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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO XXVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI 
BELÉM/PA ENTRE 13 A 15/11/2019 

 

Conforme edital, os artigos para apresentação neste evento foram recebidos entre 08/02 a 
23/08/2019. 

Para submissão de artigos era necessário o preenchimento completo do cadastro 
individual no portal do CONPEDI, tanto pelos autores brasileiros quanto os estrangeiros. 

Os artigos foram submetidos exclusivamente através do portal do CONPEDI, no endereço 
eletrônico www.conpedi.org.br, diretamente na “Área Restrita”, seguindo rigorosamente 
as especificações do presente edital e dos procedimentos previstos no próprio sistema. 

Somente os associados ao CONPEDI, com a anuidade do ano de 2019 quitada, puderam 
submeter artigos, independente da sua nacionalidade. 

Por isso, além de pagar a anuidade, efetuei o pagamento da taxa de inscrição na 
modalidade “apresentação de artigo”, no valor de R$395,00, e enviei meu artigo que tratou 
sobre a Lei nº 13.303/2016, especificamente sobre a inovação contida no §3º do art. 27. 

Este tema dispõe sobre a possibilidade da empresa pública e da sociedade de economia 
mista celebrarem convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa 
jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de 
inovação tecnológica. A questão central foi defender que a restrição contida no dispositivo 
legal apenas estende-se aos convênios e contratos de patrocínio, e não a todos os 
convênios firmados pelas empresas estatais. Como resultado espera-se contribuir para a 
uniformização desse entendimento especialmente entre os Tribunais de Contas. 

O artigo foi aprovado e eu viajei para participar do evento e fazer a comunicação oral do 
artigo. 

A abertura do evento ocorreu no dia 13 de novembro de 2019 às 17h, na Assembleia 
Paraense (Sede Campestre), mas não participei porque meu voo atrasou e chegou bem 
tarde da noite em Belém, por volta das 22h. 

Os grupos de trabalhos (GTs) no XXVIII Congresso Nacional do CONPEDI aconteceram 
nos dias 14 e 15 de novembro, todos no Centro Universitário do Estado do Pará 
(CESUPA) em Belém do Pará. Dia 14 fiz o credenciamento e participei ativamente o dia 
todo do evento no grupo de trabalho “Direito Administrativo e Gestão Pública II”. 

No dia seguinte, eu apresentei meu artigo. 



Os temas abordados e discutidos no grupo que participei foram muito interessantes e 
muitos perpassavam com assuntos diretamente relacionados à atuação do Tribunal de 
Contas. Eu era a única representante de Tribunal de Contas e foi bom trazer esse lugar de 
fala para a discussão. 

Em anexo junto a declaração de apresentação do artigo. 

Assim, penso ter socializado como foi realizado o evento, que recomendo que outros 
servidores participem, apresentando seus artigos científicos. 

Abaixo trago o que consta no site oficial do Conpedi em publicações acerca do evento e 
dos artigos apresentados. Em negrito destaquei a menção ao meu. 

DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA II 

É uma grande responsabilidade apresentar os anais do Grupo de Trabalho “Direito 
Administrativo e Gestão Pública II” do XXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO que ocorreu em BELÉM-PA, 
entre os dias 13 e 15 de novembro de 2019, que tentarei desincumbir com o maior esmero 
possível. 

Existem muitas intersecções entre o Direito Administrativo e a Gestão Pública, mas gostaria 
para os fins a que se propõem uma apresentação resgatar uma qualquer reflexão crítica sobre o 
tema deve partir da compreensão de que o direito administrativo não é o direito que regula a 
burocracia, nem, tampouco que as relações entre o direito administrativo e a gestão pública se 
esgotam na implementação das metodologias do new public management. 

Quanto ao primeiro aspecto, diversos autores, como Hannah Arendt (no texto ‘Da violência’), por 
exemplo, consideram que as burocracias plenamente desenvolvidas se constituem verdadeiras 
zonas de indistinção, a burocracia é a forma de poder onde todos são privados de liberdade 
política, do poder de agir, já que o governo de ninguém não é a ausência de governo, onde 
todos são igualmente destituídos de poder temos uma tirania sem tirano. 

Ao contrário, o direito administrativo que emerge dos colapsos das ditaduras da segunda 
metade do século passado na América Latina, surge comprometido com novas concepções de 
gestão pública, preocupada com a promoção de uma cultura republicana e a consolidação da 
democracia, além da modernização do Estado, promovendo transformações verticais (nas 
estruturas administrativas estatais), mas também horizontais (possibilitando um melhor acesso 
às instituições públicas e a participação popular). 

Quanto ao segundo, embora em moda na década de 1990, o new public management reduzia 
as relações entre o direito administrativo e a gestão pública à adoção de um modelo gerencial 
de estado, como se as ações do Estado pudessem ser medidas por razões privadas, e por seu 
potencial resultado financeiro superavitário, independentemente da implementação de políticas 
públicas, da promoção da igualdade, da redução da pobreza e consequentemente da 
consolidação da democracia. 

Foi muito gratificante coordenar o Grupo de Trabalho, tendo em vista que todos os autores 
assumiram essa perspectiva crítica e propuseram uma reflexão sofisticada sobre os temas que 
abordaram. 

Uma questão interessante foi a presença de estudos de caso, como foram os artigos: i) “Da 
revolta da vacina ao século XXI – políticas públicas para a saúde e seus enfrentamentos em 
relação ao combate ao aedes aegypti”, que faz um estudo de caso sobre as políticas de controle 
da dengue no município de Iporá-GO desde o ano de 2016; ii) “A nova metodologia da média 
regional de cargos comissionados implantada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 



um reflexo da teoria da complexidade?”, que faz uma análise crítica da metodologia utilizada 
pelo TCE/SP a partir de um caso de Jaú-SP; iii) “Bloqueio em conta pessoal de gestor público: 
um estudo das possibilidades de responsabilização em tutela antecipada”, que faz a análise de 
decisão judicial que bloqueou conta pessoal de gestor da Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará; iv) “Esvaziamento da atividade típica estatal das agências reguladoras pela delegação do 
núcleo intangível do poder de polícia e corresponsabilidade estatal no dano superveniente: 
estudo de caso da barragem de Brumadinho”, que aborda a corresponsabilidade estatal nos 
casos em que as agências reguladoras transferem aos fiscalizados – jurisdicionados – parcelas 
intangíveis de seu ciclo de polícia. É de se destacar que mesmo nas abordagens mais teóricas, 
foi possível perceber uma preocupação com a aplicabilidade dos institutos e a efetividade do 
direito. 

Ademais, foram apresentadas revisões bibliográficas interessantes como: i) “Contratação 
irregular de servidores temporários como ato de improbidade administrativa”, que ocorre com 
alguma frequência em todos os rincões do país; ii) “Confidencialidade na autocomposição de 
conflitos no âmbito da administração pública”, que aborda questões relacionadas às obrigações 
de transparência da administração pública; iii) “A importância da participação e do controle social 
para a republização da administração pública brasileira” sobre accountability e participação 
popular; iv) “Controle judicial dos atos administrativos discricionários e a separação dos poderes” 
e v) “A constitucionalização do direito administrativo e seus reflexos sobre a discricionariedade 
administrativa”, ambos sobre discricionariedade administrativa; vi) “A inovação do § 3, do art. 
27 da Lei 13.303/2016: como interpretar e aplicar?” sobre a Lei das Estatais e contratos de 
patrocínio, e por fim, vii) “O atual desequilíbrio do pacto federativo brasileiro, os reflexos 
econômicos e os obstáculos para a efetividade dos direitos fundamentais sociais” sobre a 
evidente necessidade de se repensar o pacto federativo já que os municípios possuem inúmeros 
encargos além de suas capacidades financeiras de fazer frente às suas obrigações. 

Os autores demonstraram uma sensibilidade singular com uma reflexão crítica e a apresentação 
de proposições para a melhoria técnica do direito administrativo com vistas a possibilidade de no 
futuro termos um Estado mais eficiente, mas não menos sensível com as demandas concretas 
dos mais pobres. 

Boa leitura! 

Prof. Dr. Fernando de Brito Alves – UENP 

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação na 
Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. Equipe 
Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br. 
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