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Os procuradores Péricles Ferreira de Almeida e Horácio Augusto Mendes de Sou-
za integraram, respectivamente, as coletâneas “Direito administrativo sanciona-
dor” (uma homenagem ao professor Celso Antonio Bandeira de Mello) e “Tratado 
de parcerias público-privadas”. “É uma honra para mim participar dessa home-
nagem ao professor Celso, tendo em vista seu importante papel para o Direito 
Administrativo contemporâneo”, afirmou Péricles. Sobre sua publicação, Horá-
cio explica que as PPPs têm um papel fundamental diante do esgotamento dos 
recurso públicos no Brasil. “Meu texto cuida dos impactos da nova LINDB nas 
decisões de planejamento das PPPs, pois as PPPs só serão bem sucedidas se os 
contratos forem bem planejados, de maneira real, pragmática e pensando nas 
consequências reais da sua celebração”, concluiu o procurador.

PCA encerra ciclo de treinamentos temáticos

Procuradores participam de livros

A Procuradoria de Consultoria 
Administrativa (PCA) realizou, 
em 2019, treinamentos temá-
ticos ministrados por seus pró-
prios procuradores. Ao todo, 
foram cinco encontros que tra-
taram de  parcerias no âmbito da 
saúde, qualificação técnica nas 
licitações, patrimônio, aspectos 
das contratações de obras e, por 
fim, no dia 19/11, o procurador 
Horácio Augusto Mendes de 
Sousa falou sobre a Lei de Intro-
dução às Normas do Direito (LINDB), com foco nos recentes enunciados do Instituto 
Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA). “Como o time da PCA é de altíssima qua-
lidade, foi uma grande oportunidade para trocarmos impressões, reflexões e expe-
riências sobre a aplicação da nova LINDB no dia a dia da setorial. Parabenizo os drs. 
Iuri, Maira e Luciana pela excelente iniciativa”, ressaltou Horácio. Da mesma opinião 
compartilhou a procuradora Kátia Boina. “A promoção de palestras entre procurado-
res da setorial está dando muito certo, com colegas compartilhando seus conheci-
mentos em temas nos quais detêm experiências não somente teóricas, mas também 
na prática, envolvendo questões rotineiras da setorial. Isso fortalece a convivência e o 
debate. É uma fórmula de sucesso que merece continuidade em 2020”.


