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Prefácio

Há duas ou três semanas, eu dizia a mim mesmo que falta, em nossa 
bibliografia, algo a respeito da arte de escrever prefácios. Em especial pre-
fácios acadêmicos, no sentido mais amplo do vocábulo. Prefácios a serem 
acostados a dissertações de mestrado, teses de doutoramento, compêndios, 
tratados científicos. Uma dissertação de mestrado é uma exposição de 
ideias e conceitos. Uma tese de doutoramento, uma proposição. 

Algumas vezes somos mesmo tolerantes, até mesmo tolerantes. Por 
que em geral as teses propostas por aí não passam de dissertações. Rara-
mente se dá o inverso. Prefaciar uma tese, sem recusar o convite de quem 
a escreveu, em geral se deve à generosidade de quem prefacia. Raramente 
se dá o contrário. 

Pois agora se dá, afirmo-o com todas as letras. Esta dissertação de 
mestrado, de Júlia, é substancialmente uma tese. Finca raízes em bibliogra-
fia que excede largamente os limites do jurídico-formal, ousando enunciar 
proposições. Enunciando-as desde a perspectiva, crítica, dos que não se 
limitam a descrever a realidade, mas se empenham em transformá-la.  

Não cometeria a indelicadeza de tentar sintetizar a exposição e as 
conclusões desta tese, substancialmente tese - repito - em forma de dis-
sertação. O leitor que experimente a fertilidade da exposição e a fineza 
das conclusões da autora. O leitor que perceba a pura expressão de pen-
samento em movimento, inquietado e inquieto, de Júlia. Vir a ser de 
quem existe in fieri.   



IX

Ocorre-me apenas, projetando-me no tempo, descrever um momento, 
no futuro - uns vinte anos adiante do agora - em que direi a quem esteja 
agora com este livro em suas mãos: “Lembra-se? Para a tese em forma de 
dissertação de mestrado desta nossa grande cientista social, mais do que 
somente jurista, Júlia Franzoni, é que em 2013 escrevi um prefácio”. 

Abril de 2013

EROS ROBERTO GRAU
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aPreSentação

Advertiu Drummond, num poema marcante (Música ao fundo), que 
há linguagem, tempo e lugar para muitas trocas comunicativas. “Há tan-
tos diálogos”, diz o poeta, para logo sugerir: “Escolhe teu diálogo/e/tua 
melhor palavra/ou/teu melhor silêncio/Mesmo no silêncio dialogamos e 
com o silêncio dialogamos”. Concluída a leitura deste trabalho escrito pela 
Professora Júlia Ávila Franzoni, ocorreu-me buscar o poeta para dar conta 
do sentimento que me assaltava. Silêncio, diálogo interno, satisfação. Que 
palavra poderia ser a melhor para exprimir o ocorrido? 

Conheço a autora há bastante tempo. Júlia foi minha aluna nos 
Cursos de Graduação e de Mestrado da centenária Faculdade de Direi-
to da Universidade Federal do Paraná, tendo atuado como estagiária 
e, mais tarde, na condição de aplicada pesquisadora no escritório de 
advocacia que mantenho em Curitiba. Hoje, além de advogada de im-
portantes causas sociais, é festejada professora universitária. Brilhante, 
competente e intensa, vai construindo sólida reputação profissional. É 
também coerente, cuidando da necessária sintonia entre a reflexão aca-
dêmica e a prática jurídica. 

Conhecendo as qualidades da autora, tendo sido seu professor e, 
mais, orientador, era natural que esperasse, de sua lavra, um trabalho de 
superlativa qualidade. É o que de fato ocorreu, mas numa dimensão ainda 
maior do que a suposta. Daí a necessidade, para mim, do diálogo interior 
e da busca da melhor palavra.



XI

O presente livro deriva de dissertação de mestrado aprovada com grau 
máximo por banca examinadora composta, além do orientador que a presi-
diu, pelos Professores Antônio Peres Gediel e Eros Roberto Grau. A publica-
ção é oportuna. Os leitores, estou certo disso, gostarão da leitura. Com texto 
enxuto e redação primorosa, o livro enfrenta questão da maior significação 
nos dias que correm: - a política urbana. Mas o faz de modo particular, 
cuidando dos aspectos redistributivos da função social da propriedade nas 
cidades. Trata-se de trabalho maduro, composto a partir de ideias transpa-
rentes, onde se vê a autora manejando com extrema habilidade categorias 
complexas. Há, por outro lado, tomada de posição, clareza de propósitos 
e demonstração de sensibilidade para com os problemas distributivos que 
fraturam o país. Trata-se, portanto, de uma obra indispensável para todos 
aqueles envolvidos com a problemática urbana e, mais do que isso, para os 
interessados na construção, entre nós, de uma sociedade verdadeiramente 
decente (livre, justa e solidária). Não tenho dúvida, tudo considerado, que 
este livro oferece inestimável contribuição ao direito brasileiro.

Nessa altura, sendo preciso e essencial, nada mais devo dizer sobre 
autora e obra. Melhor a brevidade para deixar este belo texto com o leitor 
para a sua maior satisfação. 

CLÈMERSON MERLIN CLÈVE
Professor Titular das Faculdades de Direito da UFPr. e da UniBrasil.

                                    Curitiba, Alto da Glória, 10 de junho de 2013.


