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Este livro trata do direito da regulação econômica e do direito das políticas sociais. Seu objetivo geral é                  

ajudar na construção de um conhecimento jurídico que tenha compromissos com a realidade econômica              

e social e com os desafios envolvidos na criação, implantação, controle e reforma das políticas públicas. 

Na primeira parte, A Constituição e as Políticas Públicas Econômicas e Sociais, são analisadas questões               

jurídicas básicas, que são comuns aos campos econômico e social. A Segunda Parte, sobre Direito da                

Regulação Econômica e seu Controle, cuida da teoria jurídica da regulação, das agências reguladoras,              

da ação regulatória das autoridades antitruste, da política monetária e das empresas estatais. A última               

parte do livro, Direito das Políticas Sociais e seu Controle, é sobre os caminhos e dificuldades jurídicas                 

para implementar políticas sociais, especialmente em saúde, educação e moradia. 
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