Conclusões do VI Fórum de Procuradores-Chefes das Procuradorias Federais
junto aos Órgãos Reguladores
Nos dias 2 e 3 de junho de 2011, realizou-se, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, a VI Reunião Técnica do Fórum dos Procuradores-Chefes das Procuradorias
Federais junto aos Órgãos Reguladores, instituído pela Portaria do Procurador-Geral
Federal nº 755, de 13 de agosto de 2008.
Participaram do evento os Drs. Ronaldo Guimarães Gallo, Coordenador Geral
de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF, Hélio Carvalho, Diretor do Departamento
de Contencioso da PGF, Antônio Carlos Soares Martins, Diretor do Departamento de
Consultoria da PGF, Fábio Munhoz, Coordenador-Geral de Cobrança da PGF,
representantes das cinco Procuradorias Regionais Federais, Gabriel de Mello Galvão,
Procurador-Chefe da ANAC e Coordenador do Fórum, além dos Procuradores-Chefes
das Procuradorias Federais junto aos Órgãos Reguladores e demais Procuradores
Federais que se fizeram presentes ao longo do evento, conforme listas de presença
anexas.
Registro dos trabalhos:
No primeiro dia, procederam à abertura do evento a Dra. Auzeneide Maria da
Silva Wallraf, Procuradora Chefe da PF - Alagoas e o Dr. Gabriel de Mello Galvão,
Coordenador do Fórum.
Após a apresentação dos Procuradores presentes ao evento, executou-se a
seguinte programação:
1. Câmara de Conciliação e Julgamento da AGU - realizada exposição pelo
Diretor da Câmara, Dr. Francisco Orlando Costa Muniz.
2. Panorama atual dos aeroportos brasileiros – tema apresentado pelo Dr.
Gabriel de Mello Galvão.
3. Capacitação na área de regulação. Projetos da Escola da AGU. – tema
apresentado pela Dra. Juliana Sahione e Dr. Fábio Victor da Fonte
Monnerat, ambos da Escola da AGU.
4. Temas Gerais do Departamento de Contencioso – tema apresentado pelo
Dr. Hélio Carvalho.
5. Experiência da ANTAQ em temas relacionados ao contencioso – tema
apresentado pela Dra. Lisbete Araújo, Procuradora Federal junto à
ANTAQ.
6. Protesto da Certidão de Dívida Ativa. Sistema de Dívida Ativa – SISDAT Temas apresentados pelo Dr. Fábio Munhoz.
Ficou definido que a próxima reunião do Fórum será realizada na cidade de
Belo Horizonte - MG, preferencialmente nos dias 24 e 25 de novembro de 2011. A
PRF da 1ª Região comunicará à PF-MG.
Procedeu-se a escolha dos seguintes representantes do Forum para o próximo
período: Dr. Tiago do Monte Macedo para Coordenador (ANP), Dra. Lucila Carvalho
Medeiros da Rocha (ANS) para Coordenadora Substituta e Dra. Ana Salett Marques
Gulli (DNPM) para Secretaria.
No segundo dia, após a abertura dos trabalhos pelo Procurador Regional
Federal da 5ª Região, Dr. Renato Rodrigues Vieira, executou-se a seguinte
programação:

7.

Aperfeiçoamento dos serviços regulados – tema apresentado pelo Dr.
Marcelo Bechara, Procurador-Chefe junto à ANATEL.
8. Temas Gerais de Consultoria – tema apresentado pelo Dr. Antônio Carlos
Soares Martins, Diretor do Departamento de Consultoria da PGF.

Na sequência, o Dr. Ronaldo Guimarães Gallo, Coordenador Geral de Projetos
e Assuntos Estratégicos da PGF proferiu a palestra de encerramento, representando o
Procurador-Geral Federal.
Foram aprovadas as conclusões e os encaminhamentos deste VI Fórum,
relatados abaixo:
1.
Com relação à Câmara de Conciliação e Arbitramento – destacou-se a
expectativa da AGU de que as Procuradorias junto aos órgãos reguladores
desempenhem papel proativo na disseminação e incentivo à conciliação entre as
entidades da Administração Pública.
2.
Com relação aos programas de capacitação na área de regulação – o
forum procurará indicar à PGF, para posterior envio à AGU, nomes para coordenadores
de painéis e palestrantes para o Curso Luso-brasileiro de Regulação.
3.
A Escola da AGU manifestou a meta de publicar livro sobre os temas da
regulação abrangidos pela atuação dos órgãos reguladores, solicitando a colaboração do
Forum.
4.
Com relação aos temas do contencioso, o Forum destacou a necessidade
de observância das seguintes normas (é consenso que desvios devem ser comunicados à
chefia e ao Departamento de Contencioso para aperfeiçoamento da rotina): atribuição
das PRFs, PF, PSFs, e ERs na definição da estratégia processual e interesse recursal;
quesitação na solicitação de subsídios e envio direto à administração autárquica das
solicitações de subsídios em matérias administrativas e de recursos humanos. Neste
último ponto, sugere-se que a AGU mantenha entendimentos com o MPOG (SIPEC)
para orientação dos órgãos competentes e que as Procuradorias junto aos órgãos
reguladores mantenham atualizadas em suas páginas no site da AGU orientações
detalhadas com a indicação dos órgãos que irão prestar tais informações.
5.
O Diretor do Departamento de Contencioso solicitou aos ProcuradoresChefes a atualização das teses mínimas no site da AGU, entregando a cada um CD
contendo as teses atuais.
6.
Deliberou-se pela formação de Grupo de Trabalho, a ser integrado por
representantes indicados pelos Procuradores-Chefes, para discutir e propor medidas
alternativas para garantir a efetividade da regulação.
O evento foi encerrado pelo coordenador do Fórum, Dr. Gabriel de Mello
Galvão, agradecendo a participação de todos, destacando a dedicação e o empenho da
PF-Alagoas na organização do encontro.
* * *

