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I Jornada de Direito Administrativo

• Organizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF)

• Público-alvo:
• Ministros dos Tribunais Superiores
• Magistrados federais, estaduais e trabalhistas
• Professores e especialistas em Direito Administrativo
• Membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual
• Advogados da União
• Procuradores federais
• Defensores públicos  



• Objetivos gerais: “A Jornada tem por objetivo a produção de enunciados, 
que consiste em delinear posições interpretativas sobre o Direito Administrativo 
vigente, adequando-as às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais 
por meio do debate entre especialistas.”

• Portaria n. 575-CJF: dispõe sobre o regimento da I Jornada de Direito 
Administrativo

• Portaria n. 663-CJF: dispõe sobre a Presidência e a Coordenação Científica 
das Comissões de Trabalho

I Jornada de Direito Administrativo



Coordenadoria Geral
• Ministra Assusete Magalhães, 

Superior Tribunal de Justiça (Presidente)

• Cesar Augusto Guimarães Pereira

• Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto,
Tribunal Superior Eleitoral

• Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa

I Jornada de Direito Administrativo

Local
• Conselho da Justiça Federal

Brasília/DF

Prazos
• Período para apresentação de propostas de 

enunciados:
28/10/2019 a 10/02/2020

• Período do evento: 
22 a 24 de abril de 2020



Comissões de Trabalho
1. Regime jurídico administrativo. Poderes da administração. Ato administrativo. 

Discricionariedade. Agentes públicos. Bens públicos. 
Presidente: Ministro Benedito Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça
Coordenadores Científicos: Fabricio Macedo Motta e Juliana Bonacorsi de Palma

2. Organização Administrativa. Estatais. Estado acionista. Privatização. Terceiro setor. 
Fomento.

Presidente: Ministro Og Fernandes, Superior Tribunal de Justiça
Coordenadores Científicos: Cristiana Fortini e Rafael Wallbach Schwind

3. Processo administrativo. Arbitragem e mediação. Desapropriação e intervenção do 
Estado na propriedade. Responsabilidade civil do Estado. 

Presidente: Ministro Sérgio Kukina, Superior Tribunal de Justiça
Coordenadores Científicos: Flavio Amaral Garcia e Maria Cristina Cesar de Oliveira
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Comissões de Trabalho
4. Licitações. Contratos Administrativos. Concessões e Parcerias Público-Privadas. 

Presidente: Desembargador Federal João Batista Moreira
Coordenadores Científicos: Eduardo Jordão e Joel de Menezes Niebuhr

5. Regulação. Agências reguladoras. Serviço público e atividade econômica. 
Intervenção do Estado no domínio econômico. Autorização.

Presidente: Ministro Mauro Campbell, Superior Tribunal de Justiça
Coordenadores Científicos: Bernardo Strobel Guimarães e Vera Monteiro

6. Controle da administração. Improbidade administrativa. Legislação anticorrupção. 
Acordos de leniência. Transações e consensualidade administrativa.

Presidente: Ministro Herman Benjamin, Superior Tribunal de Justiça
Coordenadores Científicos: Irene Nohara e Luciano Ferraz
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16:30 Abertura

• Ministra Assusete Magalhães, STJ

16:45 Primeiro painel (Temas das Comissões 4, 5 e 6)

• Professor Carlos Ari Sundfeld
• Professor Fernando Dias Menezes de Almeida
• Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro
• Moderador: Cesar Augusto Guimarães Pereira

18:15 Conferência Magna (Deferência Judicial e Controle da Administração Pública)

• Conferencista : Professor Marçal Justen Filho
• Presidente: Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa

19:00 Segundo Painel (Temas das Comissões 1, 2 e 3):

• Professor Marcio Cammarosano
• Professora Odete Medauar
• Professor Sergio Ferraz
• Moderador: Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, TSE

Programação do Seminário|22.04.2020 (16:30-20:30)



Atividade Período
Apresentação de propostas de enunciados de 28/10/2019 a 10/02/2020

Comunicação do resultado da seleção das propostas de 
enunciado 20/03/2020

Inscrições de 20/03 a 03/04/2020

Confirmação das inscrições 03/04/2020

Encaminhamento das proposições de enunciados aos 
inscritos 07/04/2020

Palestras (seminário aberto ao público) 22/04/2020

Discussões nas Comissões de Trabalho 23/04/2020

Plenária 24/04/2020

Cronograma



I JORNADA DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL
• 24 e 25 de agosto de 2017
• 107 enunciados aprovados
• 208 participantes

II JORNADA DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL
• 13 e 14 de setembro de 2018
• 48 enunciados aprovados
• 247 participantes

Jornadas do CJF em números

VIII JORNADA DE DIREITO 
CIVIL
• 26 e 27 de abril de 2018 
• 33 enunciados aprovados
• 399 participantes

III JORNADA DE DIREITO 
COMERCIAL
• 6 e 7 de junho de 2019
• 34 enunciados aprovados 
• 201 participantes



Citações de enunciados das Jornadas em Acórdãos do STJ 
Jornada Acórdãos Acórdãos de repetitivos

1ª Jornada de Direito Civil- 2002 79
2ª Jornada de Direito Civil - 2003 1
3ª Jornada de Direito Civil - 2004 41
4ª Jornada de Direito Civil- 2006 47 2
5ª Jornada de Direito Civil - 2011 33 3
6ª Jornada de Direito Civil - 2013 10
7ª Jornada de Direito Civil - 2015 4
8ª Jornada de Direito Civil - 2018
1ª Jornada de Direito Comercial - 2012 14
2ª Jornada de Direito Comercial - 2015 1
3ª Jornada de Direito Comercial - 2019
1ª Jornada de Direito Processual Civil -2017 9
2ª Jornada de Direito Processual Civil - 2018 2
Total 241 5

Jornadas do CJF em números



Jornadas | fotos
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Enunciado 2 - Ainda que não haja cláusula 
compromissória, a Administração Pública poderá 
celebrar compromisso arbitral.

Enunciado 4 - Na arbitragem, cabe à Administração 
Pública promover a publicidade prevista no art. 2º, 
§ 3º, da Lei n. 9.307/1996, observado o disposto na 
Lei n. 12.527/2011, podendo ser mitigada nos casos 
de sigilo previstos em lei, a juízo do árbitro.

Enunciado 11 - Nas arbitragens envolvendo a 
Administração Pública, é permitida a adoção das 
regras internacionais de comércio e/ou usos e 
costumes aplicáveis às respectivas áreas técnicas. 

Enunciado 13 - Podem ser objeto de arbitragem 
relacionada à Administração Pública, dentre outros, 
litígios relativos: I - ao inadimplemento de 
obrigações contratuais por qualquer das partes; II -
à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos, cláusulas financeiras e econômicas.

Enunciados da I Jornada de Prevenção e Solução 
Extrajudicial de Litígios | Comissão de Arbitragem



Enunciado 18 - Os conflitos entre a administração 
pública federal direta e indireta e/ou entes da 
federação poderão ser solucionados pela Câmara 
de Conciliação e Arbitragem da Administração 
Pública Federal - CCAF - órgão integrante da 
Advocacia-Geral da União, via provocação do 
interessado ou comunicação do Poder Judiciário.

Enunciado 19 - O acordo realizado perante a 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Pública Federal - CCAF - órgão 
integrante da Advocacia-Geral da União - constitui 
título executivo extrajudicial e, caso homologado 
judicialmente, título executivo judicial.

Enunciado 60 - As vias adequadas de solução de 
conflitos previstas em lei, como a conciliação, a 
arbitragem e a mediação, são plenamente 
aplicáveis à Administração Pública e não se 
incompatibilizam com a indisponibilidade do 
interesse público, diante do Novo Código de 
Processo Civil e das autorizações legislativas 
pertinentes aos entes públicos.

Enunciados da I Jornada de Prevenção e Solução 
Extrajudicial de Litígios



• Orações diretas e objetivas, com no máximo 800 caracteres

• Exposição de motivos, com no máximo 1.600 caracteres: é permitido citar, no corpo 
do texto, obras doutrinárias e textos jurisprudenciais, dispensada a transcrição literal 
e sem notas de rodapé

• O proponente deverá indicar no formulário nome completo, endereços físico e 
eletrônico, telefones, profissão e instituição à qual está vinculado profissional ou 
academicamente (embora a proposta seja anônima e identificada, nos debates e 
eventual publicação como enunciado, apenas por um número de proposta e de 
enunciado)

• Exclusão ou adaptação, pelos coordenadores, das proposições que não atenderem 
aos requisitos formais

Instruções para envio de proposta de 
enunciado



• Enunciado: O art. 10-B do Dec.-Lei 3.365, na redação da Lei 13.867, consiste em oferta legal aberta de mediação ou arbitragem, 
sujeita apenas à concordância do expropriado para que o ente expropriante esteja obrigado a se submeter à mediação ou arbitragem, 
conforme a opção do expropriado. A existência de tal oferta aberta vinculante deriva do texto legal e prescinde de manifestação 
concreta de vontade pelo órgão expropriante ou de previsão na notificação de que trata o art. 10-A do Dec.-Lei 3.365.

• Justificativa: Além de corresponder à literalidade da redação do Dec.-Lei 3.365 introduzida pela Lei 13.867, esta interpretação 
reflete o papel sistemático do diploma legal. Caso se interpretasse o art. 10-B como exigindo prévia oferta concreta da opção por 
arbitragem ou mediação, o dispositivo nada agregaria ao regime que já deriva do art. 1º da Lei 9.307 ou da Lei 13.140. O propósito da 
Lei 13.867 foi introduzir inovações que permitissem a opção pela mediação ou arbitragem. Ademais, a ausência de oferta da opção pela 
arbitragem em apenas certos casos implicaria prestígio ao interesse meramente secundário da Administração Pública e ofensa à 
isonomia. Sobre os vetos à redação original da Lei 13.867, são hermeneuticamente irrelevantes. Conforme o Min. Luis Felipe Salomão 
em obra doutrinária, o veto “revela, quando muito, a vontade do legislador historicamente considerado e congelado no tempo, e a 
reverência exacerbada e isolada ao veto não possui a virtualidade de alcançar traços da lei de elevada importância, como sua teleologia 
e dinamicidade, que decorre da realidade social subjacente ao ordenamento em que se insere (...) reduz a hermenêutica a apenas um 
elemento de interpretação, qual seja o histórico, olvidando-se de primado essencial à lógica jurídica, o de que o texto interpretado 
possui vida própria que se forma e se transforma constantemente a cada releitura". (SALOMÃO, Luis Felipe. Direito Privado: teoria e 
prática. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016)

Exemplo de proposta de enunciado (Comissão 3)



Instruções de votação | Comissões

• Os relatores designados farão a leitura da 
proposição de enunciado e apresentarão o 
seu relatório, emitindo seu parecer em 
seguida

• Os demais membros da Comissão de Trabalho 
terão três minutos para debate

• A proposição de enunciado será submetida a 
votação aberta e considerada aprovada se 
obtiver voto favorável de dois terços dos 
votantes



• Os membros da Coordenação Científica de 
cada Comissão de Trabalho apresentarão as 
respectivas propostas de enunciados

• A proposição poderá ser objeto de destaque, a 
ser exposto pelo prazo de dois minutos e 
poderão ser admitidas até duas inscrições para 
defesa ou contrarrazões 

• A proposição de enunciado será submetida a 
votação preferencialmente eletrônica e 
considerada aprovada se obtiver voto favorável 
de dois terços dos votantes

Instruções de votação | Plenária



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Acessar o site da Justiça Federal (www.cjf.jus.br) e 
clicar em “Centro de Estudos Judiciários”1



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Clicar em “Cursos e Eventos”2



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Clicar em Jornadas3



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Clicar em I Jornada de Direito Administrativo4



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Descer até o meio da página e clicar em Inscrições de 
propostas e enunciados5



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Preencher com os dados pessoais do proponente 
(para registro; a proposta é anônima e identificada na Jornada apenas por um número)6



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Selecionar I Jornada de Direito Administrativo e 
endereçar para a comissão correspondente 7



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Indicar o dispositivo normativo a que se refere a proposta de enunciado, incluir a 
redação proposta e apresentar justificativa8



Tutorial para envio de proposta de 
enunciado

Para concluir, clicar em “Enviar”9



Prazo para a apresentação de 
propostas de Enunciados: 

10 de fevereiro de 2020

Coordenadores-Gerais
Ministra Assusete Magalhães, Superior Tribunal de Justiça (Presidente)
Cesar Augusto Guimarães Pereira
Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Tribunal Superior Eleitoral
Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa

I Jornada de Direito Administrativo


