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PREFÁC I< 

Outra vez honra-nos a autora COI 

obra sua. Não poderia ser mais desejávt 
Este livro em verdade fala eloqUE 

apresentações e introitos, sempre fiel, co 
essencial que informa o estilo de Gina O 
sional isenta de preciosismos ou de rebus 
afastam os autores do cerne de suas ide: 

As matérias relativas ao tormento~ 
nistrativa, que tanto serviço quanto dessE 
leira do modo muita vez precipitado e in 
na prática, vêm aqui sistematizadas de r 
de didática direta e sem máscara algum 

Observa-se às claras a advogada ill 
na ordem natural das coisas em tema Cal 

províncias do direito se admite o jurista 
experiência do causídico formado no ca 
temas de certas leis, como a da improbic 
verdadeiramente à guerra, e não se presta 
pelo duro crisol da advocacia. 

Saiu-se muito bem a autora mais 
simplicidade expositiva e de fechada lógi, 
rizaram na arte de escrever e de aform 
particular seara de gigantes como MaU] 
que ela tão adequadamente refere e pre~ 

Quem apenas ganha com isso é nos 
quem perquire novas luzes e novas sene 
terreno das moralidades cambiantes, d, 
pelo tempo e pela circunstância por veze 
refletir num momento dado mas que nin, 
sob esta ou aquela conformação. 

Por isso mesmo é sempre preciso fc 
siasmos e sem arroubos, porém com odes 
e o destemor dos técnicos que, sem c 
precisam, bem conhecem a dimensão de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


