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PreFácio

Conheci Diana Tognini Saba ainda nos bancos da graduação, quando ministra-
va aos alunos do Largo de São Francisco – USP a disciplina Direito Civil Aplicado. 
Desde logo percebi que aquela jovem aluna era uma pesquisadora nata, pois o inte-
resse pelos temas ministrados desembocava em pesquisas cuidadosas e profundas.

Logo após sua formatura, Diana aceitou meu convite para participar das mo-
nitorias de Direito Civil em que textos eram estudados e debatidos com os alunos 
de graduação. Novamente, séria e esmerada realizou um trabalho de qualidade 
ímpar junto aos graduandos

O ingresso no Mestrado da Faculdade de Direito foi sequência natural. O alu-
no estudioso da Graduação, logo almeja aprofundar seu conhecimento por meio 
do Mestrado.

O tema por ela escolhido demonstra que se trata de “civilista das antigas”, ou 
seja, que não se acovarda diante das categorias jurídicas, nem se vale de princípios 
para delas fugir.

Direito de Retenção. Fora o tema que Diana Saba trabalhara em sua tese de 
láurea sob a orientação do meu colega de Departamento Francisco Marino. Tema 
de complexidade inigualável, de ampla aplicação prática e sem nenhum trato nos 
últimos 60 anos.

Arnoldo Medeiros da Fonseca cuidara do tema com proficiência e deixara um 
legado, praticamente único, que datava de 1957, em terra pátria. Nenhuma outra 
obra monográfica profunda foi produzida posteriormente, apesar de o tema ter 
ampla repercussão na vida forense: posse de boa-fé, locação de imóveis etc. 

Diana Saba fez o que os melhores pesquisadores fazem: foi ao exterior pes-
quisar o tema de maneira profunda e sistemática. Foi na França, na Bibliothèque 
nationale de France, que sua pesquisa ganhou fôlego e o trabalho se construiu. 
A gama de autores pesquisados, em sua maioria desconhecidos no Brasil, revela 
a razão de eu ter denominado Diana Saba “civilista das antigas”. Assim como 
antes de nós Silvio Rodrigues se dedicou profundamente aos textos franceses e 
italianos, sistematizando o pensamento de autores então desconhecidos, Diana 
Saba fez isso.

O resultado da dedicação, afinco e seriedade com a pesquisa, ousadia em 
explorar uma categoria dogmática intrincada sem medo de resolver questões difi-
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cílimas (natureza jurídica do direito de retenção, por exemplo) é a obra que ora 
honrosamente prefacio.

Posso dizer que o trabalho defendido como Dissertação de Mestrado em 
2016, poderia facilmente ser considerado uma Tese de Doutorado, pois a autora 
aborda o tema de maneira inovadora e conclusiva.

Diana Tognini Saba é uma jurista em formação, que certamente ingressará, 
brevemente, no Programa de Doutorado.

A obra que se publica já é referência para a doutrina e brevemente será citada 
por todos os Tribunais do Brasil, pois cumpre uma missão em que acredito e que 
tenho insistido com meus orientandos: é um trabalho de cunho científico profun-
do que dá fundamentos para a solução de muitos problemas práticos.

Boa leitura,
Inverno paulistano de 2016.

JOSÉ FERNANDO SIMÃO
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aPresentação

Muito honrado com o convite para redigir a apresentação do livro Direito de Re-
tenção e seus limites, é com gáudio que asseguro ao leitor que a Doutora Diana Tognini 
Saba está a publicar obra cujo tema fazia falta na literatura jurídica nacional. Tanto 
pelo seu conteúdo teórico quanto pelo vasto espectro de questões práticas, o presente 
trabalho – resultante de brilhante defesa de dissertação de mestrado na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, orientada com esmero pelo Professor Associa-
do José Fernando Simão – certamente não decepcionará quem nele quiser se instruir 
no importante campo do direito de retenção e sua função de garantia.

A autora, aliás, para chegar à elaboração desta obra de maturidade intelectual, 
realizou longa e profunda pesquisa nacional e internacional – esta, especialmente 
na França. O livro é bastante completo, atual e tem nível universal. 

Partindo de perspectiva evolutiva do instituto, sem descurar dos vezos críti-
cos, quando necessários, a autora aponta sua utilidade manifesta, nomeadamente 
no direito contemporâneo.

 Nesse contexto, traz a lume visão contextual, de modo a fixar seus lindes. Por 
seu turno, não se contenta com seu aspecto estrutural fixo, na medida em que, o 
funcionaliza, propondo efetiva cláusula geral, de modo a possibilitar a propalada 
flexibilização, forte nas premissas da função social da posse e da boa-fé objetiva, em 
cotejo com amplo mosaico jurisprudencial. 

Não se descurou, por outro lado, da inviabilidade de sua utilização pelo mero 
detentor. 

A autora examina criticamente todas as questões que desafiam o operador do 
direito, propugnando por revisão legislativa e releitura do instituto.

Os temas são muitos e variados; a leitura é agradável e útil, com linguagem escor-
reita e rica fonte bibliográfica; a obra engrandece sobremaneira a civilística brasileira.

São Paulo, 30 de junho de 2016.

MARCO FÁBIO MORSELLO


