
nálise é o exame de instrumentos de "melhora 
e pecialmente a análise de custo-ben fício ve i

"relatório d impacto regulatório". Em seguid a, 
dica ao problema da re visão judi ial de m arcos 
sugerindo diretrizes voltadas à compatibil iza ão 
da função judicante com as exigênc ias de p la 

st êmico e segurança jur ídica. 
na t rceira parte, a ' p rem issas teóricas est ab 
apítulos prec d nt s são ap licada ao s t or de 
básico. Partindo de um percu i nt e diagnóst ico 
utor enum ra as suas falhas de m ercado, assim 
iza crité rios de regu lação s gun do as vari áveis 

m seguida, pa sa à aná lise conômi ca d a Lei 
.445/2007, ins rida em uma profícua compara

1arco regulatório d e outras naç õ s, om o Chil , 
rança e Itália. Por im, che ga ' d iscussão sobre a 
ividades de regulação e fiscalização , posi ionan
n ira firme coerente na acalorada controvérsia 
ularidade federativa dos serviç s de saneam e nto. 
te livro representa uma contribuição valiosa para 

mento das re lações e ntre di reito e economia, em 
a a compreensão dos fundamentos, objetivos e 
regulação jurídica da economia, de modo parti 

I a sua publicação, C arlos Emmanuel Joppert 
a a figurar, merecidamente, no rol dos nosSOS 

t antes acadêmicos no campo do direito público 

la . 
Ip rimentar a Editora Renovar por mais esta publi 
ica de excelência, exorto os cultores do direito e 

ia ao prazer intelectual da sua leitura . 
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