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APRESENTAÇÃO 

GILSON LANGARO DIPP 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

 

Honrou-me o convite para fazer a apresentação do livro Curso 

de Direito Administrativo, cuja temática mostra-se importante e atual. 

Atual porque após a Constituição Federal de 1988 houve 

significativa mudança do Direito Administrativo, com a dilatação não só de 

seu conteúdo, mas, também, alteração dos princípios que até então 

norteavam o tema em questão. 

O Direito Administrativo não tem se mostrado estanque, com 

a tão propalada reforma administrativa, com as constantes alterações da 

legislação e conseqüentes variações jurisprudenciais. Por este motivo, 

árduo é o trabalho de discorrer sobre o tema. Demanda grande pesquisa, 

reflexão, interpretação e compreensão de novos conceitos e princípios. 

A complexidade do estudo não foi obstáculo para o autor, que, 

com ampla experiência acadêmica e profissional na área do Direito 

Público, não se intimidou em elaborar um curso de Direito Administrativo. 

A obra, organizada de forma didática, com linguagem clara e 

objetiva, mostra-se abrangente por tratar de vários aspectos e temas do 

Direito Administrativo, iniciando pelo Regime Jurídico Administrativo e 

Princípios – importantes para o estudo e compreensão de todo o conteúdo 

do direito em comento – e finalizando com o Controle dos Atos 

Administrativos, que tem se mostrado cada vez mais eficaz para a 

consecução do Estado democrático de direito, do espírito que orientou a 

Constituição Federal de 1988. 

Em muitos outros pontos o trabalho se destaca, mas 

impossível apreciá-los todos na via estreita desta despretensiosa 

apresentação. 
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Pela pesquisa e o compêndio da boa doutrina e mais 

atualizada jurisprudência, servirá o CURSO de boa fonte de estudo e 

consulta para os operadores do Direito em geral, tanto para os 

acadêmicos, como para os profissionais das mais diversas áreas. 

Substancialmente, a obra se apresenta por si, não apenas pelo 

prestígio de seu autor, mas também porque os estudos propostos são da 

mais alta qualidade. 

O certo é que não posso senão sentir grande honra e prazer 

nesta tarefa, convicto de que esta obra, de real valor, atualizada, será de 

evidente serventia para os estudiosos do Direito Administrativo. 

 

 

 

 


