
Carta do Editor

Marcou época, no nosso direito, a obra de Ruy Cirne Lima, por 
suas excepcionais qualidades científicas e, sobretudo, rigor exposi- 
tivo. Na verdade, a emergência do pensamento deste notável cien
tista corresponde à fase adulta do nosso direito administrativo, sig
nificando mesmo a mais decisiva contribuição para que alcançásse
mos a maturidade nessa matéria. Essa é uma obra que se impôs à 
admiração e ao respeito da nacionalidade e que, ainda hoje, goza do 
mais alto prestígio, perante os pensadores do Direito.

Ainda recentemente, saiu a quinta edição do seu modelar Prin
cípios de direito administrativo (Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 1982) livro esse cuja reedição tem merecido a mais positiva 
reação nos nossos meios jurídicos.

A obra de Ruy Cirne Lima é representada por inúmeros livros, 
bem como artigos e estudos diversos. Boa parte de seus pareceres 
foi reunida pela Editora Sulina, em volumes separados, que tiveram, 
à sua época, grande divulgação e enorme influência no nosso pen
samento jurídico. Esses trabalhos estão todos esgotados.

Da fecundíssima e intensa atividade de parecerista do notável 
mestre, resultaram inúmeros pareceres inéditos que, agora, a Re vis
ta do Serviço Público tem a honra de divulgar, para beneficiar o pen
samento crítico brasileiro e incentivar os estudos dessa matéria. 
Muitos artigos e pareceres de Ruy Cirne Lima são encontráveis nas 
principais publicações jurídicas periódicas do país, como é o caso da 
Revista dos Tribunais, Revista Forense, Revista de Direito Adminis
trativo, Revista de Direito Público etc.

Inúmeros pareceres do emérito professor gaúcho não foram 
remetidos à publicação, à época em que elaborados. Estes foram 
agora reunidos e selecionados pelo professor Geraldo Ataliba, para 
o fim de serem publicados por esta Revista.

Lendo-se, aprende-se não só a metodologia para encontrar so
luções adequadas para os problemas concretos, como, ainda, se 
cria um espírito de estímulo ao aprofundamento das meditações so
bre os princípios jurídicos, exatamente por sua notável fecundidade, 
como instrumento de esclarecimento e de orientação dos intérpre
tes.

Foi uma decisão editorial fácil a que adotamos, de publicar es
tas excelentes páginas de nossa literatura jurídica. Esta Revista cum
pre seu papel de instrumento, sobretudo para a Administração Pú
blica, no aperfeiçoamento de seus conhecimentos. E também serve 
à cultura jurídica brasileira, promovendo esta divulgação. Em ane
xo, publicamos — como homenagem ao autor, o último comentário 
propedêutico aos estudiosos que não tiveram a oportunidade de tra
var conhecimento com a obra e o pensamento do mestre sulriogran- 
dense — breve apreciação bio-bibliográfica assinada pelo professor
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Geraldo Ataliba. Essa foi a nota que antecedeu a quinta edição 
(1982) dos Princípios de Ruy Cirne Lima. Mas, pareceu-nos servir de 
útil introdução deste número especial.

Adotando iniciativas como esta, a Revista do Serviço Público 
está certa de cumprir a função que lhe corresponde no nosso cená
rio bibliográfico.


