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Nota do autor

A presente obra é uma coletânea de trabalhos apresentados e debatidos
durante o Simpósio Nacional sobre Agências Reguladoras, no campus do bairro
paulistano de Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A satisfação que tive ao presidir o evento só não foi maior do que a de presenciá-lo
como um modesto aluno; eis que, magicamente, voltava, naquele momento, aos
tempos de graduação.
Pois naqueles dias do evento eu fui um aluno e só um aluno. Ou melhor
dizendo. Fui um pouco mais do que um modesto aluno. Fui um modesto aluno, ávido pelo saber e encantado com as inteligências de juristas de escol, que
ainda são chamados de alunos apenas por serem jovens pesquisadores em busca
de seus títulos de legitimação política para a carreira acadêmica.
Deixando de lado meu ensaio sobre a autonomia das agências reguladoras,
ao qual não atribuo nada além do que a qualidade preambular, tenho a dizer
que lá no evento o espectador teria e cá na obra o leitor terá uma chance, talvez
única, de lançar-se para além da arrogante reprodução prático-teórica que se fecha sobre si, sobre seu próprio peso, como assim ocorre com os buracos negros,
a engolirem até as luzes de astros novos; e então poderá participar do processo
de tomada de consciência de que a regulação não demanda explicação, mas
compreensão, compreensão de que há elementos prévios tracejados pelos senhores que nos dominam as mentes e insistem em não morrer, mas que também
há os que querem romper a placenta e gritarem pela necessidade de nascerem
jusfilosoficamente e não apenas ressuscitarem dogmaticamente.
É isso o que podem esperar.
Nada mais. Nada menos.
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Prefácio

O produto desta excelente obra, que me honra prefaciar, foi resultado
da interlocução e das reflexões ocorridas no Simpósio Nacional sobre Agências
Reguladoras, organizado por Marco Antônio Ribeiro Tura, pesquisador do Programa de Pós-Doutorado em Direito Político e Econômico da Faculdade de
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Trata-se de coletânea de reflexões atualizadas acerca da temática das agências e de sua regulação da atividade econômica que principia com a análise do
tema central à questão regulatória, qual seja, a autonomia das agências reguladoras, de autoria do organizador: Marco Antônio Ribeiro Tura.
Partindo de reflexões com base na hermenêutica e na interpretação do
Direito, tido como um poder que se manifesta pela linguagem, Tura faz uma
incursão nos elementos da interpretação constitucional, sob o prisma do Constitucionalismo Contemporâneo, para delimitar um sentido de regulação que
represente a concretização da principiologia constitucional.
Identifica, portanto, a autonomia das agências reguladoras como princípio
implícito, derivado do desdobramento da expressão função regulatória, que ocupa
no texto constitucional um local, no seio do art. 174 da Constituição, de manifestação linguística próprio e, consequentemente, distinto do termo função normativa.
Com base nesta preciosa observação, defende Tura que a função normativa
não é redutível à função regulatória, como pretendem autores que desconsideram
o sentido da legalidade presente na Constituição, sendo necessário que a autonomia das agências seja integrada com os preceitos constitucionais do monopólio da
atividade legislativa, da unidade da atividade administrativa e da universalidade
da atividade judiciária, no quadro das funções dos Poderes do Estado.
Trata-se de texto imprescindível e que tem de ser visto como introdutório às
demais questões envolvendo regulação, pois não raro aqueles que se arvoram a falar
de regulação sequer consideram a Constituição, ou seja, viram de “ponta cabeça”
o ordenamento jurídico, invertendo sua escala, e principiam pela análise de atos
infralegais de constitucionalidade duvidosa na pretensão de fazer ciência jurídica.
Também é comum, mas igualmente equivocado, a meu ver, procurar alegar
que a Reforma Administrativa da década de noventa, que introduziu o modelo
norte-americano de agências reguladoras, teria subvertido os papéis expressamente enunciados pelo Constituinte.
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Não se pode pretender que um Poder Reformador altere toda a estrutura
de atribuições do Estado Democrático de Direito enunciado na Constituição
de 1988, que incorporou em suas competências também a perspectiva de um
Estado Social, que se sintoniza com os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil. Portanto, apesar da ênfase dada à regulação, esta abrange
não apenas as atividades que se subordinam ao poder de polícia (ou polícia
administrativa), mas também os serviços públicos, que se articulam com um
Estado que ainda objetiva, com sua política tarifária, além de outros fatores: a
tarifa módica e, consequentemente, a universalização dos serviços.
Outro artigo bastante festejado na presente coletânea é o do Thiago Marrara, que analisa a defesa da concorrência em relação à regulação setorial. Trata-se de um trabalho que sintetiza algumas análises feitas recentemente na livre-docência do competente professor da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo. Marrara aborda as principais modificações processadas pela nova Lei
de Defesa da Concorrência, em que o legislador construiu vários mecanismos
inovadores de cooperação, coordenação e participação, mas problematiza se a
complexidade organizacional e funcional derivada de tais alterações não tornaria o Estado refém de um risco oferecido por ele mesmo?
Adverte Marrara, em artigo esclarecedor, que além de ser identificável um possível conflito entre as políticas regulatórias e a defesa de concorrência, a extinção
da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, como canal de supervisão ministerial, tem o potencial de provocar o risco de insulamento do Cade.
Carlos Roberto de Oliveira e Juliana Alcorta Furlan abordam o controle
social na regulação de serviços públicos de saneamento básico, como condição
de validade dos atos das agências reguladoras. O artigo também realiza um estudo da experiência do consórcio público da agência reguladora de saneamento
das Bacias PCJ, de Americana, no interior de São Paulo, em que a participação
da sociedade não se restringe à questão da qualidade dos serviços, mas é relevante na fixação dos valores das tarifas de serviços públicos de saneamento básico.
Caio César Figueiroa e Paulo Victor Barchi Losinkas elaboraram trabalho intitulado: Domando o Leviatã pela sua exposição: transparência e consensualismo
nas agências reguladoras. Logo, para evitar a existência de poderes incontroláveis,
que submeteriam os cidadãos sem que houvesse um pacto de consentimento,
apresentam os pesquisadores duas soluções para “domar” o Leviatã na seara regulatória: (1) o incremento da transparência, que envolve não apenas a acessibilidade
das informações, mas sua decifrabilidade para a cidadania; e (3) consensualidade,
que provoca a participação por meio de consultas e audiências públicas.
Dois artigos se voltam particularmente ao sistema financeiro: o de Alexandre Ogêda Ribeiro e Leandro Sarai, em busca de um melhor modelo regulatório
do sistema financeiro brasileiro, que expõe a natureza peculiar da regulação no
sistema financeiro nacional e enxerga no modelo regulatório alemão um sistema
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de relevo do ponto de vista comparativo; bem como regulação e supervisão do
sistema financeiro nacional e a questão da legalidade, de Leandro Sarai e Alexandre Ogêda Ribeiro. Estes últimos autores expõem a necessidade de uma regulação
específica do sistema financeiro, com foco na problemática da legalidade, sob o
prisma da transformação da regulação prescritiva em regulação prudencial.
Ana Paula Cordeiro Duarte, por sua vez, procede à análise do sistema regulatório no setor elétrico, no completo artigo denominado: Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, estrutura e principais características para o exercício
de sua função no ambiente regulatório.
Danilo Vieira Vilela, doutorando do programa de pós-graduação do Mackenzie, aborda a necessidade de uma efetiva regulação dos contratos de planos
de saúde coletivos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele critica a
omissão da ANS em disciplinar adequadamente os reajustes de planos de saúde
coletivos, bem como as formas de rescisão unilateral dessa modalidade de plano.
Por fim, do ponto de vista da regulação em âmbitos regional e local, destacam-se dois trabalhos de relevo: a regulação econômica no setor de saneamento básico, no qual Eridane Furlan e Cláudia Bittencourt abordam os serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, do prisma de um
planejamento integrado e regional, e agências reguladoras municipais e intermunicipais, de Giovani da Silva Corralo, professor-pesquisador do programa
de mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo, em que propugna a
necessidade de superação do déficit regulatório municipal, enfatizando haver
limitada atuação dos entes locais na efetivação da regulação dos serviços delegados, que ficam à mercê da pressão de diversos grupos de interesses.
Entende, pois, Corralo, que a intensificação da regulação dos serviços em
âmbito local seria uma forma de imprimir aos serviços delegados uma gestão
muito mais técnica e, portanto, profissional, do que a que tradicionalmente é
encontrada na realidade municipal brasileira.
Verifica-se que a riqueza de abordagens é uma característica da presente
obra, que congrega o resultado de pesquisas atualizadas e de indiscutível importância para a melhor compreensão das vicissitudes que a agencifiação apresenta
aos intérpretes/aplicadores do Direito. Fazemos votos para que a obra, organizada pelo ilustre Marco Antônio Ribeiro Tura, encontre seu merecido destaque
entre as pesquisas da área da função regulatória do Estado, assunto fundamental
ao direito público contemporâneo.
IRENE PATRÍCIA NOHARA
Livre-Docente em Direito Administrativo pela USP. Doutora em Direito do
Estado pela USP. Professora-Pesquisadora do Mestrado em Direito da Universidade Nove de Julho. Professora de Fundamentos de Direito Público da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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