
 

Nota а Décima Terceira Edição 

 
Há três espaços vitais no cosmos: 

O mar, onde nadam os peixes que não falam. 

A terra, onde vivem os animais que gritam. 

O céu, onde voam as aves que cantam. 

O homem participa desses três espaços: 

Da profundidade do mar. 

Do peso da terra. 

Da imensidão do céu. 

E a ele pertence o calar, o gritar e o cantar. 

Mas para o homem privado de transcedência, só lhe é facultado o gritar. 

Mahatma Gandhi 

 

Mais uma vez, mantendo a tradição de escrever no alvorecer de um novo 

dia, logo após concluir a atualização, chegamos à nossa 13ª edição. 

Silenciar... 

Escrita no sacrifício silencioso que varou várias noites insones. Na agonia 
interna e solitária de concluir as atualizações dentro do prazo, na tensão de 
redimensionar a obra e torná-la mais atual e dinâmica. Foi difícil, foi árduo, foi 
solitário. Mas foi!!!  

É no silêncio das noites insones que nos encontramos com nosso “eu”, que 
concentramos e focamos nossa energia e podemos entregar totalmente o 
conhecimento adquirido e passar para você, leitor, tudo aquilo que foi acumulado 
ao longo de anos de estudo e reflexão.  

Sim, muita reflexão. 

Saiba que as palavras aqui escritas e as opiniões expressas ao longo deste 
livro não são apenas fruto de estudo. São, principalmente, fruto de muita 
reflexão, muito pensamento empreendido em entregar não só o melhor 
conteúdo, mas também de entregá-lo da melhor forma para se fazer entender. 

Nessas noites, silentes como o fundo do mar, é que podemos realmente 
apreender como passar o melhor conteúdo e da melhor forma possível. 

Saiba você, no silêncio de seus estudos, que neste livro você terá o melhor 
de mim em Direito Administrativo. 

Gritar... 

Em contraponto ao silêncio necessário para por tudo no papel, continuamos 
vivenciando um País de gritos, de extremos e de polos. Fake News, opiniões 
diametralmente divergentes e pessoas julgando, acusando e condenando, 
baseadas em suas próprias ideias, por vezes rasas, por vezes intransigentes, 
por vezes insanas. 

Muitos gritos, um impeachment, um Ex-presidente preso, uma eleição 
presidencial polarizada, uma crise instituicional geral, povo nas ruas como 
nunca se viu. Creio que foram anos que ficarão na história deste País. 

E quanta mudança! Tive de atualizar o livro em meio aos gritos de duas 



 
eleições: As gerais e as da OAB. Para quem não sabe, quando você estiver 
lendo este livro, eu “terei sido” Presidente da OAB de Alagoas entre 2015 e 
2018. Três anos loucos e intensos de minha vida, com muitas lições e grandes 
experiências, que guardarei com muito carinho e a minha eterna gratidão aos 
que me deram essa oportunidade! 

Lições que ficarão para sempre em minh’alma, e que terão grande 
serventia para os novos desafios que estão por vir. 

Cantar... 

E é imbuída neste sentimento bom que me lembro do “invisível”: Do amor, 
da gratidão, da felicidade e da caridade. De Deus. 

 

Lembro de tudo que há de bom e agradeço todos os dias a Deus pelas 
oportunidades que me foram concedidas, de poder estar no meio dessa “gritaria” 
e poder tirar daí uma chance de contribuir com um Brasil melhor, de lutar pela 
advocacia de minha amada Alagoas. 

Agradeço aos que me amam, aos amigos e até aos inimigos. Sim, pois eles 
me ensinaram a superar e a ser, cada dia, mais forte. Se você está aqui, lendo 
esta nota, é porque confiou em mim e no que escrevo. E por isso eu te 
agradeço. 

Saber tirar coisas boas da vida e agradecer é uma necessidade inerente à 
felicidade de cada ser humano. Ninguém é feliz sozinho, ninguém é feliz 
odiando.  

A gente só é feliz cantando! 

Esta edição contou com a inserção de um capítulo muito importante para o 
atual cenário do país e para o Direito Administrativo, o tema Improbidade 
Administrativa, com as principais posições adotadas pela doutrina e 
jurisprudência do nosso País. 

Também tivemos o cuidado de atualizar as súmulas, as repercussões 
gerais e os recursos repetitivos dos diversos temas tratados neste Manual, 
reconhecendo sempre a fundamental importância da jurisprudência para a 
nossa disciplina, que não conta com codificação e tem na doutrina uma grande 
divergência. 

A obra também contém comentários sobre a Lei n. 13.655, de 25-05-2018, 
que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e dispõe sobre 
segurança jurídica e eficiência na criação de normas de direito público, tema 
tão caro na manutenção do nosso Estado Democrático de Direito.  

Outra atualização relevante ocorreu com a inserção do Decreto n. 9.412, de 
18-06-2018, que atualizou os valores utilizados para cada modalidade licitatória 
modificando os parâmetros apresentados pela Lei n. 8.666/93.  

Também foi inserida na obra Leis como a 13.656, de 30-04-2018, que 
estabelece isenção para inscrição de candidato em concurso público. A Lei n. 
13.668, de 28-05-2018, para dispor sobre a destinação e a aplicação dos 
recursos de compensação ambiental e sobre a contratação de pessoal por 
tempo determinado por entidades como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. A 
Lei n. 13.595, de 05-01-2018, e a Medida Provisória n. 827, que alteraram a Lei 
n. 11.350, de 05-10-2006, que cuida dos agentes comunitários de saúde e de 
combate às endemias, também foram inseridas na obra. 



 
Por fim, a Lei n. 13.573, de 05-06-2018, que tornou obrigatória a divulgação 

de tabela com a evolução do valor da tarifa e do preço praticados pelas 
concessionárias e prestadoras de serviços públicos. 

 


