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* No "Curso de Direito Civil Brasileiro", dedicado aos seus alunos da
Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, o Sr. JOÃO
FRANZEN DE LIMA revela dotes excepcionais de clareza e precisão. São
êsses os dotes que caracterizam o bom professor. Excessos de erudição,
divagações doutrinárias e preocupações de originalidade afastam o professor
dos alunos e constituem para êstes outros tantos empecilhos para a rápida
apreensão daquilo que o professor lhes procura ensinar.
O Prof. FRANZEN DE LIMA, no primeiro volume de suas preleções, expõe a
doutrina e comenta os textos do Código concernentes à Introdução e à Parte
Geral do Direito Civil. A doutrina não podia ser comunicada aos alunos com
mais sobriedade e segurança, e os comentários ao texto do Código sempre o
esclarecem. Parece que a preocupação máxima do professor foi a de levar os
seus discípulos ao estudo com o mínimo de esfôrço dentro de um plano simples
de onde se removessem tôdas as complicações doutrinárias. Aqui está um
exemplo: tratando da interpretação sociológica da lei, como produção do grupo
social de que o legislador se fêz órgão, adverte que, não obstante a orientação
moderna inclinar-se por essa doutrina, não se deve proscrever das cogitações do
intérprete o método tradicional. Seria um êrro fazê-lo. Êsse método deve ser a
base para a boa compreensão da lei. Partindo dessa base, o intérprete atenderá,
então, aos fins sociais a que a lei se dirige e às exigências do bem público.
Nada de exageros. O intérprete atenderá aos fins sociais a que a lei se dirige;
atenderá às exigências do bem comum porque, sendo a lei um fenômeno social,
deve ser compreendida sociològicamente; mas, por isso mesmo, é necessário,
também, que compreenda, como bem nota SEVERINO SOMBRA, que os
indivíduos dão lugar, na verdade, a um novo ser - o ser social, a sociedade com caracteres próprios, mas não desaparecem, como as substâncias
combinadas em química; sobrevivem como realidades irredutíveis, dotadas de
uma consciência que goza de liberdade e tem um destino superior à própria
sociedade.

Êsse empenho em adotar o novo sem excluir o velho, êsse cuidado de fugir a
demasias doutrinárias para preservar a tradição jurídica; que deve ser
preservada, nota-se ao longo do livro com uma firmeza que diz bem da
elevação intelectual do professor.
Ainda sôbre a interpretação observa êle que é da discussão doutrinária, da fôrça
do raciocínio, fundado em argumentos que se imponham, que resultam as
regras ou princípios que devem servir ao intérprete para o conhecimento e boa
aplicação da lei. A interpretação, conclui, requer de quem a faz conhecimentos
mais amplos no campo da cultura geral. O conhecimento da língua, dos
princípios que servem de base aos institutos, da sociologia, da lógica, enfim de
todos os elementos que tragam ao espírito as luzes necessárias para a percepção
da lei e suas finalidades, são condições para uma boa interpretação.
A todos êsses requisitos o professor mineiro obedeceu brilhantemente na
interpretação da lei civil que proporcionou aos seus alunos durante as aulas e
que, agora, através do seu livro, vai proporcionar a todos quantos o lerem.
Todos os institutos do nosso Direito Civil são analisados com o mesmo
equilíbrio de espírito é com a mesma clareza de linguagem. Cito especialmente,
a esse propósito, o capítulo dedicado à retroatividade da lei. Reina alguma
confusão entre os juristas sôbre essa matéria devido à noção do direito
adquirido que veio a ser superada, se me permitem a expressão, pela doutrina
das situações jurídicas definitivamente constituídas: O Prof. FRANZEN DE
LIMA, depois de mostrar que a situação jurídica definitivamente constituída é
aquela, quem vigência da lei antiga, já se havia estabelecido pela integração de
todos os elementos necessários à sua constituição, esclarece que a lei nova,
encontrando uma situação jurídica definitivamente constituída, não se aplicará
a ela porque o efeito imediato, nesta hipótese, equivaleria ao efeito retroativo:
iria atingir uma situação que se consolidará sob o império da lei anterior; iria
perturbar a estabilidade dos direitos.
Em alguns períodos sintéticos, perfeitamente lúcidos, analisa as situações
jurídicas definitivamente constituídas sob todos os seus aspectos e estuda
aquilo que chama a "aplicação retroativa da lei". Termina a exposição com esta
frase de WALTER: "Leis retroativas sòmente tiranos a fazem e só escravos se
lhes submetem".

O período ditatorial inaugurado em 1937 no Brasil, celebrizou-se precisamente
pela série de leis dessa natureza. Juridicamente a sua tirania está, portanto,
perfeitamente caracterizada. Pena é que o ditador, antes de fazer o que fêz, não
tivesse percorrido tratados de Direito e tomado o parecer de juristas sem o
desejo de lhe facilitar a ação despótica.
O trabalho do Prof. FRANZEN DE LIMA está em comêço. Por todos os
motivos, desejamos que se complete em breve tempo, A sua maneira de expor
o Direito Civil é das mais atraentes e das mais fecundas.
Plínio Barreto, advogado em São Paulo.
__________________
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