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Apresentação

Qual sol ardente do Ceará, chamado de Terra da Luz, que purifica 
e fortalece, a célebre obra “La Sentencia Civil”, de Alfredo Rocco, encandeia, 
desde há muito, as mentes dos estudiosos e dos operadores do Direito, pois 
que decifra os mistérios e desígnios da Justiça Concreta, bem como transcende 
aos caprichos da Ciência de Clóvis Beviláqua.

Realmente, o insigne escritor, inclusive, de magistério exemplar, 
esmiúça, até quase a exaustão, os atos anteriores à confecção de um julgado, de 
modo a desanuviar o percurso intelectivo do Magistrado, tanto na existência 
como na essência jurídica, para desmistificar a feitura do ato decisório com 
parâmetros objetivos, seguros e precisos.

A propósito, pinçada uma fração emblemática das incontáveis lições 
do Autor, dentre tantas, destaco: “(...) o elemento essencial e característico 
da sentença é o juízo lógico (…) (ROCCO, Alfredo. “La sentenza civile”. 
Milano: Giuffrè, 1962) e, na vazante, ouso supor que, por igual, incrementam 
a intelecção as noções de Direito Romano, Filosofia, Sociologia, enfim, 
o pensamento humanista, à medida que o início e o fim do engenho da 
inteligência é o Ser Humano.

Sendo assim, acredito, piamente, que a reedição deste proficiente 
trabalho é providencial como forma de sufrágio aos grandes catedráticos 
que aprimoraram o berço do raciocínio iuris e até mesmo para exorcizar 
as aventuras de teses vazias, ocasionais e subservientes às vaidades dos seus 
idealizadores oportunistas às quais não resistem ao tempo nem fazem escola 
e são um desserviço à formação de uma cultura acadêmica de escol (escusas 
à pontuação extemporânea e ao propósito crítico).



E, nesta toada, reverencio a iniciativa do eminente Desembargador 
Paulo Ponte, Presidente do Conselho Editorial e de Biblioteca, como guardião 
zeloso do acervo do egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, refinado jurista, 
renomado professor universitário de Processo Civil da Universidade Federal 
do Ceará – UFC e exímio julgador, porquanto se revela como um tributo para 
a salvaguarda do esquecimento de paradigmas literários e uma homenagem 
salvífica para as atuais e futuras gerações, aliás, como deve ser.

Por fim, deveras enaltecido, apresso-me para agradecer penhorado 
à singular oportunidade de me resgatar dos profundos recônditos escuros da 
minha simplicidade matuta, como juiz vaqueiro que sou, para reavivar, em 
mim, as lições que ouvi e tentei aprender nos tempos distantes e saudosos 
de outrora.

FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO
Corregedor-Geral da Justiça
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