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Disciplina de tradição e existência 
grupos comunitários, o Direito, no 

dos tempos, como ciêno.;,. 
iUmanidades e assim atualizando-se-

Nesse sentido, os estudos jurídicos 
de assuntos que se encontram no 

fudanças sociais, jurídicas e políticas. 

A Constituição de 1988 propicia essa 
Ordem Econômica e Financeira (arts. 1 

a livre concorrência e a defesa do 
"o livre exercício de qualquer 

almejada "redução das desigualdades 
que "a lei reprimirá o abuso do 

dos mercados, à eliminação da 
arbitrário dos lucros". 

Assim, a Ordem Social, imClando-setl 
base o primado do trabalho, e como . . ,,.
sOCiaIS. 

Na presente obra sobre "Regulação 
Molan Gaban, adverte, desde o 

para o monopólio postal, 
sua incompatibilidade com a 

o que realiza mediante "abordagem 
disciplinas do Direito Constitucional 

Daí a amplitude e a oportunidade 
amarado das experiências norte-americanl 

possível melhor avaliar os fundan 
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