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Resumo: 0 presente trabalho destina-se a versar sobre o neoliberalismo 
de regulac;ao como uma tecnica de intervenc;ao do Estado no domfnio econo
mico e social no sistema capitalista do seculo XXI e uma imposic;ao do poder 
economico privado as nac;oes e aos povos. Sendo a nao ac;ao um mito midiatico 
e uma ret6rica academica. A partir do estudo dos comandos da Constituic;ao 
Brasileira atual, alterados para atender a regulac;ao, mostraremos como aquela 
impoe ao Estado o poder I dever de agir na vida socioeconomica, existindo 
ainda incompatibilidade pratica entre a atuac;ao regulat6ria estatal e a efetiva
c;ao dos ditames transformadores da Carta Magna de 1988. 

Palavras-chave: Regulac;ao, Regulamentac;ao, Neoliberalismo, Constituic;ao 
Brasileira de 1988, Escola da Analise Economica do Direito, Polftica Economica 
Geral, Polftica Economica Setorial. 

Abstract: This paper deals with new liberalism of regulation as a techni
que of state intervention in the economic and social domain in the capitalist 
system from the 21st century and an imposition of economic power private for 
nations and people. Since no action is a myth of the press in general and an aca
demic rhetoric. From the study of the commands of the current Brazilian Cons
titution, modified to meet the regulation, we show how constitution rules the 
Government, requires the power/ duty to act in socioeconomic life and there is 
still conflict between practice performance and effectiveness of the state regula
tory dictates processors of the 1998 Constitution of Brazil. 

Key-words: Regulatory, Regulation, New liberalism, Constitution of Bra
zil,l988, Economic Analysis of Law, General Political Economy, Sector Political 
Economy. 
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1. Introdw;ao 

Nas tres ultimas decadas do seculo XX e no inicio do seculo XXI diversos 
estudiosos e politicos pregaram a saida dos Estados do dominio economico e 
social como solw;ao para debelar as crises ciclicas das economias de mercado, 
minimizar o flagelo social contemporaneo e liquidar os deficits on;amentarios 
dos Estados sociais consolidados ou nao. Nesse sentido, polfticas economicas 
foram pastas em pratica, iniciando-se nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas 
disseminadas posteriormente por outros Estados nacionais. 

Em ambiente mundial propicio e conforme os anseios do capital, a bada
lada "retra<;ao" estatal da vida economica ganhou for<;a no mundo e obteve 
algumas denomina<;6es, ate "consolidar-se" como regula<;ao, ou neoliberalismo 
de regula<;ao. Logicamente, no intuito de diferenciar do neoliberalismo anterior, 
chamado de regulamenta<;ao, usa-se aquela nomenclatura (regula<;ao), inclusive 
porque a forma de atua<;ao dos poderes publicos e distinta. 

Porem, a realidade desses nossos tempos n6s apresenta outra, ou seja, 
a presen<;a do Estado na vida economica (mao visivel) continua intensa em inu
meras esferas, seja atraves de incentives a agricultura, na polftica estatal de cre
dito e de cambia ou nos reajustes de tarifas pelas agendas de regula<;ao. Tam
bern existem atitudes estatais, inclusive cobradas pelos ardorosos defensores da 
regula<;ao, em casas de abusos do poder economico, promovido pelos carteis; 
ou na execu<;ao de obras de infra-estrutura em setores vitais, a fim de alcan<;ar 
o crescimento modernizante ou o desenvolvimento sustentavel. 

Nao restam duvidas, porem, que, na ordem de valores actualmente aceite 
no espa<;o cultural ocidental europeu, a interven<;ao do Estado na sociedade se 
afirma como urn dado palpavel e adquirido. Efectivamente, o retorno a uma 
absoluta nao interven<;ao do Estado no social e, especificamente, no economico 
(«regresso a Adam Smith»), inspirado nas teses neo-liberais dos economistas 
de Chicago, como o conhecido Milton Freidman, nao corresponde em parte 
alguma a uma realidade. ( ... ) E que a op<;ao que hoje se apresenta aos cidadaos 
(eleitores) nao aparece em termos dilematicos absolutes (interven<;ao ou abso
luta nao interven<;ao), mas em termos gradualfsticos (maior ou menor interven
<;aq) (V AZ, 1998, p. 63). 

A realidade fatica do seculo XXI e bern distinta da propaganda pelos te6ri
cos da regula<;ao, inclusive quanta aos seus efeitos, perversos nos Estados em 
desenvolvimento e nas popula<;6es pobres, vista que os poderes publicos nao 
sairam de cena da vida socioeconomica, alias, pelo contrario, apenas apresenta
ram uma tecnica diferenciada de a<;ao. 

Encarnando a face contemporanea do neoliberalismo e seguindo a batuta 
do capital, sobretudo do financeiro, realizamos, no Brasil, significativas mudan
<;as em nossa Carta Polftica de 1988, como tambem fizeram os portugueses na 
Constitui<;ao de 1976, bern como outras Na<;6es, implantando comandos consti
tucionais viabilizadores da regula<;ao. 
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Obviamente a nossa legisla~ao infraconstitucional foi modificada freneti
camente, a fim de moldar-se a nova forma de atua<;ao estatal, determinada pela 
Lei n. o 8. 987 de 13/02/1995 (Dis poe sobre a Concessao e Permissao de Servi<;os 
Publicos), Lei n. 0 9.472 de 16/07/1997 (cria a Agencia Nacional de Telecomuni
ca<;ao- Anatel), Lei Complementar n. 0 101 de 04/05/2000 (Fixa Normas de 
Finan<;as Publicas voltadas para a Responsabilidade na Gestiio Fiscal), Lei 
n .0 11.079 de 30/12/2004 (Normas Gerais de Parceria Publica-Privada), etc. 

2. A Regula\ao enquanto Tecnica de Interven\ao 

A mitol6gica da retirada estatal da vida economica e social, ou seja, o 
retorno do "parafso perdido" do laissez faire de Adam Smith na contempo
raneidade, teve como principal base te6rica as ideias da Escola americana de 
Chicago, liderada por Milton Friedman. Aquelas fincaram os alicerces do neoli
beralismo de regula<;ao. 

Sobre as premissas de uma minima a<;ao do Estado na realidade socioeco
nomico foi construfdo o Consenso de Washington em 1990, norteador das politi
cas economicas voltadas a tais fins, denominadas reguladoras, que se baseava 
na suposta eficiencia da iniciativa privada no mercado e na pseudo incompeten
cia gerencial do Estado social na economia. A bandeira da ilusao era menos 
Estado e mais mercado. 

Para tanto, deveria criar-se urn Estado mfnimo com restritas fun<;6es no 
ambito da presta<;ao dos servi<;os publicos e das atividades economicas, dei
xando as for<;as do mercado rege-lo, digo, os poderes economicos privados 
impondo as normas para o processo produtivo e social. Em sfntese, substituir, 
ao maximo, o Estado pelo setor privado. Escreve Alan Greenspan sobre o infcio 
da regula<;ao nos Estados Unidos, no governo do Presidente Gerald Ford, em 
meados dos anos 70 do seculo passado: 

[ ... ] Aescolha de Chicago nao foi por acaso: o raciocfnio economico por tras 
da desregulamenta<;ao foi desenvolvido basicamente por Milton Friedman e por 
outros transviados da chamada Escola de Chicago. Esses economistas elaboram 
volumoso trabalho sobre a teoria de que os mercados e pre<;os, nao os plane
jadores centrais, eram os melhores distribuidores dos recursos da sociedade. 
As premissas Keynesianas que haviam dominado Washington desde o governo 
Kennedy sustentavam a possibilidade da gestao ativa da economia; os econo
mistas de Chicago argumentavam que o governo deve intervir menos, nao 
mais, pois a regulamenta<;ao cientffica nao passava de mito. Agora, depois de 
anos de estagfla<;ao e do fracasso recente dos controles de pre~os e salarios, poli
ticos de ambos os lados estavam propensos a concordar que a microgestao por 
parte do governo havia ido Ionge demais. Chegara a hora de tentar algo novo. 

Com efeito, desenvolveu-se em Washington notavel consenso sobre poli
tica economica - uma convergencia de atitudes entre a esquerda liberal e a 
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direita conservadora. De repente, todos procuravam canter a infla<;iio, reduzir 
os gastos deficitarios, atenuar a regulamenta<;iio e estimular os investimentos. 
A campanha de desregulamenta<;ao de Ford de inicio mirou as rodovias, o frete 
em caminh6es e a avia<;iio civil. E, nao obstante a maci<;a oposi<;ao por parte de 
empresas e sindicatos, em poucos anos o Congresso desregulamentou os tres 
setores (GREENSPAN, 2007, p. 68). 

A implanta<;ao do neoliberalismo de regula<;ao pelo mundo contou com 
altera<;6es dos textos constitucionais, privatiza<;6es e desestatiza<;6es das em
presas estatais, redu<;ao de direitos sociais, facilita<;6es para a movimenta<;ao 
de capitais, cria<;iio de agendas reguladora, reestrutura<;iio do comercio inter
nacional, etc. 

Na realidade a chamada safda do Estado do domfnio econ6mico e social 
como se propagou na midia, jamais aconteceu, e nao era o objetivo da regula<;ao. 
Essa nada mais e do que uma tecnica de interven<;ao estatal na vida socioecon6-
mica com as muta<;6es ditadas pelo capitalismo contemporaneo. 

Estas transforma<;6es tern vindo a atravessar todo o sistema mundial, 
ainda que com intensidade desigual consoante a posi<;ao dos pafses no sis
tema mundial. As implica<;6es destas transforma<;6es para as politicas econ6-
micas nacionais podem ser resumidas nas seguintes orienta<;6es ou exigencias: 
as economias nacionais devem abrir-se ao mercado mundial e os pre<;os locais 
devem tendencialmente adequar-se aos pre<;os internacionais; deve ser dada 
prioridade a economia de exporta<;iio; as politicas monetarias e fiscais devem 
ser orientadas para a redu<;ao da infla<;ao e da divida publica e para a vigilan
cia sobre a balan<;a de pagamentos; os direitos de propriedade privada devem 
ser claros e inviolaveis; o sector empresarial do Estado deve ser privatizado; 
a tomada de decisao privada, apoiada por pre<;os estaveis, deve ditar os pa
dr6es nacionais de especializa<;iio, a mobilidade dos recursos, dos investimen
tos e dos lucros; a regula<;iio estatal da economia deve ser minima; deve re
duzir-se o peso das politicas sociais no or<;amento do Estado, reduzindo o 
montante das transferencias sociais, eliminando a sua universalidade, e trans
formando-as em meras medidas compensat6rias em rela<;iio aos estratos 
sociais inequivocamente vulnerabilizados pela actua<;ao do mercado (SANTOS, 
2002, p. 35). 

Os Estados nacionais foram criados para possibilitar o desenvolvimento 
do mercado e o fortalecimento do capital. Aqueles sempre agiram na vida 
socioeconomica, seja no mercantilismo do seculo XVIII, no neoliberalismo de 
regulamenta<;ao do seculo XX, e ate mesmo no liberalismo do seculo XIX 
(AGUILLAR, 2006). 

Dentro da propria ideologia liberal, outrossim, partindo do pressuposto 
da escassez dos bens e da configura<;iio da propriedade como justa recompensa 
aos laboriosos, o Estado se colocava como o principal garante da situa<;iio dos 
poucos beneficiados contra a inveja dos muitos que nada tinham, para utilizar 
a expressao de Adam Stmith (CAMARGO, 2007, p. 33). 
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Diverso do senso comum, no liberalismo os Estados agiam na vida econ6-
mica, seja limitando a importa~ao de certos produtos em nome da prote~ao da 
industria nacional, seja fragilizando as corpora~6es de oficial em prol do mer
cado trabalho. Por sinal, um dos pais do liberalismo, Adam Smith, em sua obra 
"A Riqueza das Na~6es", admite a a~ao estatal no curso natural da economia 
(oferta e procura), sobretudo para alimentar os trabalhadores e fornecer carvao 
para as maquinas (COELHO, 2007). Outrossim, em caso de desinteresse, omissao 
e incapacidade do setor privado, os liberais admitiam a interven~ao estatal na 
economia. 

Refor~ando o pensamento anterior, bem lembra o autor lusitano Boaven
tura Santos da cria~ao das institui~6es pttblicas no Estado de Direito e de sua 
legisla~ao econ6mica e social a fim de implementar o liberalismo. E arremata 
o citado jurista portugues: "Isto significa que as polfticas do laissez faire fo
ram aplicadas, em grande medida, atraves duma activa interven~ao estatal. 
Por outras palavras, 0 Estado teve de intervir para nao intervir" (SANTOS, 2005, 
p. 119). 

Assim sendo, nao passa de uma ilusao a completa omissao do Estado (mao 
invisfvel) na vida econ6mica e social. Estudos sobre as polfticas econ6micas 
estatais atraves dos tempos comprovam o contrario (HUBEMAN, 1986). Sempre 
existiu uma densa participa~ao dos 6rgaos publicos em diversos setores, inclu
sive no atual neoliberalismo de regula~ao, porem, em moldes diferenciados, 
como por exemplo, na regulamenta~ao, onde o Estado se fazia presente atraves 
das empresas estatais, o chamado Estado empresario (interven~ao direta), e das 
normas legais (interven~ao indireta), incluindo as de planejamento. 

0 neoliberalismo, novo pacto, foi uma solw;:ao para a crise do liberalismo 
enfrentada a partir das 03 primeiras decadas do seculo XX. A nova tecnica de 
a~ao regulamentadora do Estado no domfnio socioecon6mico teve como marcos 
hist6ricos o New Deal americano e as a~6es estatais durante e ap6s as guerras 
mundiais. 

Aquele e um velho conhecido, nao nasceu no final do seculo passado, como 
querem transparecer alguns, e um dos seus grandes te6ricos foi John Maynard 
Keynes, defensor da planejada a~ao estatal na vida econ6n'lica. Portanto, o neo
liberalismo possui duas fases distintas, o da regulamenta~ao transcorrido em 
boa parte do seculo XX e o de regula~ao dos dias atuais. 

No neoliberalismo de regula~ao possufmos as agendas de regula~ao (in
terven~ao intermediaria), estabelecendo normas juridicas produzidas simul
taneamente aos comandos estabelecidos pelos Estados comunitarios (Uniao 
Europeia), entes internacionais (Organiza~ao Mundial do Comercio, Fundo 
Monetario lnternacional) e empresas transnacionais. Paralelamente, os poderes 
publicos tambem agem por intermedio da legisla~ao advinda dos Poderes 
Legislativo e Executivo, fixando impostos, derrubando barreiras comerciais, 
estabelecendo investimentos, etc. 
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3. A Escola da Analise Economica do Direito 

As teorias sobre a regulat;:iio foram abrat;:adas e construfdas pela Escola da 
Analise Economica do Direito (AED). Esta possui como premissas as ideias da 
Escola de Chicago e os questionamentos de seus estudiosos sobre os altos custos 
da intervent;:iio estatal na vida socioeconomica e de sua eficiencia na promot;:ao 
do bern estar social. 

[ ... ] Ou seja, era a partir das necessidades te6ricas de fundamenta<;:iio do 
Direito que se busca subsfdios na teo ria economica. Com a AED, verifica-se uma 
inversao nessa sistematica, partindo-se da teoria economica e de analises empf
ricas dos efeitos dos institutos jurfdicos sobre a economia, para buscar uma 
transformat;:ao ou reformulat;:ao do direito. [ ... ] 

[ ... ] Portanto, a ideia e empreender uma analise das conseqiiencias do 
ordenamento jurfdico vigente num dado momenta hist6rico, incluindo normas 
constitucionais, infraconstitucionais e decisoes judiciais (jurisprudencia) sobre a 
economia, notadamente em relat;:iio a aloca<;:ao de recursos escassos, para, entao, 
proceder a uma adequat;:ao dos institutos jurfdicos aos criterios da racionalidade 
economica, sobretudo no que se refere a eficiencia e a maximizat;:iio da riqueza 
(FLORENZANO, 2004, p. 36-37). 

No pensamento da dita Escola, o Direito nao deve moldar imaginaria
mente a vida economica, mas sim os fatos (! atos economicos devem fixar os 
comandos normativos para aquela. Nesse caso, o vetor prevalente eo desenvol
vimento eficiente da economia pelo seu curso "natural" ditado pelo mercado 
(oferta e procura), cabendo ao Direito moldar-se a necessidade daquele. 

Em sfntese, e a adot;:ao das teses jurfdico-economicas ultraliberais de 
Richard Posner, dentre outros, do Estado mfnimo e da regulat;:iio economica e 
social. Preleciona a Prof. Guiomar T. Estrella Faria, em sua obra "Interpreta<;:ao 
Economica do Direito", a respeito de uma das linhas de raciocfnio te6rico da 
Escola da Amilise Economica do Direito, partindo da obra Roscoe Pound: 

Ao Iongo das trinta paginas de seu artigo, como ja foi analisado acima, 
a maior preocupa9ilo do renomado jurista americana foi demonstrar a nilo interfe
rencia das condi9oes economicas das partes e dos julgadores no carater e no sentido 
das decisoes dos casas concretos no sistema do common-law. Esse angulo de obser
va9ilo da teoria estudada torna evidente ter o comentarista considerado a Interpre
ta9ilo Economica do Direito como uma maneira de, criando a norma concreta para 
o caso, atender a fatores economicos, ou seja (como ja assinalamos na Introdu9ilo 
deste trabalho), ao deduzir a norma para o caso, atender a fatores metajurfdicos, 
pertencentes ao universo economico, vale dizer, a analise do caso, pelo juiz, sob urn 
enfoque economico (FARIA, 1994, p. 28-29). 

A Escola da Analise Economica do Direito, apesar de suas varia<;:oes dou
trinarias (FLORES FILHO, 2006), fundamenta teoricamente no ambito do Direito as 
teses do Consenso de Washington de 1990, digo, a regulat;:iio. E em regra, ela 
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resultou somente efeitos positivos aos donos do dinheiro e aos Estados desen
volvidos. 

E importante ressaltar que as Emendas Constitucionais, a Carta Magna 
Brasileira de 1988, voltadas para a insen;ao do neoliberalismo de regula<;ao, em 
meados dos anos 90, foram escoradas, logicamente, nas argumenta<;6es jurfdicas 
da Escola da Analise Economica do Direito. 

4. A Regula~ao no Brasil 

Apesar de algumas tentativas anteriores, como a cria<;ao do programa 
nacional de desestatiza<;ao (Lei n. 0 8.031 de 12/04/1990), a implanta<;ao da 
regula<;ao no Brasil efetivou-se na pratica como "Plano Real", datado de 1994, 
que objetivava a priori combater as press6es inflacionarias. Como escreve 
Batista Jr. (2005), no referido "Plano" abriu-se de forma indiscriminada, as 
portas para a entrada dos produtos importados, estabeleceu a paridade cam
bial entre o d6lar e o real, facilitou a entrada de capital estrangeiro, entre 
outras medidas. 

Tivemos a queda da infla<;ao, mas paralelamente conquistamos a redu<;ao 
do tamanho da industria nacional, sobretudo das pequenas; aceleramos o 
desemprego estrutural; aumentamos o deficit da balan<;a comercial e aprofun
damos a nossa dependencia economica. Era a chegada do neoliberalismo de 
regula<;ao, antes mesmo de qualquer altera<;ao na Carta Polftica de 1988. 

No Brasil, o processo de imposi<;ao da ordem neoliberal foi mais complexo 
e tardio. As lutas sociais, desde o final dos anos 1970, estavam na base da derru
bada da ditadura militar e da constru<;ao de instrumentos politicos e organiza
tivos- oPT em 1980, a CUT em 1983, o MST em 1984- que buscavam a trans
forma<;ao social do ponto de vista democratico e popular. Assim, o que foi 
implantado em varios pafses da America do Sul, nos anos 1980, vers6es do neo
liberalismo na periferia, no Brasil foi interditado, em grande medida, ate o ini
cio dos anos 1990. Mesmo a vit6ria de Collor, em 1989, nao significou a imposi
<;ao do conjunto do ditador neoliberal. 0 neoliberalismo instalar-se-a no Brasil, 
com todas as suas consequencias, em 1994 (PAULA, 2005, p . 32). 

Nao tardaram muito as altera<;oes na Constitui<;ao brasileira atual, por 
intermedio das emendas, a partir de 1995, a fim de enraizar a implanta<;ao da 
regula<;ao. Todavia, contrariou a ideologia constitucional adotada (SouzA, 2005) 
em nossa Carta Magna, "liquidando" o nacionalismo existente, em virtude do 
termino da distin<;ao entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital 
nacional (Emenda Constitucional n. 0 06 de 15/08/1995); do fim da restri<;ao de 
explora<;ao da pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento de po
tenciais hidraulicos, mediante autoriza<;ao ou concessao pela Uniao, a brasilei
ros ou a empresa brasileira de capital nacional (Emenda Constitucional n. 0 06 
de 15/08/1995). 
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E ainda, dentre outras altera<;6es, quebrou-se o monop6lio da empresa esta
tal- Petrobras- sobre o petr6leo (Emenda Constitucional n. 0 09 de 10/11/1995); 
retirou-se a exigencia da predominancia dos armadores nacionais e navios de 
bandeira e registros brasileiros no transporte de cargo no pais (Emenda Consti
tucional n. 0 07 de 15/08/1995); e em anos mais recentes, exterminamos a fixa<;ao 
dos juros reais de 12% ao ano (Emenda Constitucional n. 0 40 de 29 /05/2003). 

Em sfntese, as citadas emendas, assim como outras, realizaram uma par
cial desconstru<;ao (SCAFF, 2004) da Constitui<;ao Economica original, cho
cando-se com os fundamentos, fins e prindpios da mesma (art. 170 da CRl), 
revogando seus limites implfcitos (CLARK, 2001) e impossibilitando a eficacia 
da Carta Polftica brasileira de 1988, sobretudo no tocante a execu<;ao dos 
comandos destinados a muta<;ao de nossa realidade socioeconomica perversa, 
injusta e autoritaria. 

Tambem as privatiza<;6es e a desestatiza<;ao de servi<;os publicos e ativida
des economicas geridas pelo Estado, em regime de monop6lio ou de concorren
cia, foram colocadas em pratica. As empresas estatais detentoras daqueles servi
<;os e atividades foram transferidas ao capital privado, internacional, em regra, 
por pre<;os vise pagas em moedas padres (parcialmente), sem qualquer preocu
pa<;ao com os ditames da Constitui<;ao Economica brasileira. 

No fim do seculo XX e no infcio do seculo XXI, as polfticas neoliberais de 
regulamenta<;ao passaram a restringir a expansao e a mobilidade do capital. 
0 novo ambiente mundial de fim da guerra fria, queda do socialismo real e de 
alta evolu<;ao tecnol6gica resulta em press6es por outras polfticas economicas 
ao gosto dos donos do capital. Os Estados nacionais passam a executar o neoli
beralismo de regula<;ao, transferindo servi<;os e atividades a iniciativa privada 
(via privatiza<;ao e desestatiza<;ao) agora, atraentes ao capital, em face dos avan
<;os cientfficos e da "redu<;ao" dos ganhos com a industria belica da guerra fria. 
A tecnologia tornou lucrativos setores que anteriormente tinham baixa lucrati
vidade, ou nao tinham, e estavam nas maos do Estado (CLARK, 2006, p. 241). 

As vergonhosas privatiza<;6es nacionais, por exemplo, sempre maculadas 
por suspeitas, desrespeitaram o mandamento constitucional de soberania econ6-
mica (art. 170, I da Constitui<;ao da Republica) "transferindo" as riquezas nacio
nais ao capital estrangeiro, inviabilizando assim a nossa autodetermina<;ao sobre 
aquelas (pre<;os, explora<;ao, preserva<;ao), enfraquecendo a posi<;ao brasileira 
nas trocas internacionais, porque nao temos mais o controle explorat6rio dos 
nossos principais produtos de exporta<;ao (recursos naturais). Diferentemente, 
as na<;6es desenvolvidas continuam com os segredos dos cadeados das caixas 
pretas de suas tecnologias, principal produto de exporta<;ao daqueles pafses. 

1 CR significa Constitui.;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988. 
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A defesa do consumidor (art. 170, V da CR) tambem foi deixada de lado, 
dentre outros comandos constitucionais. Diante dos diversos oligop6lios priva
dos, dos antigos servi<;os estatais, os consumidores possuem seus direitos avil
tados, seja pela duvidosa qualidade dos servi<;os prestados, ou seja, pelas escor
chantes tarifas cobradas pelos mesmos. Logicamente, tudo com o beneplacito 
das agendas reguladoras que deveriam coibir quaisquer abusos. 

As politicas economicas regulat6rias nao se limitaram a transferir cobi<;a
das atividades e servi<;os estatais, via privatiza<;ao e desestatiza<;ao, para a inicia
tiva privada, criou ainda "novos mercados" para ela, dilatando os seus lucros. 
Os setores que continuaram nas maos dos poderes publicos, digo, nao sofreram 
claras a<;6es de privatiza<;ao, exemplificando, no caso brasileiro, as areas de edu
ca<;ao, saude, previdencia social e seguran<;a pt'iblica, tiveram seus servi<;os suca
teados e desprovidos dos investimentos governamentais, ampliando, ainda 
mais, os mercados para os donos do dinheiro. 

Portanto, o Estado Democratico de Direito, com suas politicas economicas 
de regula<;ao, nao s6 transferiu diretamente seus servi<;os e atividades economi
cas ao setor privado, mas, tambem, age concomitantemente precarizando e 
reduzindo a sua inser<;ao em setores de sua responsabilidade. Todavia, a inicia
tiva privada "atende", apenas, aos consumidores capazes de pagarem os pre<;os 
exigidos por ela, ficando os sofridos servi<;os publicos para as camadas pobres 
e miseraveis da popula<;ao. 

5. A Regulac;ao e a Constituic;ao de 1988 

A regula<;ao e uma tecnica de interven<;ao estatal na estrutura economica 
e social adotada na contemporaneidade e assim sendo, deve seguir as normas 
fixadas pela Carta Magna brasileira de 1988. Portanto, as a<;6es e programas 
executados pela Uniao, Estados Membros, Distrito Federal e Municfpios devem 
estar dentro dos parametros de planejamento constitucionalmente previstos 
(art. 174, Caput da CR), destacando-se nesse sentido, a Lei do Plano Plurianual 
(art. 165, I da CR), a Lei de Diretrizes Or<;amentarias (art. 165, II da CR) e a Lei 
do Or<;amento anual (art. 165, III da CR). 

As diversas formas de interven<;ao, sejam elas diretas, indiretas, ou inter
mediarias, se apresentam no Brasil como mecanismos de atua<;ao publica na 
vida economica, mesmo nesses tempos de regula<;ao (adota preferencialmente 
as duas ultimas). Essas modalidades de a<;ao estatal apresentam-se no Texto 
Constitucional brasileiro de 1988, principalmente, nos arts. 173, Caput e 175, 
Caput da CR (direta); arts. 174, Caput e 173, § 4.0 da CR (indireta) e arts. 21, XI; 
175 e seu § unico da CR (intermediaria). 

Em nosso territ6rio detectamos a interven<;ao indireta (produ<;ao de nor
mas juridicas do Legislativo ou do Executivo) quando a Uniao produz lei para 
viabilizar as pequenas empresas no mercado, criando ambiente para sobrevi-
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vencia das mesmas (Lei Complementar n. 0 123 de 14/12/2006); ou entao, algum 
municipio renuncia parte do imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana (art. 156, I da CR), desejando a revitaliza«;:ao I reforma do patrimonio his
t6rico da ddade em maos dos particulates, buscando o progresso do turismo. 

Em rela«;:ao a a«;:ao direta, atua«;:ao estatal via empresas que operam no mer
cado em regime de monop6lio ou de concorrencia, continuamos com algumas, 
tais como: Banco do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Compa
nhia Energetica de Minas Gerais, etc. Essas podem fortalecer o mercado interno 
e democratizar o consumo de bens e servi«;:os. 

As polfticas economicas de regula«;:ao no Brasil por diversos motivos, entre 
eles, pelas press6es dos movimentos sociais, nao conseguiram liquidar por com
pleto as empresas publicas e as sodedades de economia mista que representa
vam, fundamentalmente, o Estado empresario. Ap6s as privatiza«;:6es nadonais, 
restaram, ainda, minguadas empresas estatais produtoras de bens e servi«;:os. 
Por vezes, ate se cria alguma, como e o caso da Empresa de Pesquisa Energetica 
(Lei n. 0 10.847 /2004) datada de 15 de mar«;:o de 2004. 

Quanto a interven«;:ao intermediaria no Brasil, uma das festejadas pelos 
defensores da regula«;:ao, esta e representada pelas agendas reguladoras, ensina 
Souza (2005). Nela cria-se o ente estatal, a agenda, e ela possui, ainda, a compe
tenda legal para editar "normas tecnicas" de qualidade, quantidade e expansao, 
bern como para definir reajustes de tarifas, fiscalizar e punir, administrativa
mente, a iniciativa privada sujeita aos seus marcos regulat6rios. 

E importante ressaltar que as agendas possuem poder distinto das empre
sas estatais para influenciar no mundo dos neg6dos e nos destinos das na«;:6es, 
no caso, bern mais tenue, porque elas apenas regulam, nao produzem bens e 
nem servi«;:os como o Estado empresario. Este sim possufa uma for«;:a execut6ria 
e capacidade realizadora maior na estrutura produtiva e no tecido social. 

Sem qualquer incompatibilidade com as modalidades de interven«;:ao apre
sentadas (direta, indireta e intermediaria), ao contrario, articulam-se, apresenta
remos outras, a fim de aprimorar o estudo do tema proposto. 

Seguindo o ensinamento de Savy (1977) e tambem os nossos escritos 
(CLARK, 2001), temos ainda a interven«;:ao geral e a setorial, previstas na Carta 
Magna brasileira de 1988. Tambem admitidas no neoliberalismo de regula
menta«;:ao e de regula«;:ao. 

0 texto da Constitui«;:ao da Republica Federativa do Brasil possui coman
dos, prindpalmente na Constitui«;:ao Economica, redigidos dentro dos moldes 
do Standard Jurfdico (SouzA, 2005), admitindo no plano te6rico, somente, a ado
«;:ao das tecnicas intervendonistas de regulamenta«;:ao ou de regula«;:ao, apesar 
das modifica«;:6es constitucionais promovidas serem no sentindo de implantar 
essa ultima. 

A solu«;:ao do "standard jurfdico" apresenta-se como expediente que ins
pira urn tipo de lei no sentido mais generico, mais abrangente, sem a rigidez 
habitual das demais leis e que permite a adapta«;:ao constante a realidade, bus-
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cando aperfei<;oar o aspecto dinamico da legisla<;ao, referente ao econ6mico 
(SOUZA, 2005, p. 141-142). 

Na interven<;ao geral, encontramos a politica econ6mica conjuntural (poli
tica fiscal e or<;amentaria, politica de moeda e credito, polftica de pre<;o e a po
litica extema), a polltica econ6mica a medio prazo (politica de concorrencia, 
politica de emprego e politica de rendimento) e a politica econ6mica estrutural 
(investimentos). Ja a interven<;ao setorial e quando se adota uma politica econ6-
mica espedfica envolvendo urn ou mais segmentos econ6micos, independente
mente ou nao da interven<;ao geral. 

Ressaltamos, novamente, que o Texto Constitucional de 1988 imp6e o 
poder/ clever da Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Munidpios de rea
lizarem suas polfticas econ6micas inseridos na racionalidade do planejamento. 
Nao e por outro motivo a imposi<;ao dos mandamentos, dentre outros, dos arts. 
21, IX; 25, § 3_0; 30, VIII; 48, IV; 84, XXIII; 165; 166; 174, Caput e § 1. 0 da Consti
tui<;ao da Republica, articulando-se a interven<;ao geral (art. 174, Caput e § 1. 0 

da CR) com a setorial (art. 187, Caput da CR). 
Portanto, o neoliberalismo de regula<;ao no Brasil deve agir no domfnio 

socioecon6mico nacional seguindo as normas legais de planejamento (Lei do 
Plano Plurianual, principalmente), viabilizando os fins e materializando os 
prindpios da Carta Magna. 

Na politica econ6mica conjuntural, inicialmente temos a politica fiscal e 
or<;amentaria onde a Uniao, Estados e Munidpios agem assiduamente no domf
nio econ6mico e social. 0 aumento, a diminui<;ao ou cria<;ao de impostos, exem
plificando, podem resultar na expansao do setor de servi<;os ou na retra<;ao da 
industria de m6veis. Assim como a eleva<;ao acentuada da carga tributaria a de
terminados contribuintes pode ajudar a dilatar os gastos publicos com a dfvida 
social, fazendo, paralelamente, a justi<;a distributiva. Outrossim, o mesmo reme
dio, acrescimo de tributos a popula<;ao em geral, pode levar a estagna<;ao eco
n6mica. 

A Carta Politica brasileira atual, no capitulo do Sistema Tributario Nacio
nal (arts. 145 a 162) imp6e aos poderes publicos a missao de atuar na vida 
socioecon6mica atraves dos tributos. A Uniao (arts. 153 e 154 da CR) pode agir 
via os impostos de exporta<;ao e de importa<;ao, aumentando o primeiro e dimi
nuindo o segundo, sufocando infla<;ao sazonal de demanda; ou entao, redu
zindo o imposto incidente sobre determinado produto industrializado ecologi
camente correto (chuveiro com energia altemativa). 

Os Estados-membros (art. 155 da CR) manejam os impostos sobre circula
<;ao de mercadorias e sobre propriedade de vefculos automotores, por exemplo, 
podendo, portanto, induzir ou inibir urn setor econ6mico (de bens reciclaveis), 
conforme a aliquota do primeiro tributo; ou ainda, estimular a compra de vef
culos automotivos alternativos (uso de combustfveis renovaveis), em face da 
baixa tributa<;ao dos referidos impostos. 
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Os Munidpios (art. 156 da CR) tambem intervem na vida economica por 
intermedio dos tributos, reduzindo, temporariamente, para algumas especies 
de im6veis, o impasto sabre a propriedade predial e territorial urbana, a fim de 
estimular novas edifica<;6es e automaticamente estimular o turismo de aguas 
marinhas. 0 poder local tern ainda a possibilidade de taxar os servi<;os de qual
quer natureza e, atraves dele, ampliar o numero de empresas prestadoras de 
servi<;os, diminuindo o desemprego na cidade. 

Apesar de termos urn federalismo perverso e centralizado, onde a Uniao 
concentra a maioria das competencias tributarias e o maior volume de sua arre
cada<;ao, tanto a Uniao quanta os Estados e Munidpios atuam no ambito econ6-
mico e social, atraves da politica fiscal. Isso independentemente dos tributos 
terem uma destina<;ao "originariamente" fiscal ou extra-fiscal, eles realizam tal 
missao. 

Ademais, a Carta Magna brasileira de 1988, quanta imp6e a seletividade 
dos produtos industrializados (art. 153, § 3.0

, Ida CR) e de circula<;ao de merca
dorias e servi<;os (art. 155, § 2. 0 , III da CR) em fun<;ao da essencialidade dos mes
mos, explicita, mais uma vez, o papel intervencionista dos poderes publicos, 
especificamente da Uniao e dos Estados, respectivamente, nos exemplos em tela. 

Outrossim, nao se pode pensar em politica fiscal desvinculada da or<;a
mentaria. Essa e uma pe<;a fundamental na vida das na<;6es e dos neg6cios pri
vados, estando configurada fundamentalmente na Lei or<;amentaria anual (art. 
165, III da CR) entre n6s. A mesma e elaborada pelos Munidpios, Estados e pela 
Uniao, seguindo os comandos legais estabelecidos pela Lei do Plano Plurianual 
(art. 165, I da CR) e pela Lei de diretrizes or<;amentarias (art. 165, II da CR), 
podendo causar infla<;ao, por exemplo, devido a £alta de investimentos em seta
res de energia e transportes, vitais para a produ<;ao agricola e industrial; ou 
entao, gerar retra<;ao economica, proveniente de gastos publicos excessivos no 
pagamento das dfvidas governamentais previstas no or<;amento, em detrimento 
de investimentos estatais em infra-estrutural basica. Logicamente, as leis de 
or<;amento nao podem escapar dos limites ditados pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n. o 101 I 2000). 

Ainda dentro da polftica economica conjuntural, temos as politicas de 
moeda e a credito. Elas sao de competencia da Uniao (arts. 21, VII e VIII; 22, VI 
e VII da CR) e influenciam no dia a dia das empresas e dos cidadaos. 0 volume 
de moeda (papel, metalica ou plastica) no mercado gera infla<;ao, em caso de 
excesso, resultando na limita<;ao do consumo de bens a popula<;ao; ou ainda, na 
defla<;ao, originada pela pequena quantidade de moeda no mercado, levando 
a redu<;ao dos pre<;os dos produtos, abaixo de seus valores de custo, causando 
o desaparecimento dos bens e a possfvel falencia dos fornecedores. 

A politica de credito pode ser manejada, dentre outras maneiras, atraves 
da concessao de dinheiro mais barato a micros e pequenos neg6cios existentes 
no pafs, reduzindo-se o impasto sabre opera<;6es de credito (art. 153, V da CR), 
aquecendo assim a oferta de bens e servi<;os no mercado consumidor e dila-
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tando a cria<_;ao de empregos formais. Pode, a Uniao, acarrear recursos de seus 
bancos oficiais para as classes nao abastadas do pafs adquirirem, ampliarem 
e reformarem suas propriedades rurais ou urbanas. 

Logicamente, todas as a<_;6es acima irao influenciar o setor financeiro e 
obviamente a atua<_;ao dos bancos privados, levando os mesmos a diminufrem 
seus ganhos com OS juros, devido a oferta de credito acessfvel a popula<_;ao e as 
empresas pelo Estado. 

Ja em rela<_;ao a polftica de pre<_;o, a nossa Constitui<_;ao de 1988 estabelece 
poderes para a Uniao e os Estados legislarem concorrentemente sobre Direito 
Econ6mico, produ<_;ao e consumo (art. 24, I e V da CR). Outrossim, os Poderes 
Locais tambem podem legislar sobre as mesmas materias (CLARK, 2001), quando 
aquela possibilita aos Municfpios a atuarem sobre assuntos de interesse local e 
suplementar a legisla<_;ao federal e estadual no que couber (art. 30, I e II da CR). 

No pre<_;o esta embutida a margem de lucro do set01~ pode o primeiro pos
sibilitar o consumo a inumeras classes sociais ou apenas das mais ricas. A Uniao 
pode estabelecer pre<_;os maximos a certos bens no intuito de controlar as mar
gens de ganho de setores oligopolizados; aos Estados e permitido garantir pre<_;o 
mfnimo aos produtores de leite, em face do poderio econ6mico das industrias 
processadoras e da importancia do alimento na dieta das crian<_;as. Os Municf
pios podem, ainda, fomentar o pre<_;o pactuado, via seu Conselho de Desenvol
vimento Econ6mico e Social, onde os diversos segmentos sociais estao represen
tados, garantindo a manuten<_;ao do valor de determinado servi<_;o, por urn ano, 
por causa da infla<_;ao setorial. 

Finalmente, em rela<_;ao a polftica de pre<_;os, existe ainda a possibilidade da 
Uniao lan<_;ar mao da Lei Delegada n. 0 04 de 26/09/1962 para tabelar pre<_;os e 
servi<;:os em virtude de alta dos mesmos, provocada pela ditadura dos carteis, 
monop6lios e oligop6lios privados, em instante de crise na economia de mer
cado, buscando a consagra<_;ao do consumo popular. Alias, o Supremo Tribunal 
Federal julgou a constitucionalidade da dita Lei Delegada, apoiando-se, funda
mentalmente, nos arts. 173, § 4. 0 e 174, Caput da Carta Constitucional brasileira 
(SOUZA e CLARK, 2008). 

Ainda, quanta a polftica econ6mica conjuntural, temos a polftica externa 
onde a Uniao (art. 22, VII da CR) atua no domfnio econ6mico e social pelos me
canismos de entrada e safda de bens, servi<_;os, capitais e tecnologia. Conforme 
as polfticas econ6micas desenvolvidas no Brasil no comercio internacional, 
teremos maior ou menor independencia perante os fornecedores estrangeiros 
e a efetividade da soberania econ6mica ditada pelo art. 170, I da Constitui<;:ao 
de 1988. 

Dessa forma, a Uniao pode incentivar a importa<_;ao de alguns produtos 
destinados a inibir 0 uso do tabaco, preservando a saude dos brasileiros fuman
tes e nao fumantes e diminuir os gastos pl'1blicos com os efeitos negativos pro
duzidos par aquele; tambem e possfvel desestimular a exporta<;:ao de bens em 
alta de pre<_;os no Brasil, refreando o dragao da infla<;:ao. Na execu<_;ao de tais 
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medidas, em ambos os casos, podemos abrir linhas de credito especiais ou redu
zir as barreiras burocraticas. 

Em relac;:ao a entrada e safda de capitais (art. 172 da CR), a Uniao pode 
seduzir investimento estrangeiro em alguns setores produtivo, alargando o per
centual de remessa de lucros ao pais da empresa investidora, mas paralela
mente vincular uma maior absorc;:ao de mao de obra formal. Nada impede que 
se adotem medidas tributarias para desestimular os nacionais a aplicarem no 
exterior. 

No campo da tecnologia (arts. 218 e 219 da CR), essencia no mundo do 
seculo XXI, para findar com a espoliac;:ao das nac;:oes desenvolvidas e de seus 
capitais sobre as Nac;:oes em desenvolvimento e suas populac;:oes, e nao mais 
continuarmos adquiri-las no exterior, como fazemos a mais de 500 anos, deve
mos mudar a rota, como por exemplo, reforc;:ar os caixas das instituic;:oes publi
cas e comunitarias de pesquisa e ensino, objetivando produzir tecnologicamente 
endogenamente ou em conjunto com outras Nac;:oes em desenvolvimento. 

Outrossim, o Texto Constitucional de 1988 determina aos poderes publicos 
a missao de promover e incentivar a ciencia e a tecnologia, possibilitando clara
mente, ainda, a aplicac;:ao de recursos dos Estados-membros e do Distrito Fede
ral no setor (art. 218, § 5. 0 da CR). 

Saindo da polftica economica conjuntural, onde o Estado atua de forma 
instantanea na estrutura economica e social, atraves das ac;:oes supra citadas, 
passaremos para a polftica economica a medio prazo (polftica de concorrencia, 
de emprego e de rendimento). A polftica de concorrencia e cogitada pela Carta 
Magna de 1988, em seu art. 173, § 4.0

, estabelecendo: "A lei reprimira o abuso do 
poder economico que vise a dominac;:ao dos mercados, a eliminac;:ao da concor
rencia e ao aumento arbitrario dos lucros". 

A Lei n. o 8.884 de 11/ 06/94, que dispoe sobre a prevenc;:ao e repressao as 
infrac;:oes contra a ordem economica, impondo ao Conselho Administrativo de 
Defesa Economica (CADE), autarquia federal, a missao de punir administrati
vamente (multas, cisao da empresa, publicac;:ao da condenac;:ao em jornal de cir
culac;:ao) os infra to res da ordem economica, podendo ser eles pessoas ffsicas 
e/ ou jurfdicas. No ambito penal, temos a Lei n. 0 8.137 de 27/12/90, definidora 
dos crimes contra a ordem tributaria, economica e as relac;:6es de consumo, fixa
dora das sanc;:oes penais aos seus transgressores. Em materia de abuso do poder 
economico podem existir conjuntamente as sanc;:oes administrativas e penais, 
bern como a responsabilidade civil dos infratores. 

Como em todo mundo capitalista, no Brasil, a legislac;:ao, como a acima 
referida, nao veda a existencia do poder economico, apenas limita a sua atuac;:ao 
e o uso ilegal de seu poder no sistema economico. Assim sendo, quando agimos 
de forma contundente e eficaz na prevenc;:ao e repressao dos atos de abuso do 
poder economico por intermedio de polfticas publicas cumpridoras das leis 
existentes, estaremos inviabilizando os altos prec;:os exigidos pelos carteis e am
pliando o poder de compra dos consumidores. 

24 Lusfada. Economia & Empresa, Lis boa, n. o 9/2009 



0 neoiiberalismo de regulac;ao como intervenc;ao do Estado, p. 9-30 

Infelizmente, no Brasil vivemos em estagio de Fetiche das Leis (SOUZA 
e CLARK, 2008t no tocante ao abuso do poder econ6mico. A completa falta de 
eficacia daquelas gera entre n6s o parafso dos oligop6lios eo inferno dos consu
midores. 

Dentro da politica econ6mica a media prazo, possuimos ainda a polftica 
de emprego. E de competencia da Uniao, legislar sabre direito do trabalho 
(art. 22, I e XVI da CR) e sua intervenc;:ao indireta (via normas juridicas) nas 
relac;:6es laborais pode ser no sentido de reduzir a jornada de trabalho amai
nando o subemprego e o desemprego; criar incentives tributaries em busca do 
citado objetivo; ou fixar "reajustes" anuais nos salarios dos trabalhadores da 
iniciativa privada, recompondo as perdas da inflac;:ao, acrescidos de aumentos 
reais, buscando assim maior justic;:a na eterna disputa desigual entre capital e 
trabalho. 

Apesar dos Munidpios e Estados-membros nao possuirem competencia 
para atuarem no direito do trabalho, estes devem, juntamente com a Uniao, agir 
para garantir o pleno emprego (art. 170, VIII da CR), via suas politicas econ6mi
cas dirigidas ao turismo, a agropecuaria, ou a industria, seja atraves de linhas 
de creditos, renuncia tributaria ou de obras de infra-estrutura, onde a expansao 
do emprego esteja embutida em suas finalidades. 

Finalizando, na politica econ6mica a medio prazo temos a politica de ren
dimento. Ela versa sabre as diversas formas de distribuic;:ao dos ganhos, digo, 
de remunerac;:ao dos "fatores da produc;:ao" (SouzA, 2005), ou seja, o salario 
advindo do trabalho, a renda auferida das propriedades, o lucro surgido da 
produc;:ao e os juros originados do capital. 

No campo do salario, tipo de remunerac;:ao estabelecida ao trabalhador 
possuidor de emprego, uma das especies de trabalho, temos o salario minimo e 
o salario familia, garantidos constitucionalmente (art. 7, IV e XII da CR), que 
devem ser usados pelos governantes para valorizar o trabalho humano (art. 170, 
Caput da CR) e viabilizar o direito ao trabalho (art. 6 da CR). Conforme os valo
res fixados para aqueles (sahirios mfnimo e familia), pela Uniao (art. 22, I da 
CR), em sua polftica salariat se efetiva os ditames acima do Texto Constitucio
nat remunerando corretamente os trabalhadores pelos servic;:os prestados e lhes 
possibilitando uma vida digna, ou se perpetuara o aumento dos lucros. 

Uma das formas de auferir ganhos e par intermedio de renda originada 
dos alugueis de im6veis urbanos e rurais ou de maquinas. Mesmo a nossa Carta 
Polftica de 1988 garantindo o direito a propriedade privada (arts. 5, XXII e 170, 
II da CR), sobre ela recai uma func;:ao sociat tanto as de consumo (art. 5, XIII da 
CRt como as de produc;:ao (art. 170, III da CR). Dessa forma, diante das dificul
dades habitacionais vividas em nosso pais, marcante nos grandes centros urba
nos, a Uniao atua de forma indireta (Lei n. 0 8.245 de 18/10 / 1991) estabelecendo 
parametros legais para os locadores de im6veis residenciais requererem os mes
mos sem motivac;:ao (30 meses) e veda os reajustes dos alugueis vinculados as 
variac;:oes do salario mfnimo ou do cambio. 
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0 Estado, ao desenvolver polfticas de renda (impositiva), interferindo na 
propriedade residencial, cuida da distribui<;ao dos ganhos e da ju:sti<;a social, 
logo nao deve permitir 0 desestimulo dos proprietarios, motivado pelos baixos 
valores dos alugueis, nem o esmagamento dos inquilinos, devidos aos valores 
proibitivos daqueles. 

0 lucro e adquirido por todo aquele que reune OS fatores da produ<;ao 
(capital, materia prima, trabalho e organiza<;ao). A Constitui<;ao de 1988 permite 
o mesmo, mas veda o seu aumento de forma arbitraria (art. 173, § 4. 0 da CR). 
No capitalismo o lucro e urn "plus" conquistado pela empresa ou pelo empresa
rio pelo seu "esfor<;o de empreender uma atividade". 

No caso do lucro, a polftica economica pode taxar fortemente urn seg
mento poluidor atraves do imposto sobre a propriedade industrial de compe
tencia da Uniao (art. 153, IV da CR), a fim estimular o uso de energia limpa, ou 
ainda tabelar pre<;os de alguns bens via a Lei Delegada n. 0 04/1962, dominado 
por oligop6lio praticante de cartel, possibilitando o consumo do trabalhador. 
Em ambas as hip6teses, iremos restringir os lucros, mas, com outras medidas, 
poderfamos amplia-lo. 

Ja em rela<;ao aos juros (arts. 21, VIII e 22, VII da CR), apesar da lastimavel 
revoga<;ao do comando constitucional que o taxava em 12% ao ano (Emenda 
Constitucional n. 0 40 de 29/05/2003t qualquer tipo de propriedade, inclusive 
a do capitat esta sujeita a uma fun<;ao social (art. 170, III da CR). Assim sendo, 
a polftica economica destinada aos juros deve perseguir os fins da Constitui<;ao 
economica, nao podendo ampliar extraordinariamente OS ganhos dos bancos 
nem, muito menos, empobrecer e subordinar os que dependem de seus empres
timos e servi<;os. 

Quando a Uniao aumenta a emissao de tftulos da dfvida publica no mer
cado, tais titulos governamentais irao concorrer com a necessidade dos particula
res em obter dinheiro, resultando em uma maior demanda por capital e, conse
qiientemente elevando o montante de juros pagos aos banqueiros. A Uniao, 
tambem, pode incentivar a compra a credito de im6veis, ofertando emprestimo 
com juros baixos nos bancos oficiais, dilatando assim o volume de recursos desti
nados ao setor, reduzindo, por conseguinte, a margem de ganho do sistema 
financeiro em virtude da concorrencia. 

Por derradeiro, dentro da polftica economica gerat possufmos a polftica 
estruturat nela o Estado (Uniao, Estados-membros, Municfpios) investe recur
sos originados de seu or<;amento ou dos ganhos das empresas estatais em fun
dos de desenvolvimento, obras de infra-estrutura, compra de bens tecnol6gicos, 
interferindo em todo o sistema economico, gerando desenvolvimento sustenta
vel ou o crescimento modernizante. Pode contar, ainda, com recursos privados 
de pessoas jurfdicas, por intermedio de aplica<;6es direta, em parceria com o 
Estado (Lei n. 0 11.079/2004 da Parceria Publico-Privada). 

Algumas obras estatais em ferrovias e portos podem diminuir o custo da 
produ<;ao, agilizando o transporte dos bens e aumentando o seu consumo, moti-
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vado pela redw;:ao dos pre<;:os. Investimentos governamentais em regioes 
pobres podem resultar em redistribui<;:ao da popula<;:ao urbana e melhor nfvel 
de vida, a cria<;:ao de uma empresa publica, por exemplo, transformadora do 
lixo pode alimentar as industrias de materia prima reciclada, trazendo muta
<;:6es no processo produtivo e no tecido social. 

A polftica economica setorial e a a<;:ao estatal em urn ou mais setores da 
vida economica e social, seja na produ<;:ao de frutas, no turismo regional ou na 
industria de base. Ela deve ser coerente e harmonica com a polftica economica 
geral e as tres esferas de poder territorial (Uniao, Estados-membros, Munid
pios) podem executa-la. 

A polftica economica setorial pode exigir obras de infra-estrutura, cria<;:ao 
de empresas estatais, estatiza<;:ao de empresas privadas, incentivos tributarios, 
fundos de investimentos, concessao de terras publicas e todos os demais meca
nismos acima descritos de atua<;:ao governamental, a fim de efetivar a justi<;:a 
social fixada pela Constitui<;:ao brasileira atual. 

Resumidamente, em nossa Na<;:ao a a<;:ao estatal no domfnio economico e 
social deve ter como base constitucional os comandos referidos acima. Logica
mente, outros tipos de atua<;:ao sao protagonizados com base em outros artigos 
de nossa Lei Maxima, seja na produ<;:ao, na circula<;:ao, na reparti<;:ao ou no con
suino. 

Contudo, a regula<;:ao no Brasil significou, a partir da ultima decada do 
seculo XX, o manejo "contido" das polfticas economicas, como assenta o capital 
privado e organismos internacionais (Fundo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, etc) as Na<;:6es em desenvolvimento. Aquela se exprime como uma 
atua<;:ao estatal conservadora por intermedio da polftica economica conjuntural, 
prioritariamente, II esquecendo-se" das polfticas economicas de medio prazo e 
das estruturais. 

Em detrimento do Texto Constitucional brasileiro atual e embasado nas 
teses da Escola da Analise Economica do Direito, deixamos ao sabor dos donos 
dos dinheiros a polftica de concorrencia, fundamental para repreensao ao abuso 
do poder economico; a polftica de reparti<;:ao, essencial na distribui<;:ao dos 
ganhos entre capital e trabalho; bern como a polftica estrutural, por deixarmos 
de fazer investimentos em setores estrategicos na miragem de saldar uma 
dfvida pl'1blica secular e nao auditada. 

Inclusive, na atualidade (anos de 2008 e 2009), o neoliberalismo de regu
la<;:ao demonstra objetivamente, mais uma vez, o seu lado destruidor, seja no 
Brasil ou nas demais Na<;:6es. Em virtude da "contida" atua<;:ao estatal no domf
nio economico, todavia sempre em prol da multiplica<;:ao dos ganhos do capital, 
instalou-se uma aguda crise socioeconomica mundial iniciada nos setores imo
biliario e financeiro dos Estados Unidos. A irresponsabilidade e a ineficacia das 
polfticas economicas reguladoras publicas e privadas estao resultando em reces
sao, dilata<;:ao dos nfveis de desempregados e em mortos, ou seja, na "pandemia 
regula dora". 
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6. Conclusoes 
A regula<;ao e uma tecnica de interven<;ao estatal na vida socioeconomica 

imposta a economia de mercado do seculo XXI, perpetuadora do modelo p6s
-colonial para as chamadas Na<;6es em desenvolvimento, como o Brasil, e multi
plicadora de poderes e ganhos ao mega capital internacional "global". 

Realizamos uma serie de altera<;6es (emendas) no texto da Constitui<;ao 
brasileira de 1988, apesar de seus comandos possufrem uma reda<;ao generica 
(Standard Jurfdico), sendo teoricamente (somente) admissfveis a regulamenta
<;ao e a regula<;ao; aprimoramos suas normas a segunda, ja que o mesmo foi 
construfdo dentro de uma realidade de regulamenta<;ao. 

Contudo, o neoliberalismo de regula<;ao mostrou-se incompatfvel para a 
efetiva<;ao de nossa Carta Magna, ou seja, de seu preambulo; dos fundamentos 
do Estado Democratico de Direito (art. 1 da CR); dos objetivos fundamentais 
da Republica (art. 3 da CR); e ainda com os fundamentos, fins e prindpios da 
Constitui<;ao Economica (art. 170 da CR), porque retira a for<;a execut6ria e a 
capacidade realizadora estatal no sistema produtivo e no tecido social, como 
exigem os ditames constitucionais e a propria realidade nacional. 

Tendo em vista as rafzes hist6ricas brasileiras, de Na<;ao colonizada e ex
plorada, inclusive nesse seculo, e de fundamental importancia a atua<;ao estatal 
nas estruturas socioeconomicas, atraves de seu poder economico e do aparato 
institucionallegal. 

Nao temos uma visao romantica do Estado como ente isento e de condutas 
racionais, mas sim uma visao dialetica, ja que os poderes publicos possuem 
suas a<;6es ditadas pelos conflitos de classes e pelos interesses antagonicos de 
uma sociedade complexa. Assim sendo, quando a regula<;ao restringe a atua<;ao 
estatal e repassa o regramento social para o mercado, digo, ao poder economico 
privado, refreia e amaina as demandas e press6es sociais, junto a maquina 
governamental, pelo cumprimento dos ditames constitucionais mudancistas, 
bern como esvazia urn dos espa<;os de conquistas sociais (o Estado). 

0 Texto Constitucional de 1988 imp6e o poder I dever do Estado em agir 
no domfnio economico e social de forma planejada, a fim de transformar o 
nosso oceano de injusti<;as e materializar plenamente o desenvolvimento sus
tentavel, a existencia digna, a fun<;ao social das propriedades, a soberania nacio
nal, a defesa do consumidor, etc. Por conseguinte, o neoliberalismo de regula
<;ao colide com tais comandos. 

Portanto, a regula<;ao no Brasil, assim como nas demais na<;6es, nao signi
fica a nao a<;ao governamental no sistema economico e social. Isso e urn mito. 
Como no passado, atualmente os poderes publicos (Uniao, Estados-membros e 
Munidpios) agem constantemente nas realidades, atraves de investimentos, 
legisla<;ao e agendas de regula<;ao. 

Por fim, nesses dias de 2009, na efervescencia da crise economica interna
cional, novamente todos os Estados nacionais sao chamados para salvar o capi
talismo, e prioritariamente o grande capital, modificando as suas formas ante-
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riores de atua~ao no processo economico. Ate alguns meses atras o aparato esta
tal era incompetente, caro e "recha~ado" da vida economica. Agora e o Prfncipe 
Salvador que estatiza bancos, concede emprestimos milionarios ao setor auto
mobilfstico, reduz tributos, realiza obras indutoras a fim de estancar os efeitos 
da crise e efetivar a convulsao social. Em sfntese, o neoliberalismo de regula~ao 
tambem e incompatfvel para a continuidade do capitalismo no tempo e no 
espa~o. 
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