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Prefácio

Maria Sylvia Zanella Di Pietro

Esta obra trata, de maneira aprofundada e precisa, da responsabilidade do agente público no trato
da res publica. Além de apresentar e criticar as diversas posições doutrinárias sobre o tema, apresenta visão
inovadora sobre as esferas de responsabilidade em que se inserem esses agentes.

A autora defendeu estas idéias em dissertação de mestrado na área de Direito do Estado, na
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Mônica Nicida Garcia é Procuradora Regional da República da Terceira Região (São Paulo e Mato
Grosso do Sul), com atuação na tutela coletiva (defesa do patrimônio público e cidadania) e em matéria
criminal. A partir de sua atividade profissional, alcançou significativa experiência em direito público,
particularmente em ações de improbidade administrativa, o que motivou este estudo aprofundado de um
tema cada vez mais presente em nossa cena político-institucional, de inegável importância para todos os
operadores do Direito, especialmente para aqueles que se dedicam ao direito público.
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