
 
 
 

Nota à 8ª edição 

 

Não deixe o mar te engolir!!! 

Charlie Brown Jr. 

 

Como é que você acorda de manhã? Será você do tipo que começa o dia 

resmungando, dizendo para si mesmo: "Meu Deus, outro dia... Tomara que 

chegue logo a sexta!”? Ou você simplesmente levanta e pensa: “Legal, 

mais um dia, tanta coisa para fazer!"? O primeiro caso é a norma para a 

maioria das pessoas. Normalmente não somos animados para nosso dia-a-

dia. Basta olhar para os rostos das pessoas nos carros ao lado - estão 

sorrindo? Parece que a maioria das pessoas hoje perderam a vontade de 

viver e se divertir na vida. 

 

Não há nenhum sucesso legítimo sem esforço árduo. 

Não há nenhum sucesso legítimo sem esforço árduo. 

Não há nenhum sucesso legítimo sem esforço árduo. 

 

Não, não é defeito da gráfica. Escrevi três vezes mesmo, e o fiz para dizer a 

mim mesma a frase acima, para dizer a você e a terceira vez para reforçar. 

São 04h15min da manhã de um sábado, estou sentada numa das apertadas 

poltronas do avião saíndo de Maceió com destino a São Paulo. 

Acabei de atualizar o livro há exatas três horas. Passei as últimas três 

semanas dormindo no máximo três horas por dia, intercalada com o fim de 

semana cuidando dos meus pequenos com febre e com dois intensos dias 

no Conselho Federal da OAB. Já chorei, já me abusei, sofri e já briguei. Já 

tive tudo o que você possa imaginar. Me confesso exausta, cansada, 

acabada... Mas mas nunca derrotada. 

Neste momento, apesar de estar “só o pó”, eu estou feliz!!! 

 

Pousarei em SP e irei direto para um evento acerca da Mulher Advogada, a 

qual sou Presidente da Comissão Nacional da OAB, e que começa às 08 da 



 
 
 

manhã, de lá volto ao aeroporto direto, pois meio-dia tenho um vôo para 

Brasília e lá pousando, outro evento da Comissão Nacional de Estudos 

Jurídicos da OAB, a qual também faço parte, para emendar o Domingo e a 

Segunda-feira “imersa” no conselho federal da OAB. 

 

Tem mais, apesar de exausta, tenho que estar bem. Bem humorada, bem 

vestida, bem penteada e bem maquiada. E depois dizem que a vida de 

mulher não é diferente... 

 

Li a frase que repeti acima num e-mail da aluna Tâmera Padoin Marques e 

fiquei com ela na cabeça. Me serviu de inspiração para esta nota. Daí 

resolvi reescrevê-la para que você possa perceber que, para todo objetivo 

alcançado na vida, existem sacrifícios a serem feitos, que na vida o que 

importa não é o quanto você quer algo, mas o quanto se está disposto a se 

sacrificar para atingir uma meta, e se o faz com alegria, com felicidade, 

com o sentimento de dar tua energia e tua vitalidade. Fazer o teu melhor, 

de saber que está fazendo o teu máximo, percorrendo o caminho certo pela 

coisa certa a fazer. E fazer com alegria, curtindo cada momento, vivendo 

cada átimo e se entusiasmando com cada passo dado, cada item 

conquistado. 

 

 É disso que trata a vida.  

Toda esta maratona está ocorrendo por uma revolução que resolvi fazer 

em minha vida, a de fazer parte da OAB. Como dito na nota da edição 

passada, resolvi entrar na Ordem para ajudar de outra forma, para 

contribuir para uma evolução verdadeira no exame da ordem, na qualidade 

do ensino jurídico do nosso país e para uma maior aplicação dos critérios 

constitucionais para os advogados que prestam concursos públicos. Vi que 

de nada adianta ficar só falando, agir só reclamando quando, em sendo 

agraciada com a confiança depositada, posso chegar numa alçada que me 

permite contribuir para uma melhorada no que creio ser conquistas que 

devem ser alcançadas. 

 

Foi e está sendo um desafio. Primeiro porque sou mulher, e percebi que, de 

um total de 81 Conselheiros Federais, a Ordem só tem 07 mulheres. 

 



 
 
 

Notei, me indignei, desafiei! Resultado, Para a minha surpresa, apesar de 

ser uma “novata” fui nomeada Presidente da Comissão da Mulher 

advogada da OAB. Assumi um desafio enorme de estudar esta nova área e 

lutar para uma maior igualdade entre os gêneros. Está sendo cansativo, 

mas vale a pena. A causa é justa e nós mulheres temos que ajudar a 

promover uma Ordem mais representativa quanto ao gênero, que reflita 

mais a nossa representatividade na classe. 

  

Neste ritmo, o acaso me encontrou e fui sorteada para relatar um processo 

atinente à eventuais alterações no Exame de Ordem, que tanto barulho 

tem feito neste último ano. O que acabou me conduzindo à nomeação para 

a Comissão Nacional de estudos jurídicos e gera mais um novo desafio, 

tentar ser uma atora nas mudanças a fim de elevar o nível das instituições 

de ensino. 

 

Para quem vê de fora, quem não me conhece, pensa que a vida só é feita 

de flores, sem se dar conta dos enormes desafios e sacrifícios que são 

necessários em prol de um objetivo. 

O ponto é que, apesar de esgotada, exausta, sei que estou contribuindo 

para o bem. Faço tudo com paixão, e isso, repito, me deixa feliz! 

 

Tudo isso pode até parecer uma exibição, mas estou descrevendo esta 

parte de minha vida para mostrá-la(o) que, para que alcancemos um 

objetivo, devemos empreender esforços e sempre, sempre pensar em fazer 

o bem ao próximo, pois a melhor maneira de receber coisas boas, é dando 

algo de bom. 

 

Assim, optei por mostrá-lo um pouco de minha vida para que você saiba 

que a vida de ninguém é um mar de rosas. Todos temos problemas, 

desafios e desejos, todos queremos crescer na vida, ter um amor de 

verdade, uma paixão incontida e uma carreira com dignidade, todos 

queremos a sorte garantida e alcançar a felicidade. Enfim, todos temos 

objetivos a serem alcançados. Mas que graça teria a vida se, na busca por 

estes objetivos não nos sacrificarmos nem encontrarmos obstáculos. E se 

quando os encontramos, porque focarmos nos problemas ao invés das 

soluções? Que romantismo terá o êxito sem o esforço da conquista? Qual a 



 
 
 

beleza da corrida sem a disputa ferrenha? Qual a virtude da vitória sem 

luta? Que graça tem o gol sem os dribles?(tenho que falar em futebol, 

afinal estamos no ano da copa) 

 

O que eu quero que você, leitor, perceba, é que a vida é o hoje, o aqui, o 

agora. A vida é este momento que você está lendo esta nota. Pare e pense 

o quanto é bom estar aqui tendo esta “conversa”, e quantas coisas boas 

vocÊ tem para comemorar e agradecer. (sempre temos algo a agradecer). 

 

Saiba que a luta pelas tuas conquistas é uma deliciosa aventura que vale a 

pena ser vivida, vale a pena ser curtida com graça, com piadas, com 

emoção, com desejo e com paixão. Tá certo que a vida não é um mar de 

rosas, mas tampouco um calvário. E aí é que está o legal de viver. 

 

Portanto, amanhã ao acordar, sinta-se bem e pense: Que legal, mais um 

dia, vou vivê-lo com alegria! 

 

Faça isso e: 

 

 Dê um abração em quem está do teu lado, 

 Dê um beijo de sopetão em teu amado, 

Transmita uma boa vibração aos mais chegados. 

 

Afague o cachorro ou o gato, 

Dê um bom dia àquele cara chato, 

Abra “aquele” sorriso imediato. 

 

Curta o sol, a chuva ou o frio e sinta: Viver é uma emoção.  

Sinta o ar inflando cada pulmão,  



 
 
 

Perceba o sangue em suas veias, a batida incessante do coração, 

Reconheça a energia que te permeia, viva cada momento com paixão. 

 

Sugue o que a vida tem a te oferecer:  

O simples fato de estar, de ser, de existir e de poder lutar. 

Isso é VIVER!!! 

Portanto, mãos à obra. Vamos estudar com alegria no coração, desfrute 

este momento, divertida cada página lida, legítima cada inspiração tida e 

faça produtiva cada hora batida. 

A edição que chega em tuas mãos... 

Esta edição será a primeira que vai ser publicada primeiramente na versão 

eletrônica, por meio do APP iBuki (exclusivo para ipad®), e por uma 

questão meramente de logística, só chegará às livrarias um pouco depois. 

Dúvidas, elogios, críticas e sugestões pelo e-mail contato@marinela.ma. 

Um beijo no coração. 

Fernanda Marinela 
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Nota à 7ª edição 

 

“O que mais surpreende é o homem, pois 

perde a saúde para juntar dinheiro, depois 

perde o dinheiro para recuperar a saúde. 

Vive pensando ansiosamente no futuro, de 

tal forma que acaba por não viver nem o 

presente, nem o futuro. Vive como se 

nunca fosse morrer e morre como se nunca 

tivesse vivido.” 

Dalai Lama 

 

Estimado leitor, mais uma vez estamos aqui juntos. Para os poucos de 

vocês que “perdem tempo” lendo minhas notas, é um prazer especial que 

sinto ao escrevê-las. Invariavelmente a redijo imediatamente após o 

término da atualização deste livro. É um momento ímpar, uma sensação 

indescritível de dever cumprido aliado a um cansaço extremo, mas é um 

dos poucos momentos em que me desnudo e me permito falar um pouco de 

mim mesma, da minha vida, sempre no intuito de passar a frente a 

experiência de vida, na esperança de que ajude alguém, que dê força para 

alcançar algum objetivo e alento em momentos difíceis. Neste exato 

momento, mais uma vez o sol está nascendo no mar da Jatiúca, em Maceió, 

e tenho o prazer de apreciar a paisagem enquanto escrevo, enquanto 

exponho brevemente minh´alma. 

As respostas sempre chegam no decorrer do ano e sinto uma grata 

satisfação com os e-mails e depoimentos lindos que recebo ao longo de 

todo o ano. 

Na última mensagem de natal que vocês assistiram na minha aula ou no 

youtube, eu falei que a vida sempre nos põe de joelhos, nos testa e sempre 

vai nos colocar para baixo. Também falei que cabe a nós mesmos fazer a 

diferença. É a gente que tem de saber achar a força para se levantar 

novamente, sem medo de “apanhar” de novo da vida. Acredite, a tal 

“força” está lá, é só achar. 

O ano de 2012 representa uma etapa marcante em minha vida, pois, 

finalmente, após 10 anos de LFG eu consegui a condição de poder dar 

minhas aulas a partir de um estúdio em Maceió. A alegria veio com muito 

trabalho e dedicação, especialmente de meu marido, Paulo Nicholas, que 



 
 
 

não mediu esforços para montar o estúdio do jeito que o LFG e eu 

quisemos. Desde fevereiro de 2012 eu posso dizer que comecei a ter uma 

vida “em família”. Que alegria! Sem mais viagens semanais, sem mais 

hotéis como moradia e, principalmente, sem ter de me separar dos meus 

mais que amados filhos. 

Falando em filhos, neste 2012 eu tive (e ainda estou tendo) o privilégio de 

conviver com um serzinho muito iluminado. Em março veio ao mundo meu 

sobrinho Joaquim, segundo filho da minha irmã. Mas, Joaquim veio ao 

mundo somente com a metade do coração, o lado direito, e nem se sabia 

se ele nasceria vivo, as chances eram bem pequenas. Já foram meses de 

UTI, quatro cirurgias, e ele continua na batalha. Nosso HERÓI, bebezinho 

que luta todos os dias para estar vivo e que nos ensina a cada minuto o 

quanto a vida é preciosa, o quanto nós precisamos dar valor a tudo que 

temos. 

E sua vida tem sido uma lição muito especial para todos nós. Um serzinho 

tão pequeno, tão inocente, tão frágil, com um lindo, sincero e genuíno 

sorriso escancarando alegria em seus olhinhos brilhantes, exalando 

emoção e se mostrando para mim e para todos dizendo: Eis-me aqui, titia, 

sou uma prova viva de persistência, de amor a vida, de viver sem medo um 

dia de cada vez, de saber amar e ser amado sem me importar com minha 

condição e com meu futuro. Futuro que vai contra todas as expectativas, 

mas que vale a pena pelo HOJE, por cada momento que passo com você, 

por cada sorriso dado e recebido, por cada batida do meu coraçãozinho, 

por cada respiração. 

Não sabemos por quanto tempo ele ficará entre nós, mas o legado que ele 

deixa em meu coração já está marcado no resto de minha vida: viver, 

aproveitar, sorver cada momento que a vida nos oferece. 

E nós, que temos o privilégio de estar à sua volta, aprendemos como 

muitas vezes somos injustos com a vida, como reclamamos de besteiras, 

como somos intolerantes com as coisas que não saem exatamente como a 

gente quer, como temos pena de nós mesmos por banalidades...  

Mas sabemos do nosso potencial, sabemos que podemos ir à luta... 

O que importa é ser feliz a cada dia, viver intensamente cada momento, 

aproveitar cada instante que nós temos junto às pessoas que amamos. É 

beijar muito, abraçar muito, agradar muito àqueles que estão do nosso 

lado. É respeitar os limites e defeitos do outro. É suportar com resignação 

as contrariedades da nossa vida. E lutar com toda garra por aquilo que nós 

acreditamos e queremos... 



 
 
 

E é com este espírito que coloquei a citação de Dalai Lama no início, para 

tentar passar a você, querido Leitor, a lição do Joaquim: de que devemos 

viver pensando no hoje, nos momentos presentes, curtindo quem está ao 

nosso lado hoje (filhos, pais, irmãos, amigos...) e aproveitando o que 

temos AGORA. 

Vivemos uma vida cheia de incertezas, de ansiedades, de previsões e de 

momentos em que nos sentimos pequeninos diante das adversidades da 

vida. Não pense que isso é um privilégio teu (rsrs). Todos nós temos os 

nossos momentos assim. Mas nestes momentos, quando estamos nos 

sentindo em uma tormenta, no fundo do poço, devemos procurar aquela 

luzinha no lugar onde geralmente nunca olhamos... Dentro dos nossos 

corações. 

Tomem o exemplo desse “gigante”, que leva a vida sempre por um fio e 

que, ao mesmo tempo é capaz de enfrentar tudo, de desafiar prognósticos 

e de não só se manter vivo, mas de ainda nos dar um sorriso genuíno e um 

lindo brilho nos olhos! 

No concurso... No trabalho... 

A luta pelo sonho concurso é algo muito bom, algo que deve ser visto com 

muita energia positiva. Ao contrário do que muitos pensam, essa não é 

uma carga pesada demais a ser carregada, não é um problema, não é algo 

negativo. Abra os olhos e veja que chance maravilhosa que você está tendo 

na sua vida, que bom que você está aqui, que bom que você está lutando, 

que bom que você pode e quer lutar! Acredite, você pode e vai conseguir! 

Acredite, a sua hora vai chegar! 

Podemos sim vencer nossos desafios pessoais, podemos sim alcançar 

nosso objetivo, mas podemos e devemos fazê-lo vivendo e apreciando o 

presente. Claro que temos de pensar no futuro, mas não podemos, nunca, 

esquecer de aproveitar o presente. 

Nessa perspectiva, me faz um favor? Olha para o lado, ou pega o telefone 

ou entra na internet e diz para alguém que você gosta: “só pra dizer que te 

amo”. Depois me conta como foi pelo contato@marinela.ma. 

No mais, além do estúdio e de Joaquim, muita coisa boa aconteceu e está 

para acontecer. Esta será a primeira edição da “revolução”! Estou 

atualizando este livro pensando na versão especial que sairá no começo de 

fevereiro na versão eletrônica, por meio do app iBuki, que estará 

disponível, por enquanto, na APPSTORE apenas para usuários de ipad. 



 
 
 

Trata-se de um meio muito legal, que eu mesma já estou usando e todos 

vocês poderão buscar mais informações no site www.ibuki.com.br. Creio 

que estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Você 

já parou para pensar há quanto tempo não revela uma foto? Ou vai a uma 

loja de CDs? Pois é, em poucos anos nos perguntaremos há quanto tempo 

não vamos em uma livraria. Já se imaginou levando 30, 40 livros na 

mão?!?!?! 

Outra boa nova é a OAB. Ousei e me candidatei na chapa RENOVA OAB-AL, 

e ganhamos! Faço parte agora do Conselho Federal da OAB. Isso 

representa um novo desafio em minha vida, um “ramo” que não conheço e 

do qual nunca havia participado, mas me senti impelida a isso porque acho 

que os meus alunos, advogados “concurseiros” não estão devidamente 

representados na Ordem. Sempre entendi que a participação política é 

necessária a todo cidadão que vive em uma democracia. Temos a 

obrigação de, no mínimo nos inteirar e cobrar as ações devidas dos 

políticos, pois se ignorarmos, seremos condizentes com as injustiças que 

entendemos serem cometidas. 

Deste modo, tomada pelo sentimento de que falta alguém que levante a 

bandeira dos advogados-concurseiros, fui, eu mesma, assumir o posto, e 

me coloco à disposição de cada um de vocês advogados, concurseiros ou 

não, jovens ou não para que me ajudem a defender seus interesses na 

Ordem. 

Mas... E o livro, Marinela? 

Bem, está mais uma vez atualizado até o dia 01.01.2013, com novas 

jurisprudências, comentários sobre a Emenda Constitucional 70 e o Regime 

Complementar de Previdência, que interferem na vida dos servidores 

públicos, além das novas súmulas, repercussões gerais e alterações 

legislativas do ano de 2012. 

Espero que gostem e aproveitem! 

Olhem para o futuro, mas não se esqueçam de aproveitar o presente. 

Um carinhoso abraço. 

Fernanda Marinela  

 

 

 



 
 
 

Nota à Sexta Edição 

Rir... 

Ria das coisas à sua volta, de seus 

problemas, de seus erros. 

Ria da vida. E ame, antes de tudo a você 

mesmo. 

A gente é capaz de ser feliz quando é capaz 

de rir de nós mesmos! 

 

São exatamente 3:45 da manhã, lua plena, silêncio arrebatador intercalado 

pelo barulho das pequenas ondas do mar de Maceió se desmanchando na 

areia. Estava completamente insone quando tive vontade de escrever esta 

nota. Aqui, sentada em meu escritório, em casa, atualizando esta edição e 

pensando: SERÁ QUE VOCÊ SE TOCOU QUE QUEM ESCREVEU ESTE LIVRO 

FOI UMA PESSOA? 

 Comecei a pensar sobre isso... 

A indagação é mais profunda do que pode parecer. Falo de humanização 

das coisas, de sabermos que um livro é apenas um meio, um instrumento 

de comunicação de uma pessoa para com outras, mas de modo muito 

íntimo e pessoal. 

De fato, eu não conheço você, e a recíproca provavelmente é verdadeira, 

contudo as coisas que estou colocando neste trabalho serão absorvidas de 

uma forma e em um momento todo especial, em que você se despluga do 

mundo e entra num estágio de concentração tal que permite que minhas 

palavras sejam fixadas na tua mente de uma forma muito própria e 

totalmente única. E isso é fantástico! 

Digo isso porque cria-se um elo muito especial ao qual nunca nos demos 

conta: eu FERNANDA estou agora falando com VOCÊ meu leitor, e você vai 

me ouvir da forma e no tempo próprios e de um jeito único, o seu. Assim, 

quando você estiver lendo, lembre-se que tudo que está aqui foi escrito 

por alguém, uma pessoa igualzinha a você, com família, problemas, 

alegrias e tristezas, com momentos altos e baixos, mas que dedicou muito 

tempo, sacrifício e esforço para expor em páginas todo o seu 

conhecimento. 



 
 
 

Por isso a minha extrema preocupação com a linguagem utilizada nesta 

obra. Escrevo com o objetivo de facilitar a absorção do conteúdo. Meu 

marido costuma dizer que existem dois tipos de professores/autores: 

Aqueles que querem mostrar que sabem a matéria e aqueles que querem 

transferir conteúdo. Tento sempre escrever para me encaixar na segunda 

opção, afinal, de que adianta ter um livro com toda a literatura cientifico-

jurídica e que ninguém (ou apenas poucos) entende(m)? 

Escrevo para pessoas, gente como a gente, escrevo livremente, sem me 

preocupar com riqueza de vocabulário, com estilo científico, tampouco com 

terminologia técnica. Minha maior preocupação é com VOCÊ que está lendo 

agora, que tirou dinheiro do bolso e comprou este livro para aprender 

Direito Administrativo. Afinal, é por isso que você está aí lendo... 

Sabe, como todo ser humano, em alguns momentos da minha vida eu me 

pego escutando minha voz interior, aquela que os psicólogos costumam 

chamar de alter ego. Os famosos anjinho e diabinho do desenho animado 

de nossas infâncias. O diabinho sempre dizendo: “Você não pode... você 

não consegue... desista...”, mas também tem o anjinho dizendo: “Força! 

Coragem! Se mexe e vá se ajudar, porque TUDO só depende de você!” 

Procuro sempre repetir os ditos do meu anjo, inclusive nas aulas, porque 

TUDO só depende de você, só depende do  quanto você quer mesmo. 

Ao longo da história, pessoas normais se tornaram grandes, homens e 

mulheres transformaram este mundo movidos unicamente pela paixão, 

pela vontade de fazer algo diferente, calcados apenas na sua força interior, 

na vontade de fazer acontecer algo em que acreditavam, algo que 

almejavam, por mais que os outros ou uma parte de sua mente dissessem 

ser impossível, mas tiraram, do fundo d´alma a força e a dedicação 

necessárias para seguir em frente, não fugir da luta e enfrentar o maior de 

todos os nossos obstáculos... nós mesmos. 

Digo nós mesmos porque a vida é dura, a vida é cruel! Comigo, contigo, 

com outros menos ou mais privilegiados. A vida vai sempre tentar derrubar 

a gente, e vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde a gente sempre toma 

uma rasteira, ou várias. Mas nós temos uma escolha, e nossa escolha é 

decidir se vamos ficar caídos, de joelhos, ou se vamos nos levantar, e 

seguir em frente.  

Nossa mente é capaz de coisas maravilhosas, basta querermos fazer 

alguma coisa, colocarmos isso em foco, corrermos atrás com dedicação e 

concentração, que um belo dia, alcançamos a “linha de chegada” 



 
 
 

A vitória, o objetivo alcançado não depende de glórias, mas sim de 

fracassos anteriores, do quanto nós conseguimos aprender com eles. Não 

existe ninguém vitorioso de verdade que não tenha experimentado 

derrotas. A diferença é a forma como conseguimos lidar com elas e 

aprender com nossos revezes.  

Problemas na vida, quem não os tem? Todos nós temos problemas, eu 

mesma tenho vários, alguns aparentemente maiores, outros nem tanto. O 

que muda é a forma de encararmos e o aprendizado que levaremos com 

eles. Os problemas, como tudo na vida, tem um lado bom. Cresça com eles, 

aprenda, chore, grite, fique triste... Mas enxugue as lágrimas, medite, 

levante a cabeça, reúna forças e coragem... E volte a perseguir o seu 

objetivo. 

A felicidade não é garantida para todos, isso é fato, mas nós temos o 

direito de buscá-la, e é disso que é feita a vida, da nossa eterna busca por 

aquilo que nos faz simplesmente ser “feliz”. E por mais que nos 

esforcemos, por mais que a gente corra, talvez nunca consigamos 

encontrar até nos darmos conta de que a felicidade não está no mundo lá 

fora, ela está neste mesmo lugar de tua mente em que estamos tendo este 

bate-papo: lá dentro de você. No lugar da mente onde estão o “anjinho” e 

o “diabinho”. Só cabe a você controlá-los, pôr as ideias em ordem e 

encontrar o caminho. Ela existe nas pequenas coisas da vida, em um beijo, 

em um carinho, em um olhar, em um momento de alegria, na existência de 

coisas simples às quais nem damos valor e que nos são tão caras: amor, 

carinho, afeto, caridade, saúde, família, perdão. Então, refaça sua mente, 

limpe seus pensamentos, ache sua força interior,  ela está aí, e faça!!  

Então vamos deixar de conversa e, AO TRABALHO! 

Nessa edição foram atualizados e incluídos pontos importantes do Direito 

Administrativo.  Dentre eles o RDC – Regime Diferenciado de Contratações 

introduzido pela Lei nº 12.462, de 05.08.2011, as novidades sobre os 

concursos públicos e a posição do STF sobre o direito subjetivo à 

nomeação.   A obra conta também com a atualização de jurisprudência, 

incluindo as súmulas correlatas e diversas repercussões gerais pertinentes 

a cada tema, algumas com simples declaração e outras com mérito já 

decidido. 

Aproveito também essa oportunidade, tal qual nas edições anteriores, para 

agradecer.  Inicialmente, à toda equipe da Editora Impetus, que cuida 

desse trabalho e de mim com tanto carinho e atenção. À revisora Carmem 

Becker, a sua participação é fundamental para que a obra cumpra seus 

objetivos, muito obrigada. À minha colaboradora, hoje grande amiga, 



 
 
 

Tatiany Brito, história construída com anos de trabalho, muito estudo e 

dedicação, parabéns. Ao amigo e sempre mestre, Luiz Flávio Gomes, 

obrigada pela confiança. 

À minha especial família obrigada pela colaboração e desculpe as 

ausências. Aos meus dois Príncipes, Pedro Nicholas e Luiz Fernando, 

obrigada pela felicidade de ser mãe, obrigada pelo aprendizado de cada 

dia, obrigada pelo sorriso. Ao meu companheiro e marido, Paulo Nicholas, 

obrigada, obrigada, obrigada, todos os dias muito obrigada, pela 

compreensão, pela ajuda, pela ousadia. Aos nossos amigos agradeço o 

apoio.  Por fim, a todos os meus leitores e fiéis alunos, agradeço a 

colaboração e o carinho, sem vocês nada disso teria sentido. 

Em caso de dúvidas, contatos e sugestões escrevam para: 

contato@marinela.ma 

Abraços 

Fernanda Marinela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nota à Quinta Edição 

 

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem 

perder o que, com frequência, poderíamos 

ganhar, por simples medo de arriscar. 

(William Shakespeare) 

 

EU 

Mais uma edição, a quinta. Trata-se de uma vitória pessoal, pois neste 

exato momento estou grávida de meu segundo filho, saindo de uma 

cirurgia – graças a Deus bem-sucedida – do meu primogênito, e 

trabalhando em pleno período de férias e festas em Maceió! Resolvi 

esperar até janeiro para fechar a edição, pois o Legislador e o Judiciário 

tornaram-se experts em realizar importantes mudanças às vésperas do 

final do ano. 

Mas, vale a pena! Digo isso pelo carinho que recebo de vocês leitores, dos 

alunos queridos, das autoridades que me cumprimentam, daqueles que me 

escrevem, mandam mensagens, ou se manifestam das formas mais 

inusitadas que – tenham certeza – me enchem de felicidade e me dão 

forças para seguir em frente (mesmo com menino, gravidez, praia, verão 

etc.), pois a vida é feita de escolhas, e eu escolhi este caminho: estudar, 

escrever, ensinar. 

Faço isso não por status ou por dinheiro, faço isso por opção, esta é a 

minha opção para ser feliz, esta é a vida que escolhi para mim e que, 

felizmente, permite ajudar a quem quer aprender essa matéria tão fecunda 

que é o Direito Administrativo brasileiro. E esta é a mensagem que gostaria 

de passar para você, exatamente para você que está sentado agora numa 

mesa de estudos, no escritório ou deitado no sofá folheando o “livro novo”: 

FAÇA O QUE VOCÊ GOSTA, não tenha medo de arriscar para ser feliz! Pois, 

mesmo que você não atinja o seu objetivo, a mera tentativa já vale a pena. 

 

VOCÊ 

Escolher um caminho é difícil – principalmente se ele for tortuoso – mas 

seguir nele é sempre bom, persistir é ainda melhor, e alcançar o objetivo é 

simplesmente indescritível. Contudo, não esqueça nunca, mas nunca 



 
 
 

mesmo, que, alcançando ou não a sua meta de vida, o objetivo de cada um 

de nós é... Ser feliz. Seja feliz escolhendo sua meta, seja feliz correndo 

atrás dela, e seja feliz ao alcançá-la, pois assim as coisas ficam muito mais 

fáceis, leves e acabam acontecendo naturalmente. Digo isso por 

experiência própria. 

Escolha, faça, arrisque, persista, confie em você, não tenha medo, erre, 

caia, levante, aprenda, tente de novo, e de novo e de novo... Pronto, você 

acertou! 

 

A OBRA 

O grande desafio desta quinta edição foi atingir todos os perfis. Digo isso 

porque o público leitor aumentou e se diversificou. Várias pessoas que 

leram a primeira edição na qualidade de “concurseiros”, por exemplo, já 

são hoje operadores do Direito: funcionários públicos, advogados, 

consultores etc. Isso aumentou muito a minha responsabilidade, haja vista 

que hoje a obra não pode abarcar apenas o ponto de vista do concurso, 

mas também o do operador do Direito, do estudante de graduação e  

de quem lida com a Administração Pública ou, melhor, o livro hoje tem a 

missão de ensinar Direito Administrativo a qualquer um que queira 

aprendê-lo. Tudo isso sem abrir mão do estilo da obra, que se destina a 

ensinar e transmitir o conhecimento da matéria da forma mais didática 

possível, vez que de nada adianta, no meu entender, uma obra complexa, 

mas incapaz de transmitir as suas ideias. 

Essa edição, com todas as novidades do ano de 2010, conta com 

informações importantes como a Lei nº 12.232, de 29.04.10, que define as 

novas regras sobre licitações e contratações de serviço de publicidade. 

Também já comentamos as mudanças introduzidas na Lei nº 8.666/93, 

introduzidas pela Medida Provisória  

nº 495, convertida na Lei nº 12.349, de 15.12.10. No tema “servidores 

públicos”, também tivemos mudanças, a Lei nº 8.112/90 foi alterada pela 

Lei nº 12.269, de 21.06.10, que também já introduzimos nesse trabalho. O 

Decreto nº 6.944/09, que disciplina os concursos públicos para o âmbito 

federal, também foi alterado pelo Decreto  

nº 7.308/10. O Conselho Nacional do Ministério Público publica novas 

regras para atividade jurídica com a Resolução no 57/10 (alterando a 

Resolução nº 40).  

Além desses diplomas legais, o ano de 2010 foi marcado por julgamentos 

importantes em nossos tribunais superiores.  Novas súmulas, como, por 



 
 
 

exemplo a Súmula nº 466, do STJ, publicada no dia 25.10.10. Inúmeros 

assuntos em Direito Administrativo, que se apresentavam de forma muito 

divergente, foram enfrentados pelo STF, reconhecendo o Tribunal a 

repercussão geral para o tema e resolvendo com efeito vinculante a 

controvérsia.  No STJ, os recursos com efeitos repetitivos também 

representaram instrumento eficaz na solução de diversos temas polêmicos. 

Creio que agora acertei a mão no tocante ao ritmo de trabalho de 

atualização da obra, graças a um pouco de disciplina, à ajuda da minha 

assessoria e ao especial método de acompanhamento da Editora Impetus, 

que ajudou com técnicas que eu desconhecia, permitindo-me imprimir um 

ritmo constante de atualização e uma revisão paulatina e minuciosa do 

trabalho, acompanhando cada processo, analisando cada ponto e revisando 

o todo ao final, tudo de modo constante e incessante, porém sem pressa, 

pois o mais importante é a qualidade da obra. Assim, muito humildemente, 

entrego este livro a você, certa de que ainda há coisas a melhorar (como 

tem de ser todo livro), mas consciente de que dei o melhor de mim. 

O ano de 2011 começa para mim como “tecnológico”, pois passei o 

segundo semestre de 2010 aprendendo a usar o universo digital disponível 

para que agora o leitor, operador do Direito, possa contar com uma 

atualização quase diária do Direito Administrativo, utilizando-se 

basicamente de três ferramentas: meu site www.marinela.ma, meu twitter 

@fermarinela, e ainda o mais importante, o INJUR – Instituto Cultural para 

a Difusão do Conhecimento Jurídico, www.injur.com.br. 

Este último é um projeto iniciado por 10 professores (Rogério Sanches, 

Alexandre Gialluca, Marcelo Novelino, William Douglas, Agostinho Zechin, 

Daniel Assumpção, Flávio Tartuce, Tathiane Piscitelli e Renato Brasileiro), 

do qual tenho a honra de ser a Presidente, e que possui como objetivo 

primordial a difusão do conhecimento, por meio da publicação de vídeos, 

notícias e artigos das principais matérias do Direito, inclusive Direito 

Administrativo.  Assim, além deste livro, você poderá se atualizar e assistir 

a vários vídeos meus na área do www.injur.com.br, tudo de modo gratuito, 

basta apenas se cadastrar.  

Deste modo, é de se julgar que esta obra evoluiu, não se limita mais ao 

livro físico, mas a todo um conjunto de formas de transmissão de 

conhecimento que é acessível por meio da internet. Claro que o livro é 

imprescindível, porém, aquele que deseja complementar os conhecimentos 

pode fazê-lo acessando o Injur.  

 



 
 
 

AS PESSOAS 

Este livro é fruto de um trabalho em equipe. É preciso toda uma estrutura 

para que uma pessoa possa elaborar uma obra técnica como a presente. 

Tem de ter não só a compreensão, mas também o apoio da família, o 

incentivo dos amigos, o trabalho de secretariado, a assessoria técnica para 

a realização da triagem, a equipe de acompanhamento processual, a 

revisão de português e a equipe editorial para cuidar do acabamento e da 

apresentação da obra; além daquelas pessoas, às vezes desconhecidas, 

que nos dizem coisas tão bacanas e que costumo chamar de “equipe 

emocional”. 

Assim, aproveito essa oportunidade para mais uma vez agradecer ao meu 

editor, William Douglas, hoje também meu amigo pessoal. Obrigada 

sempre pelo apoio e pela confiança, obrigada pelo carinho com que cuidou 

na nossa quinta edição, obrigada.  

À toda equipe da Editora Impetus, que me atende com tanta atenção, que 

se dedica com afinco aos nossos projetos, muito obrigada a cada um de 

vocês. À revisora Carmem Becker, que atenciosamente conferiu cada ponto 

desse trabalho, obrigada e parabéns. À minha grande colaboradora Tatiany 

Brito que há anos está comigo nessa trajetória e que a cada dia se 

aperfeiçoa mais, obrigada pela sua dedicação e carinho, sou eternamente 

grata pela ajuda. Ao amigo e sempre mestre, Luiz Flávio Gomes, obrigada 

pela chance, obrigada pela confiança. 

A todos os meus familiares e amigos, sempre obrigada, pela ajuda, pela 

paciência, pela cooperação. Com certeza, sem cada um de vocês, nada 

disso seria possível. Ao  

meu filhinho, meu Príncipe, Pedro Nicholas, obrigada pela compreensão e 

espera. Ao meu amado marido, Paulo Nicholas, obrigada pela ajuda, pela 

ousadia e por suas grandes ideias. A todos os meus alunos e leitores, 

obrigada pelas colaborações, pelo respeito e pelo carinho. 

Em caso de dúvidas, contatos e sugestões escrevam para: 

contato@marinela.ma 

Um grande abraço e,  

Boa leitura!!!  

 

 

 



 
 
 

Nota à Quarta Edição 

Na vida, não existem soluções.  

Existem forças em marcha:  
é preciso criá-las e, então,  
a elas seguem-se as soluções. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

Finalmente! Após tantos anos, tantos pedidos, tantos sacrifícios e 

contratempos... Eis aqui o meu Manual. E desta vez segue completo, sem 

divisão de volume, tomo etc. 

Só para lembrar – e para aqueles que não me conhecem – esta é a quarta 

edição do que considero meu primeiro “filho”. A história começou em 

2004, quando firmei o compromisso com os meus alunos de lançar meu 

livro. Fechei contrato com a Editora e parti para esta aventura. Porém, no 

início de 2005 me mudei para Salvador, e o tempo foi se esgotando, até o 

momento em que decidi dividir a obra em dois volumes e publicar no 

primeiro semestre de 2005 o primeiro, ficando o volume II para o segundo 

semestre. 

Assim, em meados de 2005, lancei meu Direito Administrativo, volume I, 

com oito Capítulos. Ocorreu que, para minha surpresa, a edição se esgotou 

em apenas trinta dias! 

Diante do sucesso, confesso que senti ainda mais o peso da 

responsabilidade, pois foi justamente na época em que o Direito 

Administrativo começou a passar por reformas profundas e frequentes. 

Todos os meses havia uma decisão importante ou uma nova lei. Assim, 

meu tempo foi todo tomado para atualizar o volume I, e quando dei por 

mim, não tive mais tempo para escrever o volume II.  

Mais uma grata surpresa, a segunda edição se esgotou em quarenta e 

cinco dias, e os alunos queriam mais! Porém, sempre tive a consciência da 

minha responsabilidade em manter o livro o mais atual possível e, 

confesso, tudo isso aliado ao meu perfeccionismo, me fez esquecer um 

pouco o sonhado volume II para “criar” meu “filho” ainda pequeno (refiro-

me ao volume I). 

Pelos mesmos motivos, a terceira edição saiu em 2007 apenas com o 

volume I e, novamente se esgotou em quarenta e cinco dias, motivo que 

fez a editora lançar, de imediato, uma segunda tiragem, que se esgotou no 

mesmo prazo. 



 
 
 

A partir daí ocorreu um turbilhão de coisas na minha vida. Voltei a morar 

em Maceió, minha querida Maceió..., engravidei e experimentei a maior 

experiência, acreditem, a maior, melhor e mais sensacional aventura pela 

qual um ser humano pode passar: tive um filho. 

Pedro se tornou o centro das atenções de minha vida, nada mais 

interessava para mim, muito menos o “primogênito livro”. Confesso que 

cheguei mesmo a pensar em largar a atividade acadêmica e me tornar 

dona de casa. 

Mas, a vida continua, as coisas entram nos eixos e os meus queridos 

alunos... Não poderia deixá-los na mão. Assim, tive a grata oportunidade 

de conhecer William Douglas, um verdadeiro mestre na arte de se atingir 

objetivos e de superação pessoal, que felizmente veio a se tornar meu 

editor. Graças às suas palavras, às nossas conversas e ao seu estímulo, 

finalmente saiu esta quarta edição. 

Trata-se de uma nova obra, pois de 2007 até 2010, muita coisa nova 

aconteceu, o que levou os Capítulos que constavam do volume I a uma 

reforma profunda, inclusive em determinados conceitos. E mais, agora a 

obra está completa, pois a ela foram acrescentados mais sete Capítulos 

que envolvem o programa do Direito Administrativo pátrio. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a algumas pessoas 

especiais que, a cada dia, contribuem para realização do meu sonho de 

escrever. Primeiramente ao meu editor e amigo William Douglas que 

também me incentivou, abriu portas e cuidou com muita atenção do nosso 

trabalho. À minha equipe de trabalho, Maria Carolina Sales Rodrigues e 

Alene Trindade Bandeira, que participam do meu grupo de estudos e me 

ajudam no árduo trabalho de pesquisa, obrigada pela dedicação. À minha 

revisora de português, professora Lígia Dalva Ataíde Lima Silva, que já me 

acompanha há algum tempo, obrigada pelo carinho e responsabilidade 

nesse trabalho. À também revisora de português, que dividiu esse 

trabalho, em razão do exíguo tempo para entrega à editora – a professora 

Ivanilda Soares de Gusmão Verçosa – obrigada por ter aceitado esse 

desafio, obrigada pela ajuda. 

Aproveito ainda para expressar minha gratidão e meu amor aos meus 

familiares e amigos. Aos meus pais, Eduardo e Conceição, obrigada pelos 

exemplos, obrigada pela vida. A todos os meus familiares, irmãos, 

cunhados, sobrinhos, sogros, avós, tios, primos, que sempre acreditaram 

no meu potencial e sempre estiveram do meu lado, cada um a seu modo, 

obrigada pelo respeito. Ao meu sempre amado marido Paulo Nicholas, 

obrigada pela compreensão e pelo apoio nos momentos mais difíceis. 



 
 
 

Obrigada, meu filhinho lindo, meu Príncipe Pedro, obrigada por estar 

comigo nessa trajetória. A todos que estiveram do meu lado nessa fase tão 

especial da minha vida, que esperaram pacientes dias e noites na frente do 

computador, que me deram apoio e muita energia positiva, meu muito 

obrigada. 

Dizem que na vida a pessoa, para ser realizada, deve plantar uma árvore, 

ter um filho e escrever um livro. Se isto for verdade, já cumpri meu ciclo. 

Saibam que esta obra, este livro, continua sendo um filho para mim, meu 

“primogênito” é fruto de muita concentração, sacrifício, esforço e dúvidas 

muito grandes de minha parte, pois, como diz Orson Welles,  

“É preciso ter dúvidas. Só os estúpidos têm uma confiança absoluta em si 

mesmos.” Esta obra é resultado de uma abdicação de vida pessoal, da 

privação de horas de sono, de estresse, de conflitos internos e de muita, 

mas muita dedicação e amor ao que se faz. 

Tal qual o filho e a árvore, esta obra é mais uma semente que planto, é 

mais um grão que semeio na esperança de que renda bons frutos. 

Não acredito na história da árvore-filho-livro, creio mesmo é na semeadura 

do bem, acredito que recebemos de volta na vida tudo aquilo que 

plantamos e que se nos dedicarmos à prática do amor desinteressado, aí 

sim, podemos nos considerar uma pessoa realizada. Pois “o homem não 

morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de amar” (Charles 

Chaplin). 

E é dentro deste conceito que entrego este livro a você, leitor, seja você 

aluno de graduação ou de pós, seja aluno da OAB, seja “concurseiro”, seja 

advogado, juiz, promotor, procurador, ou operador do Direito. Peço que 

tenha este livro como uma ferramenta, fruto de muita dedicação e esmero 

de minha parte, no intuito de ajudá-lo a alcançar o seu objetivo. Deposito 

em cada exemplar muita energia positiva, seja para você que está lendo 

esta nota na mesa de seu escritório, na sua casa, na sala de estudos do 

cursinho, na sala, deitado num sofá, num avião, ou em qualquer lugar, 

imerso em seus pensamentos, lembre-se dessa frase: NUNCA DESISTA! 

NÃO DEIXE QUE NINGUÉM CONSIGA TIRAR A SUA CHAMA INTERIOR!!! 

Saiba que é justamente quando estamos na pior fase da luta para 

realizarmos os nossos sonhos que conseguimos nos superar e ultrapassar 

os limites, e pense sempre no mais importante: VOCÊ. 

Esclareço que este livro não é (e espero que nunca seja) um trabalho 

acabado.  

O Direito Administrativo está em plena ebulição, os Tribunais Superiores 



 
 
 

resolveram tomar as rédeas onde o legislador foi omisso, enquanto os 

demais Poderes encontram formas e “formas” de modificar vários 

conceitos há muito solidificados. É um excelente momento para o 

nascimento de um novo Direito Administrativo, o que exige uma constante 

e minuciosa atualização. 

Nestes termos, submeto humildemente minha obra a críticas, sugestões e 

opiniões pelo e-mail contato@marinela.ma, bem como sugiro ao leitor que 

não deixe de acompanhar as novidades mais recentes em meu site: 

www.marinela.ma, onde você poderá se cadastrar e receber 

periodicamente as notícias mais recentes e importantes para se manter 

atualizado. No mais, desejo uma BOA LEITURA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nota à Terceira Edição 

 

Uma nova edição e o interminável trabalho de atualização. Mais uma vez, 

corrigimos erros e atualizamos legislação, doutrina e jurisprudência. Nos 

Tribunais, novos precedentes foram instituídos, novas decisões proferidas, 

novas orientações consolidadas e, como não poderia deixar de ser, novas 

discussões surgiram. Os nossos legisladores, como de costume, inovaram 

substancialmente o ordenamento. Com certeza muitos erros e acertos 

surgirão. E, assim, uma nova atualização se fez necessária. 

Apresento o rol da legislação modificada nesta edição: – Emenda 

Constitucional  

no 53/06 – que dá nova redação aos arts. 7o, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 

da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, introduzindo regras que proporcionam a melhoria da 

educação e do ensino no país. 

– LC no 123/06 – dispõe sobre as microempresas e empresas de 

pequeno porte, criando para estas pessoas jurídicas regras próprias sobre 

as licitações públicas, além de outras. 

– Lei no 11.355/06 – cria diversas carreiras e institui o auxílio-moradia 

para os servidores públicos da União. 

– Lei no 11.417/06 – altera a lei de processo administrativo, Lei no 

9.784/99, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado 

de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras 

providências. 

– Lei no 11.445/07 – disciplina o serviço de saneamento básico e altera 

a Lei no 8.666/83, criando uma nova hipótese de dispensa de licitação, 

permitindo a contratação direta de associações ou cooperativas formadas 

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 

público como catadores de materiais recicláveis. Com certeza a mais 

interessante. 

– Decreto no 5.977/06 – dispõe sobre as parcerias público-privadas 

definindo regras para a apresentação de projetos, estudos, levantamentos 

ou investigações, elaborados por pessoa física ou jurídica da iniciativa 

privada, a serem utilizados em modelagens de parcerias público-privadas 

já definidas como prioritárias no âmbito da administração pública federal. 



 
 
 

– Decreto no 6.017/07 – dispõe sobre os consórcios públicos 

instituindo regras para sua contratação.  

E para os meus queridos leitores: 

Bom mesmo é ir à luta com determinação e abraçar a vida com paixão, 

perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem 

mais se atreve e a vida é muito para ser insignificante.  

 Charles Chaplin 

 

A vida é assim, devemos ser hábeis para tirar partido de todas as 

circunstâncias, inclusive das mais danosas e das mais críticas. Devemos 

saber manipular não só os nossos sentimentos, mas também os nossos 

pensamentos; devemos ser autores e personagens principais de nossas 

histórias. Crescer e fortalecer-nos em cada momento, em cada dificuldade. 

O ser humano, qualquer um, não tem qualidades constantes que o tornem 

inabalável, tampouco não tem defeitos que o tornem incapaz de algo. Na 

crise, os piores soldados podem transformar-se, revelando-se excelentes 

guerreiros. 

Sábios são sempre os ensinamentos de nossa mãe natureza. Basta 

comparar-nos à água corrente, este bem maravilhoso e, com certeza, 

aprenderemos muito. Da mesma forma que a água que corre evita as 

alturas e se precipita nas planícies, nós devemos evitar o que nos põe para 

baixo e procurar lembrar as alegrias, as coisas que nos motivem. Ao longo 

de seu curso, a água molda-se ao terreno onde corre. Da mesma forma, 

nossa conduta deve se adaptar ao modo de vida exigido para a realização 

dos nossos sonhos. 

A água sem queda não pode correr; uma pessoa sem vontade não pode 

vencer. Lutar sempre, com a coragem, a ousadia e a determinação de um 

guerreiro invencível. 

Lembre-se: a vida não vai nos dar nada, ela somente troca. Descubra o 

preço de seu sonho e pague-o, um pouquinho de cada vez, todos os dias e, 

quando você menos esperar, ele estará em suas mãos. Saiba que nem 

mesmo o Universo pode criar algo do nada, gratuitamente, sem atender à 

dinâmica natural. 

A vida é assim... Os cinco elementos da natureza não se encontram sempre 

juntos, tampouco são igualmente puros. As quatro estações não se 

sucedem da mesma maneira a cada ano. O alvorecer e o poente não estão 



 
 
 

sempre no mesmo ponto no horizonte. Alguns dias são longos; outros são 

curtos. A lua cresce e decresce e nem sempre é brilhante. 

Para tanto precisamos aprender que tudo tem o seu tempo certo, que para 

Deus tudo tem a sua hora e nada é por acaso em nossas vidas. Lembremo-

nos de que a nossa verdade não é a única. 

Sabemos que não é possível ter tudo ao mesmo tempo, é preciso abrir 

mão, dedicar-se,  

lutar muito e, com certeza, tudo será possível. Esta é a lei da vida... 

Sucesso e sorte! 

Agradeço imensamente à querida Tatiany Santos de Brito pelo cuidadoso 

trabalho de pesquisa. À professora Lígia Dalva Ataíde Lima Silva, o meu 

muito obrigada pelo trabalho de revisão desta obra. Agradeço ainda ao 

amigo Ricardo Didier, meu editor. 

Por fim, agradeço antecipadamente a todos os antigos e futuros leitores 

desta obra, lembrando que, como qualquer livro, ele nunca será um 

trabalho definitivo, por isso receberei humildemente todas as críticas e 

sugestões de forma construtiva no e-mail: 

fernandamarinela@editorajuspodivm.com.br, colaboração que agradeço 

desde já. 

Maceió, 12 de fevereiro de 2007. 

A Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nota à Segunda Edição 

Esta segunda edição foi cuidadosamente atualizada com importantes 

discussões doutrinárias e recentes jurisprudências. Corrigimos erros, 

introduzimos pequenos acréscimos, além das inovações normativas 

editadas neste período, inclusive as novas Emendas Constitucionais até a 

de número 52. 

Em seguida, uma breve lista dos novos diplomas que foram objeto de 

estudo ou referência nesta edição: 

– Lei no 11.182, de 27.09.2005, que institui a Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC); 

– Lei no 11.196, de 21.11.2005, que institui o Regime Especial de 

Tributação e altera a Lei no 8.666/93 e a Lei no 8.987/95, dentre outras 

leis; 

– Lei no 11.204, de 05.12.2005, que altera a estrutura da Presidência da 

República e seus Ministérios, além de outras providências; 

– Resolução no 07, de 18.10.05 e Resoluções no 01 (de 07.11.05) e no 07 

(de 17.04.06) que objetivam impedir o nepotismo no Poder Judiciário e no 

Ministério Público; 

– Decreto no 5.504, de 05.08.2005, que determina a adoção do pregão 

como modalidade licitatória sempre que se tratar de contratação de bens e 

serviços comuns, apontando a sua forma eletrônica como procedimento 

preferencial. 

Aproveito ainda a oportunidade para agradecer imensamente aos meus 

queridos alunos e leitores que tanto colaboraram com as adaptações deste 

trabalho e sempre me incentivaram na realização deste sonho. Obrigada 

por todas as palavras de carinho, por todas as manifestações de apreço e 

todo o respeito pelo meu trabalho. E saibam sempre que... 

Na construção da nossa história é preciso ter coragem e não desistir 

jamais. 

A caminhada em busca de nossos sonhos, nem sempre tranquila e breve, 

exige, na maior parte de seu percurso, muita força interior e resistência 

para superar os obstáculos e colher bons frutos mesmo nas piores crises. A 

vida nos apresenta inúmeras lições difíceis, e nós precisamos ter a 

capacidade de compreender e crescer em situações adversas, o que só os 

sábios conseguem. 



 
 
 

Lembremo-nos de que “nem sempre vai ser assim”, já dizia uma antiga 

fábula oriental. Conta a história que um rei pedira ao homem mais sábio de 

seu reino que escrevesse algo para ser lido apenas num momento 

realmente desafiador, nas situações mais difíceis. Tempos depois, o reino 

foi atacado, e o rei teve de partir, sem nada, para o exílio. Na solidão 

amargurada, leu enfim a frase que o sábio lhe escrevera: “nem sempre vai 

ser assim”. Mais tarde, o rei reconquistou o que perdera. Ao vê-lo 

triunfante, o velho sábio disse-lhe para se lembrar da frase também nos 

períodos de júbilo. É que o homem sábio deve estar preparado para o êxito 

e o fracasso. 

E, completando, escreveu Sêneca, filósofo romano: “Para quem está 

preparado, a violência de todas as desgraças se abranda; e somente acham 

seus golpes terríveis os que não tinham diante de si senão perspectivas 

felizes”. 

Tenhamos sempre coragem para enfrentar as dificuldades, não desistir de 

nossos objetivos e força para recomeçar a longa trajetória.Na verdade, a 

vida é assim: alternam-se vitórias e derrotas para as quais devemos estar 

preparados, convivendo com os triunfos e os reveses. Devemos nos 

proteger buscando sempre a mesma atitude sóbria e contida em toda 

situação, pois quem se eleva exageradamente quando vence, facilmente 

despenca no abismo no momento da perda. Devemos, portanto, estar 

preparados para os futuros acontecimentos. 

Assim, para a realização de nossos sonhos, é preciso paciência e 

perseverança, como também capacidade para suportar com resignação os 

incômodos para os quais não temos remédio. E, mais do que tudo, é 

fundamental manter a paz de espírito, controlando os pensamentos e não 

fixando as coisas que nos perturbam, apagando as ideias inoportunas, 

pensando positivamente e acreditando sempre. 

Sinceros agradecimentos a Lígia Dalva Ataíde Lima Silva pelo importante 

trabalho de revisão desta obra. Agradeço também a Tatiany Santos de 

Brito pelo relevante trabalho de pesquisa. E ao amigo Ricardo Didier, meu 

editor, parabéns pelo trabalho desenvolvido na primeira edição e obrigada 

pela compreensão. 

Por fim, agradeço antecipadamente a todos os futuros leitores desta obra, 

ratificando-lhes que receberei humildemente todas as opiniões a respeito 

deste trabalho no e-mail: fernandamarinela@juspodivm.com.br, 

colaboração que, antecipadamente, também agradeço. 

Salvador, julho de 2006. A Autora 



 
 
 

 

 

Nota à Primeira Edição 

Este livro objetiva conduzir o estudioso das Ciências Jurídicas a um diálogo 

criativo com as dúvidas e interrogações da realidade brasileira deste 

tempo conturbado pelas improbidades administrativas, numa visão de 

formação continuada da cidadania nacional, por meio da conscientização 

de novos valores éticos no campo da Administração Pública real, cujo 

propósito final é: conferir a todos os seus direitos fundamentais. 

O Direito Administrativo, com suas bases no serviço público, no poder de 

polícia, na atividade de fomento e de intervenção na atividade privada, 

alimenta a constitucionalidade destas ações, ao tempo em que delas se 

valem para se alimentar também, adequando-se à realidade temporal que, 

hoje, mais do que ontem, urge por um imperativo de responsabilidade 

máxima, onde a consciência crítica e reflexiva da humanidade seja 

identificada com os Direitos Humanos Universais. 

A sociedade precisa acordar e lutar por seus direitos civis, jurídicos e 

sociais, contextualizando-se no mundo, conectando-se com seus 

semelhantes, com a natureza e com a emoção, gerando, assim, o 

sentimento de solidariedade universal, com intuito de compreender que o 

entendimento do universo e da vida passa pela expressão humanitária do 

bem-estar coletivo, que necessita ser cobrado, urgentemente, no nosso 

país. 

Visa também a ajudar o meu leitor a ampliar o conhecimento do Direito 

Administrativo, como necessidade premente de apreensão das doutrinas 

norteadoras, que humanizam as relações mútuas e as influências 

recíprocas entre os cidadãos e o Estado, exigindo respeitabilidade humana 

e justiça social como condição de realizar a cidadania brasileira, via 

estudo, compreensão, interferência, consciência e prática coletiva e 

responsável do Direito Administrativo. 

Para a elaboração deste trabalho, inúmeros desafios foram superados. 

Primeiro, as dificuldades de uma primeira obra a escolha do que realmente 

é importante para ser objeto de discussão, a organização do material para 

que a didática adotada seja bem acolhida pelos seus leitores e a utilização 

da linguagem simples a fim de que os que buscam apoio neste trabalho 

consigam uma melhor compreensão do Direito Administrativo. Disciplina 

que, muitas vezes, se coloca na vida dos alunos como um obstáculo 



 
 
 

instransponível, o que não é verdade. Surge também o desafio da 

atualização e, na tentativa de ter sempre uma obra atual, tomei a difícil e 

arrojada decisão de dividir a disciplina em dois volumes. Durante a 

elaboração deste material urgia, no Congresso Nacional, a aprovação da 

Emenda Constitucional no 47/05, com consequências relevantes para o 

regime previdenciário dos servidores públicos, sem contar nas inúmeras 

ações de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal 

que, com certeza, vão interferir em assuntos como teto remuneratório dos 

servidores públicos, desapropriação e, principalmente, improbidade 

administrativa. 

Em razão da impossibilidade de esperar mais, decidi deixar estes assuntos 

que tendem a se resolver nos próximos tempos para um segundo volume, 

que já está sendo preparado. 

Tomadas estas difíceis decisões, nasce então o que eu denominei “meu 

primeiro filho”, o meu livro. Não representa um trabalho concluído, 

consiste somente num momento de estudo, mas foi elaborado com o 

escopo de ajudar aqueles que me acompanham nesta tarefa árdua de 

construção do conhecimento, meus queridos alunos. Eu só espero que ele 

cumpra a sua missão, ajudando todos aqueles que estão na perseguição de 

um sonho. 

É importante lembrar que o aprendizado é uma construção e não se faz de 

uma hora para outra, é necessário colocar uma “peça” de cada vez e 

certamente chegaremos lá. Nesta trajetória, apesar das dificuldades e dos 

desafios, não se admite desistir. Talvez, você já esteja colocando as 

últimas “peças” para realização do seu sonho. Abrir mão, neste momento, 

significa uma renúncia à vitória, desistir de uma batalha já vencida. 

É preciso aprender a cair, levantar a cabeça e ter coragem para começar 

tudo de novo. É indispensável focar os olhos no seu sonho e impedir que 

algo desvie o seu olhar. Nós não podemos deixar que nada prejudique a 

nossa trajetória de vida, a realização dos nossos sonhos, a busca da 

felicidade. 

O crescimento pessoal exige sempre muita calma e o controle da 

ansiedade, quiçá o emocional seja o grande segredo do sucesso. Ter muita 

paciência, persistência e disciplina só pode fazer dar tudo certo. Ter 

coragem para recomeçar. Ter sempre esperança. 

Esperança que se fortalece, em cada dia de estudo, em cada jovem que 

evolui intelectualmente, energizado na vontade ferrenha de realizar coisas 

velhas por caminhos novos, interferindo ou sugerindo, defendendo ou 



 
 
 

condenando, mas participando do universo jurídico que está aberto a todos 

aqueles ousados e persistentes, criativos e tempestivos, estudiosos e 

determinados, curiosos e comprometidos com seus desafios pessoais na 

busca da excelência e do sucesso, que requer muita dedicação e renúncia. 

No caminho do triunfo, duas situações são proibidas: sentir medo e 

desistir. 

Lembre-se de que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam 

nada. 

Sinceros agradecimentos a Elisa Maria Pinto de Sousa e Amanda G. Lopes, 

que muito me ajudaram na pesquisa. Ao amigo Francisco Fontenele, que 

me proporcionou inúmeras oportunidades de crescimento, obrigada por 

acreditar na minha capacidade. Ao Ricardo Didier, meu querido editor, pela 

paciência e compreensão. E, finalmente, ao meu amigo Robério Nunes dos 

Anjos Filho, por ter aceitado o convite de apresentar este livro para vocês, 

de forma tão carinhosa, meu muito obrigada. 

Agradeço ainda aos meus pais, Eduardo e Conceição, por terem plantado a 

semente e proporcionado as bases para a construção deste sonho. Ao meu 

avô Manoel, que já não está mais entre nós, porém deixou registrada uma 

história de determinação, de luta pela vida e pela felicidade, obrigada pelo 

exemplo. 

Aos meus irmãos Marcel, Fabielle e Francielle e ao meu sobrinho Eduardo, 

obrigada por todo amor. Aos meus sogros, Paulo e Ruth, obrigada pela 

forma como me acolheram e por todo carinho. A todos os meus familiares, 

avós, tios, primos, cunhados que sempre acreditaram no meu potencial, 

obrigada pelo respeito. E, ao meu querido marido, Paulo Nicholas, que 

sempre me apoiou em todos os momentos difíceis, que me ajudou em 

todas as minhas decisões e me esperou paciente, dias e noites na frente do 

computador, amor, muito obrigada. 

E, para encerrar, ressalto, novamente, que esta obra representa um 

momento na construção dos meus estudos e que todos os posicionamentos 

e orientações aqui apresentados podem ser modificados ou adaptados aos 

novos conhecimentos que vier adquirir. Por fim, agradeço 

antecipadamente a todos os futuros leitores desta obra e saibam que 

receberei humildemente todas as opiniões a respeito no e-mail: 

contato@marinela.ma. Afinal de contas, aprender a viver é filosofar a vida, 

interrogando, refletindo o conhecimento, a condição humana e os grandes 

problemas do homem e do Universo, enfrentando suas incertezas e com 

elas dialogando. 



 
 
 

 

Seja ousado, e forças poderosas o auxiliarão. 

(Goethe) 

 

Julho de 2005. 

Fernanda Marinela de Sousa Santos 

 

 

 

 


