A obra trata com profundidade os temas
relativos ao Processo Civil e às recentes
alterações produzidas na legislação processual. Com linguagem clara e didática,
o autor, que é professor, mestre e doutor,
procura trazer para a obra a habilidade desenvolvida em sala de aula, enriquecendo
a abordagem com as tendências doutrinárias e jurisprudenciais sobre os temas
tratados e exemplos práticos que facilitam
o entendimento e a memorização.

MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR
Flávio Tartuce
Daniel Amorim Assumpção Neves
A obra procura analisar os principais conceitos e construções que integram a Lei
8.078, de 11 de setembro de 1990, nos
aspectos materiais e processuais. A sua
organização segue justamente a divisão
metodológica constante daquela lei. Todos
os dispositivos do Código do Consumidor
importantes à seara material e processual
são devidamente comentados, acompanhados de posicionamentos doutrinários
e jurisprudenciais recentes, bem como da
análise de exemplos práticos, retirados
das experiências dos autores, seja na
advocacia, na atuação consultiva ou na
docência.

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Teoria e Prática
Rafael Carvalho Rezende Oliveira
A obra aborda de maneira didática e aprofundada os principais temas relacionados às
licitações e aos contratos administrativos. O
objetivo é apresentar ao leitor um verdadeiro
manual de licitações e contratos administrativos que concilia a teoria e a prática. Com linguagem clara e objetiva, o texto apresenta as
principais polêmicas sobre as licitações e os
contratos administrativos, os respectivos posicionamentos doutrinários e o entendimento
jurisprudencial dos tribunais superiores, sempre acompanhados da opinião fundamentada
do autor.
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IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL

O objetivo desta obra é apresentar ao leitor um verdadeiro Manual sobre as
principais questões jurídicas envolvendo o tema da improbidade administrativa.
A abordagem é extremamente didática, com linguagem simples e objetiva, mencionando as principais polêmicas doutrinárias e jurisprudenciais, com destaque
para a jurisprudência do STF e do STJ.
O tema é atual e de extrema relevância para o país, pois envolve a ética na
gestão de recursos públicos por parte dos agentes públicos e dos particulares
que se relacionam com a Administração Pública. De fato, a Lei 8.429/1992 (Lei
de Improbidade Administrativa) representa um verdadeiro marco na busca pela
moralização da administração, o que denota a importância do seu estudo no
atual estágio de evolução do Direito Público.
De forma inédita, os autores uniram as suas especialidades e experiências
profissionais a fim de apresentarem ao leitor um Manual completo dividido
em duas partes: na primeira, o professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira, especialista em Direito Administrativo, abordará os aspectos relacionados ao direito
material da improbidade administrativa; na segunda, o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves, especialista em Processo Civil, apresentará as principais questões processuais relacionadas à ação de improbidade administrativa.
Este trabalho é destinado a estudantes, candidatos a concursos públicos, advogados, membros da Magistratura, do Ministério Público, de Procuradorias, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas e de outras carreiras públicas preocupadas
com a ética na gestão pública.
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Professor de Processo Civil do Curso Forum
(Rio de Janeiro). Professor exclusivo no satelitário dos cursos LFG e Praetorium.
Professor convidado de Processo Civil em
cursos de especialização em São Paulo, Brasília, Cuiabá, Salvador, Belém, Aracaju, Joinville, Natal, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí
e Vitória.
Advogado em São Paulo e Natal.
www.professordanielneves.com.br
www.twitter.com/danielnevescpc
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