2º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO DA INFRAESTRUTURA
05 DE JUNHO DE 2019 – QUARTA-FEIRA
LOCAL: AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DA OAB
2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA/DF

8h30/9h00

QUARTA-FEIRA – 05 DE JUNHO DE 2018
Credenciamento

Painel 1 - Reflexões sobre a juridicidade das prorrogações antecipadas dos contratos
de concessão: o regime jurídico da Lei nº 13.448/17
Temas e nomes sugeridos:
9h00/10h25

“A lógica das prorrogações antecipadas: condicionantes, objetivos e
mecanismos negociais”
Natália Marcassa (Secretária de Planejamento, Fomento e Parcerias do Ministério
da Infraestrutura) 25’
“Por que as prorrogações antecipadas seriam inconstitucionais?”
Onofre Batista (Professor da UFMG) 25’
“Por que as prorrogações antecipadas seriam constitucionais?”
Marçal Justen Filho (Advogado, Doutor pela UFPR) 25’
Debates e perguntas 10’
Conferência
Tarcisio Gomes de Freitas (Ministro da Infraestrutura)

10h30/11h15 Tema sugerido:
“Os grandes desafios regulatórios para o avanço da infraestrutura
brasileira” 45’
Conferência
Benjamin Zymler (Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU)
11h20/12h05 Tema sugerido:
“As instituições jurídicas brasileiras estão preparadas para uma nova
onda de investimentos em infraestrutura?” 45’
12h05/14h00 Intervalo para o Almoço
Painel 2 - Avanços do regime privado de exploração do setor portuário brasileiro
Temas e nomes sugeridos:
“Desafios à privatização das companhias docas no Brasil”
Rafael Wallbach Schwind (Advogado, Doutor pela USP) 25’
14h00/15h30
“A experiência dos Terminais de Uso Privado (TUP) no Brasil: uma
experiência que deu certo?”
Diogo Piloni (Secretário Nacional de Portos) 25’

Debates e perguntas 10’
Painel 3 - Concessões problemáticas e soluções possíveis
Temas e nomes sugeridos:
“Concessões problemáticas e os desafios regulatórios para a sua
relicitação”
15h05/16h05 Marco Aurélio Barcelos (Professor do IDP) 25’
“Acordos para ajustes de conduta em processos punitivos das agências
reguladoras”
Juliana Bonacorsi Palma (Professora da FGV-SP) 25’
Debates e perguntas 10’
Painel 4 - Inovações regulatórias e fronteiras ao regime de exploração dos serviços
públicos
Temas e nomes sugeridos:
“As autorizações para a exploração do transporte público coletivo
interestadual de passageiros: um novo mercado para empresas de
aplicativos?”
16h15/17h15 José Vicente Mendonça (Professor da UERJ) 25’
“As autorizações para a exploração do transporte sobre trilhos: uma
realidade possível?”
Luís Felipe Valerim (Professor da FGV-SP) 25’
Debates e perguntas 10’

