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Emerson Gabardo é Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e
Diretor Geral do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. É também Editor da A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional (IPDA/IDRFB) e um dos Coordenadores dos Congressos Paranaense
e Ibero-americano de Direito Administrativo. É Professor de Direito Administrativo e de Teoria do
Estado dos cursos de graduação e mestrado em Direito Constitucional da UniBrasil. Além das suas obras
anteriores intituladas Princípio constitucional da eficiência administrativa (Ed. Dialética) e Eficiência
e legitimidade do Estado (Ed. Manole), também é Co-autor de importantes livros, como Elementos de
direito internacional público (Ed. Manole), Direito público moderno (Ed. Del Rey), Cenários do
direito administrativo (Ed. Fórum) e Repensando a teoria do Estado (Ed. Fórum). Ministra disciplinas
como professor efetivo dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná e do
Instituto Goiano de Direito Administrativo. É, ainda, advogado sócio do escritório Guilherme Gonçalves
e Advogados Associados, em Curitiba.
“Em mais uma de suas ousadas e bem sucedidas investidas, o autor, em momento de rara inspiração,
embrenha-se por temas de inobjetável complexidade, como o interesse público e a subsidiariedade, lançando luzes
que permitirão ao leitor posicionar-se de uma forma mais confortável entre as diversas opiniões até aqui expendidas
pela doutrina. O Estado e a sociedade civil, para além do bem e do mal, não serão os mesmos após a divulgação
dos pensamentos contidos nesta importante obra.”
Romeu Felipe Bacellar Filho

Tenho a honra de apresentar o livro do jovem Professor Emerson Gabardo, modelo valiosíssimo de uma nova
geração de juristas, que estudam o Direito Público com paixão e por profissão.
Parabéns Emerson, sua obra será de excepcional valia para a comunidade jurídica.
Regina Maria Macedo Nery Ferrari
De volta a Barthes este pergunta: O que é uma idéia (...) senão um rubor de prazer? Creia o leitor, que será
esta a sua sensação diante do texto que ora se publica pelas idéias que traz e pela forma com que as defende.
Vera Karam de Chueiri
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