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Após a primeira e segunda edições, sendo que na segunda pouco se alterou no conteúdo, apenas
atualizações decorrentes das modificações constitucionais a respeito do tema, veio uma terceira, na qual
a estrutura da obra sofreu reordenação e as alterações foram mais marcantes, tão marcantes quanto a
alteração editorial. O assunto afeto ao Direito Público e aos servidores públicos não poderia estar em
melhor lugar para o seu tratamento – a Casa do Direito Público – a Editora Fórum; com a quarta edição,
o texto foi atualizado com as alterações constitucionais e legais, bem como revisado e alterado, sempre
buscando a clareza de compreensão e exatidão quanto aos conceitos que se pretende passar.
Nesta quinta edição, mais uma vez apresenta-se obra atualizada e consentânea com as necessidades
daqueles que laboram no serviço público, e que, embora não despida de preocupações relacionadas com
aspectos teóricos do tema, procura se apresentar de forma acessível para todos aqueles que trabalham
com pessoal no serviço público.
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