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P REFÁC IO
O projeto de uma edição brasileira desta magistral obra nasceu em
um agradável jantar em Curitiba com o Prof. Juan Carlos Cassagne, a
convite dos queridos amigos e ilustres Professores Romeu Felipe Bacellar
Filho, Emerson Gabardo e Daniel Wunder Hachem. Com o entusiasmo
e a generosidade que lhe são característicos, o Prof. Cassagne de pronto
confiou à Editora Contracorrente esta elevada missão e, para nosso júbilo
e satisfação, convidou-nos a elaborar este prefácio.
Embora o Prof. Cassagne dispense qualquer apresentação, em vista
de seu prestígio e notoriedade, nunca é demais sublinhar a sua
extraordinária trajetória nos domínios do Direito Público e, em especial,
do Direito Administrativo. Ao longo de seus mais de quarenta anos de
atividade acadêmica, construiu uma doutrina riquíssima – marcada por
um elevado rigor teórico e uma incessante preocupação com os direitos
fundamentais – que exerceu e continua a exercer grande influência no
universo jurídico ibero-americano.
O Brasil é um exemplo eloquente do que estamos a afirmar. Não
hesitamos em assegurar que todos os administrativistas brasileiros se
debruçaram sobre as preciosas obras do Prof. Cassagne, cuja leitura é
obrigatória nos principais programas de pós-graduação em Direito
Administrativo do país.
O livro que a leitora e o leitor têm em mãos comprova não só o
brilhantismo e a cultura jurídica do Prof. Cassagne, senão que também
17
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a sua inquietude intelectual. Enquanto muitos abandonam os estudos e
se refugiam nos títulos e burocracias acadêmicos, o mestre cisplatino
continua repensando o Direito Público, em sintonia com os avanços da
teoria jurídica contemporânea.
Basta ver a fascinante reflexão sobre os princípios jurídicos que
inaugura a presente obra, na qual se desvela um denso diálogo com a
Filosofia do Direito e com a Teoria Constitucional. Nada escapa à argúcia
do Prof. Cassagne.
Igualmente meritória é a coragem com que o Prof. Cassagne
enfrenta dogmas que, malgrado absolutamente incompatíveis com o
Estado Democrático de Direito, grande parte da doutrina, por comodismo
ou tibieza, insiste em sustentar. O esgotamento da via administrativa
como requisito de acesso à jurisdição é um destes dogmas deletérios aos
direitos dos indivíduos que encontra nesta obra uma dura e merecida
crítica.
Poderíamos continuar a discorrer sobre as inúmeras virtudes desta
obra, mas isto seguramente entediaria a leitora e o leitor. Melhor que
isso resulta a imediata leitura das palavras do próprio Prof. Cassagne, das
quais logo se poderá concluir que, por mais que nos esforçássemos, jamais
conseguiríamos traduzir a grandeza deste trabalho que, em boa hora, a
Editora Contracorrente oferece à ciência juspublicista brasileira.
Rafael Valim
Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP
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