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Li, detalhadamente e com prazer, a obra Manual de Direito 

Administrativo, escrita por Isaías Fonseca Moraes, que tenho a honra de 

prefaciar. 

O meu entusiasmo com o seu conteúdo está firmado pelo fato 

de ter, de imediato, ficado convencido da segurança doutrinária com que os 

temas abordados foram escritos. Há um exame detalhado de cada entidade 

de Direito Administrativo, com a inserção no patamar de modernidade 

visualizada, atualmente, pela Ciência Jurídica. 

Os capítulos em que o presente livro está dividido, foram 

descritos em uma linguagem clara, ordenada e sustentada em demoradas 

reflexões, fruto de pesquisa intensa e abordagem mais ampla possível. 

Os assuntos estão apresentados em dois Tomos. Os aspectos 

teóricos e práticos do Direito Administrativo estão presentes, destacando-se 

a acuidade com que foram tratados. 

Há um critério sistemático seguido em todos os assuntos 

abordados. Verifica-se o exame detalhado dos aspectos doutrinários e 

jurisprudenciais de cada entidade, com apego aos princípios que as regem. 

O entendimento dos tribunais é constantemente invocado e 

comparado com o afirmar dos juristas doutrinadores. 

O autor rende, de modo horizontal, no curso das exposições 

desenvolvidas, homenagem à fidelidade e à objetividade no referente aos 

postulados e aos princípios regedores do Direito Administrativo. Vincula-se a 

uma ordem científica produtora de resultados positivos, por ter 
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desenvolvido as suas investigações com segurança e sem temer questionar 

os pontos controvertidos do Direito Administrativo da época atual. 

É visível, no contexto de cada capítulo, a potencialidade da 

inteligência de quem dedicou todos os esforços para escrever o conteúdo da 

presente obra. 

Os elementos de natureza política são apresentados ao lado dos 

seus efeitos jurídicos. Tudo é tratado com extensão. Há, ainda, em algumas 

oportunidades, propostas de redefinição de alguns institutos de Direito 

Administrativo, sem que seja transbordado o círculo científico que os 

agasalha. 

As mensagens doutrinárias do autor guardam absoluto respeito 

aos princípios da legalidade, da igualdade, da moralidade, da eficiência, da 

impessoalidade e da publicidade, bem como aos valores da cidadania, esta 

constantemente homenageada. Elas não se afastam da idéia de que o 

Direito Administrativo tem como objetivo primordial gerar confiabilidade e 

segurança nas relações entre o Estado e os por ele administrados. 

Louvável a postura do Autor em pregar que a consciência 

jurídica há de, cada vez mais, solidificar a compreensão de que o Estado e o 

cidadão, quando envolvidos em qualquer tipo de relação jurídica, devem 

atuar com subordinação aos postulados, princípios e regras adotados pelo 

nosso ordenamento jurídico, objetivando, de modo potencializado, a 

instituição de um Estado Democrático de Direito. 

Tratar o Direito Administrativo com visão voltada para a 

proteção dos direitos do cidadão e da valorização da cidadania e da 

dignidade humana, como está retratado no curso do livro ora prefaciado, é 

exigência da evolução dos anseios da humanidade envolvida pela atuação 

do Estado regulando todos os momentos de sua vida.  

O autor não propõe demolição de paradigmas: defende, apenas, 

o aperfeiçoamento das entidades atualmente trabalhadas pelo Direito 
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Administrativo e das disposições legais que as regem. Aliado está, 

conseqüentemente, à corrente doutrinária que insiste na estruturação de 

novas normas voltadas para disciplinar a atuação dos agentes estatais, com 

imposições que cristalizem consciência de que, em um Estado Democrático 

de Direito, as aspirações do ser humano estão centradas em conseguir paz, 

segurança, assistência à saúde, à velhice, à educação, ao meio ambiente, 

igualdade econômica, consolidação da entidade familiar e respeito à sua 

liberdade de pensar e de agir. 

O panorama vivenciado, na era globalizada que estamos 

testemunhando, coloca, em situação de destaque, o Direito Administrativo, 

haja vista guardar forte responsabilidade de, por suas normas, gerar 

confiança e estabilidade na atuação estatal. 

Estou certo de que este Manual de Direito Administrativo foi 

elaborado por quem conhece, profundamente, os liames da ciência jurídica 

e o grau de seus efeitos nas relações do homem com o Estado. 

Este livro incorpora-se ao conjunto de publicações atualmente 

circulando em nosso ambiente doutrinário e será de grande utilidade para 

aqueles que conhecerem as idéias nele lançadas. A sua leitura é, portanto, 

obrigatória pelos estudiosos e aplicadores do Direito (estudantes, 

advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores, 

administradores etc). 

Há, na composição de cada capítulo desta obra, a adoção da 

arte do diálogo. O autor projeta, por essa via, todo o conhecimento 

armazenado durante anos de estudos. Não teme as oposições que as suas 

propostas possam gerar. Está aberto ao processo dialético. Demonstra ser 

discípulo da humildade, convicto de que ela é o caminho para o 

aperfeiçoamento. Por ter essa postura, disposto está a ouvir, sem impulso e 

sem intimidação, preocupado, apenas, com o aprimoramento das entidades 

de Direito Administrativo. 
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Busca, nas mensagens expedidas, expor, de modo científico, a 

estrutura da relação jurídico-administrativa, analisando toda a composição 

dos atos administrativos, da licitação, do controle da atuação do poder 

público, do bem público, da desapropriação, dos direitos e deveres dos 

servidores e outras formas de atuação dos gestores públicos. 

A capacidade intelectual jurídica do Autor está comprovada com 

o modo aperfeiçoado com que examina, por exemplo, os princípios 

informativos da licitação, os métodos e técnicas que devem ser adotados 

para a interpretação dos contratos administrativos, as formas e aquisição 

dos bens públicos, a intervenção do Estado na propriedade e a 

responsabilidade civil do Estado. 

O Direito Administrativo, na época contemporânea, passa por 

acentuado processo evolutivo. Em razão desse quadro que o acolhe, há 

desafios a serem enfrentados e solucionados. O autor desta obra não deixou 

ao largo esse aspecto. Enfrentou-os com seriedade. Elabora propostas a 

respeito. Contribui, com essa postura, para o aperfeiçoamento desse 

importante ramo do Direito. 

Os posicionamentos defendidos estão todos justificados. São 

fortes as razões que apresenta. Elas retratam, de imediato, o 

convencimento de quem as propõe, com a intenção única de aperfeiçoar as 

entidades componentes do Direito Administrativo. 

Identificamos, conseqüentemente neste livro, o ensinamento 

mais rico de como é possível, com clareza, singeleza e sem preconceitos, 

efetuar uma potencializada contribuição para o engrandecimento das linhas 

formadoras de qualquer ramo da Ciência Jurídica. 

Aprendemos, outrossim, com a leitura desta obra, que o jurista 

deve estar sempre pronto a fazer uso de sua inteligência para fazer com 

que os seus pensamentos cheguem ao público, para que possam ser 

divulgados e discutidos. 
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A visão das matérias que compõem os capítulos deste trabalho 

de Isaias Fonseca Moraes, de modo conjuntural, demonstra, desde logo, 

que foi seguido um padrão uniforme de conduta científica que resultou em 

uma apresentação linear dos temas desenvolvidos, destacando-se a 

absoluta segurança de quem os escreveu e propósitos plantados em 

desvendar o verdadeiro sentido dos desígnios explícitos e implícitos postos 

na Constituição Federal de 1988. 

O alinhamento estrutural dado a todos os aspectos jurídicos 

dispostos no presente Manual de Direito Administrativo chama a atenção do 

leitor por facilitar a sua compreensão sobre a entidade avaliada. 

Deparamo-nos, portanto, sem qualquer dúvida, com valiosa e 

original contribuição doutrinária. Temos, portanto, uma obra que 

desempenha função de despertar curiosidade e satisfação para os 

estudiosos do Direito Administrativo. 

Recomendamos a leitura do presente Manual de Direito 

Administrativo. Será tarefa agradável e útil. Os efeitos serão positivos. O 

leitor aumentará os seus conhecimentos, por aprofundá-los nos os 

elementos componentes das principais entidades do Direito Administrativo. 

Apresentamos a nossa saudação ao autor. Parabenizamos o seu 

esforço intelectual. Louvamos a sua inteligência. Estamos certos de que este 

livro integra-se, de modo definitivo, como valiosa contribuição para a 

evolução doutrinária brasileira no campo jurídico. A idoneidade científica do 

presente trabalho justifica esse posicionamento. 

A nossa convicção final é a de que Isaias Fonseca Moraes 

apresenta obra retratando uma bem elaborada pesquisa. Ela revela caráter 

interdisciplinar, por principiar com reflexões de base jus filosófica, 

assentadas em proposições trabalhadas com verdades rigorosamente 

apuradas. Depois desse passo, avança para um âmbito dogmático jurídico 
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onde há envolvimento com postulados, princípios, regras, formulações e 

outros aspectos vinculados aos temas apreciados. 

Temos a certeza de que, ao lado de tantas outras contribuições 

doutrinárias já existentes, o estudante da graduação, da pós-graduação, os 

especialistas da área e os operadores de direito em geral poderão utilizar, 

com absoluto êxito, os ensinamentos deste Manual de Direito 

Administrativo, para aumentar a capacidade cultural jurídica. 

Reconhecemos que o autor adota posições que preserva o 

enfoque jurídico já assentado para muitos aspectos do Direito 

Administrativo. O destaque, contudo, está no fato de fazê-lo com clareza e 

com perfil nitidamente de independência. A apresentação dos seus 

fundamentos caracteriza-se pela originalidade. 

Encerramos este prefácio com a declaração de que Isaias 

Fonseca Moraes e a Editora responsável pela disponibilização deste Manual 

de Direito Administrativo à comunidade jurídica nacional prestam 

inestimável serviço à cultura jurídica nacional.  

O Direito, quando apresentado em linguagem simples, correta, 

incisiva, compreensível e direta, torna-se mais fascinante do que realmente 

ele o é, especialmente, quando se comprova, como é o caso em exame, do 

autor ter adotado método igual ao que Noberto Bobbio consagrou em seus 

escritos, ressaltando o positivismo analítico. Há, sem a menor dúvida, 

entidades administrativas apresentadas descritas em absoluta harmonia 

com os rigores científicos como elas devem ser tratadas. 

 

Brasília, junho de 2006. 
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