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1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO E SEU OBJETIVO 
 

A 33ª edição do mais tradicional e prestigiado evento dos profissionais 

ligados à Administração Pública e ao Direito Público, o Congresso Brasileiro de 



Direito Administrativo, foi realizada de 16 a 18 de outubro na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. 

Tendo como tema principal “Desenvolvimento nacional: por uma agenda 

propositiva e inclusiva”, o Congresso destacou a força do apoio e da discussão 

científica como ferramentas de evolução, especialmente no que concerne às 

normas de Direito Público. Nesta edição, o homenageado foi o ilustre 

Administrativista Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. 

A importância do evento reside na possibilidade de se discutir os temas 

ligados ao Direito Administrativo, pois são assuntos que impactam na vida das 

pessoas e da sociedade como um todo, pois Estado e sociedade não vivem de 

forma isolada, sendo esta última a razão de existir do primeiro. O Estado, na sua 

atividade externa, termina por disciplinar os atos dos indivíduos sob diversos 

aspectos, especialmente aqueles dependentes da atuação estatal e do seu 

poder de polícia. 

Por isso, falar de reforma da Previdência, eficiência dos serviços 

públicos, terceirização e Reforma Trabalhista transparência da Administração 

Pública, política urbana e direito à cidade, poder de polícia administrativa, crise 

fiscal, prevenção e combate à corrupção,entre outros temas, é trazer ao debate 

assuntos do cotidiano dos cidadãos, que de uma forma ou de outra, refletem no 

desenvolvimento da sociedade. 

O objetivo principal da realização do evento foi proporcionar o debate 

sobre  os  temas acima, de modo a produzir ideias de melhorias em tais áreas 

de discussão, para que sejam transformadas em propostas a serem levadas às 

autoridades responsáveis por sua implementação. 

2. RESUMO DAS PALESTRAS E DEBATES ASSISTIDOS 

16/10/2019 



➢ Palestras da mesa de abertura do evento, composta pelos seguintes 

palestrantes e temas: i) Maria Sylvia Zanella Di Pietro (SP) - Nova LINDB 

e o Direito Administrativo: o que esperar, o que exigir; ii)  Irene Patrícia 

Nohara (SP) – Parcerias sociais: dificuldades práticas na implementação 

da Lei 13.019/14; iii) Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira (MG) – 

Contratualização das sanções administrativas e iv) Lígia Maria Silva Melo 

de Casimiro (CE) – Política urbana e atualidade do “direito à cidade”. 

➢ Painel de debates 1: Novas tecnologias – impacto na Administração Pública e 

no Direito Administrativo – Debatedores: Daniel Ferreira (PR), Marcos 

Nóbrega (PE) e Vanice Lírio do Valle (RJ) - Abordou-se a questão do 

impacto decorrente da aplicação das novas ferramentas tecnológicas, no 

âmbito do setor público e do Direito Administrativo, seja na área da 

saúde, comunicação, segurança e suas interrelações com esse ramo do 

Direito Público. Na oportunidade, foram abordados os aspectos positivos 

e negativos do emprego dessas tecnologias. 

➢ Painel de debates 2: Poder de polícia administrativa – excessos e omissões 

na tutela jurídica do meio ambiente – de Mariana a Brumadinho – 

Debatedores: Eduardo Fortunato Bim (DF), Flávio Henrique Unes Pereira 

(DF), João Batista Gomes Moreira (DF) e Raquel Melo Urbano de 

Carvalho (MG) – Trouxe à tona a questão da participação do Estado na 

ocorrência de tragédias nacionais, como as dos rompimentos das barragens 
da mineradora Samarco, em Mariana/MG (2015), e da Vale, em Brumadinho/MG 

(2019), discutindo-se as seguintes questões: houve negligência, omissões ou 

excessos por parte do Estado ou da polícia administrativa? Qual o papel do 

Estado, no âmbito da polícia administrativa, na prevenção dessas 

tragédias, no que diz respeito à sua atuação fiscalizatória isolada e, às 

vezes, compartilhada ou até mesmo transferida ao setor privado? Qual 

sua responsabilidade por tais ocorrências? 

17/10/2019 

 

➢ Debate: Licitações: perspectivas do novo marco regulatório – Debatedores: 



André Luiz Freire (SP), Edgar Guimarães (PR) e Joel de Menezes 

Niebuhr (SC) – debateu-se  os impactos ocorridos com as diversas 

alterações trazidas pelo texto base da nova Lei de Licitações, o Projeto de 

Lei nº 1.292/95, em todo o cenário da Administração Pública direta e 

indireta. A nova lei propõe mudanças significativas nas contratações 

realizadas pelo poder público, como a ampliação das categorias de 

crimes contra a administração pública, estabelece a categorização das 

contratações, cria o seguro garantia para obras de grande porte, com 

dispensa de licitações para obras e serviços de engenharia no valor de 

até R$ 100 mil e de compras e serviços de até R$ 50 mil.cria o Portal 

Nacional das Contratações Públicas, para centralizar as etapas das 

licitações como editais, pagamentos, lances, situações dos 

empreendimentos e projetos apresentados. Instrumento de grande valia 

como paradigma para as contratações de todas as esferas de governo, 

reduzindo os custos nas contratações, ou seja, a nova lei aumenta a 

agilidade das contratações, com redução de custos. 

➢ Debate: Terceirização e reforma trabalhista: os impactos na Administração – 
Debatedores: Carolina Zancaner Zockun (SP),  Clóvis Beznos (SP) e 
Luciani Carvalho (MS). Quanto a este tema, buscou-se compreender a 

repercussão, no direito administrativo, das  alterações introduzidas na 

CLT pela reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017, que promoveu a 

mudança de mais de 200 pontos da citada legislação trabalhista, com 

previsão de novas formas de contratação de serviços, o que atinge o 

serviço público, que passa a fiscalizar o cumprimento das novas regras. 

➢ Painel de debates 3: Reforma da Previdência – Debatedores: Marcelo 

Siqueira Freitas (DF), Rodrigo Tenório (PE) e Thiago Marrara (SP). Com 

foco na isonomia entre os regimes previdenciários público e privado, os 

debates analisarão a sustentação jurídica da reforma, que, como dito, 

buscará a unificação dos regimes, com previsão de regras de transição 

para os atuais servidores. 

➢ Palestras: i) Políticas públicas: novas perspectivas – Palestrante: Maria Paula 



Dallari Buci (SP); ii) Direito Administrativo social e a promoção do 

desenvolvimento – Palestrante: Daniel Wunder Hachem (PR) e Reforma 

da Previdência: transição, lacunas de transição e insegurança jurídica – 

Palestrante: Paulo Modesto (BA). 

 

 

18/10/2019 
 

➢ Debate: Prevenção e combate à corrupção: mudanças legislativas e os 

próximos passos. Debatedores: Paulo Cezar dos Passos (MS), Paulo 

Motta (PR) e Rodrigo Valgas dos Santos (SC). No debate, tratou-se, entre 

outras questões, das 10 medidas de combate à corrupção, proposta pelo 

Ministério Público Federal. Debateu-se, ainda, sobre o projeto de lei de 

Abuso de Auforidade e seus impactos na atuação do Ministério Público 

brasileiro, bem como sobre a proposta que altera a Lei de Improbidade 

Administrativa. 

➢ Palestras: i) Improbidade administrativa: reflexo das alterações da LINDB – 

Palestrante: José dos Santos Carvalho Filho (RJ); ii) Desafios para a 

gestão da educação pública na busca pelo desenvolvimento nacional – 

Palestrante: Cláudia Costin (RJ) e Legalidade, legalismo e legalistas – 

Palestrante: Márcio Cammarosano (SP). 

➢ Painel de debates 4: Direito da infraestrutura: construindo verdadeiras 

parcerias – Debatedores: Ministro do TCU Benjamin Zymler (DF), Carlos 

Ari Sundfeld (SP) e Diogo Mac Cord de Faria (DF). Como elemento 

umbilicalmente ligado ao desenvolvimento, tema central do Congresso, 

foram discutidos os aspectos relativos ao compromisso do Estado 

Brasileiro com a infraestrura nas áreas de energia, telecomunicações, 

saneamento básico, tecnologia da informação, logística e transporte, 

entre outros fundamentais para a garantia do pleno desenvolvimento do 

País. 

➢ Painel de encerramento: desenvolvimento nacional: debate atual e 



interdisciplinar – Palestrantes: Eduardo Moreira (SP) e Juarez Freitas 

(RS) 
 
 

	


