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Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI) - A1-2 primeira pergunta é a mais pessoal. O que o levou à área jurídica? Foi Procurador do Município. O que o levou à carreira? Depois, exerceu a advocacia? Como vêa profissão?
Ademais, é professor na PU C-SP há um bom tempo? Como vê a atividade?
Fábio Ulhoa Coelho-Perfeito, vamos lá. Então, como é que eu fui para o Direito. Na verdade, vou usar uma expressão entre aspas, foi uma "sugestão" do meu
pai. Eu, aos 17 anos, naquele tempo era muito comum a realização do que se chamava de "teste vocacional", e uma tia minha pagou para mim, me deu de presente
um teste vocacional; fui lá, fiz e o resultado saiu que eu me daria muito bem trabalhando em qualquer profissão ligada a comunicações ... jornalismo, diretor de
cinema. Eu achei interessante, gostei do resultado. Fui conversar com meu pai,
e meu pai deu um conselho, que eu costumo dizer que não sei se é o conselho
mais sábio de todos, ou mais tolo. Ele disse: "Fábio, só existem três profissões no
mundo: medicina, engenharia e advocacia . .. se você for um advogado famoso,
os jornais vão publicar o que você escreve". Eu, até agora, não sei se foi o conselho mais tolo ou o mais sábio, porque no final acabou acontecendo isso. Aceitei

1. Como citar: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes. Entrevista
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o conselho, mas eu não seria capaz de dar um conselho como esse para minha filha. Não me via nem como engenheiro, nem como médico. Aí optei pelo Direito
e fiz a Faculdade de Direito na PUC-SP.
Quando me formei, eu sempre quis - isso acho que tem um pouco a ver com
essa aptidão com as comunicações - fazer a carreira acadêmica, sempre quis ser
professor. Primeiro, de um lado, eu tenho um gosto, um prazer por estudar coisas novas, estou sempre atrás de coisas novas para estudar, para conhecer, fora
do Direito, na maioria das vezes. E uma coisa é ligada a outra, você pesquisa uma
coisa nova e quer comunicar para as pessoas aquela descoberta. Então, eu sempre pensei e me vi como um professor. Em função disso, foi durante a Faculdade
que eu pensei em me direcionar para o magistério .
Cheguei a me preparar para fazer um concurso para magistratura, porque na
minha avaliação, com um cargo público que me desse estabilidade e segurança,
eu poderia me dedicar com mais facilidade àquilo que eu gostaria, que era o magistério. Então, naquele tempo, não sei se essa é a regra ainda hoje, era necessário ter dois anos de exercício profissional; para cumprir os dois anos de exercício
profissional, uma das alternativas era um estágio supervisionado pela OAB. Fiz
esse estágio supervisionado pela OAB, em que era necessário apresentar alguns
relatórios periódicos. Era um exame diferenciado, poucos faziam esse exame de
estágio supervisionado, tanto que nesse exame a gente não tinha uma especialidade, e precisávamos responder a questões de Direito do Trabalho, Penal, Civil,
abrangia todas as matérias. Tudo isso para contar os 2 anos, para eu poder, assim que me formar, poder prestar o concurso para magistratura, assim que fosse
aberto.
Para minha sorte - eu digo isso agora, à distância-, não surgiu o concurso para magistratura logo de cara; o que surgiu foi um concurso para o Município de
São Paulo , para Procurador municipal. Eu fiz esse concurso. Aliás, um dos dois
anos de estágio supervisionado que eu fiz foi na Prefeitura de São Paulo, no departamento judicial. Fiz o concurso, passei lá entre os primeiros colocados, fui
nomeado. E aí eu percebi que eu não queria ser juiz mesmo; eu seria uma pessoa
muito infeliz como magistrado. -Minha vocação não é julgar, ou seja, saber quem
é que está com razão. O advogado é aquele que vê qual é o interesse do seu cliente,
vê se esse interesse é um direito do cliente e, se chegar a essa conclusão, vai atrás
de todos os recursos que existem no Direito para defender esse interesse. Eu me
identifico muito com essa função. Já a de saber quem está com razão . .. eu seria
um juiz muito infeliz, eu não sei se ficaria muito tempo. Mas aí fiz o concurso para Prefeitura, passei, no início eu fiquei no Departamento judicial, trabalhando
com mandado de segurança, mas o meu objetivo na Prefeitura era temporário,
era provisório.
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Eu queria era ter uma condição profissional que me permitisse me dedicar à
carreira acadêmica. E, naquele tempo, isso era possível, a carreira de Procurador
do Município comportava conciliar essas duas atividades, ainda mais em mandado de segurança, em que não há audiências, não há dilação probatória e você
precisa estudar muito. Então, era fácil administrar o seu tempo e conciliar com os
estudos que eu tinha que fazer para o mestrado, as aulas que eu tinha que preparar; claro, essas tarefas acadêmicas eu realizava fora do expediente da Prefeitura.
Mas ser Procurador era algo provisório na minha vida, porque eu imaginava que em algum momento eu deixaria a Prefeitura para advogar, para ter o meu
próprio escritório de advocacia. E isso foi o que aconteceu: depois de 14 anos de
Prefeitura, eu pedi à Procuradora-Geral do Município a minha exoneração; ela
me deu um ano de licença sem vencimentos para eu pensar bem no que eu estava
fazendo . Depois desse ano de licença sem vencimentos, aí eu não fui perguntar
para ela, já fui direto no setor de pessoal e pedi a minha exoneração. Desde então
eu tenho me dedicado à advocacia e ao magistério. Durante algum tempo, nós
estamos falando de uns 1Oanos - eu saí da Prefeitura em 1993, 1994, por aí-, eu
fiz uma advocacia por uns 3 anos que envolvia também o judicial, o contencioso,
mas logo eu percebi que não estava funcionando , e o que me desagradou foi a impossibilidade de eu administrar o meu tempo. Com o contencioso você não sabe
quando vai surgir a intimação, naquele tempo os prazos não eram em dias úteis
e as intimações, por sacanagem comigo [risos] , vinham sempre na quinta-feira,
de forma que eu perdia o fim de semana. No contencioso, você não é dono do seu
tempo, os processos que você patrocina é que mandam na sua agenda, e isso não
me agradava muito. Em 1999, eu tomei uma decisão de só fazer advocacia consultiva- assembleias de companhias; acordo de acionistas; conflitos societários.
Já tinha demandas de parecer. Em 2005, decidi que só ia fazer pareceres e tem sido assim desde então.
A gente não planeja a vida, não é? Mas esse planejamento que eu fiz lá ao me
formar acabou dando certo . Sorte, o planejamento, quando ele acontece, é porque
você teve sorte. Então, sempre foi assim, o magistério, a carreira acadêmica, o mais
importante de tudo que eu queria fazer, o que mais me agradava fazer, e o resto tudo em torno disso, para enriquecer essa atividade como atividade profissional. Eu
acho que o professor que é só professor, na nossa área, contribui menos. Isso é uma
discussão bastante complicada, mas o professor que se dedica em tempo integral
ao magistério não fica conhecendo a realidade como ela é; ele conhece somente os
livros, e isso faz com que ele tenha uma visão do Direito um pouco romantizada,
um pouco ingênua demais, e isso faz com que ele contribua menos para a formação
dos novos profissionais. Eu nunca pensei em ser exclusivamente professor, mas lecionar, pesquisar e escrever são as coisas que mais me deram e dão prazer, e tudo
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mais que eu fiz na vida profissional foi em função delas. Felizmente tive sorte e deu
certo esse planejamento de longo prazo. Acho que é isso.
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI) - O primeiro livro
que o senhor publicou, pelo que pudemos apurar, foi a monografia "Desconsideração da personalidade jurídica", pela Revista dos Tribunais, em 1989, fruto
de sua dissertação de mestrado, defendida em 1985 na PUC-SP. Em homenagem
a essa obra, perguntamos. Esse tema na época era muito debatido na doutrina
brasileira. Em 1979,José Lamartine Correia de Oliveira publicou um trabalho,
considerado clássico, "A dupla crise da pessoa jurídica". Um administrativista,
Marçal]usten Filho, também já se dedicou a ele "Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro", publicada em 1987. Como o senhor vê o
tema hoje? É interessante que, hoje, essa "crise" parece ter se fortalecido. A Lei
Anticorrupção (Lei 12.846/13) estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica por a tos de corrupção. Contudo, também se fortaleceu nos últimos anos,
a doutrina sobre a função social da empresa. Esses caminhos são paradoxais: valorização da função social da empresa e desconsideração da personalidade jurídica e atribuição a esta de responsabilidade objetiva?
Fábio Ulhoa Coelho - Muito pertinente a questão. Eu acompanho a teoria da
desconsideração desde o início, que foi meu tema de pesquisa no âmbito domestrado; naquele tempo, no início dos anos 1980, as pessoas me perguntavam o que
você está pesquisando? Quando eu respondia que era a "desconsideração da personalidade jurídica", todos tinham dúvida: "O que é isso?". Era algo assim, realmente, com poucas obras. Nenhum julgado da jurisprudência brasileira usava
a expressão "desconsideração", embora já houvesse uma meia dúzia de precedentes suspendendo a eficácia da autonomia patrimonial. Por isso, naquele momento o desafio era mostrar a compatibilidade da desconsideração com o Direito
brasileiro, mesmo não existindo nenhuma norma jurídica a respeito.
A gente encontrava essas obras, do Marçal, do Lamartine Corrêa de Oliveira.
A do Lamartine eu aproveitei na minha dissertação de mestrado, porque já estava
publicada, a do Marçal não, porque veio a ser publicada depois que eu defendi a
dissertação de mestrado. Eu diria que durante o curso - nós estamos falando de
1983, 1984- por uns 5 ou 6 anos, a situação foi esta: ninguém sabia ainda direito do que se tratava quando se falava de desconsideração. Com a edição do Código de Defesa do Consumidor, pela primeira vez uma lei brasileira usou a palavra
"desconsideração". Mas quem redigiu o dispositivo não tinha entendido a teoria.
E aí começa nos anos 90 uma distorção completa da teoria da desconsideração,
como se ela fosse uma negação da pessoa jurídica, uma revogação do princípio da
autonomia patrimonial. Essa distorção lamentável nós vamos encontrar, infelizmente, durante todo os anos 90, avançando no início do século 21.
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falar o que pensam nas redes sociais, como eu parei, por causa desses dessabores.
É muita energia negativa na sua vida, então deixa para lá. Claro, alguns têm outras tribunas, como a sala de aula, os livros, as palestras, em que podem se expressar melhor e de modo mais aprofundado . Só teme o cancelamento quem quer ser
influencer. Quem tem 15.000 seguidores e 7.500 resolveram não te seguir mais,
nada muda na sua vida. Mas, se você paga as contas no fim do mês por causa dos
1.500.000, seguidores, aí é um problema ser "cancelado" .
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI) - Como o senhor vê
o ensino no Direito atualmente? Parecemos vivenciar uma crise no uso do vernáculo e no aprofundamento teórico . Como lidar com isso?
Fábio Ulhoa Coelho-A questão do vernáculo é uma questão interessante. Não
há dúvidas de que a gente deve ter um bom português. Mas, ao mesmo tempo, a
língua é viva. Querer que todo mundo fale o português que se falava há 30 anos
não tem sentido. Devemos cultivar uma linguagem elegante, geralmente correta em termos gramaticais, mas nunca esquecer que a função principal da língua
é a comunicação; no nosso caso de profissionais jurídicos, a função de convencimento. Ao falar e escrever, estamos vivenciando algo vivo, a língua com história - e nós não podemos imaginar que a história da língua acabou no dia em que
nascemos A língua portuguesa mudou e continua mudando, porque continua
com a sua história. Certamente, daqui a 100 anos o português vai ser escrito e
falado de uma forma que talvez nós não compreendêssemos, assim como estranhamos o português falado há 100 anos. E não há nenhum problema nisso, está
claro? As pessoas continuam se comunicando. Se não estiverem mais se entendendo, aí sim precisaríamos nos preocupar com o vernáculo, porque somente
nesse momento haveria um problema a resolver. Mas os nossos alunos continuam se comunicando. Uma questão diferente é a existência da língua culta ao
lado da língua coloquial. Nessa entrevista, por exemplo, o coloquial está muito
mais presente que a língua culta, formal. Quantos errinhos de português aqui a
gente não comete falando e, a despeito deles, estamos nos comunicando? Na hora de escrever precisamos de um pouco mais de capricho, mesmo assim, às vezes,
nos equivocamos. Enfim, eu vejo dessa forma: o vernáculo não é algo com o qual
se deva preocupar, desde que as pessoas continuem se comunicando.
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LINHA EDITORIAL

EDITORIAL UNE

A Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura - RDAI - tem por objetivo
o aprofundamento do Direito Administrativo, com ênfase no tema da Infraestrutura. Assume uma perspectiva norma tivista do fenômeno jurídico: considera ser
o direito um conjunto de normas vigentes em determinado território. O objeto
central da Revista são as normas vigentes no território brasileiro, ou seja, o Direito brasileiro. Adota, ademais, como premissa teórica fundamental que o referido
conjunto de normas compõe um sistema, dotado de unidade, completude e coerência, com estrutura hierárquica, tendo no ápice as normas constitucionais, de
modo que a incompatibilidade de uma norma inferior com a superior leva à invalidade da primeira. Considera, assim, possível um estudo científico desse conjunto normativo, com o intuito de apurar: a) quais normas compõem o sistema
normativo; b) qual o sentido e o alcance dessas normas; c) quais delas são inválidas por incompatibilidade com as normas superiores.
A RDAI assume uma perspectiva neoconstitucíonal, acreditando que o sistema normativo consagra uma ordem objetiva de valores, vinculante para todos os
operadores do Direito; e uma premissa concretista, no sentido de que toda interpretação normativa é condicionada pela realidade perante a qual a norma será
aplicada. A partir dessas premissas, tendo por norte, em especial, a possibilidade
de uma análise científica do Direito-cuja missão principal, insiste-se, é apurar as
normas existentes, fixar seu conteúdo e alcance e identificar quais são válidas-,
a RDAI assume a missão de contribuir para o progresso da Ciência do Direito Administrativo brasileiro. Como desdobramento necessário de sua missão primacial, preordena-se a contribuir para a difusão da compreensão correta das normas
de Direito Administrativo e, com isso, para o aprimoramento das relações entre
a Administração e o administrado.
Parte também a RDAI de uma perspectiva ético-construtivista, no sentido de
que a interpretação correta, a ser revelada pela Ciência do Direito, dá-se a partir
da contraposição de ideias, em um incessante debate entre os estudiosos do tema. Tendo em vista isso, adota uma postura radicalmente pluralista e democrática. Não se filia a uma prévia ideologia ou a uma específica corrente doutrinária.
Pelo contrário: assume como pressuposto para o desenvolvimento científico a
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necessária compreensão das diversas correntes de pensamento. A atividade científica exige a análise crítica séria e esta pressupõe o conhecimento das posições
divergentes. Essa perspectiva é aqui enfatizada: por pressuposição teórica fundamental, a RDAI fomenta a publicação de posições teóricas diversas, alicerçadas em premissas conceituais diferentes. A interpretação correta será descoberta,
acredita-se, não pela revelação de um doutrinador, a partir de uma inspiração individual, mas pelo debate entre os estudiosos do tema , o enfrentamento respeitoso dos argumentos e contra-argumentos.
Reconhece, outrossim, como premissa a importância do Direito comparado
para a correta compreensão das normas brasileiras. Sem desconsiderar a aludida
perspectiva concretista, e o condicionamento da realidade do local a ela inerente,
muitos dos institutos incorporados na legislação brasileira foram e são debatidos
no direito alienígena. Ademais, muitos dos problemas enfrentados pela Administração e pelos administrados brasileiros são similares aos enfrentados em outros Estados. As reflexões referentes ao direito estrangeiro são, pois, assumidas
como fundamentais para o desenvolvimento científico nacional. A RDAI possui,
consequentemente, o intuito de difundir estudos científicos estrangeiros referentes à temática da revista.
A RDAI enfatiza o tema da infraestrutura, considerada elemento estrutural
necessário ao desenvolvimento da sociedade contemporânea, por exemplo, o
sistema de transportes - rodovias, transporte coletivo, ferrovias, portos, aeroportos-, saneamento básico - esgotamento sanitário, rede de distribuição de
água, coleta e tratamento de lixo, drenagem-, iluminação pública, comunicação - correios e telegráficos, telecomunicações, radiodifusão de sons e de sons
e imagens-, produção e distribuição de energia - petróleo, gás natural, pré-sal,
hidrelétricas. A partir dessa exemplificação, evidencia-se a vastidão da temática
da infraestrutura. O aprofundamento teórico de seu regime jurídico é vital para o
aumento da segurança jurídica e, por conseguinte, para o maior desenvolvimento econômico do País.
A infraestrutura impacta, diariamente, a vida das pessoas. Aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria de qualidade de vida é o maior desafio imposto àqueles que têm o dever de aperfeiçoar a infraestrutura nacional. O estudo
comparado, nesse aspecto , revela os acertos e os desacertos de grandes projetos
de infraestrutura realizados ao redor do mundo, viabilizando, com as devidas
adaptações, sua adequada implantação em nosso país. Desenvolver projetos de
infraestrutura que atendam às expectativas da sociedade e propiciem resultados
concretos satisfatórios, alterando beneficamente a vida do cidadão e permitindo que o País seja competitivo no mercado internacional, é o objetivo principal a
ser alcançado pelo aprofundamento científico das respectivas normas setoriais.

LINHA EDITORIAL

Apesar da ênfase temática, a RDAI é primeiro uma Revista de Direito Administrativo e, só em segundo lugar, de Infraestrutura. A ordem aí tem sua razão de ser:
destina-se ao aprofundamento teórico de todos os temas relacionados ao Direito
Administrativo e não apenas da temática diretamente associada à infraestrutura.
Isso porque todos eles, de forma mais ou menos direta, interferem nela. Deveras,
é intuitivo que cada um dos campos setoriais da infraestrutura está intimamente associado a toda temática do direito administrativo. A título de exemplo, todo
setor de infraestrutura está vinculado aos temas dos serviços públicos, bens públicos, agentes públicos, organização administrativa etc.
O estudo da Ciência do Direito Administrativo, com ênfase na temática da
infraestrutura, exige o aprofundamento da teoria do direito. Esse aspecto é, comumente, desconsiderado nas publicações especializadas da área, mas é a tõnica
da linha editorial da RDAI. Sua vocação científica valoriza a análise conceitua! e,
pois, o aprofundamento dos institutos à luz da teoria do direito. Justamente por
isso, a Revista abre-se para publicação de estudos de teoria do direito considerados importantes para o progresso científico do Direito Administrativo.
Acredita-se que os objetivos da Revista não serão atingidos apenas com a publicação de artigos científicos. Outras abordagens mostram-se bastante eficazes
para o aprofundamento do debate científico. A RDAI pretende, por isso, publicar: a) pareceres; b) comentários jurisprudenciais; c) resenhas bibliográficas;
d) breves comentários de doutrina; e) entrevistas com grandes nomes do Direito
Administrativo brasileiro e da Infraestrutura; Drecentes diplomas normativos;
g) comentários a textos normativos.
O Direito Administrativo e o Direito da Infraestrutura constroem-se não apenas na Academia, mas na aplicação prática, no quotidiano forense e administrativo. Pareceres elaborados por juristas de escol sobre a exegese das normas
administrativas possuem indiscutível valor científico. Ademais, o conhecimento
e o exame de decisões judiciais e administrativas relevantes, a resenha de obras
de dou trina editadas recentemente, a apresentação e os comentários de diplomas
normativos recém-publicados são de extraordinária pertinência para o aprimoramento do debate. É fundamental para o cientista do direito saber quais são os
novos textos normativos, como eles vêm sendo aplicados, quais as novas obras
sobre o assunto . A RDAI, apesar de ser primordialmente uma revista científica e,
por consequência, destinar-se, precipuamente, à publicação de estudos acadêmicos, abre-se, enfim, para a publicação de outras produções jurídicas consideradas úteis para o debate científico.
A Ciência é fruto de um longo processo de reflexão; não se faz Ciência com o
desprezo pelos avanços até então obtidos. ARDAI, sensível a isso, pretende resgatar os estudos que marcaram o Direito Administrativo brasileiro. A republicação
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desses estudos - verdadeiros "divisores de água" nos respectivos temas - é de
grande utilidade para os cientistas. Só com a atenção devida ao que já se produziu
pode-se ir adiante. Não se trata apenas de uma homenagem àqueles que fizeram
a Ciência avançar, e sim de um relevante serviço aos pesquisadores e operadores do Direito. Por evidente, a revisitação desses magníficos trabalhos facilita seu
acesso à juventude acadêmica, o que pode ser de inestimável préstimo ao progresso científico.
Com essa linha editorial, os Coordenadores têm absoluta convicção de que
a RDAI cumprirá sua missão. Sem embargo, este veículo só cumprirá seu papel
se contribuir de alguma forma para que o Estado brasileiro atinja seus objetivos
constitucionais, discriminados no art. 3º da CF/1988. Em última análise, a Revista de Direito Administrativo e Irifraestrutura invoca para si os mesmos objetivos
impostos ao Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária,
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sempreconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pelas premissas aqui fixadas, o trabalho não se realizará individualmente.
Todos, sem exceção, cientistas e operadores do Direito, independente do partido, da ideologia ou da linha de pensamento, estão convidados a embarcar nessa grande viagem rumo ao aprofundamento científico desse ramo fundamental
das ciências jurídicas.

AuGusrn N EVES DAL Pozzo
RICARDO MARCONDES MARTINS

Coordenadores

APRESENTAÇÃO

/ NTRODUCTION
É com grande felicidade que apresentamos o número 20 da Revista de Direito
Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance- RDAI, dividido em seis
seções.
A primeira seção, destinada ao Direito Administrativo, é subdividida em quatro subseções. A primeira subseção tem por objeto as licitações e os contratos
administrativos e traz três trabalhos. O primeiro, intitulado "Sistema de Registro de Preços na Lei 14.133/2021: deveres e obrigações da Administração Pública para com o fornecedor", de autoria da Mestra Gabriela Pércio, Professora do
Centro Universitário Curitiba (Paraná), apresenta relevante contribuição científica sobre o sistema de registro de preços. O segundo, intitulado "Contracting
out is in - a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o aperfeiçoamento do ambiente institucional para a ampliação do uso da contratação pública
como meio de implementação de políticas públicas", de autoria do Doutor Thiago Lima Breus, Professor da Universidade Federal do Paraná- UFPR, examina a
implementação de políticas públicas à luz da nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. O terceiro, intitulado "Tecnologia e inovação na gestão pública:
enfrentamento de crises com transparência e participação popular no âmbito da
Lei 13.979/2020", de autoria do Doutor josé Osório do Nascimento Neto, Professor do Programa Pesquisa Produtividade da Faculdade Estácio Curitiba (Paraná) , e do Especialista joão Paulo Machado Piratelli, examina as contratações
públicas e a Lei da Covid.
A segunda subseção tem por objeto o Direito Administrativo Sancionador e
traz o trabalho denominado "Sistema de responsabilização pela prática de atos de
improbidade administrativa: críticas à Lei 14.230/2021 ",de autoria dos Professores Doutores josé Roberto Pimenta Oliveira e Dinorá Adelaide Musetti Grotti,
ambos da PUC-SP, no qual examinam a responsabilização por improbidade administrativa à luz das alterações realizadas pela Lei 14.230/2021.
A terceira subseção tem por objeto a intervenção do Estado no domínio econômico e social e traz o trabalho intitulado "Crise do serviço público de educação no contexto da pandemia: implementação de infraestrutura para a melhoria
do ensino mediante logística digital em prol da inclusão universalizada e da
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igualdade material", de autoria do Doutor Luiz Alberto Blanchet, Professor da
PU CPR (Paraná), e da Especialista Melissa Trento, no qual examinam o relevante
e atual tema da implementação da educação pública digital.
A quarta subseção tem por objeto o controle e traz o trabalho intitulado "Revisitando nosso sistema de freios e contrapesos: conflito de atribuição, Poderes
do Estado e jurisdição constitucional" , de autoria do Doutor Daniel Guimarães
Zveibil, no qual examina com proficiência o conflito entre os Poderes Públicos,
em especial tendo em vista a pandemia da Covid-19, teoriza o que chama de
"conflito de atribuição", e propõe a releitura da Constituição. O trabalho, especialmente escrito para a RDAI, retoma a magistral tese de doutoramento do autor, recentemente publicada pela Editora Dialética - Conflito de atribuição entre
poderes do Estado: a tutela judicial do sistema de freios e contrapesos como questão
principal.
A segunda seção, seguindo um padrão estabelecido desde o primeiro número
da RDAI, traz trabalhos da doutrina estrangeira. Neste número são publicados
quatro trabalhos. O primeiro, intitulado "Imparcialidade Administrativa e Controlo Jurisdicional da Decisão", de autoria do Doutor David Duarte, Professor
da Universidade de Lisboa (Portugal) , dá continuidade ao estudo publicado na
RDAI 19 sobre a "imparcialidade administrativa", e examina o controle da imparcialidade. Dentre as diversas questões relevantes, teoriza sobre os vícios da
imparcialidade, e o faz de modo profundo e inovador. Trata-se da republicação ,
agora no Brasil, do capítulo final do livro Procedi mentalização, participação efundamentação: para uma concretização do princípio da imparcialidade administrativa
como parâmetro decisório, publicado em Portugal, em 1996, e há muito esgotado. O segundo, intitulado "Le patriotisme économique", de autoria do Doutor
Jacques Chevallier, Professor da Université Panthéon-Assas (França) . A RDAI
republica no Brasil o trabalho originariamente publicado na La Semaine]uridique, no qual é examinado o patriotismo econômico, tema de suma relevância para o Direito Público brasileiro. O terceiro, intitulado "Del derecho de petición a
la transparencia digital en Colombia", de autoria do Doutor Augusto Hernández Becerra, Professor da Universidad Externado de Colombia, examina, com
profundidade, o direito à transparência no Direito Administrativo colombiano.
O quarto, intitulado "Evolución y régimen jurídico de la responsabilidad de los
contratistas", de autoria do Doutor Jaime Pintos Santiago, Professor da Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Espanha), no qual efetua denso estudo
histórico da contratação pública no Direito espanhol.
A terceira seção tem por objeto a publicação de pareceres jurídicos de importância científica para o Direito Administrativo. Neste número , a RDAI publica o
parecer do Doutorando Weber Luiz de Oliveira, Procurador do Estado de Santa

APRESENTAÇÃO

Catarina, no qual examina a inaplicabilidade ao adicional de férias do limite com
gasto de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A quarta seção, seguindo a proposta da linha editorial de apresentar comentários sobre as mais recentes decisões judiciais relacionadas à temática da revista, traz três comentários. O primeiro, de autoria do Doutor Guillermo Glassman,
examina a decisão do STF na ADI 5. 779 sobre a constitucionalidade da atuação
da ANVISA sobre a produção e comercialização de inibidores de apetite de eficácia e segurança controversas. O segundo, de autoria do Doutorando Antonio
Carlos Alves Pinto Serrano, examina a decisão do STF no RE 1.209.429, sobre
a responsabilidade objetiva do Estado pela atuação policial durante a cobertura
jornalística. O terceiro, de autoria do Mestrando Bruno Vieira da Rocha Barbirato, sobre a decisão do STF no MS 35.410/DF, em que se examina a possibilidade
de apreciação de inconstitucionalidade pelos Tribunais de Contas.
A quinta seção traz entrevista inédita, especialmente concedida à RDAI, com
o Doutor Fábio Ulhoa Coelho, Professor Titular de Direito Comercial da PU C-SP.
Nela examina boa parte de sua riquíssima produção bibliográfica, tratando, entre outros temas, da desconsideração da personalidade jurídica, do poder, da
aplicação do CDC à Administração Pública, do Direito Antitruste, do desafio
kelseniano, da lógica jurídica, das empresas estatais. Esse breve panorama evidencia a amplitude e a profundidade da entrevista. Não há palavras para registrar
o agradecimento da coordenação da RDAI ao Professor Fábio Ulhoa Coelho pela
generosidade em nos concedê-la. Dá-se, mais uma vez, continuidade ao que foi
iniciado no número O1 da RDAI: trazer ao público depoimentos de importância
histórica!
A sexta e última seção, denominada "Memória do Direito Administrativo ",
traz ao público estudos que se tornaram referência na doutrina brasileira. Neste número, republicam-se dois memoráveis trabalhos. O primeiro, denominado
"Intervenção em serviço público", de autoria do Doutor Fábio Ulhoa Coelho,
foi originariamente publicado em Estudos de Direito Público - EDP, Revista da
Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, no primeiro semestre de 1985. Trata-se de parecer proferido pelo autor, quando exercia o
cargo de Procurador do Município de São Paulo, cujo tema é até hoje bastante
atual. Com a republicação do trabalho , a RDAI presta homenagem ao Professor
Fábio Ulhoa Coelho, por toda sua contribuição ao desenvolvimento científico
do direito brasileiro. Publica-se, também, o trabalho denominado "Apontamentos sobre os agentes públicos", de autoria do Doutor Celso Antônio Bandeira de
Mello, publicado originariamente no número 13 da Revista de Direito Público RDP, periódico publicado pela prestigiada Revista dos Tribunais, no terceiro trimestre de 1970.
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A RDAI, acreditam os coordenadores, continua cumprindo plenamente sua

linha editorial: contribuir para o aprimoramento científico do Direito Administrativo. Registra-se o agradecimento ao Doutor Alexandre Godoy Dotta pelo
trabalho empreendido em prol da publicação deste número, bem como à competente equipe da Editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais.
AUGUSTO NEVES DAL Pozzo
RICARDO MARCONDES M ARTINS

Coordenadores
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