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Esta obra comenta a Lei Federal nº 12.587/12 (Esta
tuto da Mobilidade Urbana) e destaca os serviços pú
blicos de transportes, bem como os princípios de
direito que os orienta, reconhecendo, inclusive, a

Áreas afins
Direito Urbanístico
Público-alvo/consumidores
Procuradores municipais, estaduais, AGU, Assessores
Jurídicos de Secretarias, órgãos e entidades gestoras
de transportes, magistrados e promotores, urbanistas e
advogados de empresas de transporte.

essencialidade, a sustentabilidade, a mobilidade e
a acessibilidade como diretrizes fundamentais do
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desenvolvimento sustentável e da convivência no
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contexto urbano. É texto básico para os operadores
e gerenciadores de transportes públicos e privados,
por todos os modais, auxiliando também aos estu
diosos do Direito Urbanístico e do Direito Admi
nistrativo em geral. O livro conceitua e comenta
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os princípios dos serviços públicos com ênfase no
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serviço de transporte, e comenta, artigo por artigo,
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a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
compilando farta jurisprudência e doutrina espe

1. Direito administrativo. 2. Direito urbanístico. I. Fortini, Cristiana. II.
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cializada no assunto. É obra que não pode faltar
na biblioteca da Administração Pública em geral e
dos que trabalham no setor público ou privado de
transportes.
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“A dedicação com que o autor se debruçou sobre o
tema do transporte coletivo, assunto de indiscutível
aridez, dada a complexidade técnica que o toca,
bem como novidadeiro, em face da Lei nº 12.587/12,
torna-o invulgar (...) A você, os meus parabéns pela
séria contribuição ao Direito Administrativo. Seu
livro é único.”
Cristiana Fortini
Doutora e Professora da graduação,
mestrado e doutorado da UFMG

“(...) li com atenção e gosto (...) o orgulho desse seu
amigo foi se avultando a cada página. Constatação
que diz com seus predicados de estudioso diligente
e dedicado, e que confirma inferência mais ampla
no sentido de que benfeita e bem sucedida é a tarefa
que se realiza com prazer. E isso está vivamente
estampado em seu livro. A intimidade com o
tema e o prazer que a reflexão lhe proporciona
evidenciam-se a cada linha.
Júlio C. S. Esteves
Mestre e Professor da PUC Minas
e da Universidade FUMEC
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