Desembargadores Ernani 
Barreira Porto, Presidente, José Arísio Lopes da Costa, Vice-Presidente, e João 
Byron  de  Figueiredo  Frota,  Corregedor-Geral,  uma  administração  sempre 
voltada para o prestígio e engrandecimento da Instituição, dando continuidade à 
administração que ora se encerra, tendo à frente o eminente Des. Fernando Luiz 
Ximenes Rocha, ao tempo em que se congratulam com os novos membros da 
Comissão de Jurisprudência, Desembargadores Edite Bringel Olinda Alencar e 
José Mário dos Martins Coelho, na certeza de que, com o apoio do membro que 
permanece,  Desembargador Francisco de Assis  Filgueira Mendes,  tudo farão 
para que nossa Revista espelhe cada vez mais o que de melhor é produzido por 
nossos ilustres julgadores.

Des. João de Deus Barros Bringel
   - Presidente da Comissão -

Fortaleza, dezembro de 2008.


