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A presente obra tem a pretensão de retratar uma incursão por temas que ostentam grande significação para o 
Direito Administrativo, buscando enfrentar alguns assuntos que, por repousarem em zonas de intensa divergência 
no âmbito jurisprudencial, merecem aprofundada reflexão da doutrina especializada. Temáticas como a ética na 
Administração Pública, as alterações no regime jurídico do servidor público, o conjunto normativo aplicável ao 
contrato administrativo, a relação entre serviço público e os direitos fundamentais, as garantias constitucionais do 
processo administrativo, o regime jurídico das organizações sociais, as questões polêmicas da responsabilidade 
civil do Estado, dentre outras, são trabalhadas minuciosamente pelo autor, cujos posicionamentos refletem uma 
empreitada amadurecida pelo diuturno exercício da advocacia e pelas palestras proferidas ao longo de sua atuação 
como professor e conferencista.  Alguns dos assuntos que constam do temário – extraídos de trabalhos anteriormente 
publicados – foram objeto de acurada reflexão e cuidado; outros, constituem estudos inéditos que representam 
algumas das investigações mais recentes do autor.
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