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Apresentação

Honra-me, sobremaneira, proceder à apresentação do livro “Discursos 
e Pareceres”, de Justiniano de Serpa, edição fac-similar, dando continuidade 
ao resgate das obras jurídicas de autores cearenses, executado pelo Conselho 
Editorial e de Biblioteca, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, 
indubitavelmente, tem o admirável ofício de sistematizar e organizar 
a produção de conhecimento científico, tendo como dirigente o ilustre 
Desembargador e professor Paulo Francisco Banhos Ponte.

Esse autor cearense, Justiniano de Serpa, pelo esforço, talento e estudo 
de autodidata, se tornou um profundo conhecedor das Ciências Jurídicas, 
como também se fez jornalista, escritor, advogado, político, membro fundador 
da Academia Cearense de Letras e entusiasta do otimismo pedagógico 
republicano. Nasceu em Aquiraz, em 6 de janeiro de 1852. De origem humilde, 
ascendeu às mais elevadas posições e é havido um dos mais fervorosos 
adeptos do movimento abolicionista em sua época, cujos ideais defendeu 
pela imprensa e pela tribuna.

A vida de Justiniano de Serpa é um dos belos exemplos que se podem 
mostrar, de modo que é comparado a humildade de sua origem com a grandeza 
do seu destino, que se tem a noção exata do seu valor.

“Foi a justa confiança no seu valor, a nobre ambição de ser alguém que 
o fez caminhar e dominar um a um todos os inúmeros e dolorosos empecilhos 
opostos à eclosão de sua inteligência e da sua atividade” (Discursos sobre a 
personalidade de Justiniano de Serpa In Memoriam, mandados publicar 
pelo Presidente do Ceará, Ildefonso Albano, 1924, Fortaleza, of. Gráficas 
“Diário do Ceará”.

Na leitura deste volume, o Autor nos convida para um ponto de inflexão 
no processo de sistematizar e produzir conhecimento. Em seus pareceres 
e discursos, demanda aprofundar algumas constatações iniciais acerca do 
Direito Cambial, constituindo-se importante obra de conhecimento para 
juristas, juízes e professores do Direito.

Em suas magistrais teses, Justiniano de Serpa foi ferrenho defensor 
da modificação dos artigos do Código Comercial acerca da letra de câmbio, 



propondo uma reforma inadiável e oportuna, haja vista que o anterior 
instrumento substantivo comercial não correspondia às necessidades do 
comércio, tampouco ao progresso da Ciência e da legislação estrangeira.

De tal sorte, a evolução mercantil e industrial do Brasil, o desenvolvi-
mento das relações comerciais e as exigências imperiosas da vida prática 
impulsionaram o nobre autor cearense a postular a doutrina da independência 
do Direito Cambiário, contestando notáveis juristas nacionais e estrangeiros.

Ressalte-se o fato de que imensa parte da magistral coletânea jurídica 
trazida à baila foi produzida nos prélios da Câmara dos Deputados Federais, 
onde foi o autor de projetos de lei diversos, dentre os quais, a Lei de Cheques 
e a Lei da Letra de Câmbio. Além disso, presidiu e foi relator da Comissão 
Especial do Projeto de Código Civil, cuja autoria coube ao jurista e filósofo 
Clóvis Beviláqua, também coestaduano de Viçosa do Ceará.

Este compêndio nos convoca para a necessária e decisiva apropriação 
do legado histórico do Direito e, ao mesmo tempo, propõe um discurso 
abrangente e profundo acerca do tratamento conferido às variegadas 
dimensões que envolvem as Ciências Jurídicas.

Assim, reafirmando o conhecimento como expediente indispensável 
no enfrentamento e na superação dos vários problemas expressos nas Ciências 
Jurídicas, a releitura desta produção histórica é uma providência mandatária 
para estudiosos do Direito, máxime para os saudosistas do Direito Civil e 
Direito Cambiário, conformando uma unidade ímpar para o resgate histórico 
dos temas jungidos a esta magistral produção do intelectual aquirasense.

Por tudo isso, repito: Enleva-me, sobremodo, experimentar o lance de 
me reportar à publicação dessa coletânea jurídica extraordinária, que passará 
a integrar e ilustrar o acervo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, sob a responsabilidade do seu “Conselho Editorial e de Biblioteca”.

Teodoro Silva Santos
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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