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Organograma Básico da PGF 
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Estrutura Organizacional da PGF:

 Atualmente existem 159 autarquias e fundações públicas federais
representadas judicial e extrajudicialmente pela PGF:

o Agências Reguladoras
o Universidades Federais e Institutos Federais
o As Autarquias responsáveis pela execução das mais diversas e relevantes

políticas públicas culturais, de pesquisa e inovação, ambiental, agrária, e
social.
▪ IBAMA, IPHAN, IBGE, PALMARES, INCRA, DNIT, FUNAI, ENAP, CNPQ, ICMBIO...

 A maior delas é o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
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PGF

159 Autarquias
e Fundações 

atendidas

Presença em 222 
municípios

718 Unidades de exercício

4359 Procuradores

PGF: Panorama Geral



PGF EM NÚMEROS - 1º SEM – 2017

 Contencioso

 Novas ações em 2017: 411.446

 Manifestações em 
Contencioso: 3.040.207

 Acordos Celebrados: 30.704

 Economia (acordos): R$ 
110,38 milhões

 Consultivo

 Processos instaurados: 24.891

 Manifestações Consultivas: 
152.752

 Cobrança

 Valores Arrecadados: R$1,48 
bilhão
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Índice de confirmação das decisões 
das agências reguladoras
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PERFIL DA JUDICIALIZAÇÃO: ASPECTOS GERAIS 

 Complexidade e caráter estritamente técnico das discussões. Capacidade
institucional para “auditar” devidamente os procedimentos regulatórios.

 Litigância demorada e desgastante

 Inversão dos sentidos das decisões – insegurança jurídica

 Tendência às soluções cautelares



DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO

Fonte: Direito Regulatório e Concorrêncial no Poder Judiciário, 

Tércio Sampaio Ferraz Jr., 2014.



DECISÃO JUDICIAL DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO



INDICE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO 
REGULATÓRIA

PRIMEIRA INSTÂNCIA X TRANSITADA EM JULGADO



ÍNDICE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO REGULATÓRIA



ÍNDICE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO 
REGULATÓRIA - CADE



ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DECISÃO 
REGULATÓRIA – CADE - 2015



ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DECISÃO 
REGULATÓRIA – CADE – 2012 - 2015



ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DECISÃO 
REGULATÓRIA - CADE

Multas com exigibilidade suspensa - 2015



CONCLUSÕES PRELIMINARES

✓ “Transferência” do poder regulador para o Judiciário

✓ Princípio da Inafastabilidade

✓ Fator tempo e insegurança jurídica

✓ Excesso de liminares, sobretudo inaudita altera parte

✓ Com a primeira instância mais intervencionista, sobretudo em sede de liminar, estimula-
se a judicialização



POSSÍVEIS SOLUÇÕES

✓ Restrição à possibilidade de concessão de liminares em face de decisões colegiadas de 
órgãos reguladores? 

✓ Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 
✓ Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997

✓ Maior rigor quando da admissibilidade e mudança de cultura e maior rigor quanto à 
concessão de liminares

✓ Preservação da discricionariedade técnica e do mérito administrativo 

✓ Suspensão do ato não é sinônimo de prudência

✓ Presunção de abuso de autoridades e de intervencionismo nos negócios da empresa

✓ Preservação do foro técnico

✓ OCDE: minoria permite revisão judicial das políticas regulatórias: Bélgica, Canadá, Espanha, EUA, 
Reino Unido, Portugal etc. Mesmo entre os que permitem, a maioria não autoriza o controle judicial 
substantivo das políticas regulatórias 



POSSIVEIS SOLUÇÕES

✓ Varas Especializadas 

✓ Mitigar a tendência ao deferimento de medidas cautelares

✓ Maior uniformidade

✓ Maior especialização. Evitar a fuga aos debates – excesso de questões 
processuais



ESTUDO DE CASO

✓ Caso Concentração no Mercado de Chocolates (Nestlé/Garoto)

✓ O CADE entendeu que a aquisição do total do capital social de fabricante nacional por
companhia multinacional resultaria em elevado grau de concentração do mercado relevante

✓ A operação foi submetida ao CADE em março/2002 e foi julgada em fevereiro/2004. Por maioria,
decidiu pela desconstituição da operação

✓ Em 2005, as requerentes do ato de concentração ajuizaram ação ordinária com pedido de
antecipação de tutela

✓ Cautelar deferida nos seguintes termos: “A petição inicial foi ajuizada com 80 laudas e
acompanhada de documentação que já totaliza 9 volumes [...]. Depois disso foram ajuizadas mais
duas petições, sendo de prever-se que a manifestação do CADE, limitando-se a rebater,
sucintamente, os argumentos dos autores, não será pequena, demandando mais um razoável
tempo para análise, inclusive dos bastantes intrincados aspectos jurídico-econômicos envolvidos.”

✓ Finalmente, considerando que os prazos fixados pelo CADE já se encontram em vias de
vencimento para algumas providências, o magistrado deferiu medida acautelatória “até que se
possa formar um juízo preliminar mais consistente sobre a legitimidade e legalidade de tais
exigências”.

✓ A Complexidade do caso, somada ao excesso de informações e documentos motivou a
suspensão da decisão do CADE



ESTUDO DE CASO

✓ ABRACE X ANEEL

✓ A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores
Livres ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, para que seus associados
deixassem de recolher alguns itens que compõem a Conta de Desenvolvimento Econômico
(CDE)

✓ A CDE tem o objetivo de prover recursos para o custeio de políticas públicas no setor elétrico:
programa de universalização dos serviços de energia elétrica (Luz para Todos), tarifas
subsidiadas para consumidores de baixa renda, promove a competitividade da energia eólica,
fotovoltaica, biomassa etc

✓ Julho/2015: deferida liminar “para desobrigar as associadas da autora do pagamento da CDE/2015
apenas no tocante às parcelas de sua composição suscitadas e controvertidas nos presentes autos,
[...] devendo a ANEEL suportar o rateio remanescente pelo critério de cálculo da tarifa TUSD ou
TUST, e até que venha a contestação da Ré, quando deliberarei novamente sobre o tema.”

✓ Consequências:
✓ a) desequilíbrio do orçamento da CDE; 
✓ b) recálculo das cotas para que as políticas públicas custeadas pelo CDE não fossem prejudicadas; 
✓ c) déficit de arrecadação de R$ 1,8 bilhão ao ano 
✓ d) aumento da tarifa do consumidor (0,74% no RS, 3,04 no RJ etc). 
✓ e) efeito multiplicador, o que potencializará as consequências acima. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

✓ Desafios na superação dos paradigmas de atuação do Judiciário e do Poder
Legislativo

✓ Articulação entre as Agências

✓ Desafios na articulação entre as Agências e os demais Poderes

✓ Fortalecimento institucional das Agências. Maior clareza dos papéis das
instâncias formuladoras das políticas e das instâncias regulatórias.

✓ O papel da Advocacia Pública.



OBRIGADO!

Cleso José da Fonseca Filho

Procurador-Geral Federal
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