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Direito Constitucional Trf 3 R T Cnico Judici Rio
Desponta no ordenamento jurídico brasileiro a necessidade de se efetivar a cidadania fiscal,
busca-se uma mudança no cenário atual, para isso é necessário que o contribuinte abandone
a posição de inércia na qual se encontra e, que adote uma postura atuante conhecendo seus
direitos e exigindo do Estado o cumprimento de suas obrigações. Esta obra objetiva buscar
um melhor esclarecimento sobre os mecanismos jurídicos existentes no ordenamento
brasileiro, que fazem valer as garantias e direitos do contribuinte.
A ausência de cultura constitucional é causa de muitos dos males da civilização brasileira na
atualidade. O Curso de Direito Constitucional, de Manoel Jorge e Silva Neto, foi elaborado
dentro da perspectiva de consolidação da cultura constitucional, aprofundando-se na doutrina
com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores. Esta
edição se encontra atualizada até a Emenda Constitucional n. 71, de 29 de novembro de
2012, e Súmula Vinculante 32, de 24-2-2011, além da atualização da jurisprudência do STF e
demais Tribunais Superiores.
A Série GVlaw, editada pelo Programa de Educação Executiva da DIREITO GV (GVlaw),
investe na ampla difusão do conhecimento produzido na Escola e no emprego de métodos
participativos de ensino. Serve de suporte para uma prática pedagógica que aposta na
autonomia discente, buscando superar a visão que assume o professor como detentor de
todas as respostas e o aluno como espectador passivo de conhecimentos transmitidos por
seus mestres. O livro é coordenado pela Professora TATHIANE PISCITELLI, com a
participação de juristas renomados: Daniel Monteiro Peixoto, Eurico Marcos Diniz de Santi,
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Francisco Secaf Alves Silveira, German Alejandro San Martín Fernández, Guilherme
Lautenschlaeger Novello, Karem Jureidini Dias, Marcelo Guerra Martins, Renato Lopes Becho,
Roberto Fleury de Arruda Camargo, Roberto França de Vasconcellos, Roberto Quiroga
Mosquera e Vanessa Rahal Canado. A obra aborda temas gerais da ciência tributária, sempre
trazendo o tratamento jurisprudencial acerca do tema. São tratados temas cotidianos para os
advogados militante na área, como a imunidade dos livros eletrônicos, natureza jurídica dos
emolumentos judiciais e extrajudiciais, regulação de condutas, sigilo bancário, ISS, lei de
responsabilidade fiscal, planejamento tributário, incidência do ICMS na importação,
responsabilidade tributária dos sócios e de terceiros, decadência, entre outros.
Atualmente, o método de estudo mais eficaz e mais indicado pela maioria dos professores de
cursos preparatórios é, sem dúvida, a resolução de questões de concursos anteriores.
Comprovadamente, esta metodologia de estudo possibilita que o aluno identifique suas reais
dificuldades, funcionando como um indicador de aprendizagem e de autoavaliação. Diante
desse cenário, apresentamos a coleção "Preparatória para Concursos Jurídicos - QUESTÕES
COMENTADAS". Trata-se de uma continuidade/ complemento da Coleção Preparatória para
Concursos Jurídicos - DOUTRINA. Em doze volumes sob a coordenação dos autores Fábio
Figueiredo e Marcelo Tadeu Cometti. Esta nova coleção contempla as disciplinas exigidas em
todos os editais para concursos jurídicos, quais sejam: Direito Administrativo, Constitucional,
Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, Internacional, Trabalho, Processo do Trabalho,
Previdenciário, Comercial, Tributário, Difusos e Coletivos.
Em sua décima quinta edição, este Curso se tornou, graças à colaboração de seus leitores,
uma das obras mais prestigiadas do Direito Constitucional brasileiro. A fim de se perpetuar
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como referência para a formação acadêmica de estudantes e para a consulta por parte dos
profissionais do Direito, esta edição foi totalmente revista e atualizada.O leitor encontrará
atualizações diversas que se referem a novos rumos da jurisprudência e aportes de reflexão
jurídica, como as Emendas Constitucionais promulgadas no último ano, compreendendo
também as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.
Além disso, a edição explora temas ainda pouco desenvolvidos pela doutrina nacional, como o
impacto de novas tecnologias nas relações jurídicas e seus reflexos nos mais diversos
campos do Direito.
Devolver aos debates o direito do morrer digno não é propriamente fazer apologia contra a
vida, e, sim, uma tentativa de eliminar hipocrisias e tabus que colocam o enfermo terminal,
familiares e profissionais da aúde à margem de uma história que deveriam protagonizar sob
aplausos e honras.

CONCURSO PARA O TRIBUNAL FEDERAL DA 2a.REGIÃO - TRF RJ SAIA NA
FRENTE ESTUDANDO OS RESUMÕES DAS LEIS 8.112/90 - REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS; LEI 8.429/92 - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA; E LEI 8.666/93 - LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INVESTIR EM CONHECIMENTO É O MELHOR NEGÓCIO.
A Série GVlaw se insere no projeto de produção de pesquisa adotado pelo Programa
de Educação Executiva da DIREITO GV (GVlaw). A partir do conteúdo das aulas dos
cursos, busca-se a construção de conhecimento que seja adequado a estudantes,
advogados e demais profissionais interessados, os quais têm sua atuação pautada
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pelas novas demandas do mercado de trabalho globalizado. Tributação do Setor
Industrial é o sétimo volume da série em Direito Tributário, desenvolvido com base no
?método caso?, que possibilita o estudo do direito de forma contextualizada, sem
desprezar seu suporte factual, necessariamente interdisciplinar, complexo e rico em
elementos históricos, econômicos, sociais e políticos. Partindo da premissa que
nenhuma indústria paga somente IPI, mas também outros tributos, a obra discute
problemas de incidência, interpretação, conflitos de competência, prescrição,
decadência, responsabilidade, dentre outros. Espera-se, assim, estimular a reflexão
crítica e o debate jurídico nacional.
Trata-se de uma reconstrução histórico-conceitual e análise de validade das sanções
políticas tributárias no Direito brasileiro, concebidas estas como medidas restritivas de
direitos, introduzidas pelo Poder Público com a finalidade de facilitar a fiscalização e de
promover efetividade à arrecadação das receitas públicas. A validade destas medidas
é questionada pela doutrina majoritária e, ao menos no discurso, rechaçada também
pela jurisprudência brasileira. O emprego da expressão, com suas impropriedades
semânticas, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que, até onde se tem
registros, remonta a meados do século XX. É curioso observar que, decorridos quase
cem anos do início das discussões em torno da validade das sanções políticas, não há,
na legislação tributária brasileira, qualquer referência expressa a esta categoria de
sanções. No presente trabalho, o autor rejeita a qualificação das sanções políticas
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como medidas inválidas ou inconstitucionais, propondo sua definição a partir de dois
elementos essenciais, a saber: (i) restrição de direitos fundamentais; e (ii) finalidade
arrecadatória da medida. Mais do que legítimas, as sanções políticas são também
necessárias para conferir efetividade à atividade arrecadatória do Estado, pois, a ação
de execução fiscal, instrumento tradicional de cobrança, não atende mais às
expectativas dos entes federados.
Esta coleção foi desenvolvida por experientes e renomados professores, que, aliando
uma linguagem clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda, abordam os principais
temas cobrados nas provas de concursos públicos em todo o País. Neste volume o
autor trata sobre Direito Constitucional. Cada volume contém não apenas as
conceituações iniciais necessárias para o conhecimento do Direito, mas, também,
questões comentadas para o concurseiro colocar em prática as lições adquiridas,
sistematizações que ajudarão na memorização, dicas rápidas no formato ?para
gabaritar?, ?para memorizar?, destaque de prazos (tema muito abordado nas provas),
tudo em consonância com as mudanças legislativas e jurisprudências atuais.
A falta de efetividade das normas constitucionais é uma constante na história
constitucional do País. Ao longo dos anos, nossas constituições expressaram direitos
que são imprescindíveis para se garantir dignidade às pessoas, mas as instituições
responsáveis por regular e implementar essas prerrogativas nem sempre evidenciaram
o mesmo entusiasmo ou tiveram êxito em tornar os mandamentos constitucionais uma
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realidade no Brasil. No que diz respeito ao benefício assistencial a ser concedido à
pessoa com deficiência em estado de miserabilidade, a questão ganha contornos
ainda mais dramáticos. A não implementação de tal direito de uma forma efetiva gera
risco a pessoas que já se encontram numa situação extremamente delicada, muitas
vezes no limite da sobrevivência e com poucas chances de mudarem este quadro por
si mesmas. Num cenário em que a Constituição garante direitos fundamentais visando
ao pleno atendimento da dignidade das pessoas, mas o Poder Legislativo recalcitra do
seu dever de regular tais direitos de maneira efetiva, o que fazer? Num contexto em
que a Constituição visa tutelar pessoas em evidente situação de miserabilidade, mas
em que o Estado e eventuais lideranças políticas transitórias não demonstram
suficiente intenção de atender aos seus comandos, de que forma o impasse pode ser
resolvido? Soluções inovadoras e até então impensáveis podem ser vislumbradas no
marco de um constitucionalismo repensado. Que soluções são estas? Seriam elas
adequadas à tutela dos direitos de vulneráveis ou os riscos a elas associados
justificam uma opção distinta? Este livro se propõe a responder estes
questionamentos, ponderando os aspectos jurídicos de um problema que, na prática, e
infelizmente, aflige numerosos brasileiros: a miséria de pessoas que, à falta de um
benefício econômico, não podem fazer muito para viver com um mínimo de dignidade.
Em decorrência da crise de representatividade vivenciada no Brasil, o Poder Judiciário
tem ocupado uma posição de destaque no cenário político nacional. Institui-se um
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sistema em que relevantes debates afetos a políticas públicas e decisões com reflexos
sociais e econômicos são levados aos tribunais. O risco que esse sistema implica à
democracia é o da inserção de uma guardiania não declarada, em que o poder é
retirado das mãos dos cidadãos e passa a ser controlado por pessoas dotadas de
conhecimento técnico e que alcançam seus cargos por meritocracia. Essa e outras
questões são enfrentadas na obra Constitucionalismo e seus intérpretes, livro da
Coleção Democracia, Política e Ativismo Judicial, que conta com professores, doutores
e mestres, advogados e pesquisadores da temática apresentada.
A obra que ora se apresenta denominada Direito Tributário Constitucional: Temas
Atuais Relevantes, apresenta trabalhos de advogados, procuradores e professores
sobre temas polêmicos de Direito Tributário com impacto constitucional, sob a
coordenação dos professores Marcos Aurélio Pereira Valadão, Liziane Angelotti Meira
e Antônio de Moura Borges. A Constituição traz extensa disciplina em matéria
tributária. Assim, inúmeras questões tributárias tem relevância constitucional. Constatase a importância desses estudos pelo grande número de casos tributários levados ao
STF e também pela sua grande repercussão econômica. A importância da publicação
vai além do tratamento acadêmico dos temas, derivando da singularidade na
abordagem, pois trata-se de trabalho elaborado a partir de visões práticas. A obra é de
interesse de profissionais que trabalham com temas de Direito Tributário: advogados,
procuradores e juízes, e de outros profissionais que lidam com esse ramo do Direito.
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Destina-se também a cursos de pós-graduação, lato ou stricto sensu, bem assim a
cursos de graduação, quando houver a opção de profundar em temas importantes de
Direito Tributário Constitucional.
Primeiro livro da Coleção Ícone do Direito, coordenada pelo Professor André Puccinelli
Júnior, este manual contempla, em um único volume, os temas necessários ao estudo
do Direito Processual Civil. De forma bastante didática, a obra está estruturada em seis
partes, abarcando toda a matéria da grade de Direito Processual Civil: Teoria Geral do
Direito Processual Civil, Processo Cautelar e Procedimentos Especiais.
O direito previdenciário apresenta-se como uma das matérias mais dinâmicas e
complexas do Direito brasileiro. Esta obra reúne os conceitos da disciplina de maneira
clara e objetiva, almejando enriquecer o estudo dos graduandos e auxiliar no preparo
daqueles que almejam a aprovação em certames públicos. Entre os principais temas,
destacamos os capítulos que tratam da seguridade social, da legislação previdenciária,
da previdência social, do financiamento da previdência social, da contribuição do
segurado, da contribuição de empresa e do empregador doméstico, da
responsabilidade solidária, do Regime Geral de Previdência Social, entre outros.
O Direito Constitucional tem ganhado porosidade nos últimos tempos, passando a
efetivamente fazer parte do cotidiano de muitas pessoas. Decisões de grande impacto
do Supremo Tribunal Federal passaram a ser debatidas e comentadas em espaço
público não restrito aos círculos estritamente jurídicos. Amplia-se, assim, o alcance de
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interlocutores interessados nos grandes temas constitucionais. É nesse contexto que
se insere o Dicionário brasileiro de Direito Constitucional, uma ferramenta de trabalho
que possa auxiliar pesquisas, facilitar processos de aprendizado e, principalmente,
possibilitar acesso rápido e confiável a conceitos, marcos normativos e debates no
espaço do Direito Constitucional. Os verbetes proporcionam visão geral sobre o tema,
trazem referências à legislação complementar, jurisprudência e doutrina. Além disso,
indicam os caminhos que o leitor pode trilhar se quiser se aprofundar em determinado
tema de Direito Constitucional.
Constitucionalidade Da Contribuição Do SenarClube de Autores
Constitucionalidade da exação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
proveniente da comercialização do produto rural da pessoa física, perante a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária no âmbito rural. O presente
trabalho teve como escopo geral, a exposição da constitucionalidade do subsídio
compulsório reservado ao ente paraestatal supramencionado, para tanto, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica com destaque nas obras dos juristas Leandro Paulsen,
Andrei Velloso e Hugo de Brito Machado além das decisões do Supremo Tribunal
Federal, Pretórios Federais e legislação pertinente sobre o tema. No primeiro capítulo
foi suscitada a instituição da entidade do serviço social autônomo demonstrando seus
objetivos assegurados por lei. Posteriormente, no capítulo seguinte foi abordado o
histórico das contribuições brasileiras até o atual Sistema Tributário Nacional
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estruturado com o advento da Constituição Federal de 1988, destacando as
contribuições em espécie apregoadas no seu artigo 149, fazendo a distinção da
contribuição previdenciária no meio rural e da contribuição do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), chegando ao sujeito ativo e passivo da cotização,
dando enfoque ao instituto da substituição tributária. Por fim, no terceiro e último
capítulo aponta-se o sustentáculo constitucional da obrigação compulsória do membro
do Sistema S, visto sua finalidade ser de cunho educacional, configurando assim,
como uma subespécie da contribuição social, sendo denominada em nosso
ordenamento jurídico como contribuição social geral, afastando por completo a
possibilidade de a contribuição em estudo ter amparo no art. 240 da Constituição
Federal. Ressaltando, ainda, a desnecessidade da exação em pesquisa ter sido
instituída por lei complementar, visto o instrumento legislativo suscitado ser uma regra
elencada de forma taxativa na Lei Maior, não alcançando a contribuição do membro do
serviço social autônomo. Em suma, conclui-se que a cotização reservada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é constitucional, com base no art. 149, da
Constituição Federal, sendo uma subespécie da contribuição social.
Nas últimas décadas a comunidade internacional passou a externar maior preocupação com o
crescimento das organizações criminosas. Aquilo que era uma movimentação nacionalista,
quase agrária, com características especialmente marcantes na China, Itália e nos Estados
Unidos, existente desde a idade média na Europa e no Oriente, cravou tentáculos
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mercantilistas em uma sociedade globalizada, ganhando corpo de atividade multinacional. As
grandes corporações do crime, agora com nova e mutável dinâmica, passaram a dominar
sociedades menos articuladas e gerar prejuízos consideráveis nas principais economias do
mundo. A violência, sua marca registrada, determinou mortes, sequestros, extorsões,
envolvendo importantes figuras nos quatro cantos do mundo. Ações terroristas vêm sendo
coordenadas em todos os pontos do planeta. Intrincadas operações de lavagem de capitais
fazem circular, no mundo moderno, em mãos dos chefes do crime, ao menos um quarto do
dinheiro existente na comunidade internacional. In Nota dos Coordenadores
O Curso de Direito Constitucional é uma soma de anos de estudos do Direito Constitucional
aliado à prática em salas de aula nas Faculdades e cursos preparatórios para concursos e
exames da Ordem dos Advogados do Brasil. O nome Curso tem o propósito de abordar todos
os pontos da Constituição, mas claro, sem a pretensão de esgotar todos os aspectos que
envolvem os institutos. A obra procura abordar a Constituição de 1988, levando em
consideração a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as várias emendas ao longo dos
anos e os tratados internacionais de direitos humanos recepcionados no país. A metodologia
utilizada na obra têm o propósito de fixar o conteúdo. Para isso, às vezes, foi necessário ser
repetitivo. A repetição é uma técnica aplicada com o propósito de melhorar o aprendizado. O
livro foi atualizado até a emenda constitucional 96/2017, a súmula vinculante 56 e o novo
Código de Processo Civil. Os leitores que já me acompanham sabem como escrevo. Procurei
usar uma linguagem informal, mais leve, próxima da sala de aula. Por outro lado, a minha
proposta é de releitura de certos institutos jurídicos, por vezes até mesmo remetendo o leitor a
constituições anteriores ou ao direito comparado. Espero receber sugestões, críticas e
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observações sobre o trabalho. E prometo que vou ler e considerar todos os questionamentos
para as próximas edições. Só espero que recebam o Curso de Direito Constitucional com o
meu carinho e cordialidade que sempre me concederam em tudo que faço. O escritor Rubens
Alves disse que todo livro tem uma história de amor. É amor porque o autor descreve
prazeres. Eu senti um imenso prazer em escrever esse livro e, espero, sinceramente, que
você sinta o mesmo ao lê-lo. E como estou escrevendo essa apresentação no dia dos mortos
então quero deixar uma frase que está estampada na entrada da Capela dos Ossos: “os
ossos que aqui estão, estão a esperar os vossos.” Feliz dia dos mortos! Belo Horizonte, 02 de
novembro de 2017. Geraldo Andrade
É com imensa satisfação que apresentamos esta obra, a qual, temos certeza, será de grande
valia àqueles que se preparam para os concursos de ingresso ao cargo de juiz federal
substituto da Magistratura Federal. Não se trata de mais uma coletânea de questões com
gabaritos. Buscamos trazer para o leitor o estudo mais completo possível das provas
aplicadas nos últimos anos nos concursos promovidos pelos Tribunais Regionais Federais. O
livro apresenta as matérias divididas em temas e subtemas, com gabarito e comentários ao
final de cada capítulo elaborados por especialistas nos respectivos assuntos. Além do
comentário referente à alternativa correta, os autores trazem, a cada questão, uma informação
extra, chamando a atenção do candidato a respeito de algum(uns) aspecto(s) relevante(s)
referente(s) ao tema tratado naquela questão. Ao final dos comentários de cada capítulo ou
matéria são apresentados vários tópicos de suma importância para a preparação de nossos
leitores, quais sejam: Raio-X, Importante Saber, súmulas e legislação pertinentes,
Jurisprudência Selecionada e Bibliografia Recomendada.
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PROVA 2 TRF 2a.REGIÃO / TÉCNICO JUDICIÁRIO SEM ESPECIALIDADE. 40 QUESTÕES
DE ACORDO COM EDITAL E BANCA CONSULPLAN. (PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E
RACIOCÍNIO LÓGICO, NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSUAL PENAL, PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E
PREVIDENCIÁRIO) EXERCITE-SE PARA SER APROVADO! SAIA NA FRENTE!
Obra essencial para os nossos dias. Imprescindível para pastores, demais líderes
eclesíásticos e operadores do direito. Linguagem acessível e clara. Direito religioso aborda
questões teóricas profundas sem perder o olhar prático da experiência profissional dos
autores, Thiago Vieira e Jean Regina, advogados especializados no atendimento a inúmeras
igrejas e entidades confessionais no país. Nosso desejo, ao publicar esta obra — agora em sua
terceira edição revisada e ampliada —, é que ela seja uma ferramenta prática para pastores,
presbíteros e demais líderes religiosos, auxiliando-os especialmente nas questões jurídicas
diárias da igreja. Além disso, o livro também tem o propósito de, definitivamente, tornar o
Direito Religioso uma área autônoma do Direito, sendo uma ferramenta também para
advogados, juízes, promotores, professores, acadêmicos e demais operadores do direito.
Esta Coleção se destaca pela abordagem robusta e organizada da doutrina e jurisprudência
das principais disciplinas do Direito, sendo indicada a estudantes, profissionais e,
principalmente, concursandos que almejam conquistar uma vaga na área pública, seja jurídica
ou fiscal. A didática dos autores propicia um estudo direcionado, e condensa diversos
entendimentos sobre a matéria em exame. Alia a mais precisa e atual jurisprudência e,
sobretudo, revela clareza e arranjo metódico de cada ponto, a classificá-lo como indispensável
ao leitor que pretende um estudo completo e eficaz da disciplina de seu interesse. Em cada
Page 13/16

Acces PDF Direito Constitucional Trf 3 R T Cnico Judici Rio
volume foi priorizada a elaboração de esquemas e quadros sinóticos com o máximo
detalhamento, além da criteriosa seleção de questões de concursos públicos que são
aplicadas pelas bancas examinadoras mais exigentes do País. Espera-se que o leitor obtenha
a solução de suas dúvidas mais inquietantes, principalmente entre os que se dedicam ao
aperfeiçoamento do saber jurídico. Data de Fechamento: 15-02-2011-->

Esta obra certamente contribuirán para a compreensão de um dos temas mais caros
para a cidadania e para a dignidade do cidadão brasileiro: a necessária e urgente
equação entre o poder de tributar e arrecadar impostos por parte do Estado brasileiro e
a inexorável necessidade de se construir uma sociedade livre, justa e solidária.
A Editora Saraiva apresenta a edição 2016 da obra ?Direito Constitucional
Esquematizado?, de autoria do Professor Pedro Lenza. Através de um projeto gráfico
pioneiro em duas cores, o autor aplica a didática dos quadros, palavras-chave,
esquemas, itens e subitens, que proporcionam a fixação visual do conteúdo e o
aprendizado através de uma linguagem clara, direta e estimulante. A 20ª edição está
atualizadíssima, abrangendo as mais importantes Emendas Constitucionais até a de n.
92, as 56 súmulas vinculantes e as principais decisões do STF. Atualizada conforme o
Novo Código de Processo Civil, a obra destina-se a alunos de graduação e concursos
públicos (inclusive das carreiras não jurídicas) e possui questões de concursos das
mais importantes bancas, além de mostrar-se indispensável aos profissionais da área
do direito.
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O título da obra aponta para uma dimensão fundamental do ser humano: a sua relação
com a natureza. O homem é um ser de relações: relaciona-se consigo mesmo
(autoconsciência), com os outros (intersubjetividade), com o transcendente (dimensão
religiosa) e com a natureza, da qual faz parte, tendo, ao mesmo tempo, a capacidade
de dispor sobre ela. A questão da natureza faz-se fortemente presente no âmbito da
ética ambiental e do direito ambiental hodiernos: por que proteger e conservar a
natureza? A natureza também tem dignidade e direitos próprios ou esses lhe são
apenas concedidos pelo homem? Qual é o estatuto ontológico da natureza numa
época que se diz pós-meta-física? Aqui ressoa a questão do locus do ser humano na
natureza […]”. Ney Fayet Júnior
PROVA 3 TRF 2a.REGIÃO / TÉCNICO JUDICIÁRIO SEM ESPECIALIDADE. 40
QUESTÕES DE ACORDO COM EDITAL E BANCA CONSULPLAN. (PORTUGUÊS,
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO, NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSUAL PENAL,
PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO) EXERCITE-SE PARA SER
APROVADO! SAIA NA FRENTE!
O tema deste livro é o estudo do conteúdo jurídico do princípio da transparência
administrativa, que tutela tanto o direito fundamental de acesso à informação como
também o interesse público da transparência administrativa, como instrumento de
fomento ao controle social do exercício da função administrativa. O momento é, de
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fato, de quebras de paradigmas. Há duas décadas praticamente não se ouvia falar de
transparência no País e agora a realidade está posta nos jornais, nas salas de aula e
em congressos jurídicos. Os instrumentos foram dados, agora é preciso que população
e autoridades despertem e caminhem juntas em direção ao combate efetivo à
corrupção e ao incentivo a práticas de participação popular, por meio do incremento da
transparência. A consciência republicana parece ser um fenômeno cíclico no Brasil.
Ela foi bastante fortalecida em 1983, com o movimento das Diretas Já, e repetiu-se de
certa forma com o impeachment de um presidente da República 10 anos depois. Mais
recentemente voltou a ganhar espaço com os inúmeros escândalos de corrupção que
assolam o País, mas ainda assim se trata de uma noção em formação em nossa
cultura. Oxalá a Lei de Acesso à Informação Brasileira seja o marco legal de uma nova
era em nosso país, a era da transparência na Administração Pública controlada pelo
povo. É chegada a hora de esse povo brasileiro, que é tão transparente em suas
relações sociais cotidianas, buscar desenvolver a transparência também no exercício
do poder.
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