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A obra que se apresenta à comunidade jurídica é de fundamental importância para o estudioso do
direito administrativo, pois revela questões de enorme interesse prático, conjugadas à necessária fidelidade
científica que o tema “serviços públicos” impõe.

Os serviços públicos ainda são objeto de vários questionamentos e necessárias atualizações ante a
sua “enigmática” definição e alcance. Por esta razão os estudos ora dirigidos têm por escopo contribuir
para a reflexão do tema e buscar um avanço no sentido de debater ou quiçá diminuir as incertezas por
ele suscitadas.

Fruto de um incessante trabalho de pesquisa, perpassa a obra pela análise dos serviços públicos no
direito pátrio e comparado, trazendo em seu bojo artigos que vão da verificação conceitual dos serviços
públicos à conformação desses serviços com novos temas, v.g., as parcerias público-privadas.

Elaborada por um grupo de estudiosos formatado especificamente com a finalidade de desbravar a
temática apresentada, e coordenado pelos doutores Romeu Felipe Bacellar Filho e Luiz Alberto Blanchet,
torna-se obra indispensável a qualquer estudioso que pretenda tomar contato com estudos dirigidos
sobre serviços públicos ou ampliar a pesquisa e as discussões nesse tema.
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