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Prefácio

Maria Sylvia Zanella Di Pietro

A presente obra se desenvolve sobre temas fundamentais para a compreensão dos problemas de
alocação de infra-estruturas no território municipal. Em primeiro lugar, analisa a teoria dos bens públicos
no Direito brasileiro. Em seguida, desenvolve uma teoria do domínio público no Direito brasileiro e, a
partir daí, propõe um conceito de domínio público urbano, no qual se encaixariam as redes de infra-
estruturas e os equipamentos urbanos. Sobre essa base teórica, discute a regulação local de infra-estrutu-
ras, abordando especialmente as modalidades de outorga de uso dos bens do domínio urbano e as formas
de cobrança pelo uso do solo, subsolo e espaço aéreo municipal para a instalação de infra-estruturas. A
obra supre, assim, diversas lacunas do Direito Administrativo, Urbanístico e Municipal brasileiro, colabo-
rando com o aprimoramento da teoria dos bens públicos, com a proposição de uma escala de dominialidade,
com a criação de um conceito de domínio urbano e, principalmente, com a administração das infra-
estruturas e dos serviços públicos no âmbito local.
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