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APRESENTAÇÃO 

 

A I Jornada Científica Direito Internacional sem Fronteiras teve como eixo central a “troca de experiências”. Durante as conferências 
foi possível o câmbio de conhecimento com palestrantes de diversas origens geográficas – trocas muito ricas que perpassaram por 
experiências de atuações acadêmicas e profissionais em diversos setores, como no Corpo Editorial da Revista VIDERE (UFGD), na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e na 
ActionAid Brasil. 

Este caderno apresenta os resumos apresentados nos 5 Grupos de Trabalhos e suas respectivas subdivisões realizados na I Jornada 
Científica Direito Internacional sem Fronteiras. Levando em consideração os novos desafios impostos pela época de pandemia, a Jornada 
Científica, na sua primeira edição, ocorreu na modalidade a distância. 

Os trabalhos dispostos neste caderno são reflexões de estudantes e profissionais que marcam a essência desta Jornada. É na proposta 
de partilha de experiências e conhecimentos que o Direito Internacional sem Fronteiras lança este caderno, espera-se que ele figure como 
um convite a pesquisadores, professores e demais profissionais para descobrirem novos rumos para uma maior troca de experiências e 
conhecimentos do hoje para o amanhã. 

 

Um convite à reflexão. 

 

Juiz de Fora, 21 de outubro de 2020. 

Vinicius Villani Abrantes  

Diretor Geral do Direito Internacional sem Fronteiras  
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JUS AD BELLUM E A QUESTÃO DE PROPORCIONALIDADE: RETALIAÇÃO A ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS 

 

Sabrina Santos Pinto; Sofia Moreira Martins 

 

As organizações terroristas são grupos de pessoas que utilizam do terror e medo para alcançar seus objetivos, especificamente políticos, porém 
essas organizações se globalizaram, disseminando suas ideologias além das fronteiras, sensibilizando tanto a segurança internacional quanto 
à soberania dos Estados. O termo Jus ad Bellum é utilizado dentro do Direito Internacional para reger a proporcionalidade de retaliação entre 
os Estados diante de um conflito, guerra ou como forma de prevenção a um ataque, mas sempre levando em consideração a relação entre 
Estados, negligenciando dessa forma, a existência de ataques realizados por atores não estatais, como os grupos terroristas. O problema 
existente é que o termo Jus ad Bellum não consegue levar em consideração que a existência de grupos terroristas não está relativamente 
ligado a um Estado específico, o que leva ao questionamento de: “Até que ponto a retaliação a um grupo terrorista não interfere na integridade 
territorial e soberania de um determinado Estado, violando assim as normas internacionais?”. O objetivo e hipótese deste trabalho é demonstrar 
que o Jus ad Bellum não considera os atores não estatais, criando então, uma falha relevante dentro do Direito Internacional, que gera 
consequências no âmbito da legitimidade dos ataques de retaliação.  A metodologia deste trabalho envolve análise bibliográfica, como artigos 
sobre segurança internacional, normas do Direito Internacional e declarações de diversos Estados do Sistema Internacional sobre o assunto e 
também a análise de proporcionalidade entre os ataques e supostas retaliações, como referência vamos utilizar o bombardeiro, em novembro 
de 2015,  pela França a Raqqa, na Síria, após os ataques do autoproclamado Estado Islâmico a Paris, como uma retaliação. 

 

Palavras-chave: Terrorismo. Jus ad Bellum. Estados.  
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO NA GARANTIA DOS DIREITOS DOS MIGRANTES E PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE COLÔMBIA E ITÁLIA 

 

Tatiana Cardoso Squeff; Júlia Abate Nunes; Victória Magri Moreira Carvalho 

 

Os fluxos migratórios têm aumentado significativamente desde a virada do século. As guerras no Oriente, a crise econômica, a situação da 
Venezuela, e a ascensão de governos de extrema direita, como na Áustria, na Itália e no Brasil, são alguns fatores desse aumento. Nesse 
sentido, a Assembléia Geral das Nações Unidas, ansiando tornar estes fluxos seguros, ordenados e regulares, aprovou o Pacto Global para 
Migração (PGMSOR). O documento descreve a necessidade de os governos em cooperar para que os migrantes não sejam vistos como ameaças 
pela população local ou como fardos para os governos receptores. Em função disso, o presente trabalho busca investigar de que maneira o 
Pacto pode ser uma ferramenta para a proteção dos direitos humanos dos migrantes e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (ODS). Para tanto, através de um estudo de natureza aplicada, cuja abordagem se dará a partir do método hipotético-
dedutivo, analisar-se-á comparativamente as políticas adotadas por Itália e Colômbia para a recepção de migrantes, cujas informações serão 
selecionadas qualitativamente a partir do procedimento bibliográfico e documental, e serão analisadas desde o método descritivo e 
explicativo. O artigo tem como objetivos específicos a realização de uma retomada histórica da formação de uma sociedade global; isso, pois, 
busca-se verificar como os migrantes são integrados nesses países e como o PGMSOR influenciou tais medidas, especialmente considerando 
que apenas um faz parte do documento (Colômbia). Assim, espera-se verificar se há uma maior proteção de seus direitos (humanos) e, logo, a 
efetivação dos ODS. Como conclusão parcial, nota-se que o texto do PGMSOR pode ser uma ferramenta importante do direito internacional 
contemporâneo para promover os direitos básicos entre os migrantes, assim como a própria Agenda 2030. Outrossim, a não-adesão por alguns 
países receptores centrais (Itália) limita a sua a sua eficácia. 

Palavras-chave: Migração; Direitos Humanos; Desenvolvimento Sustentável.  
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REFUGEES (NOT) WELCOME: UMA ANÁLISE DA CRISE MIGRATÓRIA NA GRÉCIA E A EXPULSÃO SECRETA DOS IMIGRANTES 

 

Thais Albuquerque da Costa 

 

No presente trabalho, pretende-se examinar a reportagem divulgada pelo jornal norte-americano, The New York Times, que obteve 
informações sobre o abandono de, ao menos, 1.072 imigrantes no Mar Egeu nos últimos meses, grupo que foi resgatado pela Guarda Costeira 
turca, e os problemas diplomáticos que a atitude do governo grego tem causado no mundo. Em relação ao Direito Internacional dos Refugiados, 
o marco institucional protetivo ocorreu em 28 de julho de 1951, e foi chamada de “Convenção de 1951”, celebrada na Conferência das Nações 
Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e de Apátridas, por meio da atuação do ACNUR. No mundo pós-Segunda Guerra, 
o texto da Convenção fez uma limitação geográfica e pontual, considerando refugiados tão-somente as pessoas provenientes da Europa, 
perseguidas anteriormente a 1951, se mostrando insuficiente. Desse modo, a concessão de refúgio, ganhou forças, também, com o costume 
internacional e princípios gerais do Direito. Por isso, o objetivo da pesquisa é demonstrar que a sociedade internacional atual está inserida em 
uma eclosão de guerras civis, faltando solidariedade entre nações para lidar com os problemas da crise migratória. Nos últimos anos, países 
da Europa têm sofrido os efeitos das guerras, com uma “crise de refugiados”, provenientes da África, Ásia, sobretudo do Oriente Médio, fazendo 
com que a União Europeia, por exemplo, tornasse suas normas mais rígidas sobre o fluxo migratório. Em relação à Grécia, a mudança de 
governo remodelou o seu discurso, demonstrando xenofobia e violação às normas internacionais, causando tensões com a Turquia, que tem 
acolhido os refugiados expulsos secretamente. Tal atitude fere a vertente do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Indica-se como 
marco teórico, a princípio, as decisões do Tribunal da União Europeia sobre refugiados, e as medidas estratégias de países como Grécia e 
Turquia em relação ao fluxo migratório.  

Palavras-chave: Direito Internacional. Direito Humanitário. Grécia. Refugiados. União Europeia. 
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A ATUAÇÃO DO BRASIL NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS MIGRANTES E REFUGIADOS DURANTE A PANDEMIA É SUFICIENTE? 

 

Kamilla Oliveira de Jesus 

 

O presente trabalho tem por escopo fazer um estudo a respeito das providências do Estado Brasileiro para assegurar os direitos dos migrantes 
e refugiados e expor as contradições e irregularidades existentes nesse processo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa 
será bibliográfica, utilizando-se de artigos científicos, notícias e consulta à legislação. Inicialmente, será discutido o conceito do vocábulo 
“refugiado” a partir da Convenção de Genebra (1951), ampliado pelo Protocolo de 1967 e pela Declaração de Cartagena (1984). Seguindo, será 
discutida a importância do Estatuto do Refugiado nº 9.474/1997 e da Lei de Migração nº 13.445/2017 para a proteção e o respeito aos 
migrantes e refugiados no território nacional. Por fim, serão analisadas as medidas tomadas em relação aos refugiados nesse momento de 
pandemia, utilizando-se de exemplos práticos como o auxílio emergencial, a Portaria n° 120/2020 que proibiu a entrada de refugiados 
venezuelanos no Brasil, desrespeitando totalmente a legislação internacional e interna acerca do tema. Além disso, será tratado sobre a Lei 
nº 2.074/2020 de Boa Vista - RR, que impôs limites ao acesso do SUS pelos migrantes e refugiados que, mesmo revogada liminarmente pela 
DPU, é importante discorrer acerca do teor discriminatório em relação aos não-nacionais. Ante o exposto, é cediço que as ações desempenhadas 
pelo governo brasileiro para conter o avanço do Coronavírus entre os migrantes refugiados são insuficientes e desrespeitam os direitos 
humanos, uma vez que dificultar o pagamento do auxílio emergencial aos refugiados por estes não terem documentos essenciais para a 
inscrição no benefício, negar ajuda humanitária e impor limites ao acesso à saúde por esses grupos é inconstitucional. Por esta razão, é 
essencial a criação de uma gama de políticas públicas que consigam promover a inserção dos migrantes e refugiados na sociedade, respeitando 
a sua dignidade humana e os direitos garantidos na Lei de Migração.  

Palavras-chave: Brasil. Direitos Humanos. Migrantes. Pandemia. Refugiados.  
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FLUXO MIGRATÓRIO DE VENEZUELANOS NO ESTADO DO PARANÁ: DESAFIOS REGIONAIS  

 
José Almir da Luz Júnior 

 
 

O presente estudo, desenvolvido pelo método lógico dedutivo, amparado em pesquisa documental e bibliográfica, visa contextualizar  (de 
forma atualizada) os dados estatísticos acerca do fluxo de imigrantes venezuelanos no Brasil, de acordo com a ACNUR (Agência da ONU para 
Refugiados) e dados fornecidos pela SEJUF (Secretaria de Justiça, Família e Trabalho) e OIM (Organização Internacional para as Migrações). A 
pesquisa recorta especificamente os dados e informações sobre o fluxo migratório e a interiorização de imigrantes no Estado do Paraná, entre 
2017 e 2020, considerando que o processo de interiorização ocorre quando o imigrante consegue inserir-se em um novo meio social de 
maneira estável (DERRIDA, 2003), essa inserção ocorre  majoritariamente por meio de políticas públicas de inclusão do migrante e do refugiado 
no mercado de trabalho, além de garantir proteção à personalidade jurídica. A pesquisa além de priorizar a contextualização, constatou uma 
série de desafios enfrentados pelos refugiados e imigrantes. Diversas questões como: assédio sexual, moral, abusos físicos e psicológicos são 
fatores de risco, principalmente, às imigrantes venezuelanas. Requer-se uma atenção especial às mulheres imigrantes, pois historicamente 
foram reprimidas por estruturas de poder (BUTLER, 2003). Tornou-se evidente a necessidade de existir um órgão público, ou uma entidade de 
direito privado, que possa proporcionar aos imigrantes, em geral, representatividade perante o Estado e que atenda (de maneira assertiva e 
personalizada), as demandas intrínsecas dessa população que agora integra o Estado do Paraná. Evidenciou-se também a necessidade de se 
qualificar os profissionais, em uma escala multinível, para que possam acolher a população venezuelana (como também imigrantes de outras 
nacionalidades), de modo mais adequado e personalizado, em paridade com suas reais necessidades. 

Palavras-chave: ACNUR.  Migração. OIM. ONU. Venezuelanos. 
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A (NECESSÁRIA) CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES SENEGALESES NO BRASIL  

 
 

Joyce Vieira de Medeiros; Thiago Oliveira Moreira; Wisllene Maria Nayane Pereira da Silva 
 

 
A imigração senegalesa para o Brasil teve crescimento significativo no período compreendido entre 2010 e 2015. Tal incremento ocorreu em 
razão da promessa de postos de trabalho, decorrentes de um período de crescimento econômico brasileiro, bem como do endurecimento das 
políticas migratórias na União Europeia e nos EUA. Certamente, os senegaleses encontraram no Brasil uma alternativa para tentar mudar de 
vida, já que Senegal vivencia um quadro de largo desemprego e pobreza. Nesse cenário, indaga-se: o Estado brasileiro vem concretizando os 
direitos humanos dos imigrantes senegaleses? Para responder a presente problemática, alguns objetivos precisam ser percorridos. 
Inicialmente, far-se-á um breve estudo acerca dos contornos atuais da diáspora senegalesa, oportunidade em que a situação socioeconômica 
do Senegal será descrita, pretendendo-se também elencar as nuances da mobilidade de senegaleses para o Brasil, com ênfase nos dados, 
rotas, acolhida e desafios que são enfrentados. Posteriormente, será analisada a política migratória adotada pelo Governo brasileiro, 
notadamente no que concerne aos atos normativos que foram editados para tratar sobre o citado fluxo. Finalmente, serão analisadas as 
principais manifestações dos tribunais brasileiros no que tange à concretização dos direitos humanos dos imigrantes senegaleses. Outrossim, 
para que os objetivos sejam alcançados, a presente pesquisa será feita com base na bibliografia especializada sobre o tema. Além disso, no 
que concerne aos dados, buscar-se-á informações contemporâneas dos órgãos e instituições competentes, notadamente as provenientes da 
Polícia Federal brasileira. Sem embargo, serão investigadas decisões do Judiciário nacional, proferidas entre 2010 e 2020, nos casos relativos 
aos imigrantes senegaleses. Com efeito, essa investigação justifica-se em razão do incremento do fluxo migratório senegalês para o Brasil, 
frente às esparsas iniciativas estatais e as grandes dificuldades que eles enfrentam para concretizar os seus direitos humanos. Espera-se que 
o presente escrito possa contribuir para identificar as principais violações aos direitos humanos dos imigrantes senegaleses. 
 
Palavras-chave: Diáspora senegalesa. Brasil. Direitos Humanos. Concretização de Direitos dos Imigrantes. 
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DA BANALIDADE DO MAL À VIOLAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL: HANNAH ARENDT, O PROBLEMA EICHMANN E A FUNDAMENTAÇÃO 
MORAL DO DIREITO 

 

André Luiz Pereira Spinieli 

 

A derrocada do regime nazista deu abertura ao julgamento de seus líderes e soldados em tribunais de exceção. Dentre os diferentes casos 
sentenciados, destaca-se o histórico julgamento de Adolf Eichmann, ex-tenente-coronel do regime, na cidade de Jerusalém, uma vez que foi 
relatado e criticado por Hannah Arendt. Contradizendo a tradição teológico-filosófica ocidental, que considera o mal como elemento intrínseco 
à natureza humana, a experiência de assistir ao julgamento do nazista fez com que Arendt desenvolvesse a tipologia do mal banal, vinculado 
à incapacidade de pensamento crítico. Em 1961, o Estado de Israel optou por não solicitar a extradição de Eichmann junto à Argentina, onde 
se localizava. Temendo possível fuga, Israel desrespeitou a soberania argentina e o direito internacional público, abduzindo o nazista, levando-
o para julgamento e reinserindo a pena de morte em seu direito. Portanto, houve a validação do direito por meio da moral no caso Eichmann? 
Neste trabalho, objetiva-se analisar o desrespeito ao direito internacional público no caso Eichmann e a possível validação moral da seara 
jurídica por meio da dívida histórica com os judeus. Metodologicamente, o trabalho é dedutivo-bibliográfico, empregando-se a análise do caso 
Eichmann a partir da narrativa arendtiana. Ao descrevê-lo como uma pessoa com quem poderíamos conviver normalmente, por ser um líder 
que buscava o melhor resultado no que fazia, Arendt percebe um problema central que relaciona direito e moralidade, defendendo que o não 
questionamento acerca do conteúdo moral de seus atos fez de Eichmann uma peça essencial do regime. No direito internacional público, o 
caso revela que o Estado de Israel praticou atos considerados ilegais, mas que se tornaram legítimos segundo a tese da dignidade humana, 
operando a validação do direito por meio da moral e abrindo o precedente da violação do direito internacional em nome da defesa histórica 
de um povo.  

Palavra-chave: Banalidade do mal. Direito internacional público. Eichmann. Hannah Arendt. Direitos humanos. 
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"BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO": A ATUAÇÃO NECROPOLÍTICA DO (DES)GOVERNO FEDERAL QUE VIOLA OS DIREITOS INTERNACIONAIS 

DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA 
 

Fernando Campos Nazaré 
 

Esta pesquisa tem como finalidade demonstrar que o atual governo federal brasileiro tenta implementar uma ideologia necropolítica contra 
as pessoas que estão relacionados ao crime ou que estão (im)postas e sujeitas ao ambiente de cárcere, para isso recorre-se por analisar o caso 
do confronto entre facções criminosas dentro do presídio da cidade de Altamira, no estado do Pará, que causou a morte de 58 detentos e, por 
conseguinte, mostrar a atuação estatal frente o presente caso. A problemática pauta-se em verificar de que forma o poder estatal brasileiro 
atua com indiferença violando dispositivos de Direito Internacional dos Direitos Humanos, especificamente sobre a Convenção Contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que prevê garantias às populações carcerárias e deveres aos Estados-
Membros. Tendo como objetivo geral evidenciar a letalidade estatal às populações carcerárias; e como objetivos específicos: analisar as 
diversas mortes de pessoas encarceradas na penitenciária de Altamira-PA; verificar as garantias de Direitos Internacionais dos Direitos 
Humanos às pessoas privativas de liberdade, apontando, criticamente, a atuação do governo federal diante de pronunciamentos e medidas 
que violam direitos previsto na Convenção supra, quando da adoção de mudanças no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
que visão a diminuição deste órgão e; apresentar a Necropolítica, pelo aporte teórico de Foucault, Arendt e Mbembe. A metodologia utilizada 
foi a teórica-documental, pela análise de Tratados e Convenções de Direitos Humanos, da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Execuções 
Penais, bem como pelas descrições de jornais eletrônicos do caso em tela, adotando uma abordagem qualitativa pela analise subjetiva do 
comportamento estatal frente a determinado grupo social. Ante o exposto, verifica-se que o atual governo federal brasileiro viola os direitos 
internacionais dos direitos humanos e seu objetivo é a mortalidade direcionada às pessoas encarceradas, subjugando o direito à vida. 
 
Palavras-chave: Necropolítica. (Des)Governo Fedreral. Direitos Internacionais dos Direitos Humanos. População Carcerária. 
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A EDUCAÇÃO DA MENINA REFUGIADA NO FOMENTO DE SUA LIBERDADE E EMPODERAMENTO 

 
Nicole Marie Trevisan; Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers; Cristiane Aparecida Stoeberl 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegurou a todo ser humano o direito à educação, com obrigatoriedade da educação 
elementar. A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 aprimorou esse direito. Garantir que meninas refugiadas tenham acesso à 
educação é essencial para a prosperidade pessoal, de suas famílias e comunidades. Para meninas e mulheres refugiadas que enfrentam os 
riscos crescentes que vêm com o deslocamento forçado, a educação tem um papel decisivo. Como um direito humano, traz na justiça social a 
inclusão e oferece passos para impedir variados tipos de discriminação em que os refugiados estão suscetíveis. Nesse sentido, através do 
método dedutivo, revisão bibliográfica e análise documental, esta pesquisa tem como objetivo apresentar o direito à educação como 
ferramenta elementar para fomentar a liberdade e o empoderamento de meninas refugiadas. Segundo o Relatório Global Trends (2019-2020) 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), estima-se que até 2019 cerca de 40% dos 79,5 milhões de pessoas 
deslocados à força sejam crianças, dentre as quais metade são meninas em idade escolar. A educação reduz a vulnerabilidade das meninas à 
exploração, violência sexual e de gênero, gravidez na adolescência e ao casamento infantil. De acordo com a UNESCO (2019), se todas as 
meninas concluíssem a escola primária, o casamento infantil reduziria em 14%, se todas terminassem o ensino médio, a redução seria de 64%. 
A educação é um meio de proteção, permite que “crianças e jovens se desenvolvam, não apenas sobrevivam” (UNHCR, 2016). Mães instruídas 
têm maior probabilidade de matricular suas filhas na escola e em apoiá-las a obter educação de nível secundário e superior. Quanto mais as 
meninas avançam com a escolaridade, mais elas desenvolvem habilidades de liderança, empreendedorismo e autoconfiança, o que aumenta 
a sua participação nos processos decisórios e na renda em suas comunidades.  
 
Palavras-chave: Direito Internacional dos Refugiados. Educação. Meninas. Direitos Humanos.  
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O RECONHECIMENTO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NO SISTEMA INTERNACIONAL E A RELAÇÃO DIRETA  
ENTRE OS DIREITOS POLÍTICOS E CIVIS 

Elen Biguelini; Nicole Marie Trevisan 
 

A igualdade de gênero tornou-se um direito fundamental desde a Carta das Nações Unidas em 1945. Um conjunto de mecanismos e programas 
foram estabelecidos para a criação da Comissão sobre o Status da Mulher em 1946, específica para monitorar a situação das mulheres no 
mundo. A falta de participação nos espaços de tomada de decisão e representação política ganharam reconhecimento, resultando em esforços 
conjuntos entre os quais se destaca, a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Descriminações contra a Mulher de 1967. O objetivo do 
trabalho é enaltecer as mulheres enquanto sujeitos públicos na arena de disputa global e sua função central na promoção de desenvolvimento, 
igualdade e paz dentro das sociedades. A metodologia utilizada é o dedutivo, através da revisão bibliográfica e análise documental de sites 
oficiais de organizações internacionais, bem como a necessidade de percebê-las participantes ativas da História, e o conceito de género para 
a análise histórica (SCOTT, 2008). A definição, na Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, dos direitos humanos das mulheres como 
sendo universais, independentes, inalienáveis e indivisíveis, revela a importância da abertura de espaços de debate. As últimas décadas 
apontam o movimento internacional de proteção em três questões centrais: a discriminação; a violência, e os direitos sexuais e reprodutivos 
(ONU Mulheres); resultado direto de discussões de acadêmicas e ativistas. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher de 1979 enuncia que os Estados devem eliminar todas as formas de discriminação e garantir a igualdade de condições. Há, 
portanto, uma relação direta entre os direitos políticos e civis. O reconhecimento e o respeito aos direitos e à dignidade das mulheres nos 
espaços público e privado direciona a uma identificação própria, definida, e a importante incorporação da perspectiva de gênero no plano 
internacional. 
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LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA MIGRATÓRIA BRASILEÑA ESPECÍFICA EN EL CONTEXTO DE LA REALIDAD ACTUAL DE LA SOCIEDAD 
CUBANA 

Alejandro Cabrejas Guethón; Thiago Oliveira Moreira 

 

La inmigración cubana hacia Brasil ha tenido un crecimiento notable a partir del 2015 debido al deterioro de las condiciones de vida, la 
recesión económica, el agravamiento y violación de derechos humanos dentro de la isla y el recrudecimiento del embargo económico, 
comercial y financiero por parte de la actual administración estadunidense. Además, la finalización de la Ley de Ajuste Cubano hace que 
Estados Unidos no sea más visto como una opción válida para migrar, lo que lleva a buscar otras rutas alternativas de países para establecerse, 
siendo uno de ellos, Brasil.  Por  tanto, surge un cuestionamiento: ¿Es necesaria la creación de una política migratoria por parte del Estado 
Brasileño que enfatice la situación migratoria cubana actual? Para responder la indagación anterior, es imprescindible cumplir algunos 
objetivos. Primeramente, conocer las condiciones y el contexto actual de la sociedad cubana que lleva a los cubanos a migrar. Mostrar los 
motivos por los cuales debería existir una política migratoria brasileña dirigida específicamente a  inmigrantes cubanos. Finalmente, analizar 
cómo sería posible realizar estas políticas migratorias y cuáles sus resultados esperados. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se hará 
pesquisa bibliográfica especializada en el tema y se utilizará el método deductivo. Serán consultados documentos e informes del ACNUR, 
ONGs, OEA y  órganos estatales de la Administración Central del Estado cubano, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y el Comité 
Nacional para los Refugiados (CONARE). En lo que incumbe a las manifestaciones del Judiciario Brasileño, serán pesquisadas decisiones de 
1era y 2da instancia tomadas entre 2015 y 2020, relacionadas a los inmigrantes cubanos. Esta investigación se justifica en razón del aumento 
del flujo migratorio cubano para Brasil y los desafíos encontrados para  integrarse a la sociedad brasileña. 

Palavra-chave: Migración Cubana. Derechos Humanos. Cuba. Brasil. 

 

 



 

Autores mantém os direitos autorais e concedem aos organizadores da Jornada o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative 
Commons Attribution 4.0 International License que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste Anais. 

 

09, 10 e 11
de OUTUBRO de 2020

19 
 

  

 

 
A SECURITIZAÇÃO E A PRERROGATIVA DA SEGURANÇA NACIONAL COMO MECANISMO DE VIOLAÇÃO  

DOS DIREITOS HUMANOS DOS REFUGIADOS 
 

Célia Elizabeth Lucas Gomes 

 
Segundo dados do mais recente relatório de tendências globais do ACNUR, ao final de 2019, a quantidade de pessoas deslocadas 
internacionalmente chegou ao expressivo número de 79,5 milhões. Ocorre que, ao passo em que os fluxos migratórios se intensificam, 
especificamente os de refugiados e solicitantes de refúgio, também percebemos o fortalecimento de falas nacionalistas e xenofóbicas nos 
países de destino dessas pessoas. Esses discursos partem do princípio de que os não nacionais possuem características culturais incompatíveis 
com os valores pátrios, representando uma ameaça à ordem, unidade e identidade nacional. Com a enérgica aceitação social de tais discursos, 
vemos que o tema do refúgio muitas vezes é vinculado à segurança nacional, principalmente por meio de atos de entes políticos conservadores, 
o que resulta na adoção de políticas migratórias e de refúgio cada vez mais restritivas e de proteção deficiente. Essa realidade põe em risco a 
dignidade daqueles que precisam sair de seus países de origem, pelos mais diversos motivos, e estigmatiza o instituto do refúgio. Assim, 
partindo do conceito de securitização elaborado pelos autores da Escola de Copenhague, Buzan, Wæver e Wilde, o presente trabalho objetiva 
demonstrar o perigoso equívoco em securitizar a figura do refúgio, além de pretender chamar atenção para a dupla vulnerabilidade que esses 
grupos enfrentam. Através de uma metodologia dedutiva, para desenvolver esta pesquisa foi necessária uma aprofundada exploração 
bibliográfica, com a análise de artigos acadêmicos e documentos científicos, contextualizando tudo isso com o cenário mundial, principalmente 
no âmbito da UE e EUA, e também nacional. Finalmente, por este estudo é possível notar que, ao contrário do que os discursos de securitização 
preconizam, a defesa da segurança nacional e a proteção dos refugiados não devem ser postas como questões antitéticas, mas são passíveis 
de harmonização e se complementam, devendo-se primar por um tratamento mais humanitário da problemática. 
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A DESIGUALDADE DE GÊNERO ENTRE HOMENS E MULHERES NOS ANOS DE 2015 E 2020: PERSPECTIVA GLOBAL 

 

Ingrid Harmony Cabral da Silva 

 

A desigualdade de gênero entre homens e mulheres manifesta-se através das mais variadas formas, nos mais diversos âmbitos. Fruto da 
misoginia e do machismo estrutural, está enraizada em todas as sociedades. O reflexo disto é a forma negativa com que as mulheres têm seus 
recursos e oportunidades relativizadas. OBJETIVO: Analisar a disparidade entre homens e mulheres no âmbito econômico, educacional, político 
e da saúde- na perspectiva global- nos anos de 2015 e 2020. METODOLOGIA: Estudo comparativo realizado com dados fornecidos pelo The 
World Economic Forum, através de pesquisa intitulada The Global Gender Gap Report, publicadas nos anos de 2015 e 2020. CONCLUSÃO: A 
desigualdade no âmbito da saúde entre mulheres e homens, foram diminuídas em 96%, com queda de 0,3% no ano de 2020; no campo 
educacional, houve progresso de 1,1%. Entretanto, a esfera política prepondera com maior disparidade em ambos os anos; o critério econômico 
ocupa o 2º lugar. Denota-se, portanto, um regresso no desenvolvimento econômico, político, social e sustentável dos Estados, isto porque a 
igualdade de gênero é um aspecto primordial para o equilíbrio do desenvolvimento social. Logo, fomenta-se a necessidade de implantação 
de políticas públicas através da educação de gênero, assim como, especialmente, o alcance da plena eficácia das medidas já existentes para a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres como meio para a garantia e prevalência da dignidade humana, bem como para apoiar o 
crescimento e melhorar a qualidade de vida das mulheres em todo o mundo. 

Palavras-chave: Desigualdade de Gênero. Direitos Humanos. Perspectiva global.  
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A OMS E SEU RECONHECIMENTO COMO PERSONALIDADE JURÍDICA INTERNACIONAL: O CASO DO COVID-19 

 

Sabrina Santos Pinto; Sofia Moreira Martins 

 

A OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma organização internacional que tem como objetivo levar à população de todos os Estados 
elevados níveis em saúde. Considerando a atual pandemia do COVID-19, uma doença pela qual não há informações e protocolos concretos, 
esperava-se um protagonismo da OMS, e que esta auxiliasse os Estados nas suas tomadas de decisões. Entretanto, observa-se na prática uma 
falta de tal protagonismo e para além disso, é possível estabelecer a existência de uma disfunção na própria OMS, já que o atual hegemon do 
Sistema Internacional, os Estados Unidos, tomaram a decisão de se retirarem da organização alegando um atraso na divulgação das 
informações sobre o COVID-19. Algumas das alegações são de que se a OMS tivesse informado a todo o Sistema Internacional o que estava 
ocorrendo em Wuhan, China, centro da epidemia do coronavírus, os Estados poderiam ter se preparado melhor e evitado até a disseminação 
descontrolada de tal doença. A pergunta a ser respondida ao longo desta pesquisa é: “A posição da OMS em relação à epidemia do COVID-19 
demonstra uma disfunção e perda de personalidade jurídica da organização?”. A metodologia de pesquisa é uma análise documental e de 
declarações, tanto da OMS quanto dos Estados em relação à pandemia, e com isso visamos alcançar o objetivo de entender o posicionamento 
da OMS em relação à pandemia do COVID-19 e sua respectiva personalidade jurídica dentro do Sistema Internacional atual. Ainda assim, é 
possível concluir que a OMS atualmente é uma organização disfuncional e que prejudicou a tomada de decisões dos Estados, privando estes 
de informações cruciais relacionadas à saúde internacional. Ainda, com toda a situação da referida organização e a pandemia mundial, pode-
se perceber uma perda de personalidade jurídica internacional por parte da OMS, sendo representado principalmente pela saída do Estados 
Unidos da organização.  
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A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO BRASIL POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS  
NO COMBATE À COVID-19 NOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS 

 

Joana Lívia da Silva Galdino; José Armando Ferreira Oliveira 

 

Com o advento da pandemia de Covid-19 e sua propagação pelas aldeias indígenas, que são ambientes mais frágeis, acarretou-se a 
possibilidade de um genocídio para seus habitantes mediante a ação e omissão do governo brasileiro. Tratando da ação, deve ser levado em 
consideração o fato de o Estado ter exposto os povos indígenas à médicos contaminados sem fazer estes passarem por um período de 
quarentena, propiciando a proliferação do vírus nas comunidades. Já a omissão ocorreu na ausência de promoção de meios para as famílias 
controlarem o contágio, uma vez que estas vivem em casas comunitárias e nestas é comum o compartilhamento de objetos pessoais. Diante 
dessa conjuntura, é possível observar que vários direitos humanos tutelados internacionalmente e ratificados pelo Brasil foram violados tais 
como o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, frente a uma amostra de 32.615 de indígenas infectados conforme o Comitê Nacional de Vida 
e Memória Indígena (2020) para uma população de 817.963, dado do censo do IBGE (2010), pode-se suscitar uma possível responsabilização 
internacional do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo esta uma problemática a ser debatida. Assim, 
tem-se como objetivo geral demonstrar os fundamentos da responsabilização internacional do Estado brasileiro perante a violação à direitos 
humanos dos indígenas e especificamente compreender a situação de vulnerabilidade destes. Para tanto, optou-se por estudo bibliográfico, 
qualitativo e documental, abordando a temática de forma crítica e descritiva dos fatos para chegar-se aos resultados esperados. Com isso, de 
antemão é possível estabelecer a hipótese de que o governo brasileiro é internacionalmente responsável pela violação de um tratado 
ratificado. 
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ALTERIDADE: DO CASO SIMONE ANDRÉ DINIZ VS. BRASIL À SENTENÇA DO RACISMO REVERSO 

 

Gabriel Pedro Moreira Damasceno 

 

O Direito enfrenta uma luta contra o negacionismo epistêmico, que gera concepções errôneas por seus próprios profissionais e ditos estudiosos, 
contribuindo para o aumento de discriminação e preconceitos e o desrespeito à alteridade. Neste sentido, não é de se admirar que existam 
juristas que defendam a existência de um racismo reverso, denunciando que as condições de violação do direito à alteridade que geraram o 
Relatório 66/06 – Caso 12.001 (Simone André Diniz vs. Brasil) da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH persistem. Talvez 
seja por isso que o Ministério Público Federal – MPF, através do Processo nº. 3466-46.2019.4.01.3500 tenha buscado condenação penal de 
suposto racismo reverso, com base no art. 20, caput e § 2º, da Lei 7.716/89. Esta pesquisa pretende, assim, responder ao seguinte problema: a 
alteridade pode ser considerada como um direito/dever dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Para tanto buscou-se apresentar os 
elementos caracterizadores da alteridade na análise da sentença do Processo nº. 3466-46.2019.4.01.3500, com o objetivo de se identificar 
como a alteridade é trabalhada na ordem jurídica pátria, fazendo análise comparativa com o Relatório 66/06 – Caso 12.001 da CIDH. O 
processo ainda encontra-se em grau de recurso, porém, as reflexões realizadas até aqui levam à um ponto de chegada importante: é 
imprescindível que o jurista tenha em mente que o modelo de exclusão racial que permanece atualmente no pensamento e práticas modernas 
ocidentais adveio do ciclo colonial. Neste sentido, a alteridade – consubstanciado no direito de ser reconhecido como ser e não como objeto, 
e, em consequência, o dever de reconhecer o outro como ser, como pessoa humana, não apenas reconhecendo sua existência, mas se lhe 
dirigindo a palavra e o confere voz – se torna um fundamento não apenas ético e moral, mas também jurídico, pela busca e concretização das 
reformas necessárias para se estabelecer o fim das desigualdades sociais. 
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DEVOLUCIÓN EN CALIENTE E A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SOLICITAR REFÚGIO PELO  
ESTADO BRASILEIRO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

Joel Vidal de Negreiros Neto; Pedro Augusto Costa Vale; Thiago Oliveira Moreira 

 

Ao longo do século XX, o Direito Internacional dos Refugiados foi moldado pela sociedade internacional, de modo a subverter a lógica 
securitária das políticas migratórias para uma abordagem centrada nos Direitos Humanos. Diversos instrumentos jurídicos internacionais e 
locais positivaram o princípio do non-refoulement, e, também, garantiram o direito a solicitar refúgio como direito humano. Durante a crise 
sanitária causada pela pandemia da COVID-19, a política migratória dos países recrudesceu-se e medidas emergenciais foram tomadas, muitas 
vezes indo de encontro a normas internacionais.  Diante do presente cenário, indaga-se: o Estado brasileiro cometeu 
inconvencionalidades/ilegalidades ao impedir a entrada de solicitantes de refúgio? Para responder tal problemática, alguns objetivos precisam 
ser percorridos. Inicialmente, far-se-á um breve estudo acerca dos instrumentos jurídicos e doutrina de Direito dos Refugiados, com ênfase no 
princípio do non-refoulement e na vedação de devolución en caliente. Posteriormente, passa-se a descrever, brevemente, a legislação migratória 
brasileira a partir do Estatuto do Estrangeiro, de 1980, passando pela Lei nº 9474/97 e, por fim, abordando a Nova Lei de Migração, de 2017. 
Em seguida, avaliar-se-á a política migratória adotada pelo Governo brasileiro durante a crise sanitária enfrentada no corrente ano. Por fim, 
serão analisadas decisões de tribunais internacionais acerca das possíveis inconvencionalidades cometidas. Sem embargo, para que os 
objetivos sejam alcançados, a presente pesquisa será feita com base na bibliografia especializada sobre o tema. Além disso, serão investigadas 
as portarias editadas pela Presidência da República de março a agosto de 2020 que dispõem sobre a restrição de entrada no País de 
estrangeiros e decisões de tribunais internacionais. Com efeito, a presente investigação justifica-se em razão dos possíveis ilícitos cometidos 
pelo Estado brasileiro durante a atual emergência sanitária. Espera-se que o presente escrito possa contribuir para identificar as violações aos 
direitos humanos dos migrantes pela política migratória brasileira. 

Palavra-chave: Refúgio. Brasil. COVID-19. 
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DIREITOS HUMANOS ENTRE UNIVERSALISMO E MULTICULTURALISMO: A RELEITURA DE FERRAJOLI 

 

Isadora Tristão Souza 

 

O “Universalismo” associado à ideia cognitivista-objetivista eurocêntrica é fundado em uma incompatibilidade axiológica e histórica, bem 
como em um desalinho entre a convenção jurídica e a doutrina moral. Propõe-se um estudo teórico da compreensão ferrajoliana através da 
revisão bibliográfica sobre o universalismo e multiculturalismo, objetivando uma análise conceitual sobre as categorias mencionadas. Posto 
isso, observa-se a universalidade dos direitos fundamentais, em sentido lógico e formal, como aquilo que é conferida a todas as pessoas por 
meio de normas genéricas e abstratas como instrumento de garantia ao multiculturalismo, bem como, analisa-se o princípio da igualdade e 
do universalismo, conclui-se que estes não negam as desigualdades fáticas presentes nas mais variadas relações, pelo contrário, pelo 
reconhecimento das necessidades do plano real é elaborada a lei, uma convenção jurídica. É evidente que todos somos, irredutivelmente, 
diferentes, desta feita, apenas através de um igual valor é que é possível a coexistência em harmonia entre as individualidades. Em 
consonância, o Direito Positivo considera os direitos fundamentais, assim como a Teoria do Direito, sob uma convicção normativista com base 
material, e ainda, acrescenta que a legitimidade é conferida através da postulação feita por uma autoridade. Deste modo, a Filosofia Política 
aponta os direitos descritos como fundamentais sob critérios axiológicos decorrentes da formação histórica constitucionalista, nos planos 
nacional e internacional. Posto isso, ressalta-se a origem destas garantias, conquistas frente situações de injustiça social, em uma realidade 
de disparidade de poder, os direitos fundamentais revelaram-se, por meio de muitas lutas, como a lei do mais fraco, contrária à lei do mais 
forte e pela defesa dos oprimidos. Portanto, a oposição ao universalismo dos Direitos Humanos ante o argumento de configuração de um 
instrumento colonialista mostra-se conflituosa, verdadeiramente, incompatível.  

Palavra-chave: Juspositivismo. Constitucionalismo Garantista. Universalismo. 
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DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DE GÊNERO: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES 

 

Vitória Dreide Xavier Araújo; Marcelo Brito; Catiele Ferreira Santos 

 

A abordagem histórica dos direitos humanos permite compreender que nem sempre as mulheres foram reconhecidas como sujeitos de proteção 
e promoção dos seus direitos. A conquista por direitos civis e políticos ocorriam em meio a uma sociedade com base conservadora e patriarcal, 
impedindo às mulheres de acessarem os mesmos direitos na sociedade. Neste trabalho será abordado os casos de violência doméstica contra 
as mulheres no ano de 2020 que embora contenha registros administrativos apontando uma redução da violência de gênero, apresenta 
aumento de casos de homicídio e feminicídio conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Para tratar do tema a pesquisa 
utilizou o método dedutivo de abordagem, pois partiu do estudo do desenvolvimento histórico das questões de gênero, ressaltando suas 
previsões e aplicações; já quanto à técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental por meio da análise da legislação, 
de relatórios e tratados. Os direitos das mulheres foram integrados as atividades das Nações Unidas somente a partir de junho de 1993 quando 
ocorreu a Conferência Mundial de Direitos Humanos que abordou expressamente o assunto em seu artigo 18. O termo a partir desse momento 
passa a ser incorporando nos instrumentos normativos internacionais e na legislação dos países como, por exemplo, na Convenção de Belém 
do Pará (Decreto n. 1.973, de 01/08/1996) e na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No entanto, ainda há muita resistência 
dos países ao garantir igualdade de direitos entre os gêneros. Segundo o FBSP o número de socorros direcionados as mulheres mesmo no 
período da pandemia ainda é crescente, apresentando um aumento de 46,2% de casos de feminicídio em comparação ao ano passado. Portanto, 
faz-se necessário diversificar os canais para denúncias, desenvolver novas campanhas de apoio que encorajem a denúncia e promover 
respostas mais rápidas das autoridades competentes. 
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DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA MIDIÁTICA: ANÁLISE DO CASO SANDRINHO, O TERROR DE MACEIÓ 

 

Maria Victória Menezes de Mesquita 

 

Na temática dos Direitos Humanos, o presente resumo tem por objetivo analisar, com suporte na criminologia midiática, o caso conhecido 
como Sandrinho, o Terror de Maceió. Desse modo, o trabalho guia-se pelo problema subsequente: como a criminologia midiática pode 
influenciar na construção do senso comum, bem como disseminar e fomentar violações de Direitos Humanos? Para tanto, fora utilizado como 
método de abordagem o hipotético-dedutivo, tendo em vista que busca testar uma hipótese para alcançar considerações à problemática 
proposta, além de se utilizar do método exploratório, bem como se tratar de uma pesquisa qualiquantitativa, porquanto foi feito um 
levantamento de reportagens referente ao caso no portal de notícias Alagoas 24 horas. Ademais, teve por finalidade entender o papel da 
imprensa na segurança pública e identificar os elementos e causas propulsores para a perseguição de Sandrinho, haja vista que esse ficou 
conhecido como o criminoso mais perigoso da capital do estado de Alagoas. Assim, a pesquisa foi delimitada aos meses de maio a julho de 
2006 – ano da efetiva perseguição – totalizando o número de 44 reportagens. Buscou analisar, portanto, a condução dos fatos do jovem 
alagoano até o seu desfecho sanguinolento, partindo-se da hipótese de como a mídia construiu e lapidou a imagem do referido como 
pertencente ao eles, sendo necessária sua eliminação como símbolo da eficiência policial em combater a criminalidade. Nota-se, finalmente, 
o poder da imprensa em influenciar a opinião pública, posto que todo o caso foi convertido em um espetáculo midiático que se propagou, 
inclusive, após a morte daquele, tendo permissão policial para que a imprensa registrasse o cadáver, como um capítulo final de uma novela 
no qual o bandido padece, podendo-se desfrutar da paz sem o perigo que aquela figura maléfica por natureza simbolizava. 

Palavra-chave: Direitos Humanos. Mídia. Violações de Direitos. 
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O FRACASSO NA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO CONFLITO NO ORIENTE FRENTE AO CENÁRIO PANDÊMICO 

 
Letícia Maria Dourado Leite; Maria Beatriz Muniz Braz da Silva 

 

Esse texto tem por escopo problematizar à proporção que a banalização da morte se encontra atualmente com a permanência do conflito no 
Oriente, entre o Irã e os Estados Unidos da América frente a pandemia da COVID-19 trazendo evide ̂ncias da necropolítica em sociedade ao 
mostrar às diferenças estruturais e a falta de prioridades governamentais na segurança de tais Nações. Analogamente, determina- se que tal 
pesquisa é formada pela metodologia de análise dedutiva, baseada em bibliografias e websites, proporcionando melhor julgamento crítico dos 
elementos político-sociais. Concomitantemente, como objetivo subsidiário, é trago o proceder viral, a princípio, pela a falta de senso político 
entre essas Nações e seus líderes indo de encontro com as orientações estabelecidas pela OMS para maior fator da transmissão do vírus entre 
seus civis. Uma vez que o Pentágono ordenou que os comandantes militares escalassem o combate norte-americano ao Iraque para iniciar 
novas ações agressivas contra o Irã e suas forças auxiliares, como uma chance de destruir as milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Assim, com 
todos direcionados por promessas de poder a população; inocentes a serviço dos interesses das estruturas prevalecentes mesmo diante do 
contexto de perigo atual. De maneira que o número de mortes entre os iranianos se aproxima a 30.000. Entretanto, como tudo se trata de uma 
“oportunidade” para empurrar uma repulsiva consolidação de progresso, sem considerar os efeitos dessas intervenções ignorando a tutela dos 
cidadãos em relação ao coronavírus e a ideia de guerra em si podendo duplicar o índice de morte das duas Nações, já que os Estados Unidos, 
contabiliza quase 300 mil cidadãos mortos pelo vírus. A necessidade de defesa da integridade norte-americana, como autoridade sobre o 
espaço global em contraposição a sistemas políticos não liberais, representa ameaça à estabilidade sondada pela OMS disseminando o vírus 
nesse confronto pressionado por mera divergência.  

Palavra-chave: Banalização da morte. Conflitos internacionais. Pandemia.  
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A ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO ACERCA DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Marcírio Barcellos Gessinger 

 

Resumo: Perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil responde por doze casos, sendo parcial seu cumprimento. Por outro 
lado, há oito condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em que o cumprimento se limitou à indenização por danos morais. 
Não bastasse, existem divergências entre a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela jurisprudência nacional e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, conforme se nota da ADPF nº 153 julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência brasileira 
aplica pouco os tratados de Direitos Humanos. Quando ocorre tal aplicação, nota-se que a formação acadêmica e profissional do magistrado 
é fator determinante. Assim, não obstante ratificada, a Convenção Americana de Direitos Humanos é pouco aplicada, dependendo muito do 
arbítrio do magistrado. Nesse contexto, uma vez que o magistrado é limitado pela lei, pergunta-se: como o Legislativo tenta regulamentar a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, principalmente o cumprimento de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos? 
Objetiva-se, então, entender a relação entre produção legislativa e Direitos Humanos. Para isso, utilizou-se mecanismo LEXML para pesquisar 
legislação acerca da matéria a partir dos termos “Comissão Interamericana de Direitos Humanos”, “Convenção Americana de Direitos Humanos” 
e “Corte Interamericana de Direitos Humanos”. Foram encontrados decretos de cumprimento de sentença condenatória da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (5), projetos de lei sobre efeitos de sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(3), projeto de emenda constitucional para fazer equivaler tratados de Direitos Humanos à matéria constitucional (1) e decretos sobre 
representação perante à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2). Como poucos resultados foram obtidos, optou-se por analisá-los 
em sua totalidade, recorrendo-se, portanto, a uma metodologia quali-quantitativa de pesquisa. A produção legislativa poderia suscitar uma 
aplicação forçada dos tratados de Direitos Humanos, estreitando a discricionariedade dos magistrados ao decidirem matérias relacionadas a 
Direitos Humanos. 
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DIREITOS HUMANOS E DECOLONIALIDADE: BUSCA ESTRATÉGICA POR UM DIREITO PLURAL E EMANCIPATÓRIO  
A PARTIR DAS EPISTEMOLOGIAS DO SUL 

Ana Laura Marques Gervasio 

O presente trabalho tem como tema a problematização decolonial da teoria dominante dos direitos humanos. Não se trata de negar a 
importância dos seus processos e textos, mas sim de provocar reflexões sobre a hegemonia colonial-patriarcal diante de realidades 
profundamente diversificadas. Para a sua realização, vale-se de uma pesquisa teórica interdisciplinar, qualitativa, de análise de conteúdo, 
possibilitando uma compreensão histórica-antropológica-epistemológica que, a partir da abordagem hipotético-dedutiva. Assenta-se na 
decolonialidade como método que suscita reflexões críticas sobre as relações de dominação das lógicas europeizados do sujeito de direitos 
que, apreendidas como universais, não abarcam uma pluralidade imensa de reivindicações de sujeitos e grupos subalternizados. Opta-se pela 
utilização do termo decolonial, e não descolonial, compreendendo que o termo representa uma resistência epistemológica, prática e política 
a partir de condutas insurgentes para promover propostas plurais (WALSH, 2009). Objetiva-se afirmar a incorporação de concepções sobre 
colonialidade do poder e do gênero aos direitos humanos, de modo a desestruturar as permanências das supremacias de cor, gênero e classe. 
Intencionando-se, assim, respaldar a construção de novos discursos dos direitos humanos que levem em consideração culturas e lutas 
subordinadas. Observou-se que os paradigmas dos direitos humanos estão limitados no alcance de particularidades e pluriversidades de vidas 
subalternas, afirmando-se perspectivas que contemplem os discursos das lutas por direitos da forma como são praticados por “grupos nas suas 
lutas pela descolonização” (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 108). Nesse sentido, potencializa-se a promoção de novas culturas de direitos 
humanos pautadas na pluralidade de anseios legítimos pela dignidade. Propicia-se elementos significativos para avanços nos debates que 
visam a consolidação de resistências diante dos fenômenos da colonialidade e da modernidade eurocêntricas. A partir das epistemologias do 
sul, propicia-se o desvelamento das relações de poder que se valem das categorias de raça e gênero, fortalecendo-se novas epistemologias e 
paradigmas de(s)colonização e despatriarcalização da sociedade. 
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A VIOLÊNCIA POLICIAL NO PARÁ E AS AÇÕES DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Bruna de Nazaré Pinheiro Corrêa; Lucas Fagundes Maués 

 

Os Direitos Humanos começaram seu processo de internacionalização em 1948, com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a qual, em seus artigos 3º e 5º, assegura, a todo sujeito a proteção dos seguintes bens jurídicos: a vida e a integridade física. Entretanto, os 
crescentes casos de violência policial no Brasil e no mundo, demonstram uma inércia quanto à efetiva proteção dos direitos humanos. O 
mecanismo “fatalencounters.org” registra que nos últimos 20 anos, houveram cerca de 28.000 óbitos relacionados com a polícia e a violência 
policial na América do Norte; na América do Sul, os casos também já inquietaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que 
em 2019, gerou um comunicado que expressava preocupação com os números de letalidade policial nos contextos urbanos do Brasil; apenas 
no estado do Rio de Janeiro, cerca de 305 mortes com ação de agentes estatais foram registradas no primeiro bimestre de 2019. O estado do 
Pará, em 2019, foi o 2º estado com mais mortes com envolvimento de policiais no Brasil; os números representaram cerca de 10% do total 
dos 26 estados brasileiros, na época, não houve posicionamento da CIDH. O propósito da pesquisa refere-se à alertar e conscientizar sobre a 
existência dos estarrecedores números no que tange a violência policial, e também discutir acerca da ação da CIDH em relação a todos os 
países membros, com recorte para o estado do Pará no Brasil que devem prover a proteção dos direitos humanos a todos os viventes. O 
presente trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa e quantitativa produzida a partir da análise de casos concretos e comunicados da 
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Os resultados dessa pesquisa mostram que há certa incúria para com o estado do Pará para 
tentar combater o crescente número de violência policial no Estado. 
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RELATIVISMO CULTURAL E A UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: APONTAMENTOS NECESSÁRIOS 

 
Larisse Santos Rodrigues; Gabriel Antônio Costa de Sousa 

 
 

O princípio da universalização dos Direitos Humanos ganhou proporção mundial após os acontecimentos fatídicos da Segunda Grande Guerra, 
a partir disso, diversos países viraram signatários dos tratados internacionais de Direitos Humanos e adentraram gradualmente no processo 
de internalização de aspectos jurídicos globais. No Brasil, por exemplo, é possível observar essa adesão na “Constituição cidadã”, de 1988. 
Paralelamente, existem inúmeros grupos humanos no mundo, tornando inevitáveis as diferenças entre distintas culturas, o que faz surgir um 
binômio nesse panorama. Ao lado do relativismo cultural, subsiste igualmente a ideia de que a própria criação dos Direitos Humanos tem uma 
trajetória que parte de uma perspectiva eurocêntrica e se direciona ao resto do mundo, por outro lado, a crítica dos universalistas ao relativismo 
cultural é que, muitas nações, sob o discurso da liberdade cultural, alegando particularidades presentes em suas tradições, cometem atos 
contra a dignidade da pessoa humana. Constituem-se como objetivos principais do presente estudo a análise acerca das barreiras impostas à 
garantia dos Direitos Humanos em escala global em razão de práticas culturais, bem como investigar se a suspensão destas tradições 
acarretaria uma descaracterização prejudicial às respectivas culturas, observando ainda, os supracitados direitos sob a perspectiva do 
relativismo e universalismo. Como um dos resultados obtidos a partir do presente trabalho, é possível apontar o acolhimento do conceito do 
universalismo de chegada, de Joaquin Herrera, que constrói uma confluência entre os conceitos conflituosos em análise como uma das soluções 
para a dicotomia entre universalismo e relativismo. Para tanto, utilizou-se uma metodologia derivada de revisão bibliográfica, adotando como 
fontes artigos científicos, teses acadêmicas e documentos históricos voltados ao tema, obtendo apoio majoritário no relativismo de Almeida 
e universalismo de Bobbio e Morais, bem como utilizando os ideais do espanhol Joaquin Herrera Flores a partir de sua análise da Hermenêutica 
diatópica. 
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O ABANDONO DE CIDADÃOS COM DOENÇAS MENTAIS À LUZ DO CASO DAMIÃO XIMENES LOPES 

 

Laryssa Faria 

 

A Constituição Federal de 1988 – norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro – assegura a todos o direito ao bem-estar 
social. Todavia, o tratamento sofrido por indivíduos portadores de doenças mentais demonstra que tais direitos não são resguardados na 
prática; portanto, faz-se necessário aferir os fatores e efeitos dessa problemática complexa, mas não recente. Assim, o problema objeto da 
investigação científica proposta é: qual o impacto do caso Damião Ximenes Lopes na Corte Interamericana de Direitos Humanos na política 
nacional de saúde e nas condições gerais das clínicas e hospitais psiquiátricos? Como objetivo geral do trabalho tem-se a análise da conduta 
do Estado brasileiro frente a sentença que condenou o país por violação aos direitos dos humanos no fato mencionado acima. A pesquisa que 
se propõe pertence à vertente jurídico-empírica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin 
(2010), o tipo jurídico-projetivo; o raciocínio desenvolvido no estudo será predominantemente empírico. Destarte, tem-se a concepção de que, 
mesmo na pós-modernidade, as pessoas com sofrimento mental ainda são vistas como “não-humanas”, tendo sua dignidade e liberdade 
retiradas ao serem excluídas do corpo social. É válido ressaltar também que, apesar da promulgação da Lei 10.216 dispondo sobre os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais, poucas alterações foram feitas pelo Estado para impedir que atrocidades, como as ocorridas 
no caso de Damião, aconteçam novamente. Conforme o exposto, a pesquisa encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento, mas é possível 
concluir preliminarmente que, com uma maior efetividade no que tange ao auxílio estatal para com os cidadãos com transtornos mentais, bem 
como assistência material e psicológica às famílias desses indivíduos e cooperação das entidades privadas do ramo psiquiátrico, será possível 
garantir que essas pessoas abandonadas pela sociedade tenham seus direitos assegurados na prática. 
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ILUSÕES HEGEMÔNICAS DOS DIREITOS HUMANOS NA TUTELA DOS CORPOS DISSIDENTES DE GÊNERO1 

 

Matheus Assis dos Santos; Wesley Silva dos Santos 

 

É evidente que os Direitos Humanos como paradigma universal se solidificaram como a principal gramática de dignidade humana no período 
pós-guerra e, seus tratados e declarações universais, tornaram-se instrumentos de proteção humana. No entanto, essa visão é responsável 
pelo entendimento convencional desses direitos, o qual padece de algumas ilusões sobre sua funcionalidade, especificamente, aos corpos 
LGBTI+. Essas ilusões serão denominadas por ilusões teleológicas e finalísticas (CHAUÍ; SANTOS, 2014). A Ilusão teleológica é a que estuda os 
Direitos Humanos de modo linear, sem compreender que as concepções tradicionalistas e ocidentais nem sempre se possibilitaram estudar a 
individualidade dos povos e que em algum momento suas revoluções foram opressoras a algum determinado grupo populacional, como 
exemplo, pode-se tentar buscar a posição da referida instituição no período em que a comunidade LGBTI+ foi considerada responsável direta 
pela contaminação da HIV (PARKER, 1991). Ademais, a ilusão triunfalista complementa a teleológica, ao afirmar que os direitos humanos foram 
vitoriosos na luta pela dignidade humana e tornou-se inerente a todos os corpos. Entretanto, caso verídico essa vitória, não seria possível 
fundamentar o fato de o Brasil ser um dos países que mais mata em decorrência da homotransfobia (BORTONI, 2018). Dessa forma, como 
objetivo principal, tem-se a importância de estudar os corpos dissidentes de gênero em uma perspectiva contra hegemônica dos direitos 
humanos, sob as premissas de análises bibliográficas e documentais, como método de pesquisa. Portanto, conclui-se que, tão importante 
quanto reconhecer os avanços decorrentes da promulgação dos Direitos Humanos é o levar à realidade dos corpos que são marginalizados em 
sua própria existência, para que, assim, seja possível transformar os corpos periféricos em novas pautas de proteção à dignidade humana.  

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Hegemonia; Dissidência de Gênero.  

 

 
1Trabalho orientado pelo Prof. Me. Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho.  
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AUSTERIDADE FISCAL, DIREITOS HUMANOS E MIGRANTES AFRICANOS NO RECIFE: O CASO DA MIGRAÇÃO SENEGALESA 

 

Luis Emmanuel Barbosa da Cunha 

 

A região nordeste do Brasil tem sido um espaço relevante de circulação de pessoas migrantes. A cidade do Recife, em especial, tem um perfil 
de migração consolidada. A circulação de estrangeiros é uma realidade, principalmente, a de europeus portugueses. No início da década de 
2010, esse perfil muda bastante com a presença de pessoas de África, de China, refugiadas e refugiados. Uma mudança étnica e jurídica 
significativa. A pesquisa parte dos dados oficiais do ACNUR e se complementa com os dados colhidos in-loco nas ruas do Recife para verificar 
se essa nova realidade de migração tem colocado grupos específicos de estrangeiros à margem da proteção jurídica trazida pela Constituição 
Federal de 1988 e pelos Tratados de Direitos Humanos. Daí, fazemos a seguinte pergunta de pesquisa: os direitos fundamentais e os direitos 
humanos, em tempos de migração extraordinária e austeridade, têm a mesma efetividade para todos os titulares desses direitos? Os objetivos 
são aferir o exercício de direitos fundamentais pelos grupos de pessoas migrantes e mensurar o impacto das medidas de austeridade do 
governo federal em relação a esses grupos. A metodologia é indutiva e consiste em uso de material bibliográfico, documental e coleta primária 
de dados em campo. Para tanto, tomamos como referência o grupo social de Senegal no Recife e aplicamos sobre eles os critérios de inclusão 
e exclusão trabalhados por Aldo Mascareño a partir do acesso das pessoas desse grupo a políticas públicas em tempos de austeridade fiscal. 
Constatamos que se trata de mais um grupo materialmente perceptível, porém, juridicamente invisível. As medidas de austeridade tomadas 
pelo Governo Federal, a partir de 2016, tornaram o quadro de exclusão ainda mais forte à medida que não se seguiam as recomendações dos 
órgãos internacionais de promoção e proteção dos direitos humanos em tempos excepcionais de crise econômica. 
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LA PERSONALIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL: UN ANÁLISIS ACERCA DE LA CENTRALIDAD DE LA VÍCTIMA ANTE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

André Luiz Valim Vieira; Jamerson Soares Santos de Oliveira 

 

Para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos/Corte IDH, los peticionarios deben pasar por la fase preliminar de admisibilidad 
antes de poder participar del desarrollo procesal. Esa fase está en las manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos/CIDH y 
lleva el nombre de locus standi. Todavía, el acceso ofrecido a la Corte IDH por esa sistemática puede configurarse como una forma de disminuir 
la subjetividad jurídica de los individuos ante el Derecho Internacional, que después de muchas discusiones la hemos logrado. Además, viola 
el derecho de acción, de igualdad de armas, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.  Sin embargo, el ius standi es el mecanismo que más 
se adecua a la efectivización de los derechos procesales del individuo, una vez que asegura  el reconocimiento de la capacidad procesal de la 
persona y  favorece la protección de los derechos de los peticionarios, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente trabajo, 
se realiza un análisis jurídico-doctrinal con aplicación del método cualitativo, al analizar la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos/SIDH y la doctrina jurídica. 

 

Palabras clave: Derechos Humanos. Locus Standi. Ius Standi. CIDH. SIDH. 
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PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA E O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA NA PROTEÇÃO DOS CORPOS LGBTI+ ENCARCERADOS2 

 

Matheus Assis dos Santos; Wesley Silva dos Santos 

 

Os Direitos Humanos vêm se mostrando um dos principais instrumentos garantidores da dignidade humana enquanto durar o período de 
cárcere, principalmente, da população LGBTI+, comunidade atingida pela segregação e preconceito dentro e fora dos muros da prisão. E, um 
dos principais documentos de direitos humanos voltados à proteção dessa população, são os Princípios de Yogyakarta e o Pacto de San José 
da Costa Rica, no qual, ambos serviram de fundamental para produção da resolução conjunta n.° 1, do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação, em 2014. Essa resolução estabeleceu padrões comportamentais que devem ser obedecidos aos prisioneiros dissidentes de 
gênero, devendo estar de acordo com as premissas dos direitos humanos. Em suma, esses tratados e convenções tratam de um amplo espectro 
de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero e obrigam os Estados a obedecer 
a suas normas e diretrizes, no momento da sua recepção. Como exemplo de progresso, dentre outros, está à obrigatoriedade do uso do nome 
social como forme de tratamento dentro dos internos prisionais. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é estudar a efetividade dos 
mecanismos dos Direitos Humanos na proteção dos corpos LGBTI+ no cárcere, utilizando de análises em documentos jurídicos. Conclui-se, 
que é eminente a importância das instituições estarem juntas às evoluções do gênero e sexualidade, para que seja possível preservar a mínima 
dignidade desses corpos, que são violentados diariamente pela sociedade e pelas esferas públicas.  

Palavras-chaves: Direitos Humanos Internacionais; Cárcere; LGBTI+. 

 

 

 
2 Trabalho orientado pelo Prof. Me. Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA: O CASO DE RUANDA 

 

Jennifer Aparecida Alves Pereira 

 

Em 1994, em um país na África Oriental, ocorreu um dos episódios mais turbulentos do século XX. O genocídio em Ruanda, foi responsável 
pelo assassinato de aproximadamente 800.000 pessoas, sua maioria da etnia tutsi e hutu moderado. A ruína dos tutsis envolvia outro fator, 
sua moral e por conta disso as mulheres eram acusadas de crimes de prostituição e por esse motivo antes de serem mortas os assassinos 
recorriam ao estupro. A violência sexual, como arma de guerra encontra-se presente nos conflitos armados desde a existência destes últimos, 
porém apenas recentemente fora considerada um crime internacional contra a humanidade, através da Resolução 1820 (CSNU, 2008) do 
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Diante disso, para o alcance dos objetivos realizar-se-á pesquisa 
bibliográfica descritiva por meio de livros, artigos científicos, teses de mestrado e doutorado, além de documentos oficiais da ONU. Este 
trabalho apresenta como objetivo realizar um panorama sobre a violência sexual sendo utilizada como estratégia durante conflitos bélicos, 
tendo como estudo de caso o genocídio em Ruanda e as consequências de tal ato na vida das mulheres ruandesas pós- conflito. (MURRAY, 
2013, p. 166-167) A pergunta que norteia o desenvolvimento deste trabalho é porque a violência sexual foi usada como estratégia no genocídio 
ruandês. Como hipótese sugere-se que a violência empreendida nas mulheres, teve como propósito a humilhação e limpeza étnica dos tutsis, 
além da destruição de suas comunidades, por serem de uma etnia considerada superior para os colonizadores. Nos pós conflito as carteiras de 
identidades étnicas foram abolidas e Ruanda reergueu-se de forma surpreendente. O país avançou com políticas públicas para mulheres, fato 
que, hodiernamente, é considerado um dos países mais igualitários para mulheres viverem, porém, alguns desafios continuaram, com muitas 
vítimas tendo contraído HIV/AIDS e terem engravidado de seus agressores.  
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL SUI GENERIS: UNA CONSTRUCION DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS A ELLOS INHERENTES. 

 

Emmanuel Matheus de Sena Brasil 

 
La presente investigación ha tenido como análisis el estudio de los derechos de los pueblos indígenas a la luz del derecho internacional, en 
particular, en la perseverancia de conquistar su condición de sujetos de derecho internacional. Es importante aclarar que estos grupos 
autónomos y colectivos tienen un historial de atrocidades perpetradas debido al colonialismo europeo ante las demasiadas violaciones contra 
estos pueblos. Por lo tanto, reconocerlos significa demostrar un proceso cualitativo basado en este trasfondo histórico y humanístico con el 
fin de incrementar la comprensión de los factores que contribuyen a los pronunciamientos legales internacionales sobre los derechos 
indígenas. En esta línea, se inserta que los derechos humanos de los pueblos indígenas es el pilar principal para su reconocimiento 
internacional, sin que la centralidad de estas decisiones internacionales sea guiada únicamente por los Estados o Gobiernos. En consecuencia, 
ha tenido como principal objetivo: abordar las principales razones para el reconocimiento de los pueblos indígenas, como grupo colectivo y 
autónomo, como sujetos de derecho internacional. Los objetivos específicos ha se presentado a describir los fuertes puntos contrarios de no 
reconocimiento por parte de los Estados; analizar los casos juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio a 
manifestación de violaciones contemporáneas a estes derechos indígenas y discutir los derechos más relevantes resaltados en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. La investigación utilizada fue la bibliográfica a través del método inductivo teniendo los 
libros, trabajos jurídicos, artículos científicos publicados en periódicos, sitios web, legislación nacional e internacional, la cual concluye que a 
nivel internacional existe un debate actual sobre el deseo de estos colectivos de convertirse en posibles sujetos de derecho internacional por 
parte de la comunidad internacional por persistir preocupaciones sobre el destino de las normas, ya que fueron elaborados por los Estados. 
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MOBILIDADE HUMANA E A (IN)DIGNIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: A VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DOS REFUGIADOS NO BRASIL  

 

Daniele Silva de Carvalho; Denise M. N. N. Lopes Salles; Selmara Aparecida Batista de Oliveira Silva 

 
 
As consequências da pandemia de COVID-19 variam conforme as desigualdades sociais, políticas e culturais. Com o cenário mundial de 
emergência sanitária, muitos Estados aplicaram medidas como isolamento social e fechamento de fronteiras no intuito de evitar o contágio 
pelo coronavírus em um mesmo momento, o que poderia levar ao colapso do sistema de saúde e maior número de mortes. Este artigo analisa 
como o Estado brasileiro negligenciou a dignidade humana de refugiados ao não lhes garantir uma proteção efetivamente igualitária, bem 
como o direito à procurar asilo e o direito à saúde durante a pandemia. A metodologia utilizada analisa o aspecto jurídico das violações 
constitucionais e do direito internacional dos direitos humanos e dos refugiados a partir das ações e omissões do Estado brasileiro. Por um 
lado, o fechamento de fronteiras impede a entrada de vítimas de perseguição e viola o princípio do non-refoulement. Ademais, como se pode 
analisar através de relatos dos refugiados e organizações da sociedade civil, violaram-se também a universalização do direito à saúde e o 
tratamento igualitário a estrangeiros e brasileiros. Assim, embora haja um amparo jurídico tanto no plano nacional quanto no internacional 
que assegure o acesso à saúde dos migrantes e refugiados, os migrantes passaram por diversas dificuldades que tornaram o acesso ao SUS 
quase inviável como: burocracia com relação a documentos e demora na criação de unidades especializadas. O Pacto Global para Refugiados 
e o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular possuem previsão expressa de promoção da saúde dos refugiados, porém o Estado 
brasileiro também não seguiu as recomendações destes documentos. Não se trata de problema novo, mas que toma novos contornos no 
cenário atual de pandemia e medo com a burocracia, a xenofobia e a desigualdade econômica se constituindo como barreiras no acesso ao 
direito à saúde dos refugiados no Brasil. 
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HOMICÍDIO INFANTOJUVENIL NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO DESCUMPRIMENTO  
DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

Natália Almeida Albertini; Leonardo da Silva Abreu de Souza 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a crescente taxa de homicídios de crianças e adolescentes no Brasil sob a perspectiva da Convenção 
sobre os Direitos da Criança (1989). Através de uma pesquisa qualitativa a ser realizada pelas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, 
analisar-se-ão os dados fornecidos pelos relatórios “30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança: avanços e desafios para meninas e 
meninos no Brasil”, do UNICEF (2019), e “Homicídios de crianças e adolescentes no Brasil”, do Instituto Igarapé (2017), bem como se as 
atribuições do Comitê sobre os Direitos da Criança são capazes de viabilizar uma concretização mais razoável da Convenção sobre os Direitos 
da Criança (1989) no que se refere ao direito à vida das crianças e adolescentes. O resultado deste trabalho aponta para o crescimento da taxa 
de homicídio infantojuvenil no Brasil, a violação do art. 6º da Convenção (1989) e a insuficiência das ações do Comitê dos Direitos da Criança 
para a garantia do direito à vida. Entre os anos de 1990 e 2017, conforme revela o relatório de 2019, o número de homicídios de pessoas entre 
10 e 19 anos aumentou de 5 mil para 11.8 mil casos ao ano. A criação dos comitês pela prevenção de homicídios na adolescência em Estados 
mais violentos é a forma pela qual o UNICEF está buscando reduzir essa taxa gradativa, posto que, os casos se concentram em territórios 
vulneráveis isentos de serviços básicos de educação, saúde, assistência social, etc. Conclui-se que o Brasil não está avançando nesse aspecto 
e o constante aumento da taxa de homicídio infantojuvenil demonstra que as tentativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, assim 
como os mecanismos do Comitê dos Direitos da Criança, mostram-se insuficientes para o cumprimento do art. 6º da Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 
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O ESTADO DE EXCEÇÃO COMO PARADIGMA DE GOVERNO EM OPOSIÇÃO À CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS NAS 
CONSTITUIÇÕES LATINO-AMERICANAS A PARTIR DE 1988 

 

Wesley Silva dos Santos; Matheus Assis dos Santos; Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho 

 

As constituições latinas que se concebem a partir de 1988, como a Constituição do Brasil (1988), Colômbia (1991), Paraguai (1992), Peru (1993), 
Argentina (1994), Uruguai (1997), Venezuela (1999), Equador (2008), Bolívia (2009) rompem não só com antigos sistemas e um passado 
ditatorial, como emergem outros onde a prevalência dos Direitos Humanos é o   fator determinante, e em alguns, fundantes da nova Ordem 
que se instaurou. Contudo, o que se chama de Estado de Exceção moderno, que tem como expoente maior o teórico italiano Giorgio Agamben, 
tem se tornado nessa região a nova forma de paradigma de governo em que põe em risco o sistema de Direitos Humanos Fundamentais. 
Objetiva-se expor como o Estado de Exceção Moderno tem sido determinante para explicar a razão de direitos humanos fundamentais serem 
violados e/ou suspensos. Metodologicamente, lança mão o trabalho do método dedutivo, além de uma pesquisa bibliográfica em revisão de 
livros, dissertações, teses, artigos científicos sob o filtro feito através dos descritores Direitos Humanos, Estado de exceção, Constituição, bem 
como uma análise documental das constituições supracitadas e trabalhos filtrados. Embora o movimento de giro decolonial que apresentam 
as constituições ora supracitadas, que primam por um Estado de Direitos que reconheça e estabeleça a premência dos Direitos Humanos que 
tutelem e resguardem os povos latinos, o Estado de Exceção se põe como obstáculo a essa concretização, quando se suspendem em plena 
“normalidade” direitos e garantias, um exemplo, o rol de direitos sociais que encontram dificuldades para serem regrados a fim efetiva-los 
materialmente. Refletir sobre tais questões se põe na ordem do dia, uma vez que alguns grupos, sobretudo, povos indígenas originários, 
quilombolas, campesinos, negros, LGBTI+, são tratados como inimigos que devem ser combatidos e que toda violação é válida e legitima dentro 
do Estado que seu paradigma é a Exceção. 
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O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS (OIS) NA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR:  
EM BUSCA DE UM CAMINHO JUSTO E IGUALITÁRIO 

 

Alessandra Correia Lima Macedo Franca; Mhayra Rhara Sales Alves 

 

Em um novo contexto de sociedade global do conhecimento, observa-se o fenômeno da internacionalização do ensino superior trazendo 
consigo o processo de glocalização das universidades, e questões próprias e inéditas no mundo. Diante das contradições decorrentes dessa 
nova realidade, as organizações internacionais têm um relevante papel na solução desses problemas e no desenvolvimento de uma educação 
superior internacional justa e igualitária. Assim, com uma revisão bibliográfica que perpassou textos oficiais promovidos pelos sites das 
organizações, e até mesmo artigos de opinião, objetivou-se analisar como cada organismo atua dentro dessa nova problemática, analisando 
também aspectos gerais de cada organização internacional e seus objetivos específicos em relação à educação superior, bem como os projetos 
e documentos por elas lançados. Mediante projetos como Education at a Glance, Learning for All e Futuros da Educação, como também 
relatórios como o Relatório Sintético sobre as Tendências e Desenvolvimentos na Educação Superior e Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI, e diversas previsões normativas internacionais, organizações como a OCDE, a UNESCO e o 
Banco Mundial empreendem esforços com o fito de atenuar as desigualdades que podem advir do processo de internacionalização do ensino 
superior. Dessa forma, foi observado que os organismos internacionais dialogam entre si de maneira complementar, de modo que cada um 
foca em uma dimensão específica da educação superior, e juntos, fornecem recomendações, documentos e estratégias, que ao serem 
incorporadas pelos países, apresentam um excelente caminho em direção a uma internacionalização da educação superior equitativa. 
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O RETRATO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL 

 

Vitória Dreide Xavier Araújo; Marcelo Brito; Catiele Ferreira Santos 

 

O Brasil tem quase 56% da sua população composta por uma população negra, o que a caracterizaria como a maior nação negra fora da África 
(RIBEIRO, 2019). No entanto, apesar de ser caracterizada como a segunda maior nação negra, o Brasil possui altos índices de discriminação 
racial o que é demonstrado, principalmente pela ausência de pessoas negras em espaços de poder, tornando-se uma das maiores transgressões 
aos direitos humanos. Diante disso, para a análise do resumo utilizou-se da metodologia bibliográfica e objetivou-se fazer uma breve análise 
da construção histórica do Brasil e do abismo social imposto a população negra. Em vista da discriminação evidente nos países, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) tem reforçado a necessidade de combater todas as práticas racistas que ofendem as pessoas pela cor da pele e pela 
etnia-racial. Diante disso, criou-se tratados e acordos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Internacional sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação racial. A discriminação possui duas classificações: a direta advinda do comportamento 
humano, atingindo diretamente a pessoa e a indireta utilizada de forma implícita nas políticas públicas possuindo um cunho racista (LIMA, 
2011). Segundo dados fornecidos pelo IBGE, o acesso ao ensino pela população negra na faixa etária entre 15 e 24 anos é de apenas 12,8% e 
possui uma taxa de analfabetismo de 14,4%. Dados do Ipea demonstram a disparidade entre o rendimento médio mensal dos brancos e dos 
negros, sendo que os brancos possuem quase o dobro do valor relativo aos grupos de negros (SILVA, 2020). Por isso, faz-se necessário combater 
o racismo estrutural e institucional que assolam a sociedade. Nesse sentido, é necessário que os Estados signatários de tratados e acordos 
internacionais garantam a institucionalização normas que garantam a todos o respeito, à liberdade, à igualdade e a dignidade. 
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ENTRE O ATIVISMO E A AUTOCONTENÇÃO: OS LIMITES PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
Diego Ferreira Pimentel 

 
 

A concepção dos direitos humanos remonta ao desenvolvimento dos direitos fundamentais, sob a distinção teórica que aquele atuaria na 
esfera internacional, enquanto este estaria concretizado no plano constitucional. Na experiência brasileira, ambos foram equiparados com a 
promulgação da Emenda Constitucional 45, que concedeu aos tratados internacionais a mesma eficácia das emendas, desde que aprovadas 
no Congresso Nacional sob os mesmos critérios legislativos. A partir dessa visão, o trabalho analisou os limites da atuação judicial do STF 
vinculada a concretização dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovadas com status constitucional, sob a concepção 
do ativismo judicial e da autocontenção do interprete. Aplicou-se como metodologia a revisão bibliográfica, com ênfase ao debate das 
premissas de três autores: (I) Jeremy Waldron, em sua defesa da “supremacia legislativa”, que afirma a impossibilidade de uma Suprema Corte 
possuir a “última palavra” sobre a interpretação constitucional; (II) Conrado Mendes, que defende que os limites de atuação de uma Corte 
Constitucional está fundada em critérios de legitimidade perante a comunidade; e (III) Luís Roberto Barroso, para quem compete a Corte 
Constitucional “empurrar a história”, garantindo a máxima efetividade da norma constitucional. Em seguida, confrontou-se essas concepções 
aos ditames constitucionais que regulamentam os tratados internacionais de direitos humanos e a competência do Supremo Tribunal Federal 
como interprete precípuo da Constituição. Concluiu-se que estes limites estão vinculados ao dispositivo normativo que os estabelecem, de 
forma que as normas-regras vinculariam a Corte a uma interpretação binária – positiva ou negativa – perante um caso concreto, enquanto a 
dimensão interpretativa das normas principiológicas estariam vinculadas a observação da Constituição enquanto sistema, o que inviabilizaria 
a interpretação ativista dos tratados e convenções, na medida em que suas conformações estão relacionadas a própria dimensão constitucional, 
impossibilitando as suas aplicabilidades de maneira a prescindir os contornos normativos estabelecidos pelo legislador. 
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ESTADOS DE COISAS INCONVENCIONAL E OS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NA ORDEM INTERNACIONAL 

 

André Luiz Valim Vieira; Jamerson Soares Santos de Oliveira 

 

O tema sobre a responsabilidade dos Estados por garantir a efetividade de direitos humanos previstos em diversos tratados e cartas de direitos 
na ordem internacional ganha maior conotação nos últimos anos a partir das teorias que procuram descortinar de que forma o Poder Judiciário 
no âmbito interno e, portanto, os tribunais internacionais em âmbito internacional têm cumprido seu papel de garantia aos direitos positivados 
ou mesmo às normas de soft law. Nesse contexto se destacam a teoria do Estado de Coisas Inconstitucional como decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento na APF 347 quanto à situação do sistema prisional brasileiro e a possibilidade de se aplicar e se discutir um 
Estado de Coisas Inconvencional tendo como paradigma da omissão estatal violadora de direitos humanos a previsão em estatutos 
internacionais. Logo, em situações em que se evidenciarem uma violação massiva de direitos humanos previstos em tratados, uma omissão 
persistente do Estados nacionais na resolução desses problemas juntamente à existência de um litígio estrutural entre os poderes estatais 
que impossibilitassem uma solução adequada a essas violações teremos os requisitos para atuação dos tribunais internacionais declarando o 
Estado de Coisas Inconvencional. Esta situação, então, tem como objetivo verificar como problema de forma a aplicação de normas internas 
têm encontrado antinomias de incompatibilidade com normas internacionais de direitos humanos quando se trata de efetivação e garantias 
de direitos humanos, especialmente àqueles previstos em tratados na ordem internacional. Utilizando dos métodos dialético e comparativo 
pretende-se assim verificar como a teoria dos estado de coisas inconstitucional seria aplicável no controle de convencionalidade e sua 
possibilidade de reconhecimento enquanto um estado de coisas inconvencional. 

Palavras-chave: Estado de Coisas Inconvencional. Direitos humanos. Tratados internacionais. Omissões institucionais.  
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LÍNGUA, REFÚGIO E DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS DE COVID-19 NO BRASIL 

 

Vinicius Villani Abrantes 

 

O presente estudo versa sobre o cenário brasileiro de acolhimento linguístico ao refugiado, especificamente, durante à pandemia de Covid-19. Conforme 
aponta Abrantes (2020), no início do surto do Sars-Cov-2, causador da Covid-19, houve grande preocupação que a epidemia chinesa pudesse se tornar em 
uma pandemia de abrangência multilateral (SENHORAS, 2020) – o que de fato ocorreu. No que tange ao processo migratório, é sabido que o Brasil é um 
dos Estado de destino e acolhimento nos fluxos transnacionais (GLICK; SCHILLER, 2004). Nesse contexto, a presente pesquisa buscará responder quais 
foram as medidas e diretrizes implantadas em prol da democratização e acesso a informação relacionadas ao Covid-19 para os Refugiados no Brasil. Em 
raciocínio análogo, buscará averiguar quais órgãos trabalharam nesse contexto. O objetivo geral é estabelecer um panorama geral do contexto da pandemia 
de Covid-19 no Brasil, torna-se objetivo específico traçar algumas iniciativas que estiveram dentro dessa perspectiva de auxílio linguístico e analisar, de 
maneira crítica, tal panorama. É válido mencionar que a presente pesquisa tem carácter exploratório e utiliza a metodologia qualitativa crítica. Dessa 
maneira, constrói o arcabouço teórico a partir da integração de reportagens publicadas em sites de jornalismos amplamente conhecidos no Brasil, boletins 
temáticos de instituições, bem como legislações, portarias e protocolos nacionais. O estudo apontará que a maior parte das iniciativas em prol dos 
refugiados vieram das Universidade Federais do Brasil, bem como de diversas iniciativas da Sociedade Civil que auxiliam no processo de integração e 
interiorização do grupo. O País ainda está aquém de efetivar mecanismos consistentes de acolhimento (linguística) e proteção dos Refugiados (ROMERO, 
FONTANA, ABRANTES, 2020; LOPEZ, 2016).  
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O PARADOXO ENTRE A ECONOMIA E OS IMPROPÉRIOS AMAZÔNICOS: A FACE DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS 

Thiago Luiz dos Santos Silva 

 

Pontua-se que nos recorrentes anos, o processo de desmatamento amazônico é continuadamente intensificado, com enfoque sobretudo pelo 
prisma econômico. O consumo exacerbado de fontes naturais culmina no aumento do desbalanço entre a relação norma-sociedade, na qual a 
legislação vigente privilegia determinadas classes, em especial a burguesa, em detrimento de outros estratos sociais. Analisaram-se imagens 
via satélite do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (DETER), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), compara imagens da Floresta Amazônica em determinados períodos de tempo para indicar a dilapidação dos recursos naturais, assim 
como delimitar pontuais áreas que requerem de um melhor aporte ambiental. Salienta-se, a necessidade do desenvolvimento de um discurso 
que vá além da visão macropolítica sobre o meio ambiente, em que ao reverberar a indagação “O Brasil é um celeiro e um cassino” (TERRERI, 
2019), formule-se um laborioso pensamento anticapitalista e biossustentável. Dessa forma, conclui-se que as atividades socioeconômicas 
correlacionadas à norma, quando submetidas de forma leviana, mas entendidas como mais concretas, resultam no desgaste progressivo do 
meio, tanto o natural, a exemplo da contínua degradação amazônica, quanto social, com a massiva desigualdade existente no país, em que a 
sequela gradual é a destituição do poder que o Direito possui de agraciar os anseios e ordenar a esfera pública. 
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A DOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL NO BRASIL: O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO VERSUS O DIREITO AMBIENTAL 

 

Lucas de Souza Prates; Dominique Silva Zóboli 

 

O campo jurídico tem se preocupado cada vez mais com as pautas e demandas socioambientais, cujos reflexos são notórios na produção do 
direito positivado em âmbito nacional e internacional. Neste sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) elenca, em Opinião 
Consultiva (OC-23/17), a sua devida preocupação com a temática: “Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la 
protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental (...)” (CIDH, 2017, p. 22), reconhecendo 
a leitura inexorável do Direito Ambiental no rol de Direitos Fundamentais. Entretanto, o cenário de instabilidade política e econômica 
internacional têm retornado com a retórica da Doutrina de Segurança Nacional para o contexto brasileiro. Nesse cenário, esta Doutrina se 
apresenta como solucionadora das inseguranças (PESSOA, 1971, p. 4), a qual hipervaloriza a Segurança e Desenvolvimento (PESSOA, 1971, p. 
83), conceitos amplamente relativos e vagos. Por conseguinte, acabam por servir como justifica chave para circunscrever os direitos da 
população em prol da estabilidade político-econômica. Assim, o objetivo da pesquisa, por meio da revisão bibliográfica, é de compreender o 
retorno desta Doutrina e sua relação na construção do Direito Ambiental. Para isso, investigou-se o discurso político do Estado brasileiro e 
suas violações ambientais atuais, pois o Brasil, mesmo sendo vinculado ao Sistema Interamericano (Decreto Nº 678/1992), demonstrou reiterar 
a lógica desenvolvimentista em detrimento da visão ecologicamente sustentável.  Toma-se como exemplo as falas da gestão atual do governo 
brasileiro com a defesa de mineração de energia em áreas indígenas (G1, 2020a, n. p.), bem como a pretensão de flexibilização de regras 
ambientais. (G1, 2020b, n. p.), que em muito se aproximam com as justificativas passadas utilizadas no período ditatorial, explicitando, portanto, 
a necessidade de investigação deste discurso pautado na Doutrina de Segurança Nacional. 
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A ODS 16 E O CONCEITO DE JURISDIÇÃO EFETIVA SOB A VERTENTE DAS SOLUÇÕES ADEQUEDAS DE CONFLITOS 

 

Bárbara Lopes Teotônio Conserva Pinto Gomes; Delmiro Gomes da Silva Neto 

 

A ideia firmada pelas Nações Unidas, e entabulada na ODS 16, consubstanciada em uma jurisdição que se evidencie de forma justa, que 
repercuta exatamente no que se espera dos órgãos de justiça, é a válvula propulsora de uma problemática alicerçada na possibilidade de 
cumprimento em tempo hábil das metas estabelecidas na ODS 16. A adoção de uma proposta de constitucionalização das leis processuais, 
aliada ao encanamento de medidas salutares de solução de conflitos, fazendo com que sejam apresentados modelos extrajurisdicionais, hábeis 
para a mesma solvência dos problemas erguidos em cima de litígios. Para isso, a dialética adotada, tanto no Brasil como em outros países, 
prevê a criação de estratégias fortalecidas, capazes de alcançar o mesmo fim social proposto pela jurisdição estatal, qual seja, a solução 
pacífica dos litígios. A adoção de medidas calcadas em mediação, autocomposição, conciliação e arbitragem, todas estimuladas pelo legislador, 
que usando desse pensamento, cria uma ideia, muito mais do que uma regra, propriamente dita, ensejadora da solução dos imbróglios 
existentes, além de não ser privilégio único da nossa processualística, pode ser o grande diferencial no cumprimento da referida orientação 
internacional. Os objetivos que solidificam o presente trabalho visam buscar a reflexão acerca da proatividade das orientações advindas das 
Nações Unidas, máxime a ODS 16, bem como fomentar uma pesquisa mais acurada sobre a perspectiva de jurisdição e seu alcance resolutivo 
e satisfativo. A metodologia utilizada se constitui no modelo hipotético-dedutivo e se ambienta em pesquisa bibliográfica. A hipótese 
alcançada com a pesquisa é de que para que se configure tangível a referida ODS, mister se faz um aperfeiçoamento e maior alcance das 
formas de soluções adequadas de conflitos.   
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A EXPRESSIVIDADE DO DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU NO COMBATE À POLUIÇÃO MARINHA POR PLÁSTICOS:  
ESTRATÉGIAS PARA A SUPERAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Adriana Isabelle Barbosa Lima Sá Leitão 

 

O cerne da problemática que deu ensejo à propositura do presente estudo reside no fato de que a poluição por plásticos, especialmente nos 
ecossistemas marinhos, se apresenta agravada em razão das medidas sanitárias adotadas desde a eclosão da Covid-19 e a ausência de descarte 
apropriado dos resíduos plásticos utilizados, geralmente, após uma única vez. O objetivo central da pesquisa, portanto, é analisar a função do 
direito no combate e na prevenção da poluição marinha transfronteiriça por plásticos, sobretudo no âmbito internacional. Para tanto, é 
realizada pesquisa teórica de cunho qualitativo, análise bibliográfica e documental, utilizando o exame indutivo de sistemas jurídicos 
internacionais, sobretudo o Europeu e as convenções da ONU, a fim de identificar instrumentos jurídicos que atuem como mecanismos para a 
superação desse cenário, que faz dos oceanos a maior lixeira de plásticos do mundo, além de depositário das substâncias perigosas oriundas 
dos plásticos. A partir do exame de normas, diretivas, regulamentos, convenções e tratados, é possível identificar a União Europeia como um 
bloco de destaque e relevo na atuação contra a produção e circulação de materiais plásticos descartáveis e de uso único, especialmente em 
razão da implementação do Pacto Verde Europeu e da Estratégia Europeia para os Plásticos, além das diversas normas de direito interno no 
continente Europeu, como a recente lei francesa contra o desperdício. Constata-se, assim, que as diretivas e as normas propostas e 
implementadas no âmbito da União Europeia, em virtude de sua influência e expressividade globais, deverão contribuir para incentivar e 
pressionar terceiros Estados a adotarem condutas mais sustentáveis, regulando e coibindo a poluição por plásticos, isto é, o bloco será crucial 
para ditar os rumos da gestão sustentável de plásticos no mundo contribuindo para uma transição sem plásticos e para a negociação e a 
implementação de um futuro acordo internacional sobre o tema. 
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Autores mantém os direitos autorais e concedem aos organizadores da Jornada o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative 
Commons Attribution 4.0 International License que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste Anais. 

 

09, 10 e 11
de OUTUBRO de 2020

53 
 

  

 

 

A SOLIDARIEDADE DOS POVOS E O INTERESSE EM COMUM COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO A BIODIVERSIDADE  
DO BIOMA PANTANEIRO NO ÂMBITO DA AGENDA 2030 

 

Isabela Miguel de Carvalho; Lorenna Medeiros Toscano de Brito 

 

Entre os países latino-americanos, temos o bioma pantaneiro. Esse, por sua vez, se sobressai aos demais por concentrar a maior parte da fauna 
das américas e, consequentemente, necessitar de uma proteção peculiar. Ainda, tem-se que a Agenda 2030 da ONU é um plano de ação com 
pretensões de alcançar maiores ganhos a humanidade e ao bem-estar social, sendo salutar mencionar que, quando essas ideias são postas à 
luz do Direito Internacional Ambiental, há um reforço com projeções que intensificam a necessidade da preservação dessa fauna em escala 
global. Ora, embora sejam orientações que deveriam ser cumpridas, fora averiguado que, para o Brasil, estão insuficientes, já que em 2020 
houve o aumento de 530% nas queimadas no Pantanal, computando 12% da perda total deste bioma, as quais não são de ordem natural, pois 
se deram através da intervenção humana. É certo que o meio ambiente não nos serve, mas coexiste conosco, sendo formado por animais não 
humanos que são seres sencientes e que sofrem as represálias da ausência de proteção. Logo, o objetivo da pesquisa traduz-se em analisar 
como o Estado vem lidando com as normas internas, art. 225 CFRB/88, e externas, como a citada outrora, as quais se comprometeu e se os 
descumprimentos destas corroboram com a legitimação do interesse em comum para vir a reparar as perdas e preservação no futuro. Para 
tanto, utilizou-se o método dedutivo com pesquisa bibliográfica. Como resultado, tem-se que houve omissão do Estado brasileiro, o qual 
poderá gerar flexibilização da sua soberania com base na solidariedade dos povos e o interesse em comum com os demais países, bem assim, 
a ausência de comprometimento da sociedade civil. 
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ECOCÍDIO COMO UM CRIME CONTRA A HUMANIDADE 

 

Daniele Pabline Sousa Costa 

 
O interesse pela presente pesquisa adveio a partir da verificação das consequências que os impactos ambientais têm na vida do homem. Sendo 
assim, o problema que se pretende desenvolver é a importância de se estabelecer o Ecocídio como crime contra a humanidade nos tratados 
internacionais de Direitos Humanos. A priori, destaca-se que o objetivo corresponde à análise dos impactos socioambientais e a relação com 
os crimes de Ecocídio e Genocídio, a fim de ressaltar a relevância de se estabelecer o primeiro como um crime contra a humanidade. O Ecocídio 
é caracterizado como uma destruição em larga escala do meio ambiente, logo, como visa a etimologia da palavra, “destruição da nossa casa”. 
Sobretudo, situações reais que exemplificam o crime é o caso do rompimento da barragem em Brumadinho no estado de Minas Gerais, que 
ocasionou mais de 250 mortes, vários feridos, além dos diversos prejuízos ambientais, psicológicos e materiais. Todavia, ao tocante dos Direitos 
Humanos ressalta-se a criação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional que apresenta os crimes contra humanidade, classificados 
como ataque contra a população civil. Dessa forma, o Ecocídio por afetar a vida humana, já que retira condições mínimas de sobrevivência, 
tanto quanto o Genocídio, torna-se necessário como um dos tipos de crime contra a humanidade. Logo, a partir das reflexões preliminares 
sobre o tema, é possível concluir inicialmente que tipificando o Ecocídio como crime contra humanidade, o cuidado com o meio ambiente será 
resguardado de forma mais intensa internacionalmente, logo, garantirá a paz e a segurança da população em relação aos recursos naturais. 
Por fim, a pesquisa encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento, pertencendo à vertente metodológica jurídico-sociológica. No tocante 
ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), do tipo jurídico-projetivo com raciocínio 
predominantemente dialético.  
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ATUAÇÃO DAS ONGs DE DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO DA GOVERNANÇA GLOBAL ECOLÓGICA 

 

Edeilson Ribeiro Bona 

 

O princípio da cooperação é princípio do sistema internacional e tem extrema utilidade na questão ambiental. O Direito Internacional do Meio 
Ambiente e a ideia de governança global ecológica nascem a partir do cenário de novos atores internacionais e pela percepção de que a 
dignidade humana é ameaçada também pela inconsequência do desenvolvimento humano. A inserção de novos participantes no cenário de 
discussão ambiental decorre da ideia central de cooperação para concretização das ações em prol do meio ambiente. A cooperação se dá no 
contexto de busca por soluções e novas repostas às demandas ambientais. São diversos os atores internacionais que atuam a fim de contribuir 
com a efetiva proteção ambiental, como é o caso das organizações não governamentais - ONGs. No caso das ONGs com temática ambiental, a 
literatura especializada as subdivide em ONGs ambientalistas e em ONGs de desenvolvimento. As ONGs de desenvolvimento atuam não apenas 
a fim de pressionar e ser ouvida no debate ambiental, mas buscam elaborar, adequar e implementar políticas públicas ambientais. Nesta 
pesquisa pretende se responder em que medida as ONGs de desenvolvimento podem contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 
Objetiva-se analisar a atuação das ONGs de desenvolvimento no Brasil. A pesquisa se vale do método hipotético-dedutivo e do estudo 
bibliográfico. Através da revisão da literatura, busca-se investigar a definição das ONGs de desenvolvimento e suas formas de atuação no 
contexto ambiental brasileiro. A principal hipótese é a de que as ONGs de desenvolvimento contribuem substancialmente para a expansão do 
desenvolvimento sustentável, sobretudo na adoção de medidas que guardam relação com as medidas adequadas a serem tomadas sobre as 
consequências advindas da rápida expansão tecnológica. 

Palavra-chave: Direito Internacional do Meio Ambiente. Governança global ecológica. Organizações não governamentais. ONGs ambientalistas. 
ONGs de desenvolvimento. 
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PARADIPLOMACIA REGIONAL EM MATÉRIA AMBIENTAL NO BRASIL 

 
Millena Ferreira Formentão; Edeilson Ribeiro Bona 

 

A tutela internacional do meio ambiente ganhou força nas últimas décadas e representa crescente preocupação da sociedade internacional 
na relação entre o desenvolvimento e proteção dos bens naturais. Para além dos Estados dotados de soberania, a preocupação ambiental 
também é pauta de diversos atores internacionais, como é o caso dos governos subnacionais. Nesta pesquisa pretende se responder em que 
medida a paradiplomacia regional, que compreende a atuação internacional dos governos subnacionais de âmbito regional (estados federados 
brasileiros ou estados subnacionais), pode contribuir para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 
Objetiva-se analisar a ocorrência da paradiplomacia em matéria ambiental no Brasil. A pesquisa se vale do método hipotético-dedutivo e dos 
métodos auxiliares estruturalista e histórico, com estudo documental (análise de documentos oficiais públicos) e estudo bibliográfico. Através 
da revisão da literatura, busca-se investigar o conceito, a autorização legal e o alcance da paradiplomacia no Direito Internacional do Meio 
Ambiente. Com o estudo documental, busca-se examinar as ações conjuntas, acordos de cooperação internacional e outros documentos 
firmados pelos estados subnacionais brasileiros em matéria ambiental. A principal hipótese decorre da literatura especializada, no sentido de 
que a paradiplomacia regional em matéria ambiental fortalece a cooperação internacional em todas as escalas e, de forma conjunta ou 
separada ao ente central, aparentemente os governos subnacionais atuam e promovem ações internacionais voltadas ao desenvolvimento 
sustentável e a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.  

Palavra-chave: Direito Internacional do Meio Ambiente. Relações Internacionais. Atores internacionais. Governos subnacionais. 
Paradiplomacia.  
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O CENÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE UMA CORTE INTERNACIONAL AMBIENTAL 

 

Vitória Dreide Xavier Araújo; Marcelo Brito; Catiele Ferreira Santos 

 

O mundo vem passando por um período de readequação e reeducação social em virtude da pandemia decorrente do Covid-19. Diante disso, 
observou-se como é necessário um greening, ou seja, que as pessoas assumam atitudes mais conscientes a respeito do meio ambiente. 
Utilizando da metodologia de análise bibliográfica objetivou-se debater sobre a necessidade da maior presença do desenvolvimento 
sustentável nas decisões dos países. O desenvolvimento sustentável possui status de princípio legal no Direito Internacional e desde o Rio 92, 
ele vem construindo uma presença cada vez maior e preponderante nos sistemas jurídicos dos países. Apesar disso, ainda não foi concedido 
status de norma para o desenvolvimento sustentável. No entanto, o que se observa é que com a demanda crescente sobre a abordagem desse 
assunto, cada vez mais se torna necessário um sistema próprio paralelo de resoluções de litígios como, por exemplo, a Corte Internacional 
Ambiental da Nova Zelândia. Apesar de muitos países serem signatários de tratados e acordos internacionais o que se observa é a relutância 
desses em garantir efetivamente medidas de sustentabilidade ecológica. O Brasil, por exemplo, não obstante, tenha a Lei de Política Nacional 
do Meio Ambiente e as previsões constitucionais a um ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988) ainda possui falta de políticas públicas, tanto que em algumas orlas e praias do Rio de Janeiro já são visíveis a poluição. E 
por que isso ocorre? porque nos países de forma geral faltam incentivos as políticas públicas que desenvolvem projetos de educação ambiental, 
ou seja, a conscientização ocorre menos do que deveria. Portanto, é importante que a sustentabilidade alcance a posição de princípio 
fundamental de modo a se promover como norma decisória responsável por tratar de litígios internacionais e possibilitar maior progresso dos 
países na defesa do meio ambiente. 

Palavra-chave: Direito Ambiental Internacional. Meio Ambiente. Direito Ambiental. Sustentabilidade. Cortes Internacionais de Justiça. 
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TELETRABALHO, GÊNERO E COVID: UMA ÓTICA INTERDISCIPLINAR E JURÍDICA 

 

Giovanna Martins Sampaio 

 

O artigo deteve como objetivo principal analisar a regulação do teletrabalho pela reforma, observando as consequências jurídicas da nova 
legislação, já que o recorte mais aparente para a autora é relativo às condições ambientais e sanitárias para o tele-empregado, utilizando-se 
uma perspectiva de direito comparado e das relações de gênero, nesta forma específica de trabalho (desde/ em sua genesis), e as sua respectiva 
“intensificação” e outras implicacões no âmbito da COVID-19. Dessa forma, ainda, foi necessário abordar brevemente o contexto político de 
forma comparativa e comparada quanto ao controle deste Vírus nas distintas nações; Assim, os resultados parciais desta pesquisa envolveram 
a avaliação das diferentes normas e diretrizes dos EUA, União Europeia, e América Latina e Brasil quanto ao telework e ao “manejo do Covid” 
pelas respectivas instituições; Os resultados parciais relatam “assimetrias” entre os países quanto às condições de tele-emprego, no 
“direcionamento” da crise de 2019/2020 no seio da gestão das políticas públicas, e primordialmente quanto às desigualdades laborais de 
gênero, e às políticas de acesso e inclusão feminina no trabalho enquanto questão e matéria de relevância pública, demonstrando as diferenças 
constantes e existentes entre os sistemas políticos desses Estados-nações; A metodlogia usada foi a revisão sistemática e bibliográfica, de 
cunho descritivo e concomitantemente exploratório, de abordagem qualitative e comparada, visando-se atingir os objetivos e resultados 
interdisciplinares da pesquisa, pelo que foram utilizados trabalhos teóriocs e conceituais acerca do teletrabalho, relações  e políticas públicas, 
feminismo, e das desigualdades laborativas de gênero. 

Palavras-chave: Desigualdades laborais de gênero. Telework. Impactos e implicações. Ambiente Laboral. Pandemia do Covid-19. 
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A CONSTRUÇÃO DO DIREITO GLOBAL ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL:  
O PLURALISMO JURÍDICO CRÍTICO COMO UM MEIO DE DEMOCRATIZAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Othon Pantoja Oliveira de Azevedo 

 

O neoliberalismo se tornou uma nova razão mundial, nos últimos trinta anos reorientou as relações político-econômicas para uma governança 
global acentuou a divisão do trabalho no mercado global, bem como retornou para a doutrina das vantagens comparativas. Tal panorama 
migrou a industrialização para algumas partes do mundo em detrimento da desindustrialização de outras partes. Dessa forma, a emergência 
de uma nova economia extrativista tem ocasionado impactos socioambientais devido principalmente à ausência de participação social nas 
tomadas de decisões políticas que resultam em impactos socioambientais. Por isso, será analisada a proteção ambiental tanto na perspectiva 
contratual do Direito Internacional Público, bem como de uma governança global através de entidades públicas, híbridas e privadas. Desse 
modo, propõe-se conciliar abordagem micro jurídica da Escola de Bruxelas do Direito Global, com as Teorias do Sul, que possui uma 
aproximação pluralista e crítica do Direito Global. Promover um pluralismo jurídico crítico, com influência do Sul Global, a partir da análise 
micro jurídica de casos que possuem domínios influenciados pela globalização, construindo um Direito Ambiental Global, por meio da 
participação social como uma forma de regulamentação de baixo para cima para constituir justiça ambiental. Objetivos Gerais: Promover um 
pluralismo jurídico crítico, com influência do Sul Global, a partir da análise micro jurídica. Objetivos Específicos: Conceituar o pluralismo 
jurídico; utilizar uma abordagem dialética partipacional da teoria crítica do direito como um meio de obter a justiça ambiental; revisar as 
formas regulatórias da governança neoliberal que resulte na diminuição da dependência de crises econômicas e ampliar a proteção ambiental; 
realizar estudos de caso dos julgados do litígio climático que tomou contornos global. A hipótese de pesquisa é que o pluralismo jurídico 
popular poderá criar condições materiais para refundação do direito fora dos parâmetros estatais e possibilita o acesso à justiça ambiental. 

Palavra-chave: Neoliberalismo. Direito global. Participação social. Justiça ambiental. Pluralismo jurídico. 
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DISCUSSÃO BRASIL-FRANÇA ACERCA DAS QUEIMADAS NA AMAZÔNIA SOB A ÓTICA DE PROTEÇÃO A DIREITO HUMANO PRIMÁRIO 

 

Nívia Maria Carrijo do Vale; Vanessa Alves Aragão; Vanessa Cristina Moreira Carvalho 

 

O aumento das queimadas na Amazônia fez com que surgisse um debate mundial sobre seus efeitos, a necessidade de controle e o futuro da 
floresta. Recentemente, notou-se uma acirrada discussão entre a França e o Brasil acerca da questão, sobretudo no tocante à responsabilidade 
brasileira pelas queimadas que podem resultar em um desastre sem precedentes. O presente artigo tem por objetivo analisar a contenda 
surgida entre a França e o Brasil no controle das queimadas na Amazônia, bem como o estudo daquele que é o primeiro entre os direitos 
humanos a ser assegurado no caso concreto: a proteção ambiental. A metodologia foi a dedutiva, com uso de pesquisa bibliográfica. Os 
resultados demonstraram a relevância da cooperação e o foco na proteção aos direitos humanos. O momento em que vivemos mostra a 
relevância do tema, não somente para o Brasil, mas para o cenário internacional, uma vez que a proteção ambiental é tema recorrente e atual. 
A verificação da peculiar situação e seu debate no cenário mundial é de importância ímpar, necessitando uma solução rápida e eficaz, de 
maneira que o Brasil estabeleça meios necessários à contenção das queimadas e, por consequência, impeça que os danos sejam maiores e 
irreparáveis. É igualmente necessário o avanço em proteção aos direitos humanos que antecedem os demais como garantidor de qualidade 
de vida. 

Palavras-chaves: França. Brasil. Amazônia. Meio Ambiente. Direitos Humanos. 
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O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO NOS PARÂMETROS INTERNACIONAIS E NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA MITIGAÇÃO DE DESASTRES 

 

Gabriela Fideles Silva; Beatriz Bernardino Buccioli 

 

A degradação ambiental está intensificando os eventos ambientais catastróficos causando mortes e perdas irreparáveis de ecossistemas, 
decorrentes principalmente de ações antrópicas como, por exemplo, a extração mineral. Partindo do ponto de que a prevenção é a melhor 
forma de preservação ambiental, já que o status quo do meio ambiente atingido não é possível, a problemática aqui trabalhada é se a legislação 
nacional e os parâmetros internacionais estão contemplando o princípio da prevenção para mitigação dos desastres. O objetivo deste trabalho 
é demonstrar a importância da prevenção, como forma de preservar e proteger o meio ambiente de catástrofes, e como os parâmetros 
internacionais auxiliam nesse sentido. Para isso, foi realizada análise bibliográfica – de legislações nacionais e parâmetros internacionais, 
sendo a pesquisa de natureza qualitativa. Foi analisada a evolução dos marcos sobre desastres do Hyogo ao Marco de sendai e o foco na 
prevenção que é dado no último. A adoção de medidas preventivas é legitimada pelo Princípio da Prevenção, o qual é basilar no Direito 
Ambiental. No Direito brasileiro, por exemplo, ele está presente, mesmo que de forma implícita, na Constituição Federal (1988); na Política 
Nacional do Meio Ambiente (1981); na Política Nacional sobre a Mudança do Clima (2009); e na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(2012). Internacionalmente, é possível citar a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972) e no Preâmbulo da Convenção-
Quadro sobre a Diversidade Biológica (1992). Quanto à sua aplicação, o principal instrumento é o Estudo de Impacto Ambiental, o qual 
identifica de forma antecipada o dano ambiental, evitando os desastres ambientais e, por conseguinte, efetivando o Marco de Sendai. Portanto, 
fica claro a importância dos parâmetros internacionais para o aprimoramento da legislação nacional para preservação ambiental e prevenção 
de desastres, ainda que falte muito para o Brasil alcançar na prática. 

Palavra-chave: Prevenção. Parâmetros internacionais. Desastres ambientais.  
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O IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DA CONDUTA ILÍCITA EMPRESARIAL 

 
Janete da Silva Rodrigues; Malye Palácio Clemente 

 

É de conhecimento geral que alguns resíduos sofrem descartes em locais inapropriados, como rios, córregos e mares, que ocasionam a morte 
e graves ferimentos em espécies aquáticas, outrossim, leva-se em conta as queimadas que estão avançando pelas matas, principalmente no 
pantanal, causando incêndios de grandes proporções que extinguem espécies de animais silvestres e plantas nativas. Desta feita, indaga-se: 
como manter equilíbrio ambiental frente às más condutas industriais que ferem os princípios constitucionais e desencadeiam destruição em 
massa de espécies na fauna e flora? Cuida-se analisar que é garantido pela Constituição Federal o princípio do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, o qual preconiza a qualidade de vida decorrente da defesa e preservação para as futuras gerações, no entanto as propriedades 
privadas não vem o respeitando e acabam ferindo a biodiversidade, a responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente para as 
gerações é imposta ao Poder Público e a toda coletividade, pois se trata de um bem jurídico. Quando um agente é responsabilizado por crime 
ambiental, independente de suas proporções, ele responde na esfera penal, civil e administrativa, em virtude desta surge o dever de reparo 
motivando-os a adoção de providências para evitar ou reduzir a contaminação, levando em conta que o dano ambiental é extremamente lesivo 
a estabilidade e harmonia do ecossistema. No tocante à metodologia, o critério utilizado para o desenvolvimento desta reflexão deriva do 
método indutivo, partindo de abordagens exortativas e informativas, visando o impacto moral referente às condutas das empresas e da 
sociedade. Ensejando atitudes conscientes a ONU iniciou o PNUMA , para acompanhar, fiscalizar e punir ações destrutivas ao M.A , quais 
causam graves consequências no mundo, e algumas das vezes irreversíveis, em razão disso, criou-se medidas protetivas contra a contaminação 
ambiental, pois a garantia de reparar a degradação causada se mostrou insuficiente na tutela do meio ambiente.  

Palavra-chave: Meio Ambiente. Princípio do Meio Ambiente Equilibrado. Constituição Federal. Condutas Industriais.  
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PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DO TRABALHO EMOCIONALMENTE EQUILIBRADO 

 
Ednaldo de Freitas Maia 

  

Problema: A qualidade de vida no meio ambiente do trabalho deve ser buscada a partir da avaliação multifocal do espaço em que se desenvolve 
o produto do trabalho humano. As normas regulamentadoras vigentes disciplinam o ambiente do trabalhao mediante a caracterização do que 
se considera agentes físicos, químicos e biológicos e também o cuidado à saúde ocupacional mediante avaliações clínicas realizadas fora do 
local do trabalho.  Nenhuma das NRs dispõe sobre cuidados ou orientações assertivas acerca dos cuidados e cautelas que devem ser aplicadas 
em um ambiente do trabalho multifacetado, coletivo, com intenso relacionamento interpessoal e que, mesmo sem aparente nocividade, pode 
ocasionar agressão à saúde mental do trabalhador. Metodologia: A par dessas premissas o estudo do meio ambiente do trabalho perpassa pela 
necessária análise das Normas Regulamentadoras. Consiste em um rol de obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores 
e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Objetivo: 
Realçar a preocupação com a saúde do trabalhador a partir das multiplas formas de relacionamentos praticados em um ambiente do trabalho. 
O objetivo deste artigo é demonstrar que a preocupação em regulamentar o ambiente do trabalho setorizado, a partir das funções exercidas, 
deverá ser repensada para reconhecer e admitir em seu foco de estudo, o meio ambiente do trabalho do ponto de vista dos relacionamentos 
pessoais, seja na sua modalidade paritária ou hierarquizada. Conclusão: O recorte deste trabalho científico busca problematizar a carência de 
norma regulamentadora que se proponha a avaliar os riscos do ambiente do trabalho a partir do trabalhador e suas relações pessoais 
desenvolvidas no meio físico. A Organização Internacional do Trabalho deu um grande passo mediante a aprovação da Convenção 190 cujas 
disposições visam eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho.   
 
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Saúde do Trabalhador. Normas Regulamentadora. Relacionamentos Profissionais. OIT.  
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ADVOCACY FEMINISTA NEGRA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

Ceila Sales de Almeida 
 

 
A pesquisa apresentada tem como problema a análise do feminismo negro, enquanto instrumento de advocacy frente ao Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com autores de base precipuamente, 
afrorreferenciada. Como objetivos o artigo discorre sobre o feminismo negro, a proteção de gênero e raça no sistema interamericano de direitos 
humanos e a atuação da advocacy feminista negra nesse sistema regional.  Desde a grande diáspora do Atlântico, as mulheres negras sofrem 
com a interseccionalidade das opressões de gênero e raça. Diante dessas violências, essas mulheres desenvolveram diversas estratégias de 
resistência e construíram um ativismo e pensamento próprio, o feminismo negro, que visa o enfrentamento ao racismo e sexismo e a efetivação 
dos direitos humanos das mulheres negras. Nas últimas décadas, esse ativismo vem crescendo, e atuando, enquanto estratégia de advocacy 
em âmbito interno e internacional. Em 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), realizou audiências no Brasil para discutir 
a violência contra as mulheres, nessa ocasião as ONGs feministas negras, Crioula e Geledés, apresentaram o dossiê: a situação dos direitos 
humanos das mulheres negras no Brasil – violências e violações. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 40% dos 
feminicídios nas Américas, ocorrem no Brasil, e dentro dessa estatística, o marcador étnico-racial é um fator predominante. A CIDH, realizou 
visita in loco no Brasil em 2018, e constatou, a interseccionalidade de opressões racistas e sexistas, que vitimam de forma sistêmica as mulheres 
negras. Diante do exposto, foi possível aferir que vige no Brasil um quadro sistemático de violações aos direitos humanos das mulheres negras, 
se efetiva contudo, um fortalecimento da advocacy feminista negra no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no qual, ONGs e coletivos 
de mulheres negras, denunciam e atuam, ativamente, exigindo que o Estado brasileiro, cumpra suas obrigações internacionais, de combate ao 
racismo e sexismo e de efetivação da cidadania plena, às mulheres negras. Ressalta-se contudo, que apesar da atuação de advocacy, esse 
sistema ainda é permeado pelos marcadores sociais de classe, raça e gênero, o que impõe uma maior efetivação da proteção interseccional às 
mulheres negras. 
 
Palavras-chaves: feminismo negro; advocacy; sistema interamericano. 
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A INFLUÊNCIA DO BRASIL NO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO  
DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE AO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA LGBTI 

 

Ana Carolina Menezes de Oliveira; Mariana Rocha Barreto 

 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos tem como papel fundamental a concretização dos Direitos Humanos nos países 
americanos. Este sistema julga situações em que os direitos humanos são violados, especialmente em relação aos direitos civis, políticos e 
econômicos, sociais e culturais. A sua composição é formada por dois órgãos, com o objetivo de supervisionar os Estados-membros da 
Organização dos Estados Americanos - OEA, atuando assim, de forma consultiva e contenciosa para a resolução de conflitos sociais. Diante do 
exposto, o objetivo deste trabalho visa contestar a posição do Brasil com relação ao sistema no qual é signatário e onde tomou iniciativa na 
construção da Resolução nº  2435/2008- Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, a qual foi aprovada pela Assembleia 
Geral da OEA e que tem como foco central “atos de violência e das violações aos direitos humanos correlatas perpetradas contra indivíduos, 
motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2008, p. 01). A metodologia 
utilizada será através da pesquisa bibliográfica e documental, baseada em artigos, resoluções, decretos e autores que trabalham com essa 
vertente. Reforçando o objetivo do trabalho, contesta-se a posição brasileira de, apesar de ter dado o pontapé inicial na elaboração da 
Resolução, não possuir, no Congresso Brasileiro, ações que se mostram adeptas a criação de projetos e planos de políticas públicas voltadas 
ao segmento LGBTI, deixando-as apenas no papel, não colocando em prática o combate à homofobia. Sendo assim, o Brasil continua precário 
no tratamento do segmento LGBTI, não possuindo uma Lei específica que proteja a dignidade e combata toda e qualquer forma de violência 
lgbtfóbica. 

Palavra-chave: Sistema Interamericano de Direitos Humanos. LGBTI. Direitos Humanos. 
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ANÁLISE SOBRE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTONOMIA FEITO À CIDH,  
E OS RISCOS DA MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. 

 
Matheus Monteiro Moura de Lima; Sandy Kathlyn de Oliveira Ramos 

 

A presente pesquisa utiliza-se do estudo de fontes indiretas por meio do método histórico-bibliográfico para discutir quais seriam os riscos de 
uma eventual mitigação da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa problemática se origina da análise do requerimento 
realizado pelos países Sul americanos - Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai - à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
no mês de abril de 2019. Objetiva-se discutir o papel da CIDH na defesa destes, e como a concessão de uma maior autonomia para promoção 
e proteção dos Direitos Humanos na região de forma individualizada à governos temporários, que são movidos por interesses políticos próprios 
e distintos, pode afetar a efetividade dos mecanismos de proteção à esses direitos e ocasionar uma maior impunidade dos transgressores. Sob 
o aspecto específico do Estado brasileiro, o qual possui significativa quantidade de denúncias a respeito de violações aos Direito Humanos 
feitas à CIDH, verifica-se que apesar da ampla preocupação constitucional em garantir meios de tutela a esses direitos, o que há na realidade 
é a rara efetividade do sistema interno brasileiro na solução adequada dos casos que os envolvam. Portanto, observa-se que caso seja 
concedido tal grau de autonomia ao Brasil, de forma a mitigar a ação da CIDH nos casos que incluam o país, isto poderia acarretar em um 
maior grau de impunidade dos agentes violadores desses direitos, vez que os interesses políticos enraizados em todo o sistema interno 
brasileiro influenciam a tomada  de decisões sobre esta temática, de forma que estes  venham a afetar a prevalência dos Direitos Humanos. 

Palavra-chave: Direitos humanos; Comissão Interamericana de Direitos Humanos; América do Sul; Autonomia. 
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DIREITOS SEXUAIS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS:  
O CASO ATALA RIFFO COMO EXPRESSÃO DA CIDADANIA SEXUAL 

 

André Luiz Pereira Spinieli; Anita Ferreira Contreiras 

 

A recuperação democrática das sociedades latino-americanas nas décadas posteriores à ruptura com totalitarismos regionais teve como uma 
de suas principais consequências a revalorização da política de reconhecimento social das minorias sexuais, como sujeitos historicamente 
subordinados a cenários discriminatórios e de exclusão da cidadania. Enquanto condição para a materialização da igualdade, a ideia de 
cidadania sexual parte do princípio da democratização do espaço público e da paridade de participação das pessoas pertencentes a minorias 
sexuais nas diferentes formas de exercício dos direitos humanos, além de funcionar como importante mecanismo para a eliminação das 
relações sociais hierárquicas estabelecidas entre a população LGBTQI+ e os sujeitos heterossexuais. A primeira decisão da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos envolvendo aspectos de direitos sexuais e reprodutivos ocorreu no caso Karen Atala Riffo y Niñas v. Chile, sentenciado 
em 2012 e que culminou na condenação do Estado chileno pela violação dos direitos sexuais de Karen, que foi privada da guarda de suas três 
filhas após decisão da Corte Suprema de Justiça do Chile, que acolheu o pedido de seu ex-marido, no sentido de que sua convivência com 
outra mulher influenciaria negativamente o desenvolvimento das crianças. Este trabalho objetiva analisar o caso em questão como expressão 
da cidadania sexual no âmbito interamericano. Emprega-se o método dedutivo, mediante uso da sentença do caso e de trabalhos publicados 
acerca da temática. O caso Atala Riffo representa o modo como algumas resolutas do sistema judiciário ainda expõem suas deficiências em 
relação ao que prescrevem as normas de direitos humanos sobre o exercício desses direitos pelas pessoas LGBTQI+. Além de recurso retórico, 
considerar o caso Atala Riffo como expressão da cidadania sexual no contexto interamericano significa reconhecer suas características próprias 
da luta por acesso a direitos, movida desde as reivindicações de Karen diante da violação institucionalizada de seus direitos sexuais.  

Palavra-chave: Atala Riffo y Niñas. Direitos sexuais. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cidadania sexual. 
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IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM TRIBUNAIS SUPERIORES E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: 
 O NÃO ESGOTAMENTO DE RESP E REXT SEGUNDO SISTEMA INTERAMERICANO 

 
Marina de Almeida Rosa; Murilo Borges 

 

Devido aos princípios da subsidiariedade e complementaridade, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos prevê no artigo do Estatuto 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“CIDH”) e no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos (“CADH”), que o 
esgotamento dos recursos internos é requisito de admissibilidade de denúncias apresentadas à CIDH. Entretanto, o Sistema Interamericano 
tem consolidado hipóteses em que não é necessário esgotar tais recursos internos, como seria o caso dos chamados recursos “extraordinários”. 
Nessas situações, os recursos não seriam capazes de promover o exame da violação de direitos humanos no plano interno. Portanto, o objetivo 
deste trabalho é analisar se especificamente os Recursos Especiais e Recursos Extraordinários, previstos na legislação brasileira, devem ser 
esgotados para o acionamento da jurisdição interamericana. A presente pesquisa, de natureza qualitativa e quantitativa, utiliza-se do método 
dedutivo, e parte da hipótese de que tais recursos apresentam caráter “extraordinário” nos termos da jurisprudência interamericana, a qual 
determina que embora possam ser adequados em alguns casos de violações de direitos, somente devem ser exauridos aqueles recursos cujas 
funções são apropriadas para conferir proteção e remediar a violação de um direito. Para tanto, examina-se a jurisprudência em sede de 
admissibilidade de caso contra o Brasil na CIDH nos últimos dez anos e as conclusões sobre a adequação desses recursos ao artigo 46 da 
CADH. A impossibilidade de reexame de prova no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, consagrado nas Súmulas nº 7 
(STJ) e nº 279 (STF), indicaria para que não seja necessário esgotar RESP ou RE para submissão de uma denúncia ao SIDH. Ademais, a 
morosidade para tramitação desses recursos constituiria outra exceção ao esgotamento, indicando também uma dupla vulneração de direitos 
humanos. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Recursos perante Tribunais Superiores. Jurisdição Internacional.  
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GÊNERO E DIREITOS HUMANOS ENTRE SIMBOLISMOS E CONCRETIZAÇÕES: UMA ANÁLISE  
DOS NÚMEROS DO FEMINICÍDIO ANTES E APÓS O CASO "CAMPO ALGODONERO" 

 

André Luiz Pereira Spinieli; Ana Paula Rodrigues Nalin 

 

Sentenciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2009, o caso González y Otras ("Campo Algodonero") v. México envolveu 
sequestros, desaparecimentos e assassinatos de três mulheres, vítimas do enraizamento histórico-cultural do machismo no município 
mexicano de Ciudad Juárez no intervalo compreendido entre 1993 e 2006. Posicionando-se como expressão do estado permanente de violação 
dos direitos humanos das mulheres no direito internacional, o caso constitui reflexo dos problemas de gênero no âmbito latino-americano, 
uma vez que provocou a condenação mexicana na Corte, por meio do uso da perspectiva inédita do feminicídio como razão discursiva, além 
do reconhecimento dos direitos das vítimas e de seus familiares em face da ineficácia estatal em reduzir os índices da violência estrutural 
materializada contra mulheres. No último ano, foram constatadas as falhas mexicanas em implementar as recomendações feitas pela Corte 
na ocasião do julgamento, o que fomenta a manutenção do estado de coisas e o possível aumento no número de casos relacionados à violência 
de gênero em Ciudad Juárez. Objetiva-se analisar se, após a falha na concretização das recomendações inseridas pela Corte para a mudança 
do cenário violatório, os episódios de feminicídio no município destacado sofreram aumentos ou diminuições. Emprega-se o método dedutivo, 
mediante uso do contexto fático-jurídico contido na sentença e de dados obtidos a partir de informativos e artigos sobre o caso. Dentre os 
anos 1993 a 2007, que marcam o período de ocorrência dos assassinatos que motivaram a abertura do caso González y Otras, tem-se que os 
índices de feminicídio atingiram a marca de 501 casos. Após a sentença da Corte em 2009, tomando como análise o período que compreende 
2008 a 2013, o número de casos aumentou para 940, perfazendo acréscimo de aproximadamente 87% e demonstrando ter a sentença da Corte 
efeitos meramente simbólicos para os direitos humanos das mulheres mexicanas.  

Palavra-chave: Campo Algodonero. Gênero. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: DIALÓGOS COM O SISTEMA INTERAMERICANO  
E A (RE)CONSTRUÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 
Lucas de Souza Prates 

 

A justiça de transição tem sido um campo de notório destaque na América Latina, pois durante o século XX grande parte dos países vivenciou 
regimes ditatoriais. Nesse sentido, este campo buscou formas de lidar com regimes violadores de direitos fundamentais financiados (ou 
permitidos) pelos Estados. Por outro lado, o movimento conhecido como novo constitucionalismo latino-americano alterou paradigmas nos 
campos das ciências sociais aplicadas, incluindo grupos juridicamente excluídos no passado. Nesse contexto, a pesquisa, por meio da revisão 
bibliográfica, pretende analisar como têm sido as abordagens e as apresentações contemporâneas da justiça de transição na região. Outrossim, 
quais desafios e questionamentos as áreas apresentam, para que assim, haja a compreensão da relação de aproximação entre os dois campos 
de estudo. Com isso, considerando a relevância da desconstrução das características autoritárias dos regimes latino-americanos ao longo dos 
processos de redemocratização, bem com a efetivação da justiça social e a ampliação da participação popular  na região (PASTOR, DALMAU, 
2010, p. 5),  percebe-se a necessidade das reflexões sobre os processos de construções das constituições, devido as constituintes inclusivas 
de grupos historicamente excluídos (ALMEIDA, AGUADO, 2017, p. 229), os quais se provaram diferentes de outros momentos históricos e 
tentaram construir o Direito descolonizador, incluindo minorias jurídicas, implementando o pluralismo, reiterando o zelo do movimento com 
sua autonomia frente ao eurocentrismo. Noutro passo, o tema é de insurgente relevância para a construção jurídica do Sistema Interamericano, 
toma-se como exemplo as normas e jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no tema “Direitos dos Povos Indígenas e 
Tribais sobre suas Terras Ancestrais e Recursos Naturais”, cuja pauta relaciona-se diretamente com os dois campos aqui expostos em tela, 
ressaltando a “ausência” de justiça de transição para povos originários (CARDOSO, CONCI, 2019) e as dificuldades do Sistema Interamericano 
em lidar com estas demandas. 

Palavra-chave: Novo constitucionalismo latino-americano. Justiça de Transição. América Latina. Direitos Humanos. Sistema Interamericano. 
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INTERSECCIONALIDADE NO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS:   

ANÁLISE DOCUMENTAL E LEGISLATIVA SOBRE O ESTADO DA QUESTÃO3 
 

David Fernando Santiago Villena Del Carpio; Muriel Brenna Volz; Derek Assenço Creuz; Brenda Emanuely Sant’Ana Silveira 
 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, essencial por seu papel de respeito e garantia aos direitos humanos, adapta-se frente aos 
desafios impostos à plena efetivação da dignidade humana. Ainda na década de 1990, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, principais órgãos da Organização dos Estados Americanos, passaram a reconhecer a confluência de dois ou mais 
vetores de discriminação sobre uma mesma pessoa ou situação. Com isso, utilizam-se teorias de discriminação para descrever esses eventos, tais como a 
discriminação múltipla, a discriminação composta e, sobretudo relevante para este estudo, a discriminação interseccional. A interseccionalidade, enquanto 
conceito jurídico elaborado em 1989 por Kimberlé Crenshaw, aborda como a confluência de dois ou mais vetores de discriminação pode recair sobre um 
mesmo indivíduo, originando uma inédita forma de discriminação. O objetivo deste artigo é elucidar e realizar análise crítico-descritiva acerca da 
constatação e utilização do conceito de interseccionalidade no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, especialmente a partir de sua 
aplicação pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana. Para tanto, realizou-se pesquisa qualiquantitativa e empírica a partir do método 
dedutivo, utilizando-se as técnicas de revisão de literatura especializada, análise documental e análise legislativa. Conclui-se que o conceito de 
interseccionalidade empregado pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana estão em consonância com o conceito teórico apreendido a 
partir da revisão de literatura, sobretudo quanto à dimensão qualitativa da interseccionalidade. Carece, no entanto, de atenção aprofundada sobre seu 
caráter estrutural. Por fim, também é importante destacar que a confusão conceitual entre interseccionalidade e outras formas de discriminação, em que 
se configura a confluência de dois ou mais vetores, pode comprometer sua eficácia enquanto instrumento, metodologia e conceito para a defesa dos direitos 
humanos e, especialmente, da dignidade humana. 

Palavra-chave: Interseccionalidade. Discriminação interseccional. Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humano. 

 

 
3 Trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Sobre o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos da Universidade Positivo/PR. 
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CYBERBULLYING NA PERSPECTIVA JURÍDICA SUL-AMERICANA:  

ANÁLISE DA EFETIVIDADE NORMATIVA A LUZ DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Wallisson José da Silva; Witalo Brenno Martins Acioli 

 

Introdução: O Cyberbullying pode ser entendido como uma manifestação contra a integridade psíquica ou moral de terceiro, cuja conduta 
ocorre por meio de tecnologias de informação e comunicação (ICT’s). As repercussões para as vítimas são muitas, há estudos que apontam 
para agravos da depressão2 e, em certos casos, numa intima ligação ao suicídio3. Nesse sentido, diversas medidas têm sido tomadas pelas 
Federações de todo o mundo. Objetivo: O presente trabalho objetivo trazer uma análise da efetividade jurídica no que concerne ao combate 
do cyberbullying, delimitando para tanto o estudo aos países signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), em específico; 
Brasil, Argentina, Chile e Peru. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de base documental, desenvolvido com o auxílio da literatura 
e das normas jurídicas puras. Inicialmente, dados concernentes à expansão do cyberbullying e da percepção social sobre os danos decorrentes 
as vítimas foram colocadas em comparação das leis positivadas. Somando-se a isto, foram averiguadas recentes decisões judiciais e 
entendimentos majoritários da doutrina. Por fim, as conclusões sobre uma boa ou má efetividade foram tomadas a luz dos valores 
estabelecidos na CADH, respeitando-se os aspectos singulares de cada Estado, mas na mesma via, ressaltando-se os deveres enquanto 
garantidores do bem-estar social. Resultados: Verificou-se que há uma generalizada crescente do bullying virtual4, a qual tem gerado, porém 
de forma mais tímida, produção de mecanismos jurídicos. Entretanto, só a mera produção não afeta a percepção social, há, por exemplo, muitas 
vítimas que preferem não acionar a Justiça, isto, pois, não há vislumbre numa efetividade punitiva, tal que, culturalmente o cyberbullying ainda 
é visto como algo inexpressivo5. Conclui-se que há uma baixa efetividade normativa generalizada nos países estudados, contudo, esse déficit 
é muito condicionado a forma que a sociedade enxerga a violação dos próprios direitos em ambientes virtuais de informação e comunicação. 

Palavras-chave: Cyberbullying. Efetividade Normativa. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Integridade Moral e psíquica. 
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O BRASIL NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE DOS CASOS CONTENCIOSOS BRASILEIROS JULGADOS 
PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (2016-2018) 

 
Emily Campos Saraiva 

 

Desde 2002, decorrente do reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro, nos casos em 
que é julgado culpado pelo órgão, utiliza os mecanismos administrativos e processuais de seu ordenamento jurídico para cumprir as medidas 
de reparação ordenadas. Não obstante, esse processo ocorre de forma ineficaz, uma vez que o grau que a norma legal induziu a mudança de 
comportamento é baixo. Nesse sentido, buscou-se examinar a forma como o Brasil tem cumprido as sentenças referentes aos últimos quatro 
casos em que foi condenado – “Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde” (2016), “Caso Favela Nova Brasília” (2017), “Caso Povo Indígena 
Xucuru e seus membros” (2018) e “Caso Vladimir Herzog e outros” (2018) –, através da análise dos Relatórios de Cumprimento de sentença 
emitidos pela Corte, das publicações oficiais nos sites dos órgãos que tomaram para si tal cumprimento (MRE, SDH e AGU), do MDH, do MPF, 
além das publicações no DOU. Constatou-se, então, que o país, apesar dos esforços para cumprir as medidas previstas, pragmaticamente, pouco 
avançou, tendo apresentado problemas gerais de execução, além de indicar dificuldade de mudança de comportamento interno referente a 
temas sensíveis de direitos humanos. Ademais, a própria Corte também apresenta uma questão em seu funcionamento interno a ser 
reestruturada: a ausência de um órgão específico e, sobretudo, dotado de poderes sancionadores para supervisionar o cumprimento dessas 
decisões. 

Palavra-chave: Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasil. Cumprimento de sentença. 
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A VULNERABILIDADE LGBTI COMO OBJETO DE DIÁLOGO INTERJURISDICIONAL:  
UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA DOAÇÃO DE SANGUE POR HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS  

 
Maria Valentina de Moraes; Eliziane Fardin de Vargas 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 55.43/DF reascendeu o debate sobre a condição de vulnerabilidade da população LGBTI pela 
violação dos seus direitos de igualdade e não discriminação. A ADI discutiu a constitucionalidade do período de inaptidão de 12 meses após 
o último ato sexual de homens que fazem sexo com outros homens e/ou suas parceiras – definido pelo Ministério da Saúde e pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para que possam exercer a doação sanguínea, discutindo o direito à igualdade e a perpetuação de 
condutas discriminatórias em relação ao grupo. O debate sobre a vulnerabilidade LGBTI já foi expressamente discutido pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva n.º24/2017, na qual foi enfatizada a discriminação estrutural, a estigmatização e 
a existência de diversas formas de violência aos direitos do grupo, sendo a questão recentemente objeto de manifestação da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, ao chamar os Estados à garantirem os direitos de pessoas LGBTI, especialmente frente à pandemia da 
COVID-19. Frente a esse cenário, questiona-se: Há um diálogo interjurisdicional, entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana, 
quanto à vulnerabilidade e discriminação da população LGBTI na ADI n.º 5543? Utiliza-se o método de abordagem dedutivo e de procedimento 
analítico, têm-se como objetivo geral a analise quanto a existência de um diálogo interjurisdicional na ADI 5543, e como objetivos específicos 
busca-se discutir as teorias dialógicas e a articulação entre a jurisdição nacional e interamericana, para então analisar os fundamentos trazidos 
da ADI n.º 5543 quanto ao tema e, por fim, analisar os debates já traçados em nível interamericano e se houve a realização de um diálogo 
interjurisdicional sobre a condição de vulnerabilidade LGBTI e os direitos à igualdade e não discriminação neste caso. Têm-se como hipótese 
a ser confirmada a inexistência de um diálogo entre Cortes no caso, em que pese a sutil abertura do Supremo Tribunal Federal ao 
reconhecimento dos standards interamericanos sobre o tema. 

Palavra-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Diálogo Interjurisdicional. Direito à igualdade e não discriminação. LGBTI. Supremo 
Tribunal Federal. 
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A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À INTERNET VISTO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 
 
 

Thiago de França Pergentino; Érika de França Pergentino 
 

 
A internet vem apresentando avanços na vida da sociedade, se tornando cada dia mais indispensável às atividades diárias. O objetivo geral é 
apresentar a internet como um direito fundamental e que deve estar disponível a todos. A problemática é a dificuldade de acesso à internet a 
muitas camadas da sociedade mesmo sendo considerado indispensável e um direito fundamental. A pesquisa será bibliográfica, sendo aplicado 
o método dedutivo, que terá cunho qualitativo e explicativo. Com os grandes avanços tecnológicos principalmente com a chamada “Revolução 
da mídia” se destacando a internet, foram aumentando os meios de comunicação, em síntese a partir das pesquisas feitas na Segunda Guerra 
Mundial e Guerra Fria com a finalidade de facilitar a troca de comunicação. Com a evolução houve muitos outros aperfeiçoamentos e nomes 
envolvidos até chegar aos dias atuais. Hodiernamente estima-se que há mais de 3,2 bilhões de pessoas conectadas à Internet e 5 bilhões 
sem acesso. De acordo com a ONU a internet passou a ser considerada um direito fundamental, já no Brasil o “Marco Civil da Internet” foi 
com a lei 12.965/14, que em seu artigo 7.º dispõe que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. O exercício amplo de 
alguns direitos fundamentais depende do acesso à internet como é o caso do Poder Judiciário que atualmente na maioria do Brasil e do 
mundo está passando a ser eletrônica, a educação a distância que tem tomado grande destaque, sendo também fonte de estudo, pesquisa, 
trabalho e de união entre os povos. Portanto, o acesso à internet deve chegar a todos por meio de políticas públicas voltadas ao assunto 
para efetivar esse direito fundamental, garantindo assim o exercício da democracia e da cidadania.  
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O IMPULSO DA TECNOLOGIA NA EXPLORAÇÃO ESPACIAL E A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS PRIVADAS: O ADVENTO DA LEX SPACIALIS 
 

 
Jéssyka Maria Nunes Galvão 

 
 
O avanço da tecnologia espacial tem possibilitado que sejam ultrapassadas fronteiras não apenas territoriais, mas ainda jurídicas. Sob a égide 
de um mundo globalizado, as relações socioeconômicas transfiguraram-se refletindo, inclusive, no intitulado Direito Internacional do Espaço. 
Este, que foi fruto das tratativas da Guerra Fria, passou a ser influenciado por outros atores tais quais as organizações internacionais e, 
principalmente, pelas empresas privadas. Com a participação de setores empresariais na exploração dos recursos espaciais, percebe-se um 
verdadeiro “buraco negro normativo” no Direito Espacial em relação a essa colaboração. A entrada daquelas no setor impulsionou debates 
doutrinários sobre o rechaço dos tratados clássicos espaciais à apropriação privada ou, ainda, se diante dessa lacuna normativa seria possível 
a complementação através de legislações nacionais. Assim, urge-se por uma inovação hermenêutica que colmate tais lacunas, assim como 
realizado pelos chamados Acordos de Ártemis, de 2020. Ainda, objetiva-se compreender como teorizações tal qual a da lex mercatoria podem 
auxiliar nessa construção, pois quando aliadas a tais acordos possibilitam afirmar a existência de uma nova ordem especializada daquela: a 
lex spacialis. Através desta seria possível conectar as concepções da lex mercatoria e do pluralismo jurídico ao Direito Espacial, proporcionando 
segurança jurídica aos anseios do setor privado, ao mesmo tempo não se desconstruindo a base principiológica já existente nos tratados ditos 
clássicos. Levando em consideração o novo paradigma da governança transnacional e a maior cooperação de outros atores normativos, tem-
se o alinhamento da teoria do pluralismo jurídico com o Direito Espacial. Com o uso do método hipotético-dedutivo e através da análise dos 
principais tratados sobre o espaço, além de pesquisa bibliográfica e de páginas institucionais de organizações internacionais do setor espacial, 
visa-se estudar no presente trabalho a constatação do advento da lex spacialis como uma ponte entre o Direito Internacional do Espaço clássico 
e o do porvir. 
 
Palavras-chaves: Direito Espacial. Lex spacialis. Tecnologia. 
 



 

Autores mantém os direitos autorais e concedem aos organizadores da Jornada o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative 
Commons Attribution 4.0 International License que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste Anais. 

 

09, 10 e 11
de OUTUBRO de 2020

79 
 

  

 

 

CYBERBULLYING E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Carolina Vilela de Souza 

 

Propõe-se, debater as práticas de assédio virtual nos meios cibernéticos que violam direitos humanos - voltados à dignidade da pessoa humana 
- e a problemática acerca do alcance, os efeitos e a promoção de melhorias. A importância deste estudo se pauta na necessidade em buscar 
medidas de enfrentamento a tais transgressões que se apliquem eficientemente às configurações sociais existentes diante do mundo virtual. 
A metodologia de pesquisa segue exploratória, qualitativa, básica, realizando uma revisão literária e de dados. Averigua-se a problemática no 
que tange os limites entre a liberdade de expressão nos discursos de ódio cibernéticos e a colisão ao direito à dignidade humana¹. O acesso 
à internet – que também é um direito humano, tornou-se um meio de socialização e agrupamento de identidades². Por outro lado, é utilizada 
para práticas de discriminação, incitação à violência e violação de direitos, por meio de discursos de ódio, exposição inadequada, agressões 
psicológicas. O ‘assédio virtual’, termo em inglês “Cyberbullying” refere-se às práticas hostis por um indivíduo ou grupo, envolvendo o uso de 
tecnologias de informação e comunicação, com o intuito de humilhar e prejudicar o outro³ – é uma agressão recorrente no mundo virtual, em 
que o criminoso se esconde atrás de algoritmos, atacando, perseguindo e até violando a dignidade da pessoa humana⁴. As consequências do 
assédio virtual reverberam no mundo real. O resultado esperado é perceber as circunstâncias em que o Direito humano da dignidade é violado 
através da violência virtual, demonstrar que regularmente é confundido com atos de liberdade de expressão⁵ e encontrar soluções para mitigar 
tais violações de direitos, promovendo a defesa dos direitos humanos na internet. Como conclusão, a pesquisa possui o intuito de transformar 
a internet em um ambiente ético e responsável, com plena cidadania e espírito fraterno para o desenvolvimento de relações sociais justas, 
livres e igualitárias. 

Palavras-chave: Assédio virtual. Cyberbullying. Direitos humanos. Internet. Liberdade de expressão. 
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COMERCIO ELETRÔNICO: UMA ANÁLISE NORMATIVA DOS CONTRATOS DIGITAIS 
 

Carolina Vilela de Souza 

 

O presente estudo pretende deliberar sobre as configurações dos contratos digitais e suas normatizações na legislação nacional. Possui como 
objetivo específico, a identificação de melhorias no âmbito do direito internacional privado, que promovam a confiabilidade¹ das relações 
jurídicas no e-commerce diante do cenário internacional. A importância deste estudo se pauta na necessidade em buscar medidas robustas às 
lacunas existentes, que se apliquem às inovações do Direito e da Tecnologia. A metodologia aplicada para o desenvolvimento da pesquisa 
segue natureza exploratória, qualitativa, básica, utilizando análises e levantamentos bibliográficos. Com novas tecnologias e a “internet das 
coisas” crescem as relações contratuais intersistêmicas, as formas contratuais se modernizam proporcionando maior autonomia² e liberdade, 
nas quais máquinas, inclusive, manifestam entre si a vontade de contratar, gerando obrigações, de maneira que os contratos telemáticos 
evoluem para os contratos digitais³. A aceitação entre ausentes, utilizando de meios eletrônicos, onde a manifestação de vontade ocorre desde 
cliques, até assinaturas digitais ou biometria, deve ser isenta de vícios e preservados os direitos consumeristas⁴. Portanto, a essência contratual 
não é descaracterizada, garantindo as obrigações assumidas. O Brasil já fez avanços, com medidas e leis⁵ que regulam as operações 
cibernéticas, como a certificação digital e a proteção mínima ao consumidor. Contudo, de que modo sanar os conflitos entre as normas 
nacionais e internacionais destes contratos⁶, promovendo a confiança e a segurança jurídica? O resultado esperado é identificar que os 
contratos digitais, apesar de não possuir leis específicas que abarquem todas as modalidades passíveis, eles possuem plena validade jurídica, 
desde que cumpram as funções como os contratos físicos, isentos de vícios nas declarações de vontade do negócio jurídico e conteúdo certo 
para validade probatória. Como conclusão, o direito deve acompanhar a evolução social, tornando os contratos digitais válidos e eficazes, 
praticados em um ambiente ético e responsável integrado no mundo globalizado. 

Palavra-chave: Ciberespaço. Comércio eletrônico. Confiança. Contratos digitais. Vontade. 
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OBSCURIDADE ALGORÍTMICA, A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO E A DUBIEDADE SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Marina Braga Monteiro 

 

É possível dividir as revoluções tecnológicas de acordo com as inovações e as facilidades trazidas para o cotidiano. A inteligência artificial e 
a nanotecnologia inauguraram o que foi batizada de Quarta Revolução Tecnológica. E, obviamente, os impactos estão nos mais diversos ramos 
sociais, inclusive no Direito. Nesta área, tem chamado à atenção alguns experimentos que podem vir a facilitar e acelerar a resolução de 
conflitos e aplicabilidade de direitos, além do cumprimento de deveres. A exemplo, a Estônia inaugurou um projeto piloto onde um juiz robô 
analisará e tomará decisões baseadas nos documentos de maior relevância entre as partes, em demandas simples e de baixo valor. Entretanto, 
como são formadas essas máquinas? Como são definidos seus critérios de escolha? É a razão humana responsável por auferir compaixão e 
empatia nos processos judiciais. As decisões automatizadas, se não trazerem consigo o ideal da transparência, levam à obscuridade algorítmica, 
impensável em um Estado que tem como um dos princípios a segurança jurídica. Há que reconhecer que a automação traduz uma 
imparcialidade maior, mas que não é imediatamente sinônimo de obediência aos direitos fundamentais, que por vezes são subjetivos. Como 
uma máquina poderá decidir o real limiar em direitos como Direito à Liberdade e Igualdade, principalmente em julgamentos? Não é de todo 
mal trabalhar com base em imparcialidade e quase ausência de erros, porém, há que se lembrar de que quem projeta tamanha inovação é 
tendencioso, tem sua cultura e seu senso de moral. É objetivo deste trabalho analisar, por meio do estudo de natureza bibliográfica e 
documental, constituída por pesquisas em sites de reputação ilibada e artigos científicos, a problemática trazida pela modernidade em um 
debate ético e de Direito sobre os limites e garantias da inteligência artificial no âmbito jurídico.  

Palavra-chave: Inteligência artificial. Julgamento. Moral. Direitos Fundamentais. Segurança jurídica.   
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O NOVO MERCADO CRIADO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS4 

 
Giovanna Francisconi 

 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a comercialização de dados pessoais no Brasil, e consequentemente seu reflexo no 
ordenamento jurídico, o qual demonstra a necessidade de regulamentação específica e eficaz neste mercado. O atual modelo de negócio das 
empresas, denominado publicidade direcionada, tornou-as dependentes de informações pessoais das pessoas naturais, uma vez que quanto 
mais se conhece o consumidor, maior será a possibilidade de venda de um produto ou serviço. Em vista disto, desenvolveu-se duas formas de 
comercialização de dados pessoais no mercado atual, sendo a compra direta de dados de modo interempresarial e a compra indireta de dados 
por meio de uma “moeda de troca” com os titulares dos dados. Estas duas formas de comercialização de dados, sem a aplicação de uma lei 
eficaz, ocasionaram numa prática desenfreada de violação dos direitos fundamentais da personalidade dos titulares dos dados pessoais 
comercializados, onde, normalmente, não há conhecimento de quais dados essas empresas estão acessando, qual é a finalidade desse 
recolhimento de dados e quais são os limites normativos para tal prática. Por meio deste estudo, conclui-se que a comercialização dos dados 
pessoais perdurará, mesmo com a vigência da LGPD, em razão do atual modelo de negócios das empresas. A aplicação da LGPD apenas tornará 
transparente a prática e irá trazer controle na comercialização e utilização de dados pessoais, com a finalidade de coibir a violação dos direitos 
fundamentais e também, para que o usuário tenha o poder de escolha sobre seus dados. A metodologia utilizada neste estudo foi hipotético-
dedutiva, por meio de construção de hipóteses para demonstração da solução provisória da problemática central, a partir de fontes doutrinárias 
e normativas nacionais. 

Palavras-chave: Dados pessoais. Publicidade direcionada. Lei de Proteção de Dados. 
 

 

 
4 Resumo do artigo realizado no grupo de pesquisa do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania (IDCC) 
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AS CONSEQUÊNCIAS DOS CONFLITOS CIBERNÉTICOS NO ÂMBITO POLÍTICO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Antonio Gualberto Pereira Júnior 

 

A Ciberguerra consiste na ação ou no conjunto de ações que, por meio de computadores, geram conflitos no ciberespaço, retirando de operação 
serviços básicos da população, como energia, por exemplo, e até espalhando programas maliciosos nas redes de software (WENDT, 2011, p.02). 
Tal conceito é fundamental, dado que este modo de conflito está, crescentemente, sendo adotado por determinados grupos e, até mesmo, 
como estratégia militar, visto que os ataques cibernéticos, apesar de ocorrerem no espaço virtual, podem causar diversos prejuízos físicos para 
o Estado atacado e podem interferir na política e na soberania deste. Ademais, devido à crescente evolução tecnológica, a guerra cibernética, 
atualmente, é considerada a principal ameaça à segurança nacional, visto que boa parte das informações dos países e das infraestruturas 
estatais são mantidas no Ciberespaço. Partindo disso, o projeto busca pesquisar as consequências dos conflitos cibernéticos no âmbito político 
das relações internacionais. Optou-se neste trabalho, a utilização da pesquisa teórica, já que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, idéias, 
ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (DEMO, 2000, p. 20). Igualmente, utilizou-se o 
método histórico-evolutivo, visto que este estudo busca compreender a evolução do objeto pesquisado no decorrer da história (MONTEIRO, C. 
S.; MEZZAROBA, O; 2017). Foram utilizados, para pesquisa, doutrinas e artigos científicos sobre os conflitos cibernéticos, além da análise de 
casos reais. Objetiva-se com o presente estudo, compreender como os conflitos, desenvolvidos no ciberespaço, influenciam politicamente nas 
relações internacionais, analisando a atuação dos ataques cibernéticos nos combates internacionais e verificando os impactos da ciberguerra, 
na organização dos Estados. Conclui-se que, com os aumentos dos ataques cibernéticos, é necessária a elaboração de tratados internacionais, 
de legislações específicas, que versem sobre o tema apresentado, visando mediar os conflitos cibernéticos entre as Soberanias. 
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BREVES APONTAMENTOS ACERCA DA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E NA ÁFRICA DO SUL 

 

Diego Márcio Ferreira Casemiro; Cristina Grobério Pazó 

 

Na atual sociedade de riscos, grandes empreendimentos são motivados pelo uso e tratamento de dados pessoais de usuários no ciberespaço. 
Assim, no cenário dos direitos humanos e fundamentais, o direito à privacidade, que envolve a esfera privada e o controle de dados pessoais, 
encontra-se em constante ameaça, frente às explorações indevidas destes dados. Essa comunicação objetiva refletir os diplomas jurídicos 
referentes à proteção de dados, em perspectiva comparada, dos países em desenvolvimento, Brasil e África do Sul, para tecer questões relativas 
ao fortalecimento da soberania. Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória, sistematizada por meio da revisão bibliográfica e documental, 
a partir de análises da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18) brasileira e dos dispositivos jurídicos da África do Sul, disponíveis no site 
do Ministério da Justiça e Cidadania, Pensando o Direito. Tanto o Brasil quanto a África do Sul são característicos da Cooperação Sul-Sul (CSS), 
iniciada pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de articular Estados-nacionais em suas respectivas fases de desenvolvimento. 
Sistemas e legislações que versam sobre proteção de dados garantem a tutela do direito à privacidade, assim como potencializam a soberania 
nacional, tendo em vista o retorno do controle da privacidade ao povoado nacional. Na África do Sul existe legislação para a proteção de dados 
desde 2013, enquanto no Brasil o tema é regulado e aprovado somente em 2018. Entretanto, nenhuma lei do território sulafricano até então 
versou, especificamente, sobre o uso da Internet, enquanto no Brasil, em 2014, experimentava-se a primeira legislação específica sobre a 
matéria. Conclui-se que o Brasil e a África do Sul, na condição de países em cooperação e desenvolvimento, precisam aprimorar mecanismos 
de proteção à privacidade, para fortalecer vínculos entre si e com outros Estados. 

Palavra-chave: Proteção de dados. Estudo comparativo. Privacidade. Cooperação Sul-Sul. 
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DIREITO, DADOS PESSOAIS, POLÍTICAS DE COOKIES E DE PRIVACIDADE: ESTUDOS (N)ETNOGRÁFICOS 

 

Diego Márcio Ferreira Casemiro; Cristina Grobério Pazó 

 

Nessa comunicação apresentamos uma proposta de pesquisa a ser realizada entre o período de agosto de 2020 a agosto de 2021. Temos como 
pressuposição o fato de que a expansão da internet e os marcos regulatórios nacionais e internacionais determinaram os “termos e condições” 
e “políticas de privacidade e cookies” como ferramentas apropriadas da submissão individual às plataformas online. Isso porque a relação 
entre usuários/as e sites ou aplicativos encontrou-se esclarecida em contrato consentido entre as partes, na maioria das vezes, através da 
confirmação: “Eu aceito os Termos e Condições, Políticas de Privacidade e de Cookies”. Nossa pesquisa tem por objetivo analisar a relação 
entre os dados pessoais e os termos de condições e políticas de cookies e de privacidade que são assinados por usuários/as do jogo virtual 
Habbo Hotel. Com isso, traçar paralelos entre a proteção de dados pessoais e estes contratos, discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados 
(13.709/18) e seu amadurecimento no Brasil após a expansão da mesma nas relações internacionais. Por meio de técnicas da antropologia 
jurídica, com uso das abordagens de etnografia virtual, de observação participativa e de entrevistas, faremos períodos de campo online, para 
vivenciar contatos diretos com os/as usuários/as do jogo e investigá-los/as sobre suas respectivas passagens entre os contratos assinados: os 
termos de condições e as políticas de cookies e de privacidade. Partimos da hipótese de que os/as usuários/as do Habbo Hotel não possuem 
ciência das cláusulas dos contratos que assinam para jogar, e consequentemente ignoram seus direitos de privacidade e proteção de dados. 
Continuamos a hipótese pensando que, ao ignorar tais contratos, os/as jogadores/as o fazem para estreitar caminhos entre uma burocracia e 
o anseio de entrar no jogo para formar redes de entretenimento e sociabilidade. 
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DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XXI: A IMPORTÂNCIA DA EFETIVAÇÃO DO MECANISMO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Laryssa Faria; Pedro Henrique Sena Sayão 

 

A presente pesquisa aborda sobre a relevância da proteção de dados enquanto mecanismo de efetivação dos Direitos Humanos. Tem como 
finalidade demonstrar o assentamento da proteção de dados ao longo da história, assim como comprovar sua relevância aos direitos humanos. 
O problema apontado é: seria a proteção de dados a expressão máxima dos direitos humanos na Era da informação? Portanto, o projeto busca 
entender todo esse contexto e realidade, ao mesmo tempo que examina precedentes do Tribunal Europeu, bem como verifica se a legislação 
adotada e construída ao longo dos séculos vem, na prática, resguardando as informações pessoais dos indivíduos. A pesquisa proposta pertence 
à vertente jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo 
jurídico-interpretativo. Dessa maneira, o trabalho se propõe a analisar e aferir a importância da proteção de dados no continente europeu e, 
consequentemente, verificar a influência que este exerce perante as demais legislações do globo. O presente trabalho tem por objetivo 
demonstrar a consolidação da proteção de dados pessoais na legislação europeia, bem como comprovar sua relevância enquanto instrumento 
de proteção aos direitos humanos. Mediante o projeto desenvolvido, pode-se inferir que a proteção de dados – especialmente nos ambientes 
digitais – vem se tornando cada vez mais objeto de discussão internacional, gerando efeitos jurídicos não só para o direito doméstico dos 
países, mas também para o direito internacional. Portanto, nota-se que se faz imprescindível a ampliação do direito à preservação da intimidade 
pessoal para a esfera da vida virtual dos indivíduos – levando em consideração a autonomia dos cidadãos, mas também o princípio do 
consentimento – de modo que os direitos humanos na Era da Informação sejam, realmente, resguardados. 

Palavras-Chave: Proteção de dados. Direitos humanos. Era da informação. Direito à privacidade. Dignidade da pessoa humana. 
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AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS OCORRIDAS NO ÂMBITO JURÍDICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Laryssa Faria 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito ao bem-estar social. Todavia, as mudanças advindas do uso da tecnologia refletem 
que aqueles profissionais que não se adaptarem às novas demandas poderão estar à margem dessa Era Tecnológica, não tendo tal garantia 
assegurada na prática. Assim, a pesquisa aborda a temática das novas tecnologias no ramo jurídico. Tem como objetivo demonstrar como o 
contexto atípico vivido impacta as relações trabalhistas na área do Direito. O problema apontado é: como a modernização interfere no contexto 
jurídico? Portanto, o projeto busca entender toda essa realidade, ao mesmo tempo que analisa a possível exclusão de profissionais do campo 
jurídico que não se inserirem nessa Era da Informação. O trabalho que se propõe pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. No 
tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo jurídico-interpretativo. O raciocínio 
desenvolvido na pesquisa será predominantemente dialético. Nesse viés, tem-se que a existência de mecanismos que ajudam nos processos 
jurídicos, por meio da inteligência artificial, contribuem para uma maior celeridade da justiça. Contudo, é evidente que a notória modernização 
dos instrumentos jurídicos demanda altos investimentos – o que acaba por excluir dessa época digital pequenos escritórios de advocacia, bem 
como indivíduos que buscam acesso à justiça, mas que não possuem oportunidades de capacitação tecnológica; porém, é paradoxal que o país 
que almeja se tornar desenvolvido não conceda a devida assistência tecnológica ao seu corpo social. Mediante o exposto, conclui-se que a 
tecnologia veio para facilitar, e otimizar, a forma com que se opera as relações trabalhistas, sobretudo na esfera do Direito; no entanto, ainda 
é preciso examinar mais vigorosamente os impactos advindos da pandemia no que diz respeito às inovações tecnológicas, para que o direito 
ao bem-estar social não dê lugar ao fenômeno da exclusão digital.  

Palavras chave: Modernização. Direito. Era Tecnológica. Exclusão digital. 
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O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO CONDICIONADO À PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR  

 

Byanka Santos da Silva 

 

O acesso à justiça é um princípio relacionado ao Estado, não apenas ao Judiciário, mesmo que seja o órgão que, em última instância, dirige a 
promoção da justiça. A relação entre constituição e procedimentos será reexaminada a partir da lógica do pluralismo jurídico e do dogma da 
quebra do subjetivismo judicial. Contudo, a desjudicialização também pode ser utilizada como uma melhor escolha, pois é uma medida que 
visa reduzir os encargos das instituições judiciárias, promovendo a estabilidade social em determinados procedimentos. A alternativa que este 
trabalho apresenta é a plataforma de resolução de conflitos online consumidor.gov.br, ela é monitorada pela Secretaria Nacional do 
Consumidor - Senacon, assim, em toda a sociedade, essa ferramenta pode encaminhar diretamente as reclamações dos consumidores às 
empresas previamente cadastradas no sistema, que podem propor soluções para os problemas em até 10 (dez) dias. Ademais, não podemos 
ignorar o estímulo do NCPC à resolução de conflitos extrajudiciais (art. 3°, § 3°). Considerando a possibilidade de aprimorar a plataforma e 
ampliar seu escopo para outras empresas, a partir das sugestões aqui feitas, de que o exercício do direito de ação perante o Judiciário seja 
condicionado à prévia tentativa de solução do conflitos através da referida plataforma, desde que se trate de fornecedores previamente 
cadastrados no sistema e que tenham histórico razoável de solução extrajudicial de litígios nesta plataforma. O método de pesquisa deste 
trabalho é a dedução hipotética, que consiste em hipóteses temporárias, pois pode ser questionada no futuro, sendo necessárias novas 
expressões de problemas e hipóteses. Em conclusão, uma série de estudos tem sido feita a partir da plataforma consumidor.gov.br como um 
novo método de resolução de conflitos, a saber, a mediação on-line. Com o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, fica claro que o sistema 
judiciário precisa ser desjudicializado, e a notoriedade desse novo método ficou comprovada. 
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A TECNOLOGIA JURÍDICA E O NOVO RUMO DO JUDICIÁRIO 

 

Cinthya Xavier dos Santos Alves; Gabriel Queiróz Assunção 

 

O presente estudo visa apresentar o novo rumo do sistema judiciário, e a real necessidade da adequação dos operadores do direito às novas 
tecnologias. A nova realidade social e digital traz consigo a necessidade de atualizações e dinamismo, sendo necessário compreender as novas 
estratégias e modelos de diferenciar as estratégias do mercado contemporâneo. A tecnologia vem como uma geradora de oportunidades, uma 
vez que essas criam novos contextos e novas soluções. Nota-se que as profissões jurídicas não se isentaram dos impactos das tecnologias, 
gerando em impasses entre a prática do jurídico tradicional e a adesão da tecnologia. Nesse sentido, é visível as mudanças radicais no âmbito 
jurídico, o que já está acontecendo, devido a fatores como questão econômica e celeridade do sistema judiciário. Foi utilizado o método 
de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar a adesão da tecnologia no âmbito judiciário, partindo de uma revisão bibliográfica 
composta por artigos científicos publicados sobre temática, e ficou claro que no âmbito jurídico brasileiro a tecnologia se torna mais necessária, 
como mostra o desafio provocado pela pandemia gerada pelo Covid-19, e o isolamento social, gerando a necessidade da continuação do 
movimento da “máquina jurídica”, ficando mais evidente o rumo que a inovação tecnológica tem levado, o qual impõe a adequação às novas 
tecnologias, não apenas como auxílio, mas necessidade. 
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FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DA (IN)EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Alexandre Wolney Costa Santos Júnior; Eduarda Emeliana Tereza Barbosa de Araújo; Maria Victória Menezes de Mesquita 

 

A presente análise parte de uma relação entre tecnologia e direito do trabalho, tendo por objetivo estudar o fenômeno da uberização a partir 
de uma relação de causa e consequência. A temática é desenvolvida com embasamento nos conceitos de precarização do trabalho e da 
economia compartilhada. Dentro desse contexto, o trabalho guia-se pela seguinte problemática: Diante da impossibilidade do reconhecimento 
do vínculo empregatício entre os aplicativos de delivery de comida e entregadores, tal situação ocasionaria a inefetividade dos direitos 
fundamentais desses trabalhadores? Assim, o objeto central do estudo parte da hipótese de que os direitos fundamentais desses entregadores 
estão sendo violados em virtude da ausência do reconhecimento da relação de emprego. Destarte, o ordenamento jurídico brasileiro visa 
assegurar o mínimo existencial e a melhor condição social de todo e qualquer trabalhador, sobretudo a dignidade humana e a valorização do 
trabalho, bem como inibir que a prática venha a precarizar as relações trabalhistas. Para tanto, utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo, 
além de se tratar de uma pesquisa qualitativa. 

Palavra-chave: Uberização. Direitos fundamentais. Vínculo empregatício. 
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DISCUSSÕES ACERCA DA INSUFICIÊNCIA LEGISLATIVA PARA REGULAMENTAR A INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Kathlen Mélloni Gomes Cruz 

 

Essa pesquisa científica, pretende apontar a insuficiência legislativa para regulamentar a inteligência artificial (I.A), como também, analisar a 
necessidade de impor limites à robótica, regendo os atos considerados infrações penais, assim como indicar os dilemas encontrados pelos 
juristas para estabelecer as sanções correspondentes. Pela análise da evolução da Inteligência Artificial, conclui-se que quanto mais complexas 
forem as soluções apresentadas pelas máquinas para os dilemas com os quais elas serão confrontadas, se espera que o Direito avance também 
para buscar compreender como o ordenamento jurídico deve reagir à sua atuação. Contudo, no presente momento estudado, há uma 
insuficiência legislativa para reger essas máquinas, por motivos que podem ser resumidos em dois principais pontos. Em primeiro lugar, a 
alienação por parte da maioria dos seres humanos, que consideram a “sociedade robótica” puramente fictícia, o que não é bem verdade. 
Atualmente, a inteligência artificial faz parte da nossa vida cotidiana e podemos vê-la presente em lugares simples, como serviços de 
atendimento ao consumidor ou em aparelhos celulares mais atuais que contam com sistemas inteligentes como o “ok Google”, “Siri”, e a “Alexa”. 
Em segundo lugar, estabelecer normas sancionadoras para a inteligência artificial perpassa por dilemas que, até hoje, os estudiosos do assunto 
não chegaram a um consenso. Atribuir personalidade jurídica à I.A, culpar o programador, ou punir do dono do sistema? Esse dilema, ainda 
não tem solução. A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi 
escolhido, na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa será 
predominantemente dialético. Dessa maneira, a pesquisa propõe esclarecer como o Direito vai se adequar para manter a ordem e garantir a 
segurança da população se sistemas de inteligências artificiais, atuando por “consciência” própria ou como meio, violarem as normas jurídicas.  

Palavra-chave: Direito. Inteligência Artificial. Infrações penais. Insuficiência legislativa. 
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VIESES COGNITÍVOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE OS LIMITES DE SE UTILIZAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 
COMO FOMENTO DE RESOLUÇÃO DE PROCESSOS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE DEBIASING PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 

Michele Alves de Carvalho 

 

O ambiente jurídico brasileiro se mostrou eficiente até certo momento ao passo que o volume de processos vem atingindo seu ápice, fazendo 
com que o Estado deixe de realizar uma prestação jurisdicional moderna e célere conforme preceitos da Constituição da República de 1988 e 
com o Código de Processo Civil de 2015 que consolidou no âmbito processual princípios elencados na Carta Magna, promovendo a fusão de 
um processo democrático e sincrético. Ademais, a introdução da Inteligência Artificial cresceu sem critérios nítidos revelando que existem 
riscos ao devido processo legal ao se manejar softwares enviesados, fazendo com que os algoritmos sejam parciais. O método utilizado foi o 
teórico documental com técnica dedutiva com análise bibliográfica, legal, leitura de teses e artigos acadêmicos. Diante do exposto delineou-
se como objetivo geral a possibilidade de utilizar tais programas para dar andamento aos feitos; como segundo objetivo pretendeu-se analisar 
se tais sistemas estariam em consonância com uma tomada de decisões imparciais e como terceiro objetivo, buscou-se questionar os vieses 
dos softwares e dos julgadores, elencando vias para minimizá-las e os meios de dar transparência aos processos. A finalidade da pesquisa é 
concluir se, através da accountability e de técnicas preventivas e corretivas de debiasing esses programas poderiam atuar de forma limitada 
através da análise ética aliada ao fomento da resolução de lides. Concluiu-se que a Inteligência Artificial deve se limitar a área que requer 
baixo grau de tomada de decisão, não podendo substituir a atividade do magistrado que é complexa por aquela, sob o risco de se incorrer em 
violação de direitos e princípios constitucionais. 
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O EMOJI COMO ELEMENTO DE PROVA NA JUSTIÇA BRASILEIRA A PARTIR DA ANÁLISE DISCURSIVA DO EMBATE ENTRE CARLOS 
BOLSONARO E JOICE HASSELMAN NO TWITTER 

 

Raian Mateus Castelo Branco Costa; Vitória Sousa Pilar 

 

Com registros de ocorrência antes mesmo da escrita, os símbolos imagéticos falam pelos seres humanos e auxiliam a expressar emoções e 
transmitir mensagens. A medida em que os emojis consolidam-se como um novo alfabeto universal, o mundo jurídico se depara com a 
possibilidade de que essa comunicação sirva não apenas como elemento de prova para fatos antijurídicos, mas também produza os fatos em 
si. O presente artigo objetiva dissertar sobre o protagonismo que esses pictogramas passaram a assumir no meio digital, aonde se observa a 
ocorrência cada vez mais frequente de eventos anteriormente restritos a vida privada. Nesse sentido, recorre-se ao episódio que ficou 
conhecido como Guerra dos Emojis, ocorrido no ano de 2019 na rede social Twitter, para analisar enfaticamente a proteção da honra subjetiva 
no ambiente virtual a partir da aceitação dos signos não-escritos pelas cortes brasileiras. Para tanto, empregou-se metodologia qualitativa e 
descritiva. Realizou-se a análise linguístico-discursiva de conteúdo e contexto em que ocorreu o conflito, e utilizou-se pesquisa em bibliografia 
linguística e jurídica, com auxílio de levantamento jurisprudencial para estabelecer a tendência decisional dos magistrados brasileiros frente 
a questão.  

Palavras-chave: Crimes contra a honra. Emojis como elementos de prova. Judicialização de crimes virtuais. Tribunais brasileiros. 
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REALIDADE E PROJEÇÕES DO DIREITO ESPACIAL NO SÉCULO XXI: O DESAFIO DA CRESCENTE MILITARIZAÇÃO DO ESPAÇO SIDERAL  

 

João Gabriel Dias Arruda Vieira Dantas 

 

O Direito Espacial Internacional (DEI), definido como a parte do direito que se aplica às atividades espaciais, teve suas bases lançadas em 1967 
através do Tratado do Espaço Sideral, com destaque às participações das hegemonias Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Não obstante, pelo seu artigo IV, tal âmbito se firmou, ao menos em matéria de utilização do espaço para fins 
militares, de maneira aparentemente abrangente. Hodiernamente, a configuração das relações internacionais já não é a mesma do período da 
Guerra Fria, tampouco as tecnologias utilizadas pelas atividades espaciais, notadamente mais desenvolvidas. Assim, importa dizer que as 
condutas de potências mundiais – aqui representadas principalmente pelos EUA, com recente instituição da força militar autônoma United 
States Space Force (USSF), e China – são alarmantes indícios do problema atinente aos contrapontos entre as normas da referida área e a 
fatualidade em matéria de armamentismo espacial contemporâneo, possivelmente pondo as intenções do Tratado do Espaço progressivamente 
em cheque. Nesse sentido, o presente estudo se utiliza de uma metodologia de abordagem indutiva, método tipológico e pesquisa qualitativa 
através da documentação indireta da legislação internacional, bibliografias e de notícias para explorar a que ponto estaria o DEI constituído, 
consolidado e apto para regular a crescente militarização espacial, identificando seu momento atual e projeção de desafios. Para tanto, possui 
os objetivos principais de: analisar o Tratado do Espaço, em especial a abrangência do seu art. IV e possíveis modos pelos quais os Estados 
podem contorna-lo; elencar as condutas estatais militares hodiernas que apontam à necessidade de atenção pelo Direito Espacial; e indagar 
qual seria a melhor maneira para guiar tal âmbito à superação das adversidades esboçadas. Dessarte, tem-se enquanto hipótese que, acima 
de tudo, para alcançar seus objetivos, o DEI deverá passar por transformações atinentes à sua assertividade. 
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ERA DOS DADOS: AS IMPLICAÇÕES DA DEFICITÁRIA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

   

Lara Miranda Caloy 

 

A presente pesquisa que se pretende desenvolver é a deficitária proteção do direito à privacidade de dados pessoais, principalmente em 
tempos de pandemia. Desse modo, o problema a ser abordado é quais os efeitos jurídicos e sociais da captação de dados pelas plataformas 
digitais, haja vista, o considerável aumento do uso destas durante a pandemia de COVID – 19. Quanto aos objetivos, a pesquisa visa analisar 
o rol legislativo que assegura o direito à privacidade, analisar os impactos na vida dos usuários frente a exposição de seus dados pessoais e 
avaliar possíveis mudanças com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.  No que concerne a metodologia, o estudo que se propõe 
pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Witker (1985) e 
Gustin (2010), o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido será predominantemente dedutivo. Quanto à natureza dos dados, o projeto 
de pesquisa se baseia em dados secundários. Além disso, se trata de uma pesquisa teórica. No que tange aos resultados alcançados, é mister 
destacar que o Brasil ainda possui uma legislação deficitária em relação a proteção de dados, o que ficou ainda mais evidente com a instalação 
da quarentena e as consequentes mudanças na vida da população, como o home office e o ensino a distância. Neste ínterim, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (2018), ainda em vacatio legis, poderia fornecer muitas soluções para problemas como a usurpação de dados pessoais por 
plataformas digitais durante o home office, porém, não estando em vigor durante a pandemia, os indivíduos se encontram desamparados. 
Neste diapasão, urge medidas que revertam esta realidade; tais como esta pesquisa que ainda se encontra em estágio inicial e, portanto, as 
conclusões são parciais, mas podem levar grande conhecimento a população e assim, garantir a proteção de todos. 
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A SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL INTERNACIONAL:  
UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O SISTEMA CRIMINAL ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DE ROMA 

 
Victor Braga de Andrade Mendonça 

 

A Criminologia Crítica, de autores como Baratta, Nilo Batista, e Zaffaroni, tem por um dos seus alicerces a afirmação de que a seletividade, no 
que tange à escolha de indivíduos para serem ou não julgados por dado tribunal criminal, é cultura arraigada no sistema jurídico vigente. No 
Direito Penal doméstico, as condições sócio-econômicas e étnico-raciais do indivíduo são peças chave pra determinação desta seletividade, 
englobando desde ações investigatórias, como simples abordagens policiais, até as instâncias de julgamento propriamente ditas. Na esfera 
internacional, mesmo sendo o sistema penal para julgamento de indivíduo construção recente, datando do final do século XX e início do 
século XXI, esta nova estrutura jurídica já carrega consigo uma certa desconfiança por parte da comunidade internacional, seja por delegar ao 
Tribunal Penal Internacional um poder que é entendido por muitos Estados como expressão de sua soberania: o poder de julgar seus cidadãos, 
seja pela carga política que estes julgamentos podem trazer consigo. Este estudo, contudo, investiga uma questão ainda mais delicada que 
coloca em xeque alicerces da ordem penal estabelecida pelo Estatuto de Roma: a seletividade do TPI no que tange a nacionalidade dos 
cidadãos julgados. Busca-se, por meio de uma metodologia tanto quantitativa quanto qualitativa, por uma análise indutiva tanto bibliográfica 
quanto ex-post-facto, averiguar se o TPI tem por preferência o julgamento de indivíduos de países subdesenvolvidos em detrimento de cidadãos 
de países desenvolvidos, seja por temor de represália de Estados regentes da ordem mundial vigente, seja pela normalização estrutural do 
juízo condenatório de povos por séculos considerados inferiores. A comprovada seletividade das decisões Tribunal Penal Internacional poderá 
causar um colapso no sistema estabelecido pelo Estatuto de Roma, tendo em vista o surgimento de uma justificativa plausível que Estados, 
principalmente do Sul econômico, poderão arguir para a denúncia do mencionado Tratado.  

Palavras-chave: Seletividade. Tribunal Penal Internacional. Criminologia Crítica.  
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DESAFIOS À COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PERANTE O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:  
UM ESTUDO DO CENÁRIO AFRICANO A PARTIR DO CASO OMAR AL-BASHIR 

 

Caio Gustavo de Almeida 

 

Para que obtenha o cumprimento de seus mandamentos, o TPI necessita da cooperação jurídica. Isso porque a Corte carece de força policial 
própria e necessita da assistência de Estados e Organizações Internacionais para levar suspeitos a julgamento e cumprir mandados de prisão. 
Embora a cooperação seja um pilar essencial da atuação do TPI, estudos indicam que um dos maiores problemas que enfrenta a Corte é a falta 
de cooperação dos Estados-parte. Um caso paradigma é o do sudanês Omar al-Bashir, primeiro Chefe de Estado com mandado de prisão 
expedido pelo referido Tribunal. Em 2009 e 2010, al-Bashir foi responsabilizado por crimes contra a humanidade e genocídio, tendo mandados 
de prisão ordenados. Chama atenção o fato de que uma década se passou e o ex-presidente não foi preso, tendo continuado a transitar em 
outros países, pois realizou 65 viagens oficiais desde o primeiro mandado de prisão até 2016. Parte-se de uma análise institucional-normativa 
do TPI para, em seguida, estudar os motivos da não cooperação por parte dos Estados africanos. Assim, faz-se uso da pesquisa bibliográfica e 
da análise direta de documentos – decisões, pronunciamentos, etc – que envolvem o caso, além de notícias jornalísticas e documentos que 
revelem os bastidores das visitas. O objetivo central é estudar a problemática que envolve a cooperação jurídica internacional dos Estados 
africanos com o TPI, destacando o protagonismo do caso al-Bashir nesse cenário. Observa-se que a possível seletividade da atuação do TPI 
acaba por fomentar uma relação de desconfiança entre os países africanos e o Tribunal. Os líderes africanos destacam que uma visão 
ocidentalista acerca da justiça e dos direitos humanos rege a atuação do TPI. Parte-se da hipótese de que diferenças culturais e a falta de 
compreensão, por parte dos julgadores, da noção africana de justiça é um impasse entre os africanos e a jurisdição internacional.   

Palavra-chave: África. al-Bashir. Cooperação Jurídica Internacional. Tribunal Penal Internacional. 
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O CASO BOLSONARO NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

Amanda Sales da Silva Cavalcante 

 

Tenciona-se analisar os potenciais resultados dos pedidos de investigação feitos pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e pela Associação 
Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) ao Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o Presidente Bolsonaro por suas ações e omissões 
frente a crise do COVID-19. Tanto o PDT quanto a ABJD basearam seus pedidos de abertura de investigação criminal sob o mérito do 
cometimento de Crime contra a Humanidade, Art. 7, alínea “k” do Estatuto de Roma. Considera-se crime contra a humanidade atos descritos 
que sejam cometidos no quadro de ataque generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil – nesse caso, atos desumanos que 
causem intencionalmente grande sofrimento, ou que afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental dos civis. Considera-
se, aqui, um estudo acerca do TPI, seu histórico, abrangência e jurisdição dentro no cenário internacional, a partir de revisão bibliográfica, 
especialmente em relação à responsabilidade individual de líderes políticos como o Presidente Bolsonaro, a complementariedade do tribunal, 
além da análise da construção feita pelo PDT e pela ABJD através das suas próprias peças. Objetiva-se inferir a legitimidade, pertinência e 
linha de argumentação utilizada nos pedidos de averiguação criminal, bem como a viabilidade da acusação. Pode-se apontar a hipótese de 
acolhimento ou não acolhimento, e de que forma as consequências serão importantes dentro da política nacional e internacional. Observa-se, 
desde logo, que a conduta do Presidente da República é extremamente problemática, e uma condenação seria possível. No entanto, muita da 
fundamentação utilizada pauta-se na legislação doméstica, que pouco colabora na decisão do TPI enquanto instituição adjudicatória 
internacional. Entende-se que a situação do país é frágil em aspectos variados, e tratar sobre o direito internacional como uma faceta jurídica 
proeminente é essencial dentro de uma conjuntura eminentemente global. 

Palavra-chave: Tribunal Penal Internacional. Presidente Bolsonaro. COVID-19. Crimes contra a humanidade. 
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ENTRE A EXPANSÃO E A EFETIVIDADE DO SISTEMA PENAL INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DA DECISÃO DO TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL SOBRE A INVESTIGAÇÃO DA DEPORTAÇÃO FORÇADA DO POVO ROHINGYA 

 

Gabriel Santiago dos Santos Gonçalves 

 

Em 14 de novembro de 2019, a Câmara de Instrução III do Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizou o prosseguimento da investigação 
proposta pela Promotoria acerca de supostos crimes contra à humanidade cometidos contra o povo Rohingya nos Estados de Myanmar e 
Bangladesh. A decisão foi recebida de forma heterogênea no cenário internacional. De um lado, foi alvo de críticas, principalmente pelo 
governo de Myanmar, por abarcar possíveis crimes cometidos no território do país, que não é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, não 
se encontra submetido à jurisdição do TPI. De outro lado, foi veementemente comemorada, por sinalizar uma postura proativa do Tribunal 
frente à um cenário de graves violações de direitos humanos, que culminou na deportação forçada de 600.000 a 1.000.000 de Rohingyas de 
Myanmar para Bangladesh. Nesse panorama, o presente artigo se dedica a analisar os contornos da aludida decisão, sobretudo no tocante à 
controvérsia de jurisdição territorial dos supostos crimes cuja ocorrência se deu em Myanmar, aferindo, também, a eficácia de eventuais 
processos criminais que exijam a colaboração de autoridades birmanesas ou que culminem na condenação destas. Para tal, adotou-se o método 
jurídico-interpretativo, por meio da aferição qualitativa de elementos jurisprudenciais e bibliográficos, conduzindo à conclusão de que a 
decisão do TPI não extrapolou os limites de jurisdição definidos pelo Estatuto de Roma, mas que eventuais processos que desemboquem das 
investigações da Promotoria podem encontrar percalços, especialmente se demandarem colaboração ou tiverem como alvos autoridades do 
governo de Myanmar, que já demonstrou não estar predisposto a auxiliar os trabalhos do Tribunal. 

Palavra-chave: Direito Internacional Penal. Tribunal Penal Internacional. Situação em Bangladesh/Myanmar. Jurisdição territorial. Estados não-
signatários do Estatuto de Roma. 
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A EXECUÇÃO DAS PENAS GRAVES NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 
 

Janete da Silva Rodrigues; Malye Palácio Clemente 
 

O Tribunal Penal Internacional é uma instituição independente, e tem como escopo julgar os crimes gravosos, desde que apresentem interesse 
internacional e não sejam objeto de investigação ou julgamento em seu país de origem, sendo eles, os crimes de genocídio, os crimes contra 
a humanidade e os crimes de guerra. A princípio o TPI pode julgar qualquer situação sem que haja a interfere ̂ncia do país originário, privilégios 
e imunidades, o que permite a responsabilização de ministros, parlamentares entre outras autoridades, incluindo o Chefe de Estado 
(Presidente). Desta feita, advém a indagação: Qual a atuação deste tribunal perante os países quando se trata de penas gravosas? 
Anteriormente, essas penas eram definidas como a morte e a prisão perpétua; atualmente, se resume apenas a última, pois, em razão dos 
Direitos Humanos e do direito à vida o TPI não executa a pena de ceifo da vida. Este Tribunal obtém 122 países-membros que, regido pelo 
Estatuto de Roma, possui jurisdição automática referente aos crimes de genocídio, quanto aos outros crimes haverá a necessidade de 
unanimidade dos países-membros no posicionamento a favor das punições severas. Destaca-se que, embora a Constituição brasileira não 
permita a prisão perpétua, esta poderá ser aplicada pelo TPI aos crimes de extrema gravidade, sob o critério de aderência do Brasil ao Estatuto 
de Roma, havendo a entrega do acusado a corte para julgamento. O objetivo do resumo é trazer, de maneira sucinta, o esclarecimento sobre 
a independência de julgamento da corte e sua competência de atuação perante os países, o que indubitavelmente instiga a iniciação da 
pesquisa. Portanto, o critério metodológico utilizado para realizar esta reflexão reside no método indutivo, partindo-se de uma abordagem 
informativa. É forçoso concluir, que há relevância no respeito ao Princípio da Prevalência dos Direitos Humanos, em consonância com as 
legislações internas dos respectivos países conveniados.  

Palavra-chave: Corte Independente. Direitos Humanos. Legislação Internacional. Penas Graves. Tribunal Penal Internacional.  
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PREEMPÇÃO E PREVENÇÃO: BREVE ANÁLISE DA LEGÍTIMA DEFESA ANTECIPATÓRIA NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Belisa Carvalho Nader 

 

O artigo visa a analisar, mediante pesquisa bibliográfica qualitativa e estudo de casos, o reconhecimento da legítima defesa antecipatória pelo 
direito internacional, a partir das suas modalidades preemptiva e preventiva. O instituto da legítima defesa, como direito inerente ao Estado, 
está previsto na Carta da ONU, que permite a resposta estatal a ataque armado injusto a ele direcionado. A legítima defesa antecipatória, como 
ação anterior ao ataque, não é positivada pelo direito internacional, mas derivada do direito costumeiro. Essa vertente antecipatória, todavia, 
não é isenta de dificuldades, já que a falta de critérios objetivos gera abusos na sua utilização, correspondendo a uma real ameaça à paz e à 
segurança mundiais. Vislumbra-se, portanto, a importância de se bem definir a legítima defesa antecipatória. Afastando-se de análise 
meramente teórica, imprescindível é avaliá-la a partir de sua aceitação pela comunidade internacional, em especial pelos órgãos competentes. 
Para tanto, parte-se do enquadramento legal da legítima defesa no direito internacional, no intuito de caracterizá-la como ação 
verdadeiramente defensiva e, não, ofensiva. Em seguida, desenvolve-se a legítima defesa antecipatória, identificando a sua consagração no 
direito consuetudinário, assim como as suas modalidades preemptiva e preventiva. Por fim, analisa-se a sua aceitação na prática internacional, 
mediante alguns casos, nomeadamente decisões da Corte Internacional de Justiça e resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de 
Segurança da ONU. Conclui-se, ao final, que a legítima defesa antecipatória é admitida pela comunidade internacional, legitimamente e com 
caráter eminentemente defensivo, na sua espécie preemptiva. Relativamente à legítima defesa preventiva, afere-se que, numa perspectiva 
legal, o entendimento prevalecente é o da sua não incorporação, em razão do perigo de se possibilitar ações verdadeiramente agressivas. 
Numa perspectiva real e prática, por sua vez, a aplicação da legítima defesa preventiva, por vezes, é justificada, em razão das exigências do 
caso concreto e da dinâmica internacional. 

Palavras-chave: Direito internacional. Uso da força. Crime de agressão. Legítima defesa preemptiva. Legítima defesa preventiva.  
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WHISTLEBLOWING E DELAÇÃO PREMIADA: UM ESTUDO COMPARADO 

 
Rafaella Silveira; Guilherme Augusto Correa Rehder 

 

A presente pesquisa tem como objetivo fazer um estudo comparado entre os institutos de combate à corrupção: whistleblower e delação 
premiada. O primeiro ainda não possui uma lei específica e regulamentada no Brasil, porém teve como berço os EUA e a Inglaterra. Já o 
segundo fora importado pelo Brasil dos EUA. A grande diferença entre estes dois institutos, é justamente quem é o denunciante. Enquanto em 
uma legislação de whistleblowing, o denunciante é um cidadão comum da sociedade que não visa atenuação de uma pena, mas sim uma 
diminuição da corrupção na comunidade em que vive, na delação premiada, é alguém envolvido com o crime que está sendo 
investigado/julgado aqui, o colaborador objetiva uma diminuição de pena, ou, em alguns casos, até mesmo o perdão judicial. Elencou-se como 
problema de pesquisa a seguinte questão: qual dos dois institutos traz mais benefício para sociedade e para o combate à corrupção por meio 
de um processo penal justo? A fim de responder a pergunta estipulada, faz-se necessário explorar as principais diferenças entre as duas leis, 
para isso, os objetivos específicos foram divididos em dois principais tópicos: o primeiro cuida do surgimento histórico de cada instituto e o 
segundo, aponta as características de cada legislação, como elas funcionam, e, as diferenças pontuais de cada instrumento. A hipótese é de 
que a utilização de uma legislação de whistleblowing possa ser mais eficaz para o combate à corrupção, vez que não se utiliza de informações 
prestadas por acusados envolvidos no crime investigado, além de que este tipo de legislação incentiva – de certa forma – a prática da 
cidadania e uma conduta mais ativa do cidadão na sociedade. Até o momento, os resultados estão indo no sentido de confirmar a hipótese em 
países como os EUA. O método utilizado será o hipotético-dedutivo, com base levantamento bibliográfico. 
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GENOCÍDIO: DA TIPIFICAÇÃO AO USO POLÍTICO 

 

Larissa Kröner Bresciani Teixeira; Felipe Nicolau Pimentel Alamino; Marco Aurélio Moura dos Santos 

 

Normatizado pela Convenção de Repressão e Prevenção contra o Crime de Genocídio, em 1948, o termo genocídio é pauta central em diversos 
debates políticos atuais, sobretudo no Brasil. No contexto do direito internacional penal, o genocídio configura-se como atos cometidos com 
a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A problemática da pesquisa é que, uma vez tipificado, 
os massacres ocorridos com aquela finalidade passaram a poder ser enquadrados em um tipo penal autônomo, todavia, a suposta imprecisão 
dada ao termo, principalmente nos contextos políticos, desconfiguraria a essência deste tipo penal. O presente trabalho visa apresentar a 
evolução jurídica da terminologia e de seu tipo penal, enfatizando os seus usos durante o século XX. Ademais, será realizada comparação do 
significado do termo jurídico do crime de genocídio e da sua utilização no cotidiano político e midiático brasileiro com as notificações contra 
o atual presidente do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Assim, o objetivo geral do presente trabalho é averiguar a quais atos e fatos 
encontramos vinculados a expressão “crime de genocídio” em notícias e reportagens, para que seja possível comparar com a sua terminologia 
no direito internacional penal. As referências bibliográficas principais utilizadas serão Antonio Cassese e William Schabas. A metodologia será 
a hipotética dedutiva, com uma análise qualitativa, a partir da revisão bibliográfica e de fontes primárias. À guisa de resultados preliminares, 
observa-se que, muitas vezes, o termo genocídio é utilizado no lugar de crimes contra a humanidade e sem, ao menos nos informes, demonstrar 
nexo causal, animus e mens rea, os quais são critérios que tipificam o crime de genocídio, uma vez que não há a modalidade culposa. 
Aparentemente, o objetivo do uso do termo é impactar a sociedade mesmo sem seguir criterioso uso do termo, fugindo da correta definição. 
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TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA E KOSOVO: 
 UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA DE JÜRGEN HABERMAS SOBRE A CONTROVERSA INTERVENÇÃO OTAN EM KOSOVO 

 
Estela Cristina Vieira de Siqueira 

 

Durante a última década do século XX, múltiplos foram os conflitos sujeitos a intervenções humanitárias – dentro das hipóteses de ações 
humanitárias, sendo necessariamente militares, e dentro do escopo de prevenir violações aos princípios de direitos humanos. Um dos episódios 
mais controversos relacionados a esse tipo de ações internacionais foi consequência da Guerra dos Balcãs, e de decisões internacionais 
relacionadas à situação, especialmente o conflito separatista de Kosovo, com a intervenção das tropas da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte para a expulsão das tropas Sérvias, tendo o conflito se encerrado em 1999. Contudo, mesmo hoje, há intensas discussões acerca da 
legitimidade e da legalidade do envio das tropas da OTAN à região, já que é considerada uma violação ao procedimento do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, órgão responsável pela manutenção do mandato institucional da ONU e eventual autorização de intervenções 
para mantê-lo, conforme as brechas na Carta das Nações  Unidas. É necessário realizar algumas considerações quanto à composição do 
conselho, propriamente dito, já que apenas 5 membros – os P-5 – têm o poder de vetar resoluções – exatamente os 5 países a vencer a 
Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, compreende-se que as decisões do CSNU são tomadas por um instituto bastante conhecido da Teoria 
da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas: o consenso. Levando isso em consideração, seria possível, em um órgão com um desequilíbrio de 
poder tão expressivo, dizer que há espaço para a ação comunicativa – especialmente na análise do caso de Kosovo? De forma a proceder da 
melhor maneira com análise do tema, o presente estudo adora o método analítico dedutivo de pesquisa, utilizando-se da pesquisa bibliográfica 
como técnica, juntamente à revisão de literatura. 
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O LUGAR DOS TRIBUNAIS HÍBRIDOS NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

Ana Carolina Menezes de Oliveira; Mariana Rocha Barreto 

 

Os denominados Crimes Internacionais são aqueles que buscam punir agressões aos princípios básicos dos direitos humanos, que são 
protegidos em toda a comunidade internacional. Atualmente, o Tribunal Penal Internacional é responsável por punir os Crimes contra a 
Humanidade, o Genocídio, os Crimes de Guerra e o Crime de Agressão. Porém, em momentos de crise política e institucional, alguns países do 
globo se viram em situações de enfraquecimento político e estrutural, e recorreram à comunidade internacional para conseguir julgar e punir 
os responsáveis pelas transgressões, mas não por intermédio do TPI. Nessa situação, surgiram os Tribunais Híbridos, que mixam jurisdições e 
membros nacionais e internacionais, tendo como exemplos o do Líbano, do Camboja e o de Serra Leoa. O objetivo desse trabalho é ponderar 
porque, mesmo com a consolidação do Tribunal Penal Internacional, ainda existe espaço para o uso dos Tribunais Híbridos. Para tal, utilizou-
se o método bibliográfico, com consultas em fontes secundárias, como livros e artigos. Observou-se que o contexto em que esses tribunais se 
apresentam é consideravelmente diferente, sendo que os Tribunais Híbridos também cumprem um papel de fortalecimento das instituições e 
reconstrução dos Estados afetados. Já o TPI, por trabalhar distante da população do país em questão, já que possui sede fixa em Haia, não 
possibilita o auxílio à reestruturação do sistema judiciário dos Estados da maneira que um Tribunal Híbrido é capaz. Além disso, o TPI necessita 
que o país seja signatário do Estatuto de Roma, enquanto os acordos que criam os Tribunais Híbridos são específicos para cada um dos casos. 
Desse modo, percebe-se que ambos os tribunais servem a diferentes contextos dentro do Direito Penal Internacional. Isso se dá à proximidade 
que os Tribunais Híbridos oferecem ao país, à flexibilidade em ter seus próprios acordos e ao legado de justiça e de fortalecimento institucional 
que oferecem.   
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A DURAÇÃO PROTELATÓRIA DA INVESTIGAÇÃO PENAL COMO VIOLAÇÃO A DIREITO HUMANO:  A INFLUÊNCIA DO DIREITO PENAL 
INTERNACIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E AS TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 

 
Roney Olimpio Barbosa Junior 

 

O presente estudo tem, por objetivo, analisar a falha concretização do direito à duração razoável do processo investigatório no ordenamento 
jurídico pátrio, bem como o reconhecimento de tal garantia penal como direito humano no âmbito internacional. Em que pese a jurisprudência 
internacional oriunda principalmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) 
reconheça a duração razoável do processo investigatório como um direito humano, tal garantia não se faz presente no ordenamento jurídico 
pátrio. Inclusive, em sede do Inquérito nº4.419/DF, o Min. Gilmar Mendes aduziu não haver, na legislação brasileira, qualquer delimitação 
normativa que estipule prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal. Por outro lado, com a iminência da Lei 
de Abuso de Autoridade (nº13.869/2019), em específico por meio do artigo 31, buscou-se penalizar a autoridade que, de forma imotivada e 
sem justificativa, estenda ou procrastine a investigação em prejuízo do investigado. Por sua vez, ainda que tal lei aparente ser a solução para 
a questão suscitada, vê-se que essa disposição normativa encontra-se cheia de lacunas, uma vez que, inclusive, ainda deixa em aberto a 
delimitação de lapso temporal para finalização das investigações. Dessa forma, buscou-se, ao analisar os pontos omissos e as lacunas presentes 
na Lei de Abuso de Autoridade, encontrar jurisprudência internacional, doutrinas e normas estrangeiras capazes de indicar caminhos exequíveis 
para a concretização do direito à duração razoável do processo investigatório como direito humano no Brasil. Com efeito, veja-se que é rico o 
posicionamento do TEDH e da CIDH capaz de exemplificar em quais pontos a violação à duração razoável do processo investigatório fere um 
direito humano, servindo, portanto, como feito basilar e, consequentemente, fonte de preenchimento das lacunas do ordenamento jurídico 
pátrio. 
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Fábio Segala de Souza; Humberto Goulart Neto 
 

 
As forças policiais que atuam em região de fronteira frequentemente deparam-se com crimes praticados em flagrante delito nos quais o autor, 
na tentativa de livrar-se solto, adentra o território de nação estrangeira. Assim, formulou-se o problema: Será legal a captura de criminoso 
efetuada por policial que, de boa fé e desconhecendo que adentrou em país estrangeiro, efetua a prisão em flagrante delito? O método de 
pesquisa utilizado foi o dedutivo. A pesquisa é aplicada, com objetivo exploratório-explicativo, de abordagem qualitativa e procedimento 
bibliográfico. O objetivo geral é demonstrar que as circunstâncias especiais da questão permitem a legal e regular captura. Formulou-se uma 
única hipótese que foi confirmada. A pesquisa justifica-se porque a prisão ilegal importa em relaxamento do flagrante. O Brasil possui fronteira 
com 10 países da América do Sul e, em muitos destes trechos, especialmente na “fronteira seca”, não há conglomerados urbanos ou geográficos 
delimitadores, resumindo-se a simples marcos legais que podem facilmente confundir os agentes sobre os limites. Em situação judicial, a 
prisão em país estrangeiro só é possível mediante carta rogatória ou mandado de captura internacional. Todavia, em se tratando de prisão em 
flagrante delito, que por essência não decorre de ato judicial, relevante é a ação de captura e não a discussão sobre prorrogação da jurisdição; 
discussões de competência do juízo são postergadas a uma segunda fase.  Em 2019 foi firmado o “Acordo de cooperação policial aplicável aos 
espaços fronteiriços do Mercosul”, de vigência pendente, tendo as Repúblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se comprometido em 
permitir a persecução transfronteiriça (hot pursuit). Assim, observa-se que a realidade fática vem sendo objeto de regulamentação. Concluiu-
se pela legalidade da prisão desde que observada a boa-fé do agente policial, ressaltando que similar regulamentação efetuada no âmbito do 
Mercosul deve ser estabelecida com os demais países fronteiriços. 
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ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA ENTREGA DE OMAR HASSEN AL-BASHIR  
POR EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A LA LUZ DEL DERECHO BRASILEÑO 
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Este trabajo científico ha tratado del instituto de la entrega a la luz del entendimiento jurisprudencial y de la ciencia jurídica brasileña en el 
caso Omar Hassen en razón de perpetrar algunos crímenes internacionales como de genocidio, de lesa humanidad y de guerra en la región de 
Darfur, en Sudán. Sin embargo, tales crímenes accionan la competencia que se ha dado a la Corte Penal Internacional (CPI). En este contexto, 
fue por este motivo que la Corte se dirigió al Gobierno brasileño con una solicitud de cooperación jurídica internacional y asistencia jurídica 
para la entrega del ex-Presidente de Sudán en ocasión de su venida al país. De acuerdo com el derecho constitucional brasileño, eso ha 
despertado muchas questiones controversas, sobre todo, inconstitucionais entre la Constitución de la República de 1988 y el Estatuto de 
Roma. Entonces, ha tenido como objetivo general analizar la solicitud dirigida al Gobierno brasileño y como objetivos específicos: distinguir 
el instituto de la entrega de extradición, identificar la competencia de la Corte Penal Internacional en la acusación y juicio de personas y, 
finalmente, comprender el entendimiento formulado por el STF con respecto al caso presentado. El método fue inductivo y se basó en 
investigaciones bibliográficas como libros, trabajos jurídicos, artículos científicos publicados en periódicos, sitios web, legislación nacional, 
extranjera e internacional, así como un análisis jurisprudencial para concluir que el entendimiento del STF era afirmar que el instituto de la 
entrega para capturar al ex presidente sudanés estaba plausible por las razones expuestas en el documento que Supremo Tribunal Federal ha 
prolactado.  
 

Palabras-clave: Corte Penal Internacional. Entrega. Extradición. STF. Darfur. 

 

 


