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Apresentação

Dando sequência ao resgate das obras jurídicas cearenses que 
fizeram época e tornaram-se clássicas, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, por seu Conselho Editorial e de Biblioteca, tendo à frente o preclaro 
Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, traz a lume a edição fac-similar  
do livro De Ivrisprvdentiae Definitione Vlpianea, de autoria do Professor José 
Sobreira de Amorim (nascido no Crato em 14/05/1912 e falecido em Fortaleza 
em 07/03/1974), catedrático de Direito Romano da vetusta Faculdade de 
Direito da então Universidade do Ceará, na qual bacharelou-se em 1941 e 
assumiu a cátedra em 1951.

Publicada há exatos 60 anos pela Imprensa Universitária do Ceará, a 
obra dá sobejas mostras da erudição do latinista e cultor das fontes primárias 
do Direito ocidental, que nos meios jurídicos e intelectuais era conhecido 
como Professor Amorim Sobreira.

Profundo conhecedor da língua e literatura latinas e dos clássicos 
em geral, o Professor Amorim discute, em seu fundamentado texto opiniões 
favoráveis e contrárias à definição ulpiana de jurisprudência: Jurisprudentia 
est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia, 
que assim traduz: Jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, 
a ciência do justo e do injusto.

Também de Ulpiano é o princípio jurídico expresso no lema sempre 
atual e válido: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere (“Tais são os preceitos do direito: viver honestamente, 
não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence”).

Ulpiano, ou Eneu Domício Ulpiano, jurisconsulto romano (Tiro, 
150 – Roma, 223), exerceu grande influência no desenvolvimento dos direitos 
romano e bizantino. Fragmentos de sua obra – como este que serviu de mote 



para o livro do Professor Amorim Sobreira – foram transcritos no Digesto ou 
Pandectas, obra bilingue em latim e grego que  juntamente com as Institutas, 
o Codex e as Nouellae compõe o Corpus Iuris Civilis, ou Corpo de Direito 
Civil, publicado entre os anos 529 e 534 por ordem do imperador bizantino 
Justiniano I. A codificação justiniana serviu para dirimir demandas e litígios 
durante séculos, sobretudo no Ocidente, até ser substituída pelas legislações 
nacionais que nela se abeberaram.

Ao contrário do que o título da obra do mestre cearense deixa 
transparecer, Ulpiano não é o protagonista, nem o texto gira apenas em 
torno dele. Muitas outras noções fundamentais da Filosofia, da Justiça e do 
Direito são abordadas. O vasto conhecimento do autor, versado no latim, no 
grego e nas línguas neolatinas, ao lado do seu humanismo e da sua fidelidade 
aos postulados da ética, resultou em obra rica em conteúdo, com mais de 
quatrocentas citações bibliográficas. Inúmeros doutrinadores, da antiguidade 
aos contemporâneos, brasileiros e cearenses inclusive, são chamados a abonar 
conceitos de permanente atualidade.

Obviamente,  não se cobra mais de qualquer cultor moderno do 
Direito  o conhecimento das coisas divinas (e suas influências e relações com 
as coisas terrenas), mas a segunda parte da definição ulpiânea permanece 
verdadeira – daí a importância da divulgação da obra do Professor Amorim 
Sobreira entre os militantes hodiernos do Direito, auxiliando-os na eterna 
busca de distinguir entre o justo e o injusto, no afã de conferir a cada pessoa 
o que lhe pertence.

Fernando Luiz Ximenes Rocha
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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