
BIBLIOGRAFIA 

 

"CURSO DE DIREITO CIVIL BRASILEIRO" - João Franzen de Lima, Ed. 

"REVISTA FORENSE", Rio, 1953. 

 

Carta dirigida ao autor pelo Exmo. Sr. ministro OROZIMBO NONATO: 

 

"Prezado e eminente colega e amigo Prof. JOÃO FRANZEN DE LIMA: 

 

Venho agradecer-lhe o ensejo que, generosamente, me ofereceu, de ler, antes 

ainda de publicado, o primeiro volume de seu Curso de Direito Civil 

Brasileiro, de acôrdo com as aulas que, na execução do programa do 

inolvidável mestre TITO FULGÊNCIO, proferiu na nossa Faculdade de Direito 

de Belo Horizonte. 

 

Não posso, entretanto, ficar em simples, ainda que sinceros, agradecimentos. 

 

Venho, também, felicita-lo, com tôdas as veras, pelo livro com que vai 

locupletar nossa bibliografia jurídica, outorgando, do mesmo passo, aos alunos, 

um roteiro claro, seguro e benemérito de tôda a confiança, no estudo da matéria 

que GIAN PIETRO CHIRONI considerava a "espinha dorsal" do curso de 

Direito. 

 

Não li o seu livro de afogadilho, senão demoradamente, pausadamente, 

curiosamente. Nem me apressei de devolver-lhe os preciosos originais, ainda 

que a demora pudesse tomar a aparência de desprimor. Preferi, com as 

larguezas que a nossa amizade permite, dar-me tempo de ler e reler o seu 

trabalho, que me encantou. 

 

Sem dúvida, poderia sublinhar divergências entre sua douta lição e meu 

insignificativo parecer em mais de um passo. Nada mais natural, de resto; 

porque apenas haverá assunto de direito que reúna os sufrágios unânimes dos 

juristas. Mas, esses desencontros não me impedem de reconhecer as 

excelências de seu magistério e que o abonam de culto, judicioso e lúcido 

professor. 

 



Não tomo o ousio de analisar o livro, que autoridade me falece para tanto. 

Digo-o sem falsa modéstia. Nada, entretanto, se opõe - o que é faculdade do 

humílimo dos leitores - a que profira uma palavra de louvor ao jurista eminente 

e que soube, com tanta galhardia e proveito, desarestar as dificuldades sem 

conto e, muitas vêzes, ao parecer, invencíveis, com que atestam os professôres 

de Direito. Suas lições argúem não só o domínio cabal da matéria ensinada, 

como realçam as partes, que o distinguem, de verdadeiro professor. 

 

Ainda nas teses mais implexas, como na questão perdifícil da retroatividade da 

lei, ninguém poderá, com justiça, encoimá-lo de obscuro. O seu estilo é sempre 

correntio e diáfano, sem que, entretanto, a clareza e a simplicidade do texto 

derroguem na dignidade e elevação do assunto. 

 

Fio em que o seu livro - que é o início de um curso completo - se coroará, de 

êxito feliz e brilhante. 

 

E os alunos das Faculdades de Direito nêle terão uma fonte pura e generosa de 

ensinamentos. Êle traduz, em geral, e com limpidez e segurança, a communis 

opinio e se guarda de singularidades e paradoxos, fugindo os excessos que na 

mesma sabedoria se condenam, conforme aquilo de MONTAIGNE: "La 

sagesse a ses excez et n'a pas moins besoing de moderation que la folie...". 

Creia na alta admiração e aprêço do seu amigo, colega, obrigado, 

 

(a) Orozimbo Nonato". 
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