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APRESENTAÇÃO
Os Organizadores do Evento “Seminário Internacional sobre Estado e Instituições” têm
a satisfação de dar as boas-vindas a todos e apresentar a sua segunda edição intitulada:
“Desafios Contemporâneos e o Futuro do Multilateralismo: Cenários e Perspectivas no âmbito
da Governança Global”.
A organização deste Evento, que resulta na presente publicação, remete a 2012, ocasião
em que o Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito (GPEIA/UFF)
foi criado.
Ao longo dos anos, as parcerias desenvolvidas pelo Grupo resultaram em muitos frutos.
Foram desenvolvidos diversos eventos anuais, sendo que a edição trazendo a temática
“Perspectivas Latino-Americanas”, em 2018, contou com o apoio e financiamento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Em 2020, o GPEIA entrou em uma nova fase, na qual assumo a coordenação geral do
Grupo, representando o momento apropriado para, diante das adversidades e vicissitudes,
criarmos um espaço de debate, de forma crítica e propositiva, em relação aos desafios no âmbito
das Políticas Públicas e de policy-making para o enfrentamento do cenário da crise que assolou
a comunidade global como um todo.
O aprendizado e interação acadêmica ao longo desses anos, em colaboração científica
com os parceiros, foi fundamental para a organização do I Seminário Internacional sobre Estado
e Instituições – “Diálogos Institucionais e Políticas de Enfrentamento da Crise” em setembro de
2020. O Evento alcançou seus objetivos, contando com a participação de aproximadamente 900
pessoas e mais de 80 pesquisas apresentadas.
Além disso, como resultado do Evento, foram lançados quatro ebooks, com mais de 65
artigos, divididos por área temática, contemplando formas de enfrentamento e soluções
criativas para os desafios apresentados. Por último, foi organizada a publicação do livro
impresso “Estados e Instituições: Diálogos Institucionais e Políticas para o Enfrentamento da
Crise” composto por capítulos inéditos em conjunto com a seleção de artigos revisitados das
principais contribuições que fizeram parte do Evento.
Em 2021, o fato de ainda estarmos passando por uma conjuntura complexa e repleta de
particularidades - tanto em âmbito nacional quanto internacional - nos provocou a assumir essa
empreitada, por meio do Grupo de Pesquisa, para abrirmos o espaço para reflexões pertinentes
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em quatro frentes principais a serem abordadas pelos Grupos de Trabalho (GTs) de forma
interdisciplinar: Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições
Internacionais (GT1); Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em
Perspectiva Comparada (GT2); Alternativas para o Meio Ambiente e a Plataforma da
Sustentabilidade (GT3) e Estado, Instituições e Governança (GT4).
O GT1 intitulado “Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das
Instituições Internacionais” se propõe a debater os desafios globais voltados à reorganização e
recuperação com vistas a um cenário pós-pandemia, assim como discutir as ações multilaterais
direcionadas a novas dinâmicas que venham acompanhadas de soluções criativas para o
reordenamento em âmbito global. A relevância da cooperação internacional em escopo global,
bem como a forma pela qual esse processo vem sendo conduzido, representa ponto
fundamental dentro do debate necessário para a superação deste contexto crítico levando em
conta sua complexidade.
O GT 2 intitulado “Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em
Perspectiva Comparada” abre o espaço para o debate sobre o papel do Estado e das Instituições
na gestão da pandemia, bem como das políticas nacionais e internacionais de seu
enfrentamento e recuperação, buscando destacar a relevância da multidisciplinaridade que a
envolve - em termos de combinação e complementaridade de diversos campos do
conhecimento na busca por saídas propositivas para essa conjuntura - incorporando
abordagens tanto do caso brasileiro, como também das realidades internacionais, na
concretização destes objetivos.
O GT 3 intitulado “Alternativas para o Meio Ambiente e a Plataforma da
Sustentabilidade” possui como objetivo examinar, criticamente, o alcance e o impacto dos
mecanismos estatais de gestão ambiental e de promoção da sustentabilidade para efetivação
de direitos fundamentais, em níveis individual, comunitário e da sociedade - bem como
elementos relacionados ao conceito de democracia ambiental.
Por sua vez, o GT4 intitulado “Estado, Instituições e Governança” busca estabelecer o
debate trazendo reflexões sobre as mudanças institucionais em curso e a forma como os
Estados Nacionais vêm buscando mecanismos internos - bem como respaldos no âmbito da
governança global - voltados à superação dos desdobramentos da crise vigente nos campos
econômico, político e social. Para tanto, busca-se analisar o papel das instituições, enquanto
sistemas de regras sociais, na organização e na articulação de políticas públicas e de governança
no contexto contemporâneo.
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No mais, agradeço sinceramente a todos os que acreditaram neste projeto. À
Universidade Federal Fluminense, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Direito (PPGSD/UFF) agradeço o apoio e suporte. A todos os coordenadores dos Grupos de
Trabalho: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, Giulia Parola, Rafaela Mello,
Rodrigo Tavares e Vinicius Chaves, meus sinceros agradecimentos por todo empenho dedicado
ao Evento e ao excelente trabalho realizado ao longo das etapas de produção.
Aos palestrantes, que disponibilizaram seu conhecimento e dedicação para participarem
dos Painéis, agradeço pela colaboração e solicitude em trazer consigo o debate em perspectiva
multidisciplinar, tão relevante e necessário para o enfrentamento dos desafios que se
apresentam na conjuntura atual. Meu profundo apreço aos ilustres palestrantes: Alfredo Saad,
Candice Vianna, Fabiana de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila
Maziero e Sérgio Veloso.
Ao Prof. Oliver Stuenkel, que propôs para a Conferência Inaugural a temática “O Mundo
Pós-Ocidental”, externo meu agradecimento especial por aceitar nosso convite e trazer consigo
este tema emblemático, com as reflexões apropriadas para a abertura do Evento.
Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm/UFSCar) e ao Centro
de Estudos em Democracia Ambiental (CEDA/UFSCar), na pessoa do Prof. Celso Maran de
Oliveira, gostaria de destacar minha gratidão pela parceria e apoio ao longo da jornada.
À Comissão Executiva, minha mais sincera admiração pelo empenho, garra e dedicação
com a qual cumpriram com todas suas funções. Não sei como poderia ser grato o suficiente para
fazer jus à disposição dedicada em equipe, pensando em cada procedimento com o acabamento
necessário para realizarmos mais uma edição louvável do Evento. Deixo registrado meu
orgulho em relação a cada um de vocês: Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da Silva,
Larissa Louback Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos Alves de Lima, Nathan Oliveira,
Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alonso Alvares de Araujo e Yuri Amaral. Cada qual com seu
talento e contribuição representou uma peça fundamental dentro do encadeamento de
produção e realização desta empreitada.
Um agradecimento final a todos que, de forma direta ou indireta, colaboraram para a
realização deste Seminário. Sejam bem-vindos e desejamos a todos um bom e produtivo evento.

Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2021.
Gabriel Rached
Colaboração: Rafaela Mello
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ACKNOWLEDGEMENTS
The Organizers of the Event “International Seminar on the State and Institutions” are
pleased to welcome everyone and present their second edition of this Conference entitled:
“Contemporary Challenges and the Future of Multilateralism: Scenarios and Perspectives on
Global Governance”.
This Event’s organization, which results in the present publication, refers to 2012 when
the Research Group “State, Institutions, and Economic Analysis of Law” (GPEIA/UFF) began its
activities.
Over the years, the partnerships developed by the Group resulted in many fruits. Several
annual events were held, and the 2018’s edition, which had the thematic “Latin American
Perspectives”, received the support and funding of the Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
In 2020, GPEIA entered a new phase, in which I assume the general coordination of the
Group, representing the appropriate moment for, considering so many obstacles and
uncertainties, creating a space for debate, critically and purposefully, concerning challenges in
the scope of Public Policies and policy-making to face the crisis scenario that reached the global
community as a whole.
The academic interactions over the years and the collaboration with the partners were
fundamental for the organization of the “I International Seminar on the States and Institutions
– Institutional Dialogues and Policies for Pandemic Times” in September 2020. The Event
counted with the participation of over 900 people and more than 80 academic paper proposals.
In addition, as a result of the Event, four e-books were released, with more than 65
papers, divided by thematic area, presenting creative solutions and ways of facing the ongoing
challenges. Finally, the publication of the printed book “States and Institutions: Institutional
Dialogues and Policies for Facing the Crisis” was organized. The book is composed of
unpublished chapters together with a selection of revisited articles from the main contributions
that were part of the Event.
In 2021, based on the assumption that we are still going through a complex conjuncture
and full of particularities - both at the national and international level -, this evidence led us to
undertake this task, through the Research Group, to open the space for pertinent reflections on
four main fronts to be addressed by the Working Groups (WGs) in an interdisciplinary way:
The Challenges of Multilateralism at the Global Level and the Role of International Institutions
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(WG 1); National and International Policies for Crisis Management in Comparative Perspective
(WG 2); Alternatives for the Environment and the Sustainability Platform (WG 3); and, The
State, Institutions, and Governance (WG 4).
The WG 1 entitled “The Challenges of Multilateralism at the Global Level and the Role of
International Institutions” proposes to debate the global challenges related to the
reorganization and recovery towards a post-pandemic scenario, as well as to discuss
multilateral actions aimed at new dynamics that are accompanied by creative solutions for
reorganization at the global level. The relevance of international cooperation and how this
process has been conducted represents a fundamental point within the necessary debate to
overcome this critical context, taking into account its complexity.
The WG 2 entitled “National and International Policies for Crisis Management in
Comparative Perspective” opens the space for the debate on the role of the State and the
Institutions in the management of the pandemic, as well as national and international policies
to face the crisis and it’s recuperation, attempting to highlight the relevance of the
multidisciplinarity that is involved in this dialogue - in terms of combination and
complementarity of different fields of knowledge in a search for new opportunities and
innovative solutions for this situation - incorporating the debate in a comparative perspective.
The WG 3, entitled “Alternatives for the Environment and the Sustainability Platform,”
aims to examine the scope and impact of State mechanisms for environmental protection and
the promotion of sustainability to accomplish the fundamental rights at the individual,
communitarian, and social levels - that allows thinking about elements concerning the concept
of environmental democracy.
Consecutively, the WG4 entitled “The State, Institutions, and Governance” brings the
discussion of the ongoing institutional changes and the way that Nation-States have been
seeking internal mechanisms - as well as support in the context of global governance - aimed at
overcoming the crisis at the economic, political and social level. Furthermore, this debate
addresses the role of institutions within the organization of public policies and its implications
in terms of governance - both at the local and global scope - in the current scenario.
At this moment, I would like to sincerely thank everyone who believed in this project. I
would like to thank the Fluminense Federal University, as well as the Graduate Programme in
Sociology and Law (PPGSD/UFF) for their support. To all the coordinators of the Working
Groups: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, Giulia Parola, Rafaela Mello,
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Rodrigo Tavares and Vinicius Chaves, my sincere thanks for all the effort dedicated to the Event
and the excellent work carried out throughout the stages of production.
To the speakers, who contributed with their knowledge and dedication to participate in
the Panels, I am grateful for their collaboration and solicitude in bringing the debate in a
multidisciplinary perspective that is so relevant and necessary to face the challenges that have
been presented in the current situation. My deep appreciation to the distinguished speakers:
Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabiana de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno
Rodrigues, Pricila Maziero and Sérgio Veloso.
To Prof. Oliver Stuenkel, who proposed for the Inaugural Conference the thematic of
“The Post-Western World”, my special thanks for accepting our invitation and bringing the ideal
theme, with the appropriate reflections for the opening of the Event.
To the Graduate Programme in Environmental Sciences (PPGCAm/UFSCar) and to the
Center for Studies in Environmental Democracy (CEDA/UFSCar), in the person of Prof. Celso
Maran de Oliveira, I would like to highlight my gratitude for the partnership and support
throughout the journey.
Last by not least, my most sincere admiration for the Executive Committee’s dedication,
commitment, and determination to performing all their functions. I couldn’t be grateful enough
to honour the team’s dedication, being available during many evenings reviewing all the details
and deliberating on each procedure with the necessary “finishing touches” to make a
remarkable second edition of the Event. I leave registered my pride in each one of you:
Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da Silva, Larissa Louback Garcia, Lucas Thomaz
Pessoa, Mariana Santos Alves de Lima, Nathan Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor
Alonso Alvares de Araujo and Yuri Amaral. Each one with a particular talent and contribution
represented a fundamental piece in this production.
A final thanks to everyone who, directly or indirectly, contributed to the realization of
this Seminar. We would like to welcome all the participants, wishing you a pleasant and fruitful
event.

Rio de Janeiro, September 20th, 2021.
Gabriel Rached
Collaboration: Rafaela Mello

SEÇÃO 1
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The Challenges of Multilateralism at the
Global Level and the Role of
International Institutions
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GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
Leila Bijos & Gilberto de Almeida Lima Filho

CENÁRIOS PARA A REORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE
GOVERNANÇA GLOBAL E PERSPECTIVAS PARA O
MULTILATERALISMO NAS PRÓXIMAS DÉCADAS: O PAPEL DA
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA
Leila Bijos1
Gilberto de Almeida Lima Filho2

Grupo de Trabalho 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o
Papel das Instituições Internacionais
Palavras-chave: Política Externa dos Estados Unidos; Unipolaridade; Multilateralismo;
Unilateralismo.
INTRODUÇÃO
Com o fim da Guerra Fria e a consequente derrocada da URSS e do bloco socialista, os
Estados Unidos da América passaram a ser a única grande potência hegemônica no cenário
global. O país se transformou no grande polarizador das questões políticas e econômicas,
inaugurando uma nova ordem mundial marcada pela unipolaridade. Francis Fukuyama (1992)
afirmava que essa nova época seria marcada como o fim da história, na qual a humanidade teria
atingido o auge de sua evolução com a superação das contradições existentes na Guerra Fria.
Como consequência, a prevalência dos valores democráticos e da economia de mercado,
com base nos valores liberais, são as bandeiras executadas pelos Estados Unidos na sua política
externa. Dentro deste escopo, com base numa metodologia empírica, este artigo se propõe a
analisar a política externa dos Estados Unidos durante o período em questão buscando

Doutora em Sociologia do Desenvolvimento, UnB/UCSD. Pós-Doutorado pela SMU/Canada. Professor Visitante
do Programa PPCPRI, UFPB. Coordenadora de Pesquisa do CEEEx. Aigner-Rollet-Guest Professor UNI-ETC, UniGraz. Professora Pesquisadora Baku International Multiculturalism Centre, Azerbaijão. Pesquisadora na
Universidade
das
Nações
Unida,
Tóquio.
E-mail:
leilabijos@gmail.com.
Currículo
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4462051300142185.
2
Mestrando em Ciência Política, UFPB. E-mail: gilbertolima092@gmail.com. Currículo Lattes:
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compreender o papel da liderança americana nas relações internacionais, com foco na
discussão de políticas que ora corroboraram para o unilateralismo, ora para o multilateralismo.
A forma como a política externa dos Estados Unidos hoje é concebida e como foi durante
todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, se liga fortemente aos valores e princípios
fundadores do Estado norte-americano. Balizados nesse ideal, o país se fundou e estruturou
suas ideias de excepcionalismo e universalismo (ANDERSON, 2015). O excepcionalismo diz
respeito a crença do experimento democrático americano ser único e o universalismo a questão
de que os EUA exportariam para o mundo a salvação prometidas pelos valores democráticos e
capitalistas. Com Theodore Roosevelt, houve uma guinada maior para os valores da religião,
democracia e comércio, e os EUA começaram a pôr em marcha um projeto econômico e político
que mais à frente não encontraria precedentes na história do mundo. Antes mesmo da Primeira
Guerra Mundial, os EUA já eram maiores industrialmente do que Alemanha e Grã-Bretanha
juntos.
Após a Primeira Guerra Mundial, os EUA começaram a desempenhar um papel
importante internacionalmente no contexto da criação da Liga das Nações, sob a tutela de
Woodrow Wilson, na Organização das Nações Unidas (ONU) e no projeto de reconstrução da
Europa, arrasada pela guerra. A ideia é a de que o mundo deveria se tornar um lugar seguro
para o capitalismo em geral, sob a liderança dos norte-americanos (ANDERSON, 2015).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) lideraram o sistema internacional, dividindo o mundo e as relações
internacionais entre os defensores da democracia e do capitalismo. O período da Guerra Fria é
um período marcado pela bipolaridade, no qual duas potências rivais e poderes semelhantes se
antagonizam no sistema internacional em busca de estender a sua influência e minar o poder
da sua rival. Os EUA buscavam a construção de um mundo que fosse seguro para a democracia,
bem como para a sua expansão, como afirmava Woodrow Wilson. Estrategicamente, deveria
haver um desmantelamento dos impérios coloniais para que esses países se tornassem
independentes e se desenvolvessem sob a gestão dos EUA. A União Soviética almejava
recuperar territórios perdidos durante a Segunda Guerra e aumentar a sua esfera de influência.
No que tange à linha de política externa dos EUA nesta época, os americanos moldaram
suas ações no sentido de um embate com os comunistas. Pecequilo (2017) traz a questão de
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como a existência de um rival em comum foi importante para a política externa dos Estados
Unidos no período da Guerra Fria, pois existia um consenso entre os partidos Democrata e
Republicano, no que tange ao direcionamento das ações do país no exterior com os valores
democráticos e o liberalismo. O multilateralismo era forte e ditava a tônica da política externa,
pois ao mesmo tempo em que combatiam o comunismo buscavam fortalecer um conjunto de
instituições internacionais sob a sua liderança e influência.
Após o término da II GM, as questões relacionadas ao ambiente externo do poder dos
EUA, tem sido colocada à parte do sistema político interno. Documento importante para a
política externa durante a Guerra Fria foi a National Security Council-68 (NSC-68) da década de
1950. O documento doutrinava uma ação política mais intensa por parte dos EUA no sentido de
uma mobilização para a guerra, a militarização, e a liderança dos EUA internacionalmente
(PECEQUILO, 2005).
A década de 1970 ficou marcada por crises internacionais colocaram em xeque o
consenso que existia entre os dois partidos, e colaboraram para uma mudança em termos de
linha de política externa mais direcionada a tomadas de decisões unilaterais. Sobressaem-se o
fracasso dos EUA na Guerra do Vietnã (1975), sensação de perda de influência do país nas
relações internacionais, versus o engajamento da China nas relações internacionais e a
normalização do intercâmbio bilateral, as negociações para as corridas armamentistas sob a
tutela de Richard Nixon e Henry Kissinger, a defesa dos direitos humanos e do meio ambiente,
dentre outros.
Nos anos 1980 entra em cenário a agenda neoliberal, sob a direção do presidente Ronald
Reagan, que inicia uma série de políticas de reafirmação da defesa do Estado mínimo, deslancha
uma série de programas de privatização, desregulamentação e desmonte do Estado de BemEstar. Reagan priorizou políticas baseadas em elementos neoconservadores, descritos pelo
unilateralismo, internacionalismo não-institucional, democracia e poderio militar. Esses
problemas, todavia, não minaram o poder e a influência dos Estados Unidos no cenário
internacional.

CONCLUSÕES PRELIMINARES

O pós-Guerra Fria trouxe uma ruptura no que concerne ao sistema internacional.
Embora haja divergências no que se refere à questão de que o mundo pós-Guerra Fria seria
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unipolar ou unimultipolar, os EUA assumiram um protagonismo maior nas relações
internacionais. O multilateralismo e as organizações internacionais foram usados para
referendar as ações dos EUA. Não obstante a forma como os Estados Unidos direcionam a sua
política externa, existem princípios, valores e tradições que são a base das ações norteamericanas e que datam de tempos da fundação do país no século XVIII. A democracia, o
capitalismo, o livre-mercado ditam a teor da tomada de decisões.
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INTRODUÇÃO
Em face da nova onda global regulatória, sobretudo na China (NOGUEIRA, 2021),
direcionada a enfrentar corrupção, formação de cartéis e desigualdade social ao longo da crise
pandêmica, resta ainda incerta a intenção do Estado em limitar o controle monopolístico de
grandes empresas nos setores de educação e tecnologia (Big Techs). Se existe, de fato, legítimo
interesse estatal em defender a privacidade dos cidadãos, o direito do consumidor e a proteção
de dados pessoais, ou há o propósito subjacente de controle social e concentração de poder.
Isto é, alega-se a defesa de direitos humanos fundamentais e interesses difusos coletivos
quando, na verdade, o alvo é outro: eliminar ou ao menos reduzir a concorrência em meio à
competição e ao acirramento da disputa entre as grandes potências no âmbito comercial e
tecnológico.
O problema da pesquisa é, então, é o limite da atuação estatal na sociedade e economia
em face da atual crise pandêmica. O que a torna relevante, pois se insere nos debates acerca das
novas tecnologias digitais emergentes, como Inteligência Artificial (IA), Big Data, computação
em nuvem e internet das coisas (IoT). Assim como do papel do Estado na regulação do livre
mercado, da concorrência e livre iniciativa. Por meio do chamado dirigismo estatal.
O objetivo primeiro é inquirir qual o real papel do Estado em agora combater
determinadas Big Techs e assumir o papel de principal indutor da economia política. Uma vez
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que, no passado recente, eram aliados, interpenetrando-se os interesses público e privado. E,
como objetivo secundário, projetar qual seu legado para o contexto pós-pandêmico.
A metodologia, para tanto, será interdisciplinar; pela análise comparativa de
indicadores qualitativos e quantitativos de fontes tanto secundárias quanto primárias.
Relacionadas às Ciências do Direito, da Sociologia, Economia Política e das Relações
Internacionais.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em “A nova onda regulatória na China”, a professora Isabela Nogueira, do Programa de
Pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ, argumenta que o real propósito do
governo chinês em seu aperto regulatório é de natureza precaucional, a fim de reduzir a
influência e dependência externas nas áreas de educação online e mercado consumidor interno;
dirimindo, assim, suas vulnerabilidades em campos estratégicos em uma eventual guerra
cibernética e/ou tentativa de manobra regulatória estadunidense. Dado o acirramento da
disputa pela liderança tecnológica na chamada Quarta Revolução Industrial. Em decorrência de
problemáticas estruturais que foram aceleradas e intensificadas pelo contexto pandêmico. Em
áreas sensíveis como segurança da rede, fluxo internacional de dados e troca de informações
pessoais dos cidadãos chineses em grandes plataformas digitais como Didi, Tencent e Alibaba.
O que reforça o argumento de seu ensaio para a Revista Oikos, intitulado “O Estado na
China” (NOGUEIRA, 2021). Isto é, que há justificativa plausível para que hoje o governo chinês
acumule as funções de Estado planejador, empreendedor, regulador da economia e até mesmo
vigilante e controlador social. Pois assim conseguiu crescer economicamente, desenvolver-se
do ponto de vista tecnológico, superando as armadilhas do subdesenvolvimento, tão comuns
ao Sul Global.
Logo, o sucesso do “Estado investidor” só foi possível graças ao dirigismo do “Estado
regulador” que procura manter sob controle um sistema político financeiro majoritariamente
estatal. Mas que ainda não é bem visto pelo restante do mundo que acusa a China de perpetuar
um regime de governo autoritário e opressor de direitos, garantias individuais e liberdades
civis.
O que, por sua vez, não mais condiz com a China contemporânea. Dado o advento do
que o professor Evandro Menezes de Carvalho (2021), da Fundação Getúlio Vargas, chama de
“Estado de Direito Socialista”. Sustenta, portanto, que hoje a China estaria à frente até mesmo
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dos EUA no campo do rule of law e da regulação tecnológica digital, ao ser uma das primeiras
nações a codificar acerca de direitos da personalidade, privacidade e proteção de informações
pessoais. Notadamente com a entrada em vigor do Novo Código Civil chinês no início do ano.
Mesmo assim, tal vantagem competitiva da China frente às demais superpotências
ainda é vista com ceticismo e incerteza (ZEIDAN, 2021). Dados os interesses não declarados
com a atual onda de intervenção e regulação. Um deles é que a China está ainda mais ambiciosa
ao buscar autonomia total em infraestrutura tecnológica, sobretudo fabricação de chips. Pois,
ao contrário do que parece ser o desmonte de suas Big Techs, o governo não foca em todas, mas
um certo tipo de empresa de tecnologia: aquela voltada a prestar serviços diretos para o
consumidor (LEMOS, 2021).
Ou seja, atualmente o governo chinês prefere deixar de lado inovações que gerem
conveniência e atendam interesses consumeristas, mas que não incrementam a produtividade
nacional, podendo até mesmo diminui-la de certa forma, a ter de gerar instabilidade, acirrar a
desigualdade e desequilibrar a competitividade da China frente ao mercado estrangeiro.
RESULTADOS PRELIMINARES
Como diagnósticos iniciais, destacam-se: O governo chinês é bem intencionado quando,
agora, intervém para que a competição deixe de correr de maneira solta e indiscriminada.
Evitando assim fraudes e corrida por um lugar nas melhores universidades. Voltando atrás do
que até então ocorria domesticamente, quando havia desregulamentação do mercado
financeiro e descontrole dos gastos das famílias, sobretudo com educação. Pois a intenção atual
é que sobre dinheiro para que se tenha mais filhos, visto que a população chinesa caminha para
ficar majoritariamente idosa. Correndo o risco de fechar a janela demográfica e, assim,
envelhecer antes mesmo de enriquecer.
Porém, tal propósito não é de todo altruísta e/ou humanitário, a fim de atender direitos
humanos fundamentais a uma vida próspera e interesses difusos coletivos ao meio ambiente
sustentável para os cidadãos. Há hoje uma boa dose de estratégia geopolítica, nem que isso
signifique sacrificar a maioria da população chinesa em prol de um bem maior: a sobrevivência
da China frente à disputa com os EUA pela liderança global tecnológica.
As regras do jogo, então, mudaram. Todavia, ainda não se sabe ao certo quais são os
interesses das autoridades e as prioridades atuais do governo. Se tão somente focadas em
competição e concorrência. Ou não apenas nisso.
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Algo que o tempo dirá; isto é, se tais medidas intervencionistas são pontuais ou uma
tendência que veio efetivamente para ficar.
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INTRODUÇÃO
O Belt and Road Initiative (BRI), também conhecida em português como a Nova Rota da
Seda, foi lançada em outubro de 2013 pelo presidente Xi Jinping em suas viagens ao Sudeste
Asiático. O objetivo do projeto é conectar as regiões da Ásia, Europa, África e seus mares
adjacentes. Desde seu anúncio, em 2013, a China já realizou diversos empréstimos ou subsídios
por meio de bancos estatais e fundos do projeto para o desenvolvimento dos países
participantes. O objetivo do empréstimo, geralmente, é para construção de usinas de geração
de energia elétrica, gasodutos, oleodutos, portos, aeroportos, ferroviais, entre outros projetos
de infraestrutura. Além disso, as empresas chinesas estão realizando investimentos para a
construção de empresas e transferência de tecnologias. Conforme a consultoria RWR Advisor,
a China já emprestou US$2,4 bilhões até 2020 para os países participantes do BRI (BBC, 2020).
Existem muitos pesquisadores céticos que consideram a estratégia chinesa como uma
estratégia de liderança global em saúde para redesenhar o mundo conforme as preferencias do
governo central. Ou, até mesmo, para impulsionar tecnologias e assim promover a
superioridade do seu modelo de governança, obtendo um controle total. No entanto, existem
outros pesquisadores e apoiadores do projeto proposto pela China que assumem que o projeto
tem beneficiado as duas partes envolvidas. Os países mais pobres necessitam de
financiamentos e investimentos para o desenvolvimento nacional, ou seja, os custos potenciais
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de uma associação de dívida com a China são superados pelos benefícios que virão ao país
(MENDES, 2020; BBC, 2020).
A pandemia do Covid-19 foi responsável por uma grande preocupação mundial sobre a
saúde pública, o que acabou respigando suas preocupações sobre a economia e política global.
Também se retomou o interesse de diversos líderes mundiais para aproveitar a estratégia da
saúde como uma ação diplomática e desenvolver o setor de saúde global. A conversas foram
reforçadas desde o começo da pandemia principalmente com líderes europeus (AHMAD,
STERN, XIE, 2020).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Rota da Seda da Saúde (Health Silk Road) é uma pequena parte do projeto Belt and

Road Initiative (BRI). Uma das pautas do BRI envolve a saúde global no documento oficial
“Visão e Ações”. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo presidente Xi Jinping em janeiro
de 2017 em uma visita a Genebra, Suíça (RUFOLF, 2021). O evento era para assinar um
memorando de entendimento com a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o
comprometimento para a criação de uma “rota” que melhorasse a saúde dos países
participantes do BRI. O atual diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou a
iniciativa e destacou ser uma iniciativa essencial para assegurar a saúde de bilhões de pessoas
(MENDES, 2020). Desde seu lançamento, a China tem construído uma rede de infraestrutura,
como hospitais e instalações sanitárias, com o objetivo de obter uma conectividade sanitária
entre a Ásia, Europa e África (RUFOLF, 2021).
Da mesma maneira, a pandemia veio como um desafio. A pandemia trouxe uma
preocupação para os países que receberam empréstimos vultuosos da China. A maioria dos
países está realocando seus recursos no combate a pandemia e deixando de lado alguns
projetos já em andamento no país. E a consequência disso, é o não pagamento dos juros e dos
empréstimos para a China. O Paquistão, Quirguistão, Sri Lanka e muitos países africanos, em
2020, pediram o adiamento ou perdão das dívidas de financiamento que haviam realizado com
a China e estão para vencer. A China enfrenta o dilema entre perdoar as dívidas e
consequentemente colocar o seu sistema financeiro sob pressão ou, até mesmo, provocar uma
reação negativa da população pelas consequências dos efeitos econômicos internos. Ou, exigir
o pagamento das dívidas e como consequência receber críticas do mundo todo, principalmente
sobre ter proposto uma “armadilha da dívida” (BBC, 2020).
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Além desses pontos, a pandemia afetou o mercado interno e financeiro da China. Isso fez
com que houvessem uma diminuição de investimentos em projetos no exterior. Conforme a
consultoria Rhodium, o país se focou em ponderar entre os gastos com saúde, a recuperação
econômica e a concessão de empréstimos (PANDEY, 2020).
A pesquisa utilizar-se-á do método descritivo, em que se analisará em base de dados
secundários e de jornais nacionais e internacionais as consequências do COVID-19 no projeto
do BRI e a estratégia utilizada pela China para se recompor. A China foi um dos poucos países
no mundo que teve seu crescimento do PIB positivo. Além disso, o Governo chinês foi capaz de
manter seus projetos em andamento, bem como lançar diversos tipos de tecnologias que a
beneficiou. A atuação chinesa no controle da pandemia foi rápida e eficaz.
Mas como a China conseguiu se recuperar da pandemia e ainda obter um
desenvolvimento nacional, regional e mundial? Como possíveis resultados preliminares da
pesquisa, será demonstrado algumas estratégias que a China utilizou para se recuperar da
pandemia, mas também, com um pensamento a longo prazo. Alinhando essas estratégias
também aos problemas que o país vem enfrentando a alguns anos perante o mundo.
Uma estratégia utilizada pelo Governo chinês foi o de alinhamento estratégico de
parceria com as empresas chinesas no combate a pandemia. O Governo escolheu as maiores
empresas chinesas para uma representação de auxílio ao combate a pandemia no mundo. Essas
empresas realizam investimentos contínuos no BRI e suas ações serviram de exemplos para
outras empresas dos países participantes do BRI também realizassem essas ações. A Alibaba
doou 500 mil kits de testes e um milhão de máscaras para os EUA. A Huawei doou máscaras e
respiradores para os países europeus e aos EUA, bem como a transferência de tecnologia de
diagnóstico por meio de Inteligência Artificial para o Equador e Filipinas por preço de custo
(MENDES, 2020). Outra estratégia foi a suspenção do pagamento do juro da dívida até o fim de
2020 para 73 países (grande maioria participantes do BRI). Essa estratégia deu um suspiro
para muitos países, que conseguiram reorganizar seu sistema financeiro e renegociar as dívidas
baseado na situação de suas finanças internas e seus recursos (BBC, 2020).
Além disso, houve a criação da sua moeda eletrônica que tenta diminuir a influência dos
dólares em sua economia. Essa estratégia está conectada com um dos pilares do documento
oficial do BRI, “Visão e Ações”, que foca na “cooperação financeira”. Com uma possível guerra
comercial dos últimos anos com os Estados Unidos, a China sentiu a evasão e escassez de
dólares. O grande problema é que todos os seus empréstimos e financiamentos internacionais
são realizados em dólares. Então, para não sofrer essa dependência, a solução foi a criação da
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moeda digital que traz uma recuperação aos seus bancos estatais e a economia nacional. Além
disso, essa estratégia poderá respingar nos países participantes do BRI que também são
afetados diariamente pela flutuação do dólar no mercado internacional (AHMAD, STERN, XIE,
2020).
E por fim, a população chinesa foi um auxílio para a estratégia ao combate da pandemia.
Devido a cultura e educação chinesa, o povo conseguiu se organizar de uma forma eficaz que
não afetasse tanto a economia, e principalmente, diferente de muitos países ao redor do mundo,
a população conseguiu cumprir as regras de isolamento social impostas pelo Governo. Esses
fatores, conjuntamente com a cultura da população, fizeram com que a China conseguisse uma
visão internacional positiva do controle a pandemia (CHANG, 2020).
RESULTADOS PRELILIMARES
Com isso, visualiza-se o BRI como um pilar econômico e político do Governo chinês
perante os assuntos internacionais com a liderança de Xi Jinping. A resposta rápida, objetiva e
bem-sucedida da China ao combate à pandemia demonstra sua importância e relevância
perante o sistema internacional. E visualiza-se que suas estratégias e projetos, como o BRI,
implica diretamente no desenvolvimento do mundo, tanto a curto como a longo prazo.
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INTRODUÇÃO
A pandemia de COVID-19 não afetou todas as partes do mundo igualmente. Enquanto o
vírus causou altas taxas de contágio e elevado número de mortos em países da América, Ásia e
Europa, de forma geral, a África parece ter sido relativamente menos afetada, totalizando pouco
mais de 5 milhões de casos e 122 mil mortes, em um continente com 1.2 bilhão de pessoas
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).3
Se os prognósticos pessimistas que apontavam a África como o continente mais
vulnerável à pandemia de COVID-19 não se concretizaram, o mesmo não pode ser dito em
relação à obtenção de vacinas e eficácia da imunização de sua população que, até o momento,
vacinou completamente apenas 2% da sua população total; um número muito pequeno quando
comparado com outras regiões do globo, como a Europa (42%) e a América do Norte (39%),
ou mesmo a América do Sul (22%) e Ásia (12%) (OUR WORLD IN DATA, 2021).
A existência de números tão distintos nos índices de vacinação na África, sinaliza uma
desigualdade global que se manifesta tanto nas desvantagens dos países do continente em
competir com países mais ricos na corrida pela encomenda de vacinas, quanto pelas
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dificuldades de fazer com que as doses adquiridas cheguem à população (ADEPOJU, 2021,
p.59).
Para solucionar o problema da desigualdade e ineficácia global no fornecimento de
vacinas, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Aliança GAVI e a Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), lançaram, em abril de 2020, a COVAX Facility,
uma iniciativa global com o objetivo de facilitar o acesso às vacinas, especialmente nos países
mais pobres do planeta. Assim, uma vez que muitos dos 55 Estados africanos são considerados
países menos desenvolvidos, o consórcio possui uma atuação intensa no continente, atuando
em 43 países e com o objetivo de fornecer vacinas para 20% da população do continente
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021b).
No entanto, a atuação da iniciativa na África tem recebido críticas por não se mostrar
rápida o suficiente, em um momento em que uma terceira onda de COVID-19 tem acelerado as
taxas de contágio e mortalidade no continente (MUELLER; ROBBINS, 2021).
Tendo isso em mente, o objetivo desse trabalho é analisar o papel da OMS nos esforços
de vacinação no continente africano, tendo como foco a eficácia da COVAX Facility. Para realizar
essa tarefa, o artigo realizará uma pesquisa explicativa, buscando fontes em relatórios técnicos
de órgãos diretamente envolvidos na iniciativa, como a OMS, a União Africana (UA) e o Centro
Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC – África).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O multilateralismo pode ser definido como “a prática de coordenar políticas nacionais
em grupos de três ou mais estados, através de arranjos ad hoc ou por meio de instituições” com
o propósito de atingir metas de interesse comum (KEOHANE, 1990, p. 731, tradução nossa),
por meio de “princípios que especificam condutas adequadas para uma classe de ações, sem
levar em conta os interesses particularistas das partes ou as exigências estratégicas que possam
existir em qualquer ocorrência específica” (RUGGIE, 1992, p. 571, tradução nossa).
Historicamente, os arranjos multilaterais foram concebidos para integrar uma ou mais
potências em uma relação cooperativa, na qual todos os Estados-membros possuam voz e
capacidade de voto que não seriam capazes de obter de outro modo. Outros arranjos
multilaterais surgiram, abrangendo temas como infraestrutura, comunicações, indústria,
propriedade intelectual, comércio, agricultura e saúde (BROWNE, 2017).
A Liga das Nações já possuía sua própria organização voltada para temas de saúde. Com
o advento da Organização das Nações Unidas, em 1945, foi mantido o reconhecimento da
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importância de um órgão voltado para esse tema, tendo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
estabelecida três anos depois (BROWNE, 2017).
Atualmente, a OMS é a agência da ONU com a estrutura regional mais autônoma. Muito
embora isso seja uma vantagem, no sentido de aproximar a organização e representar melhor
os Estados-membros, infelizmente também tem sido uma desvantagem por muitas vezes diluir
e dispersar suas normas e práticas centralmente determinadas (LEE, 2008). Por outro lado,
Bøås e McNeill (2003) afirmam que o multilateralismo em desenvolvimento tem se tornado
menos “racionalista” segundo as acepções comuns (KEOHANE, 1990; RUGGIE, 1992) e mais
“crítico”, na medida em que as instituições passaram a refletir a influência das relações de poder
inerentes à política e à economia globais.
No âmbito da saúde, a OMS foi suplementada e, em certa medida, parcialmente
suplantada como provedora de assistência por dois mecanismos de financiamento
relativamente novos, o Fundo Global (GF) e a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI).
É possível notar que esses dois novos fundos operam fortemente influenciados por seus
financiadores. Deste modo, como os padrões de financiamento são vetores críticos do
multilateralismo, há discussão na literatura sobre a natureza e a força da influência do poder
doador na área de saúde e desenvolvimento envolvendo OMS, GF e GAVI, ponderando-se até
que ponto os padrões de financiamento podem ter calado as vozes dos Estados-membros
beneficiários (BROWNE, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ameaça da COVID-19 é global. Os esforços no combate à pandemia não podem ser
encarados de forma eficaz sem uma estratégia multilateral, que envolva a imunização das
populações de todas as regiões do planeta.
Entretanto, dado as evidentes disparidades sociais e econômicas existentes entre os
países, o envolvimento de outros atores além do Estado, como organizações internacionais e
não governamentais servem como aliados importantes nas tentativas de suprir as deficiências
de alguns países.
No entanto, como a iniciativa COVAX tem demonstrado, a entrega de doses para os
países africanos não tem se mostrado suficiente para garantir uma imunização eficiente da
população do continente. Outros elementos, como infraestrutura de saúde, transporte e até
armazenamento têm prejudicado os esforços da imunização, demonstrado a necessidade de
uma melhor coordenação da iniciativa internacional com os Estados.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o objetivo de comparar o modo pelo qual o Brasil lidou com a
epidemia de HIV/AIDS, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), e a pandemia de
COVID-19, no decorrer do governo Bolsonaro, no âmbito multilateral, em especial nas
discussões no âmbito da ONU. A premissa levantada se baseia na conjuntura nacional e
internacional que estes períodos se encontravam, buscando demonstrar que a eficácia do
combate à epidemia/pandemia se insere em um contexto complexo de variáveis internas e
externas ao Estado. Aqui se argumenta que o cenário internacional possibilitou o desfecho da
atuação brasileira no combate à epidemia/pandemia nos fóruns multilaterais da ONU nos
períodos estudados.
A justificativa para esta comparação decorre do fato da transmissão de HIV ser mais
específica - ou seja, apenas por meio da relação sexual, pelo sangue e passado de mãe para filho
na gestação – que a da COVID-19, por isso, a taxa de contaminação é a mais baixa e,
consequentemente, menos pessoas morrem. Enquanto o HIV matou 258 mil pessoas de 1980
até 2002, são verificados até esse momento mais de 550 mil óbitos causados pelo novo
coronavírus em dois anos. A diferença de letalidade entre as duas doenças é discrepante
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justamente porque o COVID-19 tem rápida transmissão. Ademais, comparar a atuação
brasileira nesses diferentes momentos da história corrobora para elucidar as melhores
estratégias para combater crises sanitárias, aumentando o portfólio de informações para os
tomadores de decisão.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para chegar no objetivo da pesquisa vale passar por alguns conceitos e explicações
importantes. Á vista disso, o trabalho está dividido em quatro seções principais. A primeira
abordará a conceituação de política externa e multilateralismo, apresentando a abordagem que
aqui se estabelece, assim como exporá a tradição da política externa brasileira no que tange a
temática multilateral. Em consonância com Carlos Milani e Letícia Pinheiro (2013), esta
pesquisa caracteriza a política externa como política pública, ou seja, se reconhece que sua
formulação e implementação se insere no dinamismo dos governos, onde as escolhas políticas
são resultados de coalizões, barganhas, disputas e acordos entre diversos setores com
diferentes interesses. O que diferencia a política externa das demais políticas públicas seria o
local que se destina: o sistema internacional. Por isso, analisar a política externa dos Estados
perpassa por investigar os atores internos, que influenciam e/ou compõem o processo
decisório, e as variáveis externas, que compreende os constrangimentos internacionais.
Dentre os meios para alcançar interesses no contexto epidêmico/pandêmico o
multilateralismo se mostra como importante ferramenta à política externa dos Estados. Como
John Ruggie (1993) define, multilateralismo é a coordenação das relações entre três ou mais
Estados com base em princípios generalizados de conduta mediante uma forma institucional.
A pesquisa procurará investigar a legitimidade das instituições multilaterais explorando os
modos apresentados pela Maria Regina Soares de Lima e Mariana Albuquerque (2020). O
primeiro seria endógeno à instituição em que a legitimidade estaria fundada no princípio de
igualdade entre os Estados, ligando, assim, o interesse particular ao coletivo. O segundo seria
exógeno à instituição e vincula-se a condensação de duas dimensões relativamente antitéticas:
ordem e poder. Ambos os períodos que serão analisados possuem realidades distintas e
consequentemente a maneira como o multilateralismo é encarado também se diferencia.
As duas seções seguintes têm a finalidade de contextualizar, doméstica e
internacionalmente, o momento epidêmico/pandêmico e mostrar como os governos em
questão lidaram com a crise sanitária nas instituições multilaterais. Essas sessões trazem a
maneira que o Brasil se insere nos fóruns multilaterais durante contextos de calamidade
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sanitária - a epidemia de AIDS, no governo FHC, e a pandemia de COVID-19, com o governo de
Bolsonaro - contrastando com os cenários internos e externos. Por fim, a última seção consiste
na comparação dos dois períodos históricos e nos respectivos resultados. O objetivo dessa parte
é averiguar se o argumento central do artigo se verifica, ao qual traz a conjuntura internacional
como fator essencial, abrindo espaço e legitimando as ações de Cardoso e Bolsonaro.
RESULTADOS PRELIMINARES
A temática de saúde traz em seu cerne a discussão sobre considerar política externa
como política pública, pois é explicito o transbordamento das políticas públicas ligadas a saúde
às fronteiras dos Estados. Observa-se que as premissas e princípios de Cardoso e Bolsonaro,
assim como de seus respectivos partidos, incidiram sobre a política externa brasileira.
Enquanto Bolsonaro, com sua postura extremamente ideológica, funda sua política externa em
alicerces negacionistas e isolacionistas, FHC, com posicionamentos mais pragmáticos, baseia a
atuação externa brasileira no multilateralismo e na ciência.
Vale aqui reforçar a importância das instâncias multilaterais no combate na
epidemia/pandemia. Desde as discussões sobre a AIDS, perpassando por outras epidemias –
como a de Ebola e H1N1 -, vários mecanismos institucionais foram criados como forma de
enfrentamento aos vírus. Como a saúde é um tema que afeta diretamente a vida das pessoas,
em todos os Estados, a saída para as crises sanitárias deve ser multilateral, de maneira que
todos os países tracem estratégias de solução conjuntamente. Contudo, o enfraquecimento do
multilateralismo internacional, mediante a rivalidade entre China e Estados Unidos e medidas
unilaterais, trouxe problemas para o combate a pandemia de COVID-19. Ademais, a agenda
negacionista de países com governos de extrema-direita, como o Brasil, é obstáculo ao
multilateralismo e consequentemente à uma solução multilateral.
Por fim, identifica-se um retrocesso na atuação brasileira no que tange a pauta de Saúde
Global. Historicamente o Brasil participou ativamente dos debates de saúde, tendo a Diplomacia
em Saúde Global como referência. O SUS é um instrumento institucional garantidor do direito
à vida, seus princípios e diretrizes sempre guiaram a política externa brasileira nas instituições
internacionais. No combate a AIDS o Brasil foi referência, se inserindo em cooperações técnicas
e humanitárias, enquanto no que se refere ao enfrentamento ao COVID-19 esse país se mostra
como “pária internacional”. Essa realidade tem em seu âmago a inoperância do governo
Bolsonaro, uma vez que expertise o Brasil tem para lidar com a crise sanitária.
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INTRODUÇÃO
Os métodos pacíficos de solução de conflitos surgem, tanto em uma perspectiva jurídica
nacional quanto em âmbito internacional, visando resguardar a harmonia de relações entre os
agentes e mitigar os possíveis danos a serem aferidos a ambas as partes - almejando encontrar
uma solução que satisfaça aos interesses de todos. Nesse sentido, faz-se oportuna a difusão da
arbitragem internacional como um mecanismo positivo para dirimir conflitos existentes
sobretudo entre Estados, agentes internacionais ou mesmo companhias multinacionais com
relevante expressão no mercado3.
O contexto a partir da deflagração da pandemia e as consequências trazidas a todos os
sujeitos de Direito Internacional - os quais lidam com efeitos e necessidades de enfrentamento
da crise de formas distintas a depender de sua importância e poder financeiro - trazem à luz

Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e membro do Grupo de Pesquisa em Estado,
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uma série de desafios a serem superados e com os quais devem lidar em função dos
desdobramentos da crise.
Nesse momento, as questões que se colocam são: de qual forma esses desafios serão
enfrentados, seria através do acirramento de conflitos internacionais e a manutenção de uma
política mais isolacionista por parte dos principais agentes globais ou adotando uma iniciativa
de solução de conflitos por meios pacíficos? Neste caso, qual o papel das principais câmaras
arbitrais internacionais4? Quais seriam as práticas adequadas para dirimir conflitos
decorrentes da crise pandêmica? Mostra-se necessária a reformulação da forma de
funcionamento destas instituições?
Diante dessas questões e dada a complexidade da crise, discutir a resolução dos conflitos
que se apresentam assume relevância ímpar, de forma que se possa concentrar esforços no
efetivo enfrentamento do conturbado cenário atual. A relevância dessa análise permeia o
protagonismo que a arbitragem, a conciliação e a mediação internacional podem ter para
garantir a celeridade na solução de conflitos existentes, independentemente de sua matéria,
trazendo por conseguinte um debate acerca da efetividade de suas decisões - bem como a
necessidade de uma cultura de respeito a estas decisões, como sinal de validação dos preceitos
relacionados à agenda de conciliação de conflitos no âmbito da Governança Global.
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho consiste em discutir a forma como se
tem utilizado os métodos pacíficos de solução de conflitos em meio à pandemia e as adaptações
implementadas para seu pleno funcionamento, bem como analisar a efetividade de suas
decisões até então, especialmente no tocante às questões de saúde pública. Por esse prisma,
torna-se relevante debater sob uma perspectiva crítica a forma de condução vigente, bem como
as propostas sugeridas por especialistas da área para otimizar sua utilização frente às
demandas que se apresentam.
Para tal finalidade, serão analisados documentos e dados disponíveis na página das
principais Câmaras Arbitrais Internacionais, tal como a Corte Permanente de Arbitragem de
Haia, visando entender a forma como estas têm atuado desde o advento da crise pandêmica.
Será consultada bibliografia especializada sobre o tema - trazendo consigo os desdobramentos
deste debate sob a ótica de diversas áreas do saber, buscando assim uma compreensão

Sobre esse ponto, acerca da forma como a Corte Permanente de Arbitragem, organização internacional criada
pela Conferência de Paz de Haia, tem lidado sobre a matéria, ver: <https://pca-cpa.org/en/news/covid-19pandemic-travel-restrictions-lifted-for-participants-in-pca-hearings-and-meetings/>. Acesso em: 27 jul. 2021.
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interdisciplinar a respeito da relevância de sua atuação em face dos conflitos e demandas - com
maior atenção àquelas relacionadas ao âmbito da saúde pública.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Existe uma série de trabalhos e diferentes autores que buscam analisar a
operacionalização dos métodos pacíficos de solução de conflitos em meio à crise pandêmica.
Dentre estes, destacam-se os trabalhos trazidos por Mark L. Shope (2020); Stephan Wilske
(2020); e Armin von Bogdandy & Pedro A. Villarreal (2020).
Mark L. Shope (2020) traz a perspectiva de como estão atuando as principais
instituições arbitrais em meio ao contexto presente, influenciado pelo pensamento universal
de não paralisação das atividades, trazendo dados acerca da difusão cada vez maior das
plataformas digitais como forma de manutenção da atuação destas instituições - expondo, para
tanto, críticas e receios acerca de um possível descumprimento dos objetivos arbitrais em sua
plenitude. Com base nessa concepção, defende a necessidade de implementação de
mecanismos protetivos de informações virtuais, de forma a manter a resolução de conflitos
existentes no contexto de crise, bem como traz uma perspectiva acerca da possibilidade de
manutenção destas ferramentas não presenciais em um futuro pós-pandêmico.
Já Stephan Wilske (2020) aponta os possíveis efeitos a serem observados pela
arbitragem internacional em questões de curto, médio e longo prazo. Além de defender a maior
digitalização do procedimento arbitral, sinaliza a necessidade de flexibilização dos protocolos
adotados para que se consiga fornecer uma resposta condizente aos desafios que se impõem.
Reforça, assim, a concepção de que a crise representa uma oportunidade de mudança cultural
das tratativas dos métodos pacíficos de solução de conflitos, valorizando o objeto em
detrimento da relevância do agente jurídico envolvido naquela relação.
Trazendo o debate para o campo da Corte Permanente de Arbitragem (CPA) e a questão
da saúde pública, Armin von Bogdandy & Pedro A. Villarreal (2020) trazem a percepção
segundo a qual a forma de resolução de conflitos apresentada por estes mecanismos pode atuar
como um obstáculo para que grandes potências aceitem figurar como partes nestes fóruns
internacionais - podendo ser por motivos nacionais ou de soberania territorial - sendo pouco
provável que estas consentiriam em participar de um mecanismo arbitral para resolver
conflitos derivados do contexto pandêmico.

47

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

48

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
GOVERNANÇA GLOBAL E MÉTODOS PACÍFICOS: A SOLUÇÃO DE CONFLITOS INTERNACIONAIS À LUZ DA CRISE PANDÊMICA

RESULTADOS PRELIMINARES.
Tendo em vista o que foi exposto, é pertinente destacar a relevância de um maior
desenvolvimento dos métodos pacíficos de solução de conflitos como forma de harmonizar a
relação entre entes internacionais em meio ao atual contexto de crise, especialmente no que se
refere às políticas de coordenação no âmbito da saúde pública. Entretanto, tal realidade
depende diretamente de modificações no funcionamento de suas principais instituições sobretudo em termos de um maior reconhecimento das Cortes Arbitrais e suas deliberações de forma a alcançar uma maior aderência internacional acerca da importância e validade das
sentenças por estas proferidas5.
A comunidade internacional está diante da possibilidade de perpetuação do estado atual
das coisas, ou então revisitar e conduzir os procedimentos das principais Câmaras Arbitrais.
Por esse aspecto, torna-se relevante observar os mecanismos e incentivos para que os Estados
e demais agentes possam utilizar esse instrumental para celebrar acordos pacíficos de forma
mais recorrente - sobretudo em termos de coordenação de políticas de saúde pública - para que
se possa alcançar soluções criativas e conciliatórias diante dos desafios da crise pandêmica.
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INTRODUÇÃO
A proliferação de regimes jurídicos transnacionais, cujas relações se entrelaçam e
sobrepõe na sociedade mundial, além das fronteiras territoriais dos marcos constitucionais
nacionais, impõe uma nova semântica a teórica jurídica e política na medida em que reconhece
a dinâmica em evolução das ordens normativas além do estado (SHAFFER, 2016; KJAER, 2014).
Estruturas normativas que envolvem múltiplos níveis/camadas da sociedade mundial não
refletidas adequadamente nas ordens jurídicas e contextos sociais controláveis pelo Estado, e
menos ainda pela tradição do direito internacional público clássico (WALKER, 2002; SOMEK,
2012), dão conta de apontar para uma inevitável globalização do direito constitucional
(TUSHNET, 2008).
Nesse sentido, o presente estudo tem como escopo orientar-se a partir do seguinte
questionamento: o processo de fragmentação dos regimes globais de governança, associado à
radicalização da dinâmica auto referencial de diferenciação funcional dos subsistemas da
sociedade mundial em formas descentralizadas e heterárquicas de tomada de decisão, conduz
a problemas constitucionais além do Estado Nacional, que encontram na semântica do
pluralismo constitucional transnacional o paradoxo que resulta em saber em que medida é
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possível identificar, no constitucionalismo transnacional, um equivalente às constituições dos
Estados Nacionais, capaz de absorver o dissenso estrutural da sociedade mundial?
Para tal intento articulamos a equivalência funcional das noções de direito e política em
uma sociedade cada vez mais complexa, para tanto adotaremos os pressupostos estabelecidos
pela teoria dos sistemas de matriz luhmaniana, em que o método funciona nos moldes de uma
fenomenologia da comunicação – comparação funcional. A articulação das equivalências
funcionais entre os sentidos político, jurídico e social exigirão, segundo a perspectiva sistêmica,
um método comparativo em que se interpretam os fatos mais heterogêneos com os mesmos
conceitos, garantindo uma comparação de contextos relacionais muito diversos (LUHMANN,
1995). De modo que seja possível tensionar os limites do constitucionalismo transnacional
fragmentário em relação à realidade político normativa do direito constitucional.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Ao assumir o fenômeno transnacional como um modelo de governança baseada na
autorregulação, assenta-se uma dinâmica fragmentaria em que o locus de constitucionalização
se desloca para longe do sistema jurídico estatal em busca dos setores sociais que estabelecem
constituições civis autonomamente (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004, p. 1014-1015), a
partir de seus critérios internos de diferenciação (KOSKENNIEMI, 2006, p. 305-324). A
autonomia fragmentária do mercado e da política transnacional cristalizam-se em formas
autônomas, não estatais e detentoras de poder político decisório, cristalizadas em forma de lex

mercatória, lex sportiva e lex digitalis (TEUBNER, 2016).
O constitucionalismo transnacional, no entanto, parece levar o conceito de constituição
longe demais (NEVES, 2009, p.2), na medida em que se corre o risco de sermos incapazes de
dizer o que é uma constituição (VESTING, 2009), é necessário observar que o acoplamento
estrutural do sistema político e do sistema jurídico através da constituição não tem
correspondência no plano da sociedade mundial (LUHMANN, 1995, p. 582).
Nesse desiderato o constitucionalismo transnacional consiste em um efeito reflexivo
aplicado aos regimes setoriais da sociedade mundial (TEUBNER, 2016, p. 139-158) em que o
fenômeno multinormativo se reveste de uma função de jurisdição vinculativa no nível
operacional da sociedade mundial em uma espécie de concepção policêntrica de jurisdição
(TEUBNER, 2016). Se as constituições nacionais estão baseadas em um acoplamento estrutural
entre política e direito (LUHMANN, 1995, p. 538-552; NEVES, 2009, p. 95-106), as constituições
transnacionais resultam da referência heterárquica entre os mecanismos reflexivos do direito
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e os mecanismos reflexivos do setor social em questão (TEUBNER, 2016, p. 105). Embora em
intensidades diferentes e variando de acordo com as especificidades de cada ambiente, os
regimes transnacionais caracterizados pela produção de regras secundárias concernentes à
identificação, interpretação, emenda e competências para a criação e delegação de regras
primárias (TEUBNER, 2016, p. 114), essenciais para a generalidade e previsibilidade de
processos de tomada de decisão sob a forma de um constitucionalismo global fragmentado
tensionado a partir da estabilização normativa das expectativas democráticas da sociedade
mundial policontextural.
Nesse sentido, multidão da sociedade substitui a unidade do poder soberano a medida
em que ocorre uma proliferação de instituições internacionais de solução de controvérsias, a
exemplo dos mais de 125 tribunais privados (BRAITHWHITE, 2000, p. 963), a fim de promover
negociações e cooperações baseadas na acomodação recíproca e interativa de interesses e
mecanismos funcionais específicos, no interior do qual os Estados são apenas autores entre
outros (FISCHERLESCANO e TEUBNER, 2004, p. 17-19).
RESULTADOS PRELIMINARES
A existência de um direito global que transcende as fronteiras do sistema político
segmentado territorialmente da sociedade mundial, parece impor uma estrutura constitucional
legitimadora das decisões em nível transnacional. Na medida em que, cada vez mais, os âmbitos
transnacionais constitucionalizados equivalem-se às constituições dos Estados Nacionais.
A constitucionalização do direito transnacional reporta-se enquanto um fenômeno
interjuridico e intercontextual dada a erosão das fronteiras e universalidade proporcionada
pela juridificação dos regimes jurídicos autônomos que deslocam as expectativas normativas
internas do direito para dentro dos campos sociais. Está posto que esses regimes parciais se
diferenciam e desdiferenciam, e nesses entrelaçamentos e colisões impõe cada vez mais
necessários debates seja a partir das já habituais violações a direitos humanos, seja pela
consequente quebra na legitimidade democrática de governos locais. Nesse sentido, em que
pese o caminho adotado a partir das reflexões de Gunther Teubner, os aspectos paradoxais e as
deficiências contidas nas premissas de uma constituição transnacional como equivalente
funcional das constituições nacionais emergem como contraponto a partir de, sobretudo, a
perspectiva de Marcelo Neves (2009), no que se refere a um constitucionalismo sem ou além
da constituição.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a função das Cortes Internacionais enquanto
agentes garantidores do Estado de Direito, diante do cenário de retrocesso democrático e
ascensão das “Democracias Iliberais”. Para relatar isso, esse estudo realiza um ensaio sobre o
avanço do neopopulismo e sua incompatibilidade com as Instituições Democráticas, e,
posteriormente, como as Cortes Internacionais vêm agindo para frear a degradação
democrática, no exercício de sua jurisdição. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica,
documental e jurisprudencial.
A Democracia Moderna é uma invenção ocidental, que resgatou valores da Democracia
Antiga como, os princípios da Igualdade e Liberdade, bem como lhe deu uma nova roupagem
em oposição ao Antigo Regime. No decurso da História Moderna ressalta-se que esse se tornou
o Regime de Governo vigente nas principais Nações do Ocidente. “Até recentemente, a
democracia liberal reinava triunfante. Apesar de todas as deficiências, a maioria dos cidadãos
parecia profundamente comprometida com a sua forma de governo. A economia estava
Graduando em Direito na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. E-mail: wendell.santos@sga.pucminas.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4407920223506622.
2
Doutor
pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: mlquintao@yahoo.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6153008208721249.
1

53

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

54

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
O PAPEL DAS CORTES INTERNACIONAIS NA PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO EM TEMPOS DE RETROCESSO
DEMOCRÁTICO

crescendo. Partidos radicais eram insignificantes” (MOUNK, 2018, tradução nossa). Contudo,
de repente tudo mudou. O Isolacionismo voltou a crescer e as Democracias passaram a ser
capturadas por extremistas, como um ricochete ao período anterior de expansionismo da
Globalização e dos Direitos Humanos na esfera internacional.
Ocorre que, a Globalização, como se constata, trouxe também efeitos nefastos para
parcela da população diante de fenômenos como a desindustrialização e o aumento da
desigualdade social no Mundo. Aliado a esse contexto, políticas de retiradas de direitos sociais
outrora conquistados passaram a fazer parte da agenda de muitos países diante do chamado
Neoliberalismo, almejando o Estado Mínimo.
Essas questões repercutem nos processos decisórios das democracias, uma vez que a
partir de então a população opta por fazer escolhas mais conservadoras, nacionalistas e avessas
à Globalização. Contudo, esse nacionalismo inflamado, embusteiro nas pautas críticas ao Mundo
Globalizado, na verdade se reflete na forma de prejuízos civilizatórios para as Nações
Ocidentais, uma vez que pautam-se muitas vezes por processos de erosão democrática.
Todavia, quando se observa uma Democracia Constitucional, deve-se levar em
consideração que existe um arcabouço institucional consolidado na esfera nacional e
internacional para a defesa de Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. Nesse sentido, as
Instituições Supranacionais possuem um papel essencial para frear os anseios autoritários de
líderes isolacionistas, bem como as próprias Instituições Nacionais.
Contextualizado esses apontamentos, ressalta-se que os objetivos dessa pesquisa são,
portanto, no plano geral investigar os limites jurisdicionais das cortes internacionais e o seu
papel como garantidoras da democracia na atual crise do Estado de Direito, e nos planos
específicos averiguar como os Estados impõem limites à jurisdição de Cortes Internacionais no
âmbito interno, assim como analisar a atual crise do Estado de Direito vivenciada pelas
Democracias Ocidentais durante a ascensão das chamadas Democracias Iliberais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A consolidação da Democracia Constitucional na Modernidade se deu, de acordo com
José Adércio Leite Sampaio (2013), por três razões basilares: o Individualismo, o
Contratualismo, e a Juridificação progressiva da Política. Essa pesquisa parte desse pressuposto
para compreender como nesse sentido, ao longo dos últimos anos da História Ocidental, um
arcabouço institucional foi se consolidando na forma de direitos fundamentais, princípios e
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direitos humanos. Isso se deu de forma tão complexa ao ponto de que hoje já é possível se
entender a Democracia enquanto um Direito Humano.
A Globalização é um fenômeno que produz efeitos sociais da escala global até o interior
íntimo da vida humana (GIDDENS, 2007). Do ponto de vista social e econômico, um dos
relevantes pontos a serem ressaltados e que evidentemente influem de forma direta na ciência
política tratam-se da constante fuga de capitais e investimentos, que anteriormente existiam
em determinados países, contudo, que migraram para outras regionalidades devido a múltiplos
fatores como, por exemplo, a mão de obra mais barata, a menor incidência de tributação, bem
como também a própria facilidade de locomoção que faz parte hoje do mundo integralizado e
com menos barreira.
Nesse sentido, a desindustrialização acelerada vem se tornando fator que catalisou o
nacionalismo em várias partes do Mundo, uma vez que a explicação encontrada por alguns
líderes e também parte da massa para o desaparecimento de indústrias e empregos está
justamente na Globalização, o que justificaria um movimento de isolacionismo das Nações. O
marco histórico para esses apontamentos é a crise fiscal de 2008, em que as políticas
econômicas em curso, bem como as decisões políticas tomadas claramente estavam em
desencontro ao que as ruas ansiavam, visto os grandes protestos. Ocorre que, essa insatisfação
com esses efeitos nefastos gerados, em parte, pela Globalização se concretizou em avanços
contra as Instituições Democráticas. Nessa esteira, a liberdade de imprensa, os direitos de
minorias, a separação e independência das Funções da República, bem como, os próprios
processos eleitorais passam a ser questionados, e então, opositores políticos tornam-se
inimigos perseguidos pelo aparato do Estado.
Essa pesquisa constata que as Instituições Democráticas vêm reagindo de diversas
maneiras aos processos de erosão democrática. No plano Nacional, países como o Brasil,
segundo indicadores da Humans Right Watch no ano de 2020, ONG Internacional que realiza
pesquisas na área dos Direitos Humanos, possuem no Parlamento e no Supremo Tribunal
Federal os principais alicerces de resistência do Estado Democrática de Direito em oposição aos
anseios autoritários e extremistas que crescem no país. Em contrapartida, Nações como a
Polônia passam por um processo de degradação democrática mais profunda de suas
instituições nacionais, em que os pesos e contrapesos já não são mais suficientes por si só para
a garantia da preservação democrática. Nesse sentido, Instituições Supranacionais,
especialmente Cortes Internacionais, vem agindo para frear esses ataques neopopulistas.
Investidas de poder para tal e fundamentando-se em valores e princípios comuns das Nações
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Ocidentais, nesse caso específico o Direito Europeu, essas Instituições são responsáveis pela
contenção de danos na guerra enfrentada. Nesse caso concreto, isso é evidentemente observado
na ação do Tribunal de Justiça da União Europeia que determina como inconvencional a
tentativa da Polônia em reformar o Poder Judiciário, suprimindo sua independência em relação
ao Executivo.
RESULTADOS PRELIMINARES
Até o momento, a pesquisa avançou no sentido de entender de que forma a Democracia
pode ser delimitada como um Direito Humano das sociedades ocidentais, com fulcro em valores
e princípios historicamente observados na constituição das Instituições e da epistemologia da
contemporaneidade. O princípio da Liberdade Igualdade, resgatados da filosofia antiga pelo
pensamento iluminista e racionalista, enquanto princípios substanciais da Democracia
Ocidental, deixaram resquícios no surgimento e consolidação dos principais signos da
modernidade em diante, sejam eles o progressismo, o conservadorismo, o humanismo, o
racionalismo, a fraternidade e outros.
Ademais, o fenômeno da desindustrialização e as consequências da crise fiscal de 2008
já podem ser elencados como fatores que impulsionaram o crescimento do neopoulismo.
Reconhecido esse fato, cabe a pesquisa caminhar agora no sentido de compreender
quais as formas que os atores internacionais podem intervir na esfera nacional para garantir a
resistência do Estado de Direito, quando os pesos e contrapesos a nível nacional falham diante
da erosão democrática, bem como quais os limites de vinculação de suas jurisdições.
REFERÊNCIAS
MOUNK, Yascha. The People vs. Democracy. Harvard University Press: Cambidge, 2018, 1°
Edição.
SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado, 5ª Edição. Belo Horizonte. Editora Arraes,
2017
SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da Constituição e dos Direitos Fundamentais. Belo
Horizonte: Del Rey, 2013.
GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Editora Presença: 6° Edição, 2006.
HUMANS RIGHT WATCH. World Report 2020. New York, 2021. Disponível em:
<https://www.hrw.org/pt/world-report/2020/country-chapters/336671>. Acesso em: 15
jul. 2021.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
Aline Michele Pedron Leves & Laura Mallmann Marcht & Gilmar Antonio Bedin

TERRORISMO INTERNACIONAL E INSTITUIÇÕES
MULTILATERAIS: O PROJETO DA CONSTITUINTE DA TERRA
COMO UMA UTOPIA POSSÍVEL
Aline Michele Pedron Leves1
Laura Mallmann Marcht2
Gilmar Antonio Bedin3

Grupo de Trabalho 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o
Papel das Instituições Internacionais
Palavras-chave: Constituinte da Terra; Direitos Humanos; Multilateralismo; Sociedade
Internacional; Terrorismo.
INTRODUÇÃO
A guerra e o terror proveniente de autores desconhecidos, desde os tempos longínquos,
marcaram o panorama da sociedade internacional como se fossem uma saga sem fim e cuja
velocidade de evolução coloca em risco o futuro da humanidade, dificultando a atuação dos
Estados e das instituições multilaterais em busca de uma ordem mundial pacífica. O avanço
contingencial do terrorismo e a multiplicação dos conflitos tanto internos como internacionais,
têm gerado situações imprevisíveis de violência, de tal modo que sejam encontradas as vias
possíveis para a construção de um cenário de paz que propicie a proteção universal dos direitos
humanos, como é o caso do projeto da Constituinte da Terra, proposto por Luigi Ferrajoli.
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Foi a partir das profundas transformações acarretadas pela globalização do mundo que
o fenômeno do terrorismo, dotado de uma célere propagação midiática, entra em voga como
uma ameaça avassaladora, que dificulta a segurança internacional e a proteção dos direitos
inerentes a todos os seres humanos. Diante dessa nova realidade, o problema do presente
estudo reside no fato de como a sociedade internacional encontrará mecanismos capazes de
enfrentar o terrorismo em busca de fontes alternativas para a manutenção da paz. Tem-se como
hipótese embrionária que os caminhos para a constituição de um mundo mais pacífico dar-seá mediante a atuação conjunta dos Estados nacionais com instituições multilaterais, os quais
devem aderir projetos que visam a cooperação internacional.
À vista disso, esta investigação tem o objetivo de analisar, por meio do emprego do
método hipotético-dedutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, as características do
terrorismo atual a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001 (EUA), bem como a
(re)definição e a vinculação desse fenômeno com a fragilidade de alguns Estados. Ainda,
reivindica uma análise dos desafios impostos pelo terrorismo, em âmbito jurídico
internacional, à proteção dos direitos humanos e aos instrumentos voltados para a construção
de um cenário de paz mundial duradoura através da atuação de instituições multilaterais. Por
fim, pondera sobre o projeto da Constituinte da Terra, de Luigi Ferrajoli, para (re)pensar o
fenômeno do terrorismo na nova ordem global, o que justifica a importância da presente
pesquisa para questões voltadas à cooperação na sociedade internacional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A data de onze de setembro de 2001 passou ser um marco histórico importante, em
virtude da ocorrência do maior e mais devastador atentado terrorista da história, que
mergulhou o mundo em um estado de medo generalizado, acarretou a morte de milhares de
pessoas e destruiu o mais imponente símbolo do capitalismo. O referido fato inaugurou uma
nova fase das relações internacionais, impulsionando as formas de controle dos governos dos
Estados e das organizações internacionais. É evidente que o terrorismo se situa como um
fenômeno intenso, com dimensões abrangentes e efeitos de magnitudes abissais que se
propagam celeremente pelos inúmeros veículos midiáticos e informacionais. Dessa forma, os
atentados terroristas atuais não visam a conquista ou a substituição de determinados governos
ou Estados, mas, sim, a sua desmoralização.
Diante do referido fenômeno, a ordem estatal resta fragilizada, pois conforme Yuval
Noah Harari (2018, p. 215), “nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho” os novos
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desafios impostos pelo terrorismo em um mundo geopoliticamente fragmentado e, além disso,
os contra-ataques unilaterais – com a utilização de bombas e outros armamentos –, por parte
de algumas nações ocidentais, jamais serão inteligentes o suficiente para impedir o terrorismo
global, a exemplo do ocorrido nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Acerca disso, Flávia
Piovesan (2006, p. 30) adverte: “imaginem-se as nefastas consequências para a ordem
internacional se cada um dos 200 Estados que a integram invocasse para si o direito de cometer
‘ataques preventivos’, com base no unilateralismo”.
O certo é que a condução de uma guerra contra redes ou grupos terroristas que se
ocultam na multidão global consiste em uma atitude equivocada. É preciso, pois, fortalecer as
instituições multilaterais que se utilizam de mediações dialógicas e diplomáticas, para que se
encontrem alternativas viáveis de prevenção ao terrorismo. O primeiro passo para tanto,
requer uma reavaliação crítica do significado da soberania estatal, de tal forma que seja possível
implementar uma maior eficácia no alcance diplomático e no respeito as suas deliberações e
encaminhamentos. É nesse sentido que se insere o projeto da Constituinte da Terra, proposto
por Luigi Ferrajoli. O jurisfilósofo adicionou à obra Constitucionalismo más allá del Estado
(2018) uma primeira parte intitulada “Por que uma Constituição da Terra?”. Diante da difusão
do novo coronavírus, Ferrajoli observou a necessidade de criar uma proposta que ultrapasse
quaisquer fronteiras, mas que cuidasse a relação entre o local e o global.
Nesse contexto, a Escola Constituinte da Terra surge como uma utopia possível.
Importante referir que a proposta pacifista do autor não tem por pretensão criar um “superEstado”, mas, sim, pôr em prática instituições garantistas que tutelem questões de direitos
humanos e promovam a paz em âmbito local, regional, bem como internacional (PISARELLO,
2004). Por meio de uma esfera pública global o Ferrajoli acredita que seria possível promover
uma democracia mais cosmopolita. Diante desse processo desconstrutivo, é necessário um
constitucionalismo para além dos Estados, que seja supranacional. Esse, em tese, resolveria a
grande lacuna do direito internacional: a ausência de funções e instituições de garantia
mundial.
RESULTADOS PRELIMINARES
Após o 11 de setembro de 2001, o fenômeno do terrorismo, que destrói a vida, despreza
os direitos e as democracias instituídas no decurso das civilizações, engendra uma situação
praticamente revolucionária, a qual desafia a proteção internacional dos direitos humanos e as
possibilidades da paz. Sem dúvidas, um dos maiores problemas do novo século consiste em
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encontrar uma maneira de enfrentar e derrotar o terrorismo internacional, que é onipresente
em grande parte do mundo e torna remotas as perspectivas dos pacifistas, como é o caso da
proposta da Constituinte da Terra de Luigi Ferrajoli. Diante dos contornos assumidos pela
sociedade internacional, exige-se dos novos atores multilaterais a adoção de medidas que visam
atenuar o sofrimento e as perdas desproporcionais produzidas pelos terroristas na era global.
Assim, é evidente que uma cooperação maior entre os Estados e uma atuação conjunta às
instituições não-estatais implica em um maior êxito no enfrentamento desse fenômeno.
Contudo, inúmeros avanços ainda precisam acontecer para dissuadir pessoas de se utilizarem
de práticas terroristas e impedir que os Estados as apoiem, de modo a reforçar o combate aos
atentados, bem como defender os direitos humanos e a segurança internacional.
À luz desse cenário, o equilíbrio da nova ordem global exige o fortalecimento das
instituições multilaterais e das propostas de cooperação que tem por base a solidariedade
cosmopolita entre as nações. Enfim, não se pode afirmar que a humanidade está indefesa em
relação às ameaças dos atentados terroristas. No entanto, deve-se reconhecer que o
enfrentamento destes através de expressões igualmente problemáticas como: “guerra contra o
terrorismo”, são capazes de regenerar as causas de um mal que se pretende erradicar, em
virtude da excitação hostil entre as culturas. Portanto, a efetiva proteção dos direitos humanos
deve ser confiada aos novos atores internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas
(ONU) e o Tribunal Penal Internacional (TPI), que se distinguem de alianças militares na
medida em que exigem modalidades de intervenção preventivas (de caráter civil e econômico),
fundamentadas nos pressupostos do diálogo intercultural (não coercitivo) para mediar as
possibilidades de construção de um cenário de paz duradoura no mundo atual.
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INTRODUÇÃO
O conflito armado entre o Estado nacional da Colômbia e as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC) tornou-se o conflito armado mais sangrento e longo da
América Latina e do mundo (BBC, 2016) reverberando para os países vizinhos, interferindo em
certa medida nas relações internacionais e vivenciando a ingerência dos interesses de atores
externos. Após décadas de negociações e tentativas de um acordo de paz fracassados o governo
finalmente concretizou um acordo final de paz em 2016 liderado pelo então mandatário Juan
Manoel Santos (2010-2018). As operações de manutenção de paz das Nações Unidas podem
ser entendidas como mecanismos de “muitas vertentes – militar, policial e civil – que trabalham
juntas para ajudar a estabelecer as bases para uma paz sustentável” em diversas dimensões de
conflitos: entre dois Estados e no interior de um território, conhecidos como conflitos
intraestatais e guerras civis (DOUTRINA CAPSTONE, 2008, p.18).
Em janeiro de 2016 o governo colombiano e as FARC solicitaram uma missão especial
da ONU para auxiliarem na condução de um acordo de paz, que foi aprovada após pouco tempo
através da resolução 2261/2016 do CSNU. A missão de paz da ONU na Colômbia consistiu
majoritariamente em um mecanismo de verificação e monitoramento de todo processo de paz,
como observador se tornou um importante ator internacional para legitimar o acordo e auxiliar
nas entregas de armas do grupo guerrilheiro, bem como no pós-conflito com a reinserção social
de seus membros (ONU, 2017).

Mestrando no PPG Ciências Humanas e Sociais da UFABC. E-mail: luciano.alexandrinojr@gmail.com Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6302516020536681.
1

61

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

62

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
PAZ, UM ENGAJAMENTO LOCAL E GLOBAL: ANÁLISE DA MISSÃO DE PAZ DA ONU NA COLÔMBIA

Construir um sólido acordo de paz faz surgir mais questões do que respostas, pois
“todo processo de paz aprende, em certa medida, com algum ponto ou desenvolvimento de
algum outro lugar, mas também se inova para ajustar-se aos desafios presentes em nível local
e considerando o contexto temporal em que se insere” (HERBOLZHEIMER, 2016, p. 2). Assim
como apresenta Galtung (1976) para um acordo de paz se tornar efetivo e duradouro é
necessário consolidar a paz, analisando de uma forma mais profunda as origens do conflito e a
violência estrutural construída socialmente buscando superá-la por meio da promoção do
diálogo entre todos os atores envolvidos. Dessa forma, o acordo entre o governo e as FARC
incluem diversas características inovadoras se comparadas aos processos de paz anteriores ou
outros acordos ao redor do mundo relacionado com a transformação do conflito e não
simplesmente seu término.
Dessa forma, o presente trabalho pretende discorrer sobre os tipos de missão de paz,
suas atuações e efetividade, buscando relacionar tais conceitos com o estudo de caso da Missão
de Paz da ONU na Colômbia, que ajudou a encerrar o conflito armado entre as FARC-EP e o
governo colombiano, que perdurou por mais de cinquenta anos. A partir da análise teórica dos
conceitos contidos na segurança internacional e desenvolvimento da paz, busca-se responder
algumas inquietações tal como, como se deu a aprovação da Missão especial de paz da ONU na
colômbia? Quais foram seus principais objetivos e como foi a atuação, para então ponderar se
estes foram efetivamente concretizados, dentro do prazo estabelecido, suas implicações e
efeitos tanto na sociedade colombiana como para o debate sobre o desenvolvimento da paz nas
relações internacionais.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A manutenção da paz das Nações Unidas evoluiu progressivamente, abrangendo uma
ampla variedade de funções e atuações, tornando difícil classificá-las com uma única definição
(AGUILAR, 2011). As definições existentes refletem diferentes abordagens às dinâmicas do
sistema internacional e ao papel da manutenção da paz e à segurança (OLIVEIRA, 2009). Dessa
forma, alguns autores apresentam uma definição a partir de uma visão cronológica através de
diferentes gerações, refletindo a crescente complexidade destas intervenções (FREIRE; LOPES,
2009). Tais definições são representadas por missões clássicas ou tradicionais, as missões
multidimensionais, integradas, complexas ou multifuncionais, além das operações de apoio à
paz. Para Freire e Lopes (2009) alguns autores ainda identificam uma potencial nova geração,
como por exemplo, as intervenções cosmopolitas (WOODHOUSE E RAMSBOTHAM, 2005). Há
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ainda a existência de missões ou operações de intervenções humanitárias (COTTEY, 2008) e as
missões de imposição da paz (DOYLE, 1996).
Após o 11 de setembro, com o ataque terrorista nos Estados Unidos, marcou-se uma
nova reconfiguração no Sistema Internacional, em que se observou um aprofundamento do
conceito de segurança. As Nações Unidas procuraram também expandir e aprofundar sua
compreensão à cerca da segurança internacional, em que não eram somente os Estados os
principais atores das Relações Internacionais (OLIVEIRA, 2009). Com isso, as missões de paz
passaram a incluir dimensões sociais, econômicas, psicológicas e de segurança, ou seja, uma
manutenção e construção multidimensional e multilateral da paz no âmbito da ONU e
principalmente do CSNU (GHISLENI, 2011). As resolução e deliberações do CSNU passaram a
aprimorar os mandatos das missões, de modo que estas incluíssem mais do que a observação e
a manutenção da paz, expresso através do Relatório Bhahimi (2000) ampliado os temas para
“uma consolidação de confiança, acordos de partilha de poder, cooperação eleitoral, reforço do
Estado de direito e desenvolvimento social e económico” (FREIRE; LOPES, 2009, p. 11). Dessa
forma, as novas missões de paz passaram a abranger mais objetivos que as inicialmente
realizadas, abarcando tanto soldados e polícias, como pessoas da sociedade civil.
A partir de revisão bibliográfica preliminar, é possível afirmar que as missões de paz
têm atuado majoritariamente como missões de cunho político após a Guerra-Fria,
principalmente depois do atentado terrorista de 11 de setembro nos EUA. As missões passaram
à auxiliar países que perpassaram por conflitos armados, objetivando a otimização, a
construção e a manutenção da paz para evitar a deflagração de um novo conflito que possa ter
repercussões internacionais (MATIJASCIC, 2016). Tais países que recebem este suporte estão
monitorados pelas missões políticas do Departamento de Operações de Paz (DPKO) ou pela
Comissão de Peacebuilding (PBC), como por exemplo, Burundi, Guiné, Guiné-Bissau, Serra
Leoa, República Centro-Africana e Libéria e Colômbia (MATIJASCIC, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A missão de paz da ONU para a Colômbia constitui-se como um inovador mecanismo
de monitoramento e verificação dos pontos estabelecidos no acordo de paz. A missão foi um
dos três atores do denominado mecanismo tripartite, juntamente com o governo nacional e as
FARC-EP. Atuou facilitando o cessar fogo e hostilidades por ambas as partes, coordenando o
processo de entrega de armas, sua correta destruição e ainda está presente, de forma menos
significativa, acompanhando a reinserção social dos ex-guerrilheiros. A missão alcançou seus
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objetivos em um prazo relativamente curto, apesar de inconvenientes logísticos e desgastes
políticos que passava o país. A primeira missão finalizou-se em 26 de setembro de 2017, no
mesmo dia iniciou-se a missão de verificação, cujo objetivo primordial era observar e auxiliar
na reintegração dos ex-combatentes, garantindo sua segurança.
Conclui-se que a missão atingiu os objetivos encomendados inicialmente pelo Conselho
de Segurança das Nações Unidas, tendo apenas uma complicação relacionada ao período
estipulado, como pequenas alterações no prazo dos processos, e um número pouco expressivo
de armas que não foram entregues/ coletadas. Não obstante, a missão pode ser considerada um
grande êxito, pois promoveu uma maior confiança entre as duas partes, em um dos momentos
mais delicados e complexos do processo de paz, a entrega de armas. Esta missão pode ser
observada ainda como um dos processos com maior eficácia, considerando todas as ações
tomadas no âmbito do acordo de paz e sua implementação. Ao tomar como referência o número
de integrantes das FARC-EP, o número de armamento coletado e a inexistência de um infortúnio
ou complicação significativa, infere-se que foi um dos processos mais exitosos, podendo servir
como exemplo para outras missões de paz ao redor do mundo.
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INTRODUÇÃO

Quais são as continuidades e mudanças na política de assistência alimentar
internacional do Programa Mundial de Alimentos (PMA) em 60 anos de existência? A partir de
uma análise histórica – com base em uma revisão de literatura e análises documental e de dados
descritivos – o artigo examina o processo de criação e mudanças político-institucionais da
assistência alimentar internacional do PMA sob a ótica da disputa entre duas frentes: a) os
interesses geopolítico e econômico dos seus principais financiadores – com ênfase nos Estados
Unidos; b) e a tentativa contrária de multilateralizar a base de financiamento, bem como
impulsionar a agenda do desenvolvimento e da promoção da assistência humanitária para o
combate à fome. Os resultados demonstram que, apesar dos esforços históricos em promover
objetivos humanitários/desenvolvimentistas e ampliar a base doadora do PMA, a ingerência
dos EUA e demais países desenvolvidos como financiadores indispensáveis para o
funcionamento da instituição contribui para que a agenda da doação de alimentos voltada a
interesses econômicos e geopolíticos se mantenha.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os EUA assumiram o pioneirismo da criação de políticas de assistência alimentar
internacional. O mais importante marco neste sentido foi a aprovação da Public Law 480 (PL480), em 1954, que institucionalizou uma política permanente de assistência alimentar
internacional estadunidense. A pressão da acumulação de excedentes agrícolas era um
problema econômico para os EUA e a criação da supracitada política era oportuna, pois
conjugava múltiplos interesses: a necessidade de escoamento de excedentes, no intuito de
manter a lucratividade da classe agrícola; a ambição por abertura de comércio no exterior; e a
expansão da influência geopolítica no âmbito de disputa com a União Soviética (LIMA; DIAS,
2016).
O cenário para o surgimento de uma instituição multilateral de assistência alimentar se
tornou mais favorável na década de 1960. Em meio aos processos de descolonização, a
preocupação da ONU em relação aos países em desenvolvimento aumentou, inclusive porque
os novos países passaram a ter voz dentro da própria organização. Além disso, dado o contexto
da Guerra Fria, potências capitalistas estavam preocupadas em usar a assistência alimentar
internacional para amenizar condições de pobreza com o fito de tornar menos sedutora a opção
dos países periféricos pelo socialismo. Neste escopo, o PMA foi criado em 1961, principalmente
a partir da iniciativa política e financeira dos EUA, o maior doador de alimentos do mundo
(SHAW, 2001).
A primeira metade da década de 1970 experimentou uma crise alimentar com a alta do
índice mundial do preço dos alimentos. Neste sentido, o aumento das preocupações com a fome
mundial motivou contestações, sobretudo da sociedade civil, em relação às políticas
utilitaristas de assistência alimentar internacional. Para estes grupos, a assistência alimentar
deveria ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico e de combate à insegurança
alimentar, ao invés de servir apenas para atender a causas emergenciais pontuais por meio da
eliminação de excedentes agrícolas.
Com efeito, entre os anos 1970-1990, os principais países doadores de alimentos,
influenciados pela crise e os movimentos de contestação, reformularam suas próprias políticas
de assistência alimentar, com exceção os EUA. No âmbito do PMA, entre os anos 1980-1990,
houve um aumento de programas de fortalecimento da segurança alimentar em longo prazo.
Apesar disso, a assistência alimentar internacional pautada por interesses políticos e

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
Atos Dias & Jenifer Queila Santana

econômicos dos países doadores não foi extinta, pois, com o colapso da Guerra Fria, observouse também um concomitante e oportuno aumento da demanda por ajuda emergencial (SHAW,
2001; CLAPP, 2012). Cabe salientar que a ajuda emergencial feita por doação direta de
alimentos sempre esteve vulnerável ao índice do preço mundial de alimentos e à necessidade
econômica de se escoar excedentes agrícolas. Mais especificamente, quando ocorre uma alta do
preço dos alimentos, há uma tendência probabilística de que a assistência alimentar
estadunidense caia. E historicamente os EUA são o maior financiador do PMA: entre 1998 e
2019, o país foi responsável por uma média de 43% do total das contribuições recebidas pelo
Programa (WFP, 2021). Em outras palavras, as atividades do PMA ficariam comprometidas sem
o financiamento estadunidense.
A alta progressiva do preço mundial dos alimentos a partir dos anos 2000 contribuiu
para uma queda geral da assistência alimentar internacional e, dada a supracitada demanda,
houve um aumento da ajuda emergencial. Tais problemas impulsionaram realização de
esforços por reformas dentro do PMA. Mudanças consolidadas em 2004 focaram em um ponto
principal: incentivar doações advindas de doadores não tradicionais3 no intuito de diluir a
dependência financeira concentrada em doadores tradicionais (LIMA; SANTANA, 2020).
A partir das mudanças, houve um salto no número de doadores: eram 69 em 2004 e a
partir de 2005 permaneceu acima de 80, mesmo durante a crise de 2007-2008. O número de
doadores não tradicionais ultrapassou consideravelmente o número de doadores tradicionais
após as mudanças. O financiamento do PMA cresceu sucessivamente, alcançando um patamar
recorde de oito bilhões de dólares em 2020. No entanto, permaneceu a forte dependência
financeira do PMA em relação a poucos países. Entre 2005 e 2020 os doadores tradicionais
foram responsáveis 88,3% do valor total das contribuições. Em 2020, apenas dez doadores
tradicionais foram responsáveis por 82% de todas as contribuições e os EUA, sozinhos, por
43%. É um valor alto, visto que neste mesmo ano o PMA recebeu doações de 101 diferentes
fontes (WFP, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Afora as preocupações humanitárias em torno de se criar mecanismos de cooperação
internacional de combate à fome, os EUA enxergavam a institucionalização (interna e
São considerados doadores tradicionais os países incluídos nas categorias D e E da listagem da FAO para a Junta
Executiva do PMA (em sua, formadas por países desenvolvidos), bem como a Arábia Saudita e a Comissão
Europeia. São considerados doadores não tradicionais os demais países ou entes públicos ou privados.
3
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internacional) das políticas de assistência alimentar como um meio estratégico para buscar
interesses econômicos e geopolíticos. No campo da economia, as políticas de assistência
alimentar estadunidenses serviram como ferramenta de escoamento de excedentes agrícolas.
E no escopo geopolítico, se constituíram como ferramenta de projeção da influência dos EUA
em um contexto de disputa com a União Soviética.
No entanto, no curso de toda a história do PMA, forças antagônicas atuaram para
aproximar as políticas de assistência alimentar internacional a objetivos mais humanitários e
desenvolvimentistas. O anseio por uma maior multilateralização do Programa ganhou força
com um processo de reformas que abriram espaço para uma maior participação de doadores
emergentes dentro da instituição. Mas, da mesma forma, não se pode negar a importância que
os EUA, bem como os doadores tradicionais, retiveram. Em outras palavras, as finanças do
Programa não se sustentariam sem a participação dos EUA e dos doadores tradicionais. O maior
problema, contudo, está no fato de que as políticas de assistência alimentar internacional
estadunidenses são ligadas a interesses unilaterais que podem prejudicar os esforços do
Programa em se aproximar de objetivos mais humanitários e desenvolvimentistas. O PMA
chega aos 60 anos com um Nobel da Paz por seus esforços humanitários em nível global, mas
ainda enfrentando entraves institucionais que desafiam o bom funcionamento da própria
instituição.
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INTRODUÇÃO
A presente produção científica tem como tema as práticas políticas pelo grupo de K-

Pop BTS. Num recorte temático, será estudado o caso da Campanha ‘Love Myself’, promovida
em parceria com o escritório da UNICEF Coreia. As hipóteses que esse recorte levanta, num
panorama geral, podem ser de um estudo de caso do BTS e da Campanha ‘Love Myself’? É
deduzível a necessidade de criação dessa Campanha? Por que junto a um órgão das Nações
Unidas? Existem maneiras de serem analisadas as repercussões da Campanha?
O estudo é relevante em vista de os estudos sobre o BTS serem emergentes no Brasil,
e as produções de ciência voltarem-se para os aspectos de consumo do grupo enquanto produto
da indústria de música pop sul-coreana. No que tange ao impacto político, compreende-se o BTS
como um destaque na mídia, mas com a ausência de produções sobre sua atuação junto a
diplomacia cultural sul-coreana e as consequências decorrentes desta para a marca nacional do
país.
Objetiva-se com esse trabalho estudar o caso da promoção da Campanha ‘Love Myself’
do BTS junto a UNICEF. Partindo desse objetivo geral, tem-se como finalidades específicas: a
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais (PPGCPRI) no Centro
de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pesquisador vinculado
ao Grupo de Pesquisa em Mídia e Cultura Asiática Contemporânea (MidiÁsia) da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, UniEvangélica – Campus Ceres. E-mail:
helmer.marra@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0069938919882000.
2 Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília. Orientadora e Professora visitante do Programa de PósGraduação em Ciência Política e Relações Internacionais (PPGCPRI) no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
(CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) da Universidade de Brasília (UnB). E-mail:
leilabijos@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4462051300142185.
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dedução da necessidade de criação da Campanha ‘Love Myself’; a análise da diplomacia cultural
sul-coreana na parceria BTS e UNICEF na promoção da Campanha; a avaliação dos dados
levantados pelas hashtag #BTSLoveMyself e #ENDviolence no Twitter como parte da
Campanha.
Para a construção metodológica dessa produção de ciência será utilizada a pesquisa
bibliográfica, com abordagem quali-quantitativa. A metodologia seguirá passo a passo com os
objetivos específicos. Para o primeiro, existe a identificação qualitativa de artigos científicos
sobre a temática, assim como cruzamento das informações disponibilizadas no sítio eletrônico
da Campanha. O segundo objetivo específico tem um desenvolvimento com artigos que tratam
acerca de casos da Diplomacia sul-coreana com a instrumentalização do BTS, e sobre a atuação
do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância ( UNICEF), dentro e
fora da República da Coreia. No terceiro objetivo trabalha-se com há a aplicação da pesquisa
bibliográfica com abordagem quantitativa, agregando os dados coletados no Twitter nas
hashtag #BTSLoveMyself e #ENDviolence, assim como aqueles presentes que a Campanha
possui em seu sítio eletrônico.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

BTS, é um acrônimo de ‘Bangtan Sonyeondan’ ou ‘Beyond the Scene’ é um grupo sulcoreano [de K-Pop] que tem capturado o coração de milhões fãs ao redor do mundo. O grupo é
formado pelos membros RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jungkook. Eles têm ganhado
notoriedade pela autenticidade e música autoproduzida, suas performances de alto nível e as
maneiras pelas quais o septeto interage com seus fãs, chamados de ARMY3. O grupo também
quebrou vários recordes mundiais, estabelecendo-se como “Ícones Pop do século XXI”. Outro
destaque do grupo está em sua presença na política internacional, iniciada com a Campanha

LOVE MYSELF, em 2017, e continuada com o discurso “Speak Yourself” proferido na Assembleia
Geral das Nações Unidas (AGNU), em 2018. Essa é uma descrição breve do grupo, contida no
sítio eletrônico da BigHit Music, a empresa de entretenimento sul-coreana que gerencia-os
(IBIGHIT, online).
Acerca da Campanha LOVE MYSELF, é uma iniciativa do grupo BTS e da sua empresa
BigHit Music4, iniciada em novembro de 2017 com uma parceria oficial com o Comitê coreano
3

Sigla para ‘Adorable MC’s of Youth’. ‘Adoráveis Mestres para Juventude’, em tradução livre.

4 Nova nomenclatura da BigHit Entertainment após reestruturação coorporativa ocorrida em 31 de março de 2021,

com a BigHit Music tornando-se subsidiária da Hybe Corporation e selo dos grupos de K-Pop, BTS e BTS, assim
como do solista, Lee Hyun.

71

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

72

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
BTS E A CAMPANHA ‘LOVE MYSELF’: ESTUDO DE CASO

da UNICEF. O intuito é o da promoção do amor próprio, conforme pode ser verificada a tradução
do nome da campanha, assim como fim da violência, que no âmbito da UNICEF, volta-se para os
ambientes que cercam os jovens de até 19 anos. Parte da promoção das mensagens do BTS e da

UNICEF seriam feitas através de hashtags no Twitter, #BTSLoveMyself e #ENDviolence. Essa
movimentação social tomaria parte tanto de ARMYs, como de outras pessoas interessadas nas
causas defendidas pelas campanhas LOVE MYSELF e ENDviolence.
Ressalta-se a importância da UNICEF por ser um órgão das Nações Unidas, tem alcance
global, e como o BTS estava em crescente, fazer essa parceria torna-se importante para que a
disseminação de mensagens que levem à paz, aos direitos humano, à solidariedade e entre os
povos chegue ao maior número de pessoas possível. “Eles [BTS] insistem que o futuro deveria
ser diferente do passado, pois agora eles são um pilar para a sociedade. Pessoas precisam falar
de amor e persistirem em esperança” (LOVE MYSELF, online – Tradução livre). O trecho
continua com um incentivo de visar por “um mundo melhor, melhor nesse mundo destruído
por ódio e violência”. Ainda é descrito sobre as mensagens que o BTS traz, em suas músicas,
para seus fãs, sobre a continuidade da simpatia com a juventude. Isso tornou-se mais latente
com a série de álbuns da era ‘Love Yourself’5 que trazem músicas com significados do que seria
verdadeiro amor. As mensagens do BTS, na citada era de álbuns, assim como seus objetivos
junto a divulgação junto ao UNICEF, revelam valores que ambos perseguem, seja como grupo
internacionalmente reconhecido, ou uma importante organização internacional (LOVE
MYSELF, online).

RESULTADOS PRELIMINARES
Preliminarmente, os resultados da Campanha LOVE MYSELF, em um levantamento
feito até novembro de 2019, estão na coleta de 11,8 bilhões de mensagens no Twitter com a

#BTSLoveMyself, desde tweets (mensagens criadas) até retweets (replicação com marcação de
mensagens criadas). O fundo dessa campanha angariou 2,6 Bilhões de won sul-coreanos no
mesmo período citado. Em decorrência dos discursos do BTS nas sessões da AGNU de 2018 e
de 2019, as movimentações junto as hashtags tiveram novos marcos, que serão melhor
demonstrados na discussão do artigo.

Na sequência de lançamento: Love Yourself 承 'Her' (setembro/2017); Face Yourself (abril/2018 – Lançamento
japonês); Love Yourself 轉 'Tear' (maio/2018); Love Yourself 結 'Answer' (agosto/2018).
5
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Os dados demonstrados pelas hashtags, seja ou pela #BTSLoveMyself ou pela

#ENDviolence, podem ser verificados pelos relatórios da UNICEF que trouxeram materiais de
combate à violência contra jovens de forma mais lúdica como o acesso aos mesmos. Esses
materiais foram produzidos com vista à pesquisa feitas pelos escritórios e equipes da UNICEF
ao redor do mundo. Logo, enfatizando o papel de uma organização e das sociedades
internacionais em assuntos comuns nas pautas de proteção aos direitos humanos das crianças.
Na seara da comunidade científica traz a veracidade de como a música e a luta pela igualdade
podem ser realizadas, desde movimentações virtuais, como presenciais. Maiores informações
sobre a presença dessas movimentações que perpassam os ambientes virtuais para os
presenciais serão comprovados na construção do artigo científico.
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INTRODUCTION
In the dramatic moment that humanity is experiencing - i.e. the Covid-19 pandemicinnumerable questions arise concerning the future of the international system. In fact, this
pandemic has shown several contradictions within this system: first of all, the logic of divisions
(described by the dichotomy “West/the rest") has highlighted an obsolete and often conflicting
structure on issues that concern all of us, such as the distribution of vaccines. In addition, it has
also highlighted the need to seek greater forms of cooperation and multilateral policies that
work, especially given the other challenges that humanity is facing (and that will require our
quick action): we refer, for example, to climate change and, more generally, to the reform of
global governance (GG) in a more democratic way.
In this context, the role of the BRICS is fundamental for several reasons. First of all, the
BRICS have repeatedly claimed greater democratization of GG, and their action is aimed at
creating more inclusive decision-making processes in international forums (such as the United
Nations and the G20). Furthermore, the BRICS represents a group that is fighting for greater
multilateralism, especially at the financial level. And finally, the BRICS stands as indispensable
partners to build the foundations of future more inclusive international relations, given their
economic, population, and even political weight. In short, the BRICS could be the guarantee for
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a reform of GG in a multilateral sense. For this reason, they represent indispensable partners,
as a group, to lay the foundations for a different global architecture.
THEORETICAL BACKGROUND
GG has been repeatedly criticized at a global level. In fact, while in theory it wanted to
represent an increased cooperation and inclusion in global decision-making processes, in
practice it instead expressed old forms of hegemony which were then reflected in a whole series
of international institutions. For example, by means of international institutions such as the
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), Western countries, with the USA
at the lead, have actually projected their advantage economic condition upon the world, thereby
extending their moods and their will to the rest of the world (STIGLITZ, 2002). Through these
international institutions, Western countries have put into practice, especially in the second
half of the last century, those practices that go by the name of "good governance" (HERMET,
2008), which were actually aimed at expanding their neoliberal system globally.
The Covid-19 pandemic has shown, once again, that a Western-centric leading of
international affairs is obsolete. Today, more than ever, we need a more holistic approach to
international issues.
Nowadays, there is a new direction emerging from the literature concerning global
politics and international relations on the need for a global response to global problems. Recent
global issues also testify to the need for a new direction. In this sense, one particular paradigm
seems to represent the most appropriate theoretical framework in which to describe the
current global situation and the importance of collective action in order to tackle those issues
of global interest. This paradigm is the “global development” approach (OLDEKOP et al., 2020;
HORNER and HULME, 2017). There are several practices, already in place, which seem to
indicate this approach is being put into practice. For example, the Sustainable Development
Goals (SDGs). Ever since the SDG implementation in 2015, its goals have seemed oriented in
particular toward a global approach to global issues. Even if in recent years a certain degree of
populism has arisen, supported by neomercantilist purposes of a state centric role in
international relations, the direction initiated in this field by the SDGs is important to
understand that our "common neighborhood" has to be considered as a whole. Global
development, in this sense, means an overarching focus that considers development in relation
to the whole world. We live in a world where many of the causes of development cannot be
segmented along North–South lines or national boundaries. Thus, the future of GG stands in its
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ability to advocate for a “one-world” approach and in its capability to promote the need for
"greater mutual learning, and associated collaborative action, across and within the Global
North and South" (HORNER, 2019, p. 429).
PRELIMINARY RESULTS
Thus, we will analyze the strategic role that the BRICS could play, despite some
limitations and contradictions, in the future multilateralism. We do this through the lens of the
above-mentioned global development theory: i.e. a theory that aims at defending the
importance of sharing common practices and narratives, overcoming divergences between
global North and South. Especially in a post-Covid perspective.
We found that there are many areas in which the BRICS could positively contribute to
enhance GG. However, in this work we underline the importance of give priority to three main
areas: climate change governance, the inclusion of civil society and the role that these countries
play in international institutions such as the United Nations and in forums such as the G20.
Having noted the limits in these areas, in our opinion the BRICS should work to improving their
performances in a post-Covid perspective.
Today, more than ever, the need to have a global approach to development is
increasingly necessary. Even the BRICS will be called upon to play an important role in the
future of GG and international relations, specifically in contributing to carrying forward this
global development approach
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INTRODUCTION
Throughout its history, the BRICS bloc consolidated a solid basis for South South
economic cooperation. The institutionalization of the New Development Bank (NDB) points
that the five countries have succeeded in coming together in terms of economic partnerships.
This paper argues that, even if the BRICS coalition emerged as an important one for
materializing South-South cooperation, there is considerable room to increase non-economic
cooperation within the BRICS. To illustrate the argument, the Covid-19 crisis is taken as a
turning point for BRICS cooperation. On the one hand, in the context of the Covid-19 crisis, it is
noticeable that the bloc lost an important opportunity to implement the existent agreements
on vaccination strategies and healthcare equipment, as the national responses have prioritised
bilateral cooperation over negotiation as a bloc. On the other hand, the NDB’s Covid-19
response has been quick and comprehensive, first providing finance for healthcare
emergencies and then focusing on financing the economic recovery in the bloc. By analysing the
bank's response to the crisis and contrasting it to the fact that most of the country's cooperation
during the pandemic mostly consisted of bilateral agreements, this paper argues that BRICS
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non-economic cooperation is still a work in progress. Indeed, the successful economic
cooperation established by the countries could contribute with important lessons to enhance
the bloc’s non-economic cooperation such as the importance of common institutions and
shared development missions.
LITERATURE REVIEW
In 2009, Brazil, Russia, India and China, the BRICs, initiated an articulation to promote
reforms in the main decision-making bodies on the direction of the international economy. With
the entry of South Africa, the bloc began to assume its own identity and expanded its scope of
action, moving away from the initial conception of Jim O'Neill that reduced it to a set of
emerging markets. The process of the BRICS (now with a capital S), which has been underway
for more than a decade, has been distressed by disputes over power and protagonism, both
among the original five members of the acronym, as well as by representatives of business and
civil society.
In this regard, it is important to understand the extent to which these disputes affect the
achievement of the BRICS anti-hegemonic goals, announced in the Summit Declarations. By
creating its own institutional arrangements, notably the New Development Bank (NDB) and the
Contingent Reserve Agreement, the BRICS seeks to address the credit bottlenecks for
infrastructure financing; a common problem to the five countries and others in the Global
South.
PRELIMINARY RESULTS
Despite the great enthusiasm with which the initiative to establish a new multilateral
development bank – fully conceived and managed by emerging countries - with the significant
support of a monetary fund whose amount, although lower than that made available by the IMF,
will be divided only among five countries, little of what was announced in the Summit
statements was actually fulfilled. For example, projects approved in local currencies have not
yet reached half of the NBD portfolio.
The arrival of 2020 has brought in addition to the Russian shift presidency, a
catastrophic global event whose consequences cannot yet be well evaluated: a pandemic of a
new type of coronavirus causing respiratory disease highly contagious, COVID-19. With the
pandemic, almost all countries in the world have adopted quarantine regimes with total or
partial closure of their economies and borders. Until the conclusion of this work, there are
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already more than thirteen millions of people infected and more than five hundred thousand
deaths.
In the midst of this human tragedy, the BRICS countries, with Russia at the head, try to
continue the activities - there was a meeting of authorities BRICS countries at the start of the
pandemic and the New Bank of Development created an exclusive credit line for the response
to COVID-19 worth a total of one billion and two hundred thousand dollars.
REFERENCES
ABDENUR, Adriana; FOLLY, Maiara. O Novo Banco de Desenvolvimento e a institucionalização

do BRICS. In: R. Baumann, et. al. BRICS: Estudos e documentos. Brasília: FUNAG, p. 79-214,
2015.
BATISTA JÚNIOR, Paulo Nogueira. O Brasil não cabe no quintal de ninguém: Bastidores da vida
de um economista brasileiro no FMI e nos BRICS e outros textos sobre nacionalismo e nosso
complexo de vira-lata. São Paulo: LeYa, 2019.
HUMPPHREY, Chris. Developmental revolution or Bretton Woods revisited? The prospects of

the BRICS New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank. Working
Paper 418. Shaping policy for development. Overseas Development Institute, 2015.
WANG, Hongying. New Multilateral Development Banks: Opportunities and Challenges for

Global Governance. Global Policy Volume 8. Issue 1. Durham University and John Wiley & Sons
Ltd, 2017.

80

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
Giovanni Barbieri

FROM HEGEMONIC GLOBAL GOVERNANCE TO PLURALIST
MULTILATERALISM: A POSSIBLE ‘INSTITUTIONAL
TRANSITION’ IN THE POST-PANDEMIC WORLD
Giovanni Barbieri1

Working Group 1 – The Challenges of Multilateralism at the Global Level
and the Role of International Institutions
Keywords:

Global

Governance;

Multilateralism;

BRICS;

Regionalism;

International

Organizations
INTRODUCTION
The pandemic events which took place in 2020 left the international landscape heavily
transformed. The structures of the post-WWII ‘traditional’ Multilateral Framework proved to
be partially ineffective in addressing the Sars-CoV2 epidemic, revealing that they were
originally conceived to prevent the outbreak of a new world war through an intertwined system
of norms, rules and actors that played the role of compensating and accommodating different
interests and aspirations in a trustworthy international environment.
Shortly after the collapse of the Soviet Union, the military and economic superpower
of the United States paved the way for the development of a one-way globalization process,
which actually weakened the existing multilateral international framework by systematically
frustrating the divergent needs and interests of weakest and poorest countries from the Global
South. The 2002-2008 US ‘Unipolar Moment’ further exacerbated the international discontent
with the way how International Affairs kept to be managed by Western Countries which, in fact,
monopolized the international agenda within the ‘Global Governance’ main fora, like the the
UN, the WTO, the G7 (G8) and the G20.
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In short, the Multilateral International framework pivoting around the United Nation
system which in the early 90s envisaged a Global Governance system based on decentralization,
democracy, soft power and multilevel governance, looks now to be outdated.
A proof of this circumstance has been the growing number of regional initiatives which
took place on the regional level, with emerging regional (State and non-State) actors taking the
initiative of building regional alignments of actors and diplomatic fronts within the existing
International Multilateral Institutions (IMIs) like the World Bank, the International Monetary
Fund and the WTO as well. The discontent of State-actors, of which BRICS are the most
representative group, was due to the uncomfortable position they felt with respect to the US
primacy in the management of the Global Governance agenda and the lack of pluralism in the
agenda-setting processes of the IMIs.
Such experiences like Asean, Asean +, the founding of the Asian Infrastructure
International Bank, the New Development Bank (among many others) shows well that
multilateralism per se is not dead, but for sure it can not be revived according to the political
standards fixed during the Bretton Woods Conference and that lasted so far.
On the contrary, the decline of the US political Hegemony should suggest that the time
is over for non-pluralistic multilateral governance, while there is room to reform the
International Multilateral Framework according to the principles of full and transparent
international accountability, multi-level governance (shared among State and non-State actors)
within International Organizations as well as enhanced representativeness among State
members.
THEORETICAL BACKGROUND
Since 1648, Multilateralism has been an ever evolving practice whose merit has been
the one of regulating and civilizing the Westphalian inter-State system. The Congress of Vienna
laid down the principle of shared responsibility in preserving international peace by attaching
to each member the responsibility of its own actions and the obligation to circulate relevant
informations among allies. The practice went through many failures across centuries, until the
adoption of the current multilateral framework in Bretton Woods in 1944, where the US
political, economic and military primacy was understood as a guarantee of its durability.
The theoretical background on which this paper is intended to be built is that of
changing Global Order following systemic power shifts, something that is very close the
Hegemonic Cycles theory. As it emerges from international reality, growing multipolarity and
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lower levels of systemic power concentration affect the legitimacy of a multilateral framework
that is based on the political primacy of a single actor (the US). We are witnessing a partial
discrediting of those hypothesis according to which States would have become less relevant
and the world would have know a system of Global Governance without government. On the
contrary, Stateness is striking back and, in many cases, domestic politics are growingly put in
place to design alternative political systemic orders which, oftenly, are shaped in opposition to
the dominant western liberal one. This could be imputed, in the first place, to the asymmetry
and heterogeneity of the current international framework, a circumstance that have been
causing a growing fragmentation and ‘balcanization’ of the global governance mechanism.
PRELIMINARY RESULTS
The preliminary results can be framed at least into two main areas.
The first is the need for a more binding international multilateral framework. This could
be achieved only by updating the procedural mechanism of the decision-making processes in
the international fora. Making International Multilateral Institutions more effective in reacting
to continuously evolving international reality and ready to tackle emerging challenges to peace
and prosperity means endowing them with the effectiveness shown by regional organizations
so far. It means, basically, to deeply reform international organizations making them able to
include as much contributions as possible in the agenda setting and policy making processes,
taking into account the incoming inputs from the whole set of international actors that, during
the last two decades, shaped a brand new model of ‘international society’.
The second area at stake is the need to balance the regional, interregional and global
multilateral practices into a comprehensive set of rules and procedures, in order to give voice
to regional experiences and to blend them into a pluralist global one. The issue at stake, here,
is to find the correct gradient between the need for a necessary global institutional
centralization and the necessity to decentralize both the decision making and the
implementation processes, which usually are the main drivers through which confidence and
reciprocal thrust are built. Only the definition of such an architecture, which goes well beyond
the 1945 institutional building and takes into account differences among regional polities and
political backgrounds, could help in overcoming the recent malaise that is undermining
multilateral practices.
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INTRODUCTION
The paper aims at deepening the topic of security of conditions in which humanitarian
workers are deployed and operate and departs from the consideration that the phenomenon
deserves greater attention not only among scholars, but also from a more practical perspective,
mainly at the UN level. It consists of three parts. Firstly, the theoretical framework is introduced
and clarified, based on the investigation on the changes in the nature of crises, and in crisis
management. Secondly, an empirical analysis of the loss and security conditions which affect
the performances of humanitarian workers is used to measure the lack of protection and their
impact on workers’ performances. Categories are here considered in a broader sense, including
local NGOs, international NGOs, international organisations staff, ICRC staff. Finally, the
theoretical and empirical reflections on security are used to highlight the most important
challenges humanitarian workers should face in the field and the practices they have developed
to adapt to conflict zones. Lastly, some preliminary conclusions are summed up for launching
future research perspectives and drawing potential policy prescriptions.
THEORETICAL BACKGROUND
The challenges posed by security conditions in conflict zones to humanitarian workers
are a sensitive topic that have always attracted International Relations scholars.
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Some scholars have attempted to make quantitative investigations, based on data
regarding the type and number of incidents involving humanitarian personnel (Sheik et al.
2000). Some others have focused on the notion of insecurity, describing the mortality of
humanitarian workers as a policy and philosophical consequence of the ways humanitarian
action is conceived and applied in the current global political system (Fast, 2007). This trend
has also allowed many authors to concentrate on the contextual, that is to say, the external
factors which explain violence against workers, or to understand why some organizations are
more targeted than others, and some countries or areas are more dangerous (Slim, 1997; Bush,
1998, Beasley, et al. 2003).
Even though it is surely a very specific topic, it needs to be analysed in a broader
perspective which deals with transformations occurring to security on a global and regional
level.
International Relations scholars have extensively debated on the ways through which
the global political system has tried to provide security by managing emergencies and assisting
people. This has produced a set of policies which are the result of interactions between
governmental and non-governmental actors and in a flow of various competences and tasks.
This is essential to understand, firstly, how the shifting nature of crises and conflicts has been
investigated, using definitional efforts to identify the most operational notions; and secondly,
the establishment of innovative and more sophisticated tools and mechanisms, which require
additional competencies, abilities, and expertise. Both aspects of the humanitarian system are
important for clarifying how security conditions in conflict zones are becoming crucial for
workers, as a result of external and internal factors.
Current developments of crisis management involves the use of distinct resources,
structures, and/or standard operating procedures devoted to addressing situations identified
as a crisis.
PRELIMINARY RESULTS
The roles played by humanitarian workers in conflict zones can be very difficult and
troublesome and are not always empirically measured because of a lack of reliable or
universally accepted data. The incompleteness of data and the consequent inaccurate reflection
of the issue is also due to poor knowledge on the level, causes and consequences of exposure to
violence (Fast, 2007; Sheik et al., 2000; Barnett, 2004).
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The paper uses data taken from the Aid Worker Security Database over the period 20062016 for making some preliminary reflections, on the ways workers react to the decreasing
security and shape their performances accordingly. Incidents to aid workers are frequent and
increasing, in parallel to the increasing of conflicts and crises. Comparing different categories,
it is clear that NGOs’ workers are most exposed to violence, with local ones even more so.
Additional data provided by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Agency report not only that incidents to aid workers have increased, in the last two years, but
also diversified in the methods.
Data should obviously be contextualized and analysed within the specific contexts of
conflicts and in respect to local governments and actors. To address this, some additional
features should be considered. The perpetrators of violence are the first one.
Additionally, workers should be aware of the risk of lethal attacks, and increase their
preparation, knowledge and awareness as preliminary crucial steps (Lloyd Roberts, 2005;
Stoddard et al., 2020). This has gradually developed and diversified over the years, shifting
from training on basic knowledge on logistics and skills, to the inclusion of political and
strategical considerations. There are two internal factors which are the result of these
developments in how NGOs approach and face the conflicts and which can impact their security.
The first is related to international norms and principles and is both legal and ethical.
NGOs workers benefit from the protected status, which is accorded to all humanitarian aid
organisations under international humanitarian law, that is to say, the Geneva Conventions of
1949, their Additional Protocols of 1977.
The second factor is related to the controlling of security and safety on field. The
distinction between security and safety has been stressed for identifying the main cause of
violence and the nature of threats. Security deals with robbery, aggressive crowds, landmines,
aerial bombardments, artillery fire, ambush, crossfire, and hostage taking. Meanwhile, threats
to safety are mainly consequences of accidents, driving or health issues, including sexual ones
(King, 2004; Fast, 2007).
The third factor concerns the dilemma between the civilian and military dimension, that
is to say, the relations agencies inevitably have with the international or national military
troops deployed over the same territory. It is also a direct consequence of how NGOs have
adjusted their performances in line with the general transformations affecting the
humanitarian system. The changing nature of conflicts have produced a change even in the
traditional tools of peacekeeping and peacebuilding. Integrated missions and civil-military
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cooperation have requested more civialian involvement, but also created a controversial debate
on the suitability of interact with military forces, deployed on field, both on a wider ethical side
and on a more practical one.
The final factor is the last resort or the biggest form of adaption to local conditions
without undermining their mission, that is to say, the practices established in those cases in
which local conditions are so difficult that their humanitarian work is no more allowed. While
a complete suspension of activity is a drastic decision which impact the organisation
performance and the humanitarian work already provided, a reduction is a practice which has
become more common. Scholars have analysed how, far from being a mere practical decision,
reduction is a shift in the approach which may cause political and ethical issues.
FINAL REMARKS
The topic of security of conflict zones and the implications this causes on workers is an
extremely urgent one.
What is sustained here is that the current conditions in which humanitarian workers
operate is a mixture of external and internal factors, which are basically due to the changes in
security and conflicts. Therefore, in parallel to external factors, due to the changes in global
security, in the effects of contemporary conflicts and in the tools and competences to tackle, the
likelihood that NGOs’ workers may be exposed to violence is also due to a series of internal
ones, related to their own humanitarian identity and approach which influence their
performances.
Despite the visibility of attacks in media reports, problems encountered by NGOs in
conflict zones remains an under-researched and undervalued issue, which deserves more
attention from scholarly and political points of view.
The topic clearly requires more empirical and theoretical research. Even though
scholars from International Relations and Security Studies community have greatly contributed
to investigating causes and consequences of violence attacks and their correlation with the
most striking contemporary conflicts. More comparative analysis as well as broader research
are needed to sustain knowledge and highlight its developments.
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INTRODUCTION
Despite the unspeakable pain and loss caused by crises such as the overload of migration
in the past few years, and the Covid-19 now, no national of any European Union Member-States
need to feel overwhelmingly lost and alone to cope with the social and individual predicaments,
and that is partially given to the “united in diversity” construction, by which, in addition to being
guarded by their own national State, they can share the anxieties, hopes and difficulties with
their foreign neighbors and rely, together with them, on a supranational institution. That is one
of the concrete meanings of one of the 21st century greatest social and legal constructions: the
Regional Citizenship.
Just as the Europeans, we, in Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay and Venezuela
shouldn´t feel isolated either, as we too share a Regional Citizenship, however, people in said
countries don´t seem to feel that additional safeguard or even that they share anything other
than the economic problems that trace back to their exploitation colonialism origin. But why is
that? Is it possible for people in the Mercosulean area to enjoy regional citizenship the way
Europeans do?
This research´s hypothesis is that, if rather than tagging MERCOSUL as only a Common
Market, scholars, governments and the Mercosulean institutions themselves start addressing it
as a legal integration area, within time, regional citizenship for all the peoples within the area
will be more than just a dry and abstract declaration, known by only a few, as it is today.

1 Doutora em Direito (UFMG), professora adjunta

http://lattes.cnpq.br/0695546342280288.

(UFJF-GV). E-mail: cynthia_lessa@hotmail.com. Currículo Lattes:

90

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

91

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
BUILDING A REGIONAL CITIZENSHIP FOR MERCOSUR

The main goal of this research is, therefore, to determine that scholars and researchers
on the field of law can contribute to building a proper regional citizenship for MERCOSUL.
In order to achieve that goal, the paper will address the matter of the autonomy of
Regional or Integration Law as well as theories of the New Regionalism to establish the
possibilities that a shift in the approach to MERCOSUL can provide.
Kühnhart (2010) argues that integration is already a normative concept, although its
conceptual ingredients are still cloudy.
Bearing in mind such conclusion, one of the main tasks of the researchers in the field of
integration and regionalism is to build uniform perceptions and develop undeviating concepts.
Considering the specific subject under analysis – regional citizenship and the MERCOSUL several objects will demand such effort, but due to the natural limitations of a short paper, only
the matters involving regionalism, the requirements to attain the status of an autonomous legal
field and the concepts of citizenship will be addressed.
THEORECTICAL BACKGROUND
Based on premises such as the impossibility of separation between the subject and the
object examined, fact and value, and on the relevance of norms and identities in the formal and
informal construction of the region, the New Regionalism sets an agenda directed towards how,
why, and for what, is regionalism built (SÖDERBAUM, 2016).
There are several theoretical lines within the New Regionalism, one of which proposes
that the sociopolitical world is built upon human practices and exchanges of experiences and
ideas, as well as the actions of institutions and other political agents which could explain how
regionalism develops. That is the constructivist approach.
With the purpose of demonstrating the plausibility of the hypothesis, the paper anchors
itself on the ideas of the New Regionalism´s constructivist approach to provide theoretical
evidence that integration can be developed and enhanced by all persons and institutions.
In parallel, a legal assessment will be provided. By comparing the constituent documents
of the EU and MERCOSUL, it is possible to demonstrate that in regards to the institutions ´legally
set goals, the difference between both configurations is minimal, to the point that, when put
together, they can testify for the autonomy of Integration Law as an autonomous field and, from
that on, legal principles can be set to guide the institutions within any integration area into
furthering and deepening the meaning of Regional Citizenship and, ultimately, to translating it
to the people entitled.
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Considering both assessments, the International Relations one, provided by the
Constructivist school of the New Regionalism and the legal one, based on the comparison of
their core legal documents, mainly the Lisbon and the Asuncion Treaties, but not limited to
them, as well as the evolution of the idea of citizenship, it is possible to claim that scholars and
researchers on the field of law can contribute to building a proper regional citizenship for
MERCOSUL
FINAL REMARKS
Montaner (2000) understands that the strengthening of integration processes relies on
a correct understanding and appreciation of the system and therefore claims that greater
importance should be credited to theories and studies in the field of international and
comparative law at the university level while at the same time, he argues, jurists must hold
permanent and in-depth dialogues on the subject of integration in order to reach consensus on
legally relevant objects, objectives and elements, forwarding the results to political agents
competent to build supranational systems. Contributing to that goal, is the main aim of this
research.
With that in mind, this paper intents to demonstrate that, by understanding Integration
Law as an autonomous field, it is possible to build institutions that would provide concrete
meaning to the idea of Regional Citizenship enabling people withing the integration area to
experience a sense of communality that will ease the coping with the on and off crisis and
enhance the perception of solidarity without which sustainability in all areas is impossible.
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INTRODUCTION
European integration began after World War II, when the aim was to rebuild the
continent based on the adequate implementation of the resources of the Marshall Plan and the
constitution of mechanisms for dialogue and strategic association as a way to overcome the
mistrust that marked the history of the continent. Thus, the European Coal and Steel
Community (1951), the European Economic Community (1958) and the European Monetary
System (1979) were created. In 1993, in turn, the Maastricht Treaty established the European
Union (EU), an institution that would become a paradigm for other various regional
communities around the world and that, due to its supranational characteristics, led many
scholars to question whether we were not witnessing the death of the national state.
After significant enlargements occurred due to the accession of Central and Eastern
European countries, the EU deepened the level of association of its members by creating a
common market, an area free from migratory controls (the Schengen Area), the monetary
union and even the joint definition of policies for agriculture, foreign affairs and defence. As of
2008, however, the EU began to show signs of exhaustion of convergence among its members,
which was due to the crisis in the Eurozone and, as of 2015, to the refugee crisis. In both crises,
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the European Commission, a supranational body of the EU, imposed decisions considered
unpopular on member countries, which resulted in the emergence of a series of Eurosceptic
movements that presented themselves as anti-austerity and nationalist.
The crisis of European solidarity would reach its apex in 2016, with the holding of the
referendum that decided the United Kingdom’s exit from the European Union. Among the
British parties in favour of leaving the European bloc were the anti-austerity People Before
Profit (PBP) and the UK Independence Party (UKIP). Then, parties such as the French National
Front – currently the National Regroupment –, the Italian 5 Star Movement and the Spanish Vox
gained national and international prominence.
In 2020, the world was beset by one of the most serious health crises in our recent
history. Europe had become the epicentre of the Covid-19 pandemic and, once again, regional
solidarity was strongly questioned. This time, however, the EU decided to deepen its integration
by inaugurating a series of economic and social recovery mechanisms that favour the most
vulnerable countries in the bloc.
Therefore, this article proposes to analyze the strategies carried out by the European
Union to face the health crisis, dedicating special attention to the initial divergences and the
subsequent recovery plan, since this is the first time that a credit and subsidies mechanism is
financed by the joint issuance of debt. The objective is to understand the actions taken by the
main bodies that make up the EU in the context of the Covid-19 pandemic, in addition to
reflecting on the limits of solidary actions proposed by this institution.
THEORETICAL BACKGROUND
Based on a neofunctionalist analysis of the European case, Schmitter (2010) states that
all regional integration is a process, not a product. This is because integration is conducted by
sovereign national states and guided by specific interests, which can take them in different
possible directions and, consequently, can produce different results. Therefore, it is not
possible to predict in advance how a given integration process will develop over time and
whether the reasons that led States to seek the formation of a regional community will remain
in the long term. Likewise, it is possible that an integrationist effort is initially driven by a very
specific need, such as that of promoting security in the region, but that it later spills over to new
agendas.
Nonetheless, Schimitter (2010) draws attention to the fact that regional integration
blocs, however advanced, are artificial constructions incapable of challenging national
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identities and traditional loyalties of the people with their nation. Therefore, this has been the
main weakness presented by the European Union: the more the bloc advanced towards the
discussion of controversial and high visibility themes (fiscal policy, foreign and defence policy,
etc.), the more the national communities became resentful of what seemed to be a “Europe
without Europeans”, as decisions involving domestic policy were determined by the
bureaucracy of the European Commission.
The so-called Subprime financial crisis, which emerged in the United States and which
quickly spread to the rest of the world, showed that countries like Portugal, Greece and Spain
had never really managed to adapt to the public deficit standards required by the European
Union as a condition for the adoption of the Euro. The crisis of distrust that took place
concerning the economy of the so-called PIIGS resulted in impacts on the entire Eurozone and
the first solidarity crisis of the European bloc. This is because the economies of the most
affected countries were rescued by the “Troika” (formed by the European Commission, the
European Central Bank and the International Monetary Fund), a mechanism strongly
influenced by Germany and which conditioned the rescue packages to the adoption of a series
of unpopular reforms, such as privatizations, cuts in social spending, flexibilization of labour
legislation and reform of the pension system (SANAHUJA, 2012). Thus, the European Union
imposed a stabilization mechanism that favoured the control of deficit and public debt to the
detriment of social and territorial cohesion on a community scale. (DINIZ & JAYME JR, 2013).
In 2015, a new solidarity crisis would devastate the European territory, this time with
humanitarian characteristics. The escalation of the civil war in Syria, as well as the continuation
of the wars in Iraq and Afghanistan and the destabilization of several countries in North Africa
– especially Libya – resulted in one of the biggest refugee crises in recent history. Thousands of
people used different migratory routes to reach the European continent and the preference for
the Mediterranean Sea made the migratory pressure concentrated in Italy, Spain and Greece.
The European Commission then defined a Relocation and Resettlement policy aimed at the
temporary distribution of asylum seekers, but most European Union member countries refused
to comply with their commitments. (POLLAK & SLOMINSKI).
The Eurozone and the refugee crises reinforced the Eurosceptic feeling, expanding the
sections of the European population that began to denounce the European Union as a
mechanism that had taken away their independence and autonomy. While the decisions
imposed by the European Commission were contested by social movements and progressive
parties, the attempt by this same body to impose a single migration policy on the entire bloc
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was rejected by nationalist movements and right-wing extremists. (POLLAK & SLOMINSKI,
2021). As a result, the Eurosceptic movements started to defend the withdrawal of their
countries from the European bloc, which resulted in the vote of the referendum on the United
Kingdom's permanence in the European Union, held in 2016. Arguing that the European Union
has a significant democratic deficit and erodes the national sovereignty of its member states,
most of the British decided to approve the so-called Brexit, which was consolidated in
December 2020, after a series of negotiations.
More recently, however, the integration model based on supranational bodies and
common policies and actions allowed the European Union to face the challenges posed by the
health crisis arising from Covid-19 and led the bloc to further deepen its association process
(ÁLVAREZ, 2020). Although the European Union was initially uncoordinated, the bloc managed
to organize itself within a dynamic of greater solidarity and began to direct its efforts towards
supporting the countries hardest hit by the disease. Furthermore, unprecedented measures
have been adopted by the bloc as a way to face the economic impacts of the pandemic, which
includes the implementation of the largest stimulus package in the history of the European
Union, the Recovery, Transformation and Resilience Plan. The recovery plan was designed by
the European Commission and consists of an injection of 800 billion dollars into the bloc's
economies, favouring the countries most directly affected by the crisis. The recovery plan also
seeks to finance projects that include, among other points, the energy transition, science and
innovation, the development of resilient infrastructure and ecosystems, and policies to
strengthen national health systems.
PRELIMINARY RESULTS
Over the last decade, the European Union has experienced several crises that have
called into question the limits of solidarity as the basis of its integration model. The Covid-19
pandemic posed another challenge that could fuel the Eurosceptic movements and could result
in the search for national solutions. This trend first imposed itself, especially when Europe
became the epicentre of the health crisis – in particular, France, Spain and Italy. The economic
consequences, resulting from the social isolation policy adopted by almost all countries, led the
bloc to a significant drop in its Gross Domestic Product (GDP): the retraction in the Eurozone
was 6.8% in 2020 (G1, 2021).
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Although European countries were more or less able to deal with the impacts of the
pandemic, it quickly became evident that the response to the health crisis involved the
restoration of regional solidarity mechanisms and the construction of new ones.
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INTRODUÇÃO
Os países BRICS, apesar de possuírem características heterogêneas entre si, possuem
realidades que acabam representando os principais desafios enfrentados por países do Sul
Global. Os percursos em direção ao desenvolvimento e a luta contra a desigualdade estrutural
são elementos que configuram adversidades comuns aos países. A análise destes desafios a
partir dos membros do BRICS permite uma avaliação mais ampla sobre as temáticas que afetam
os países do Sul Global como um todo, possibilitando aprofundar as percepções e perspectivas
deste agrupamento.
Nesse sentido, a pesquisa visa avaliar a desigualdade estrutural presente nos países
BRICS, com o intuito de verificar de que forma o advento da pandemia pode ter potencializado
este aspecto. Um dos questionamentos remete aos diferentes efeitos da crise pandêmica no
agravamento das desigualdades, uma vez que é possível notar diferentes efeitos sociais da
pandemia sob os países BRICS.
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Por essa perspectiva, será realizada uma análise comparativa com base em indicativos
econômicos e sociais dos cinco países em dois momentos: 2015 e 2020. O intuito da pesquisa,
portanto, remete aos desafios dos países do Sul Global - aqui representados pela plataforma
BRICS - na mitigação das desigualdades por meio de políticas e projetos de desenvolvimento
socioeconômico.
As economias emergentes no início do século XXI têm se destacado como grandes
mercados, potencialmente atrativos, porém, o aumento dos fluxos internacionais nesse período
acabou provocando maior concentração de renda e aumento das desigualdades também nessas
regiões (VELOSO, 2014, p. 21). Nesse sentido, a busca por arranjos institucionais e políticas em
direção à igualdade tornam-se questões relevantes e que devem ser debatidas nos fóruns
multilaterais e dentro do escopo institucional dos BRICS. Dessa forma, com uma abordagem
interdisciplinar, apresentando contribuições de Economia, Relações Internacionais e Ciências
Sociais, a pesquisa busca analisar os desafios relacionados à superação de desigualdades
concernentes a esses países, nos âmbitos inter e intra-estatal, e as possíveis trajetórias para
superação deste cenário.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Uma das referências teóricas utilizadas na pesquisa é a compreensão do conceito de
igualdade para Amartya Sen (1992). Com a instigante pergunta “Igualdade de quê?”, o autor
tem como objetivo compreender as dimensões do conceito de igualdade em diversos âmbitos e
conclui apresentando que a busca pela igualdade em certos aspectos, culmina no surgimento
da desigualdade em outros. Por esse prisma, o autor demonstra que as características pessoais
e as diferenças no ambiente natural e social são variáveis relevantes na avaliação da
desigualdade, uma vez que permitem analisar uma pluralidade de espaços, para além das
teorias normativas (SEN, 1992, p. 20). Desse modo, a expressão “Igualdade de quê?” demonstra
como a escolha dos espaços é relevante para analisar a desigualdade, já que muitas teorias
acabam por justificar condições desiguais em função da existência de algum aspecto onde se
verifica um componente de igualdade (SEN, 1992, p. 28). Por essa perspectiva, Amartya Sen
apresenta um conceito ampliado de desigualdade, levando em conta seus aspectos
multidimensionais, considerando elementos que extrapolam as características básicas de
renda, a fim de investigar os diversos âmbitos deste conceito.
Outra contribuição que representa um dos fundamentos da presente pesquisa é o livro
“O Capital no século XXI” (2014) de Thomas Piketty. Nesta obra, o autor elabora uma ampla
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revisão do conceito de desigualdade, a partir de grandes clássicos da Economia Política –
Malthus, Ricardo, Marx, Kuznets, dentre outros - a fim de reinserir o tema da distribuição da
riqueza nas análises sobre desigualdade. Dessa maneira, Piketty busca introduzir com maior
robustez a questão distributiva - reunindo uma base de dados históricos sobre distribuição de
renda e riqueza no mundo - procurando destacar como uma compreensão de tendências do
passado pode estabelecer esclarecimentos para o futuro (PIKETTY, 2014, p. 25).
Outro autor que trabalha o tema da desigualdade é Branko Milanović em seu livro “The

haves and the have-nots: a brief and idiosyncratic history of global inequality” (2011). Nesta
obra, Milanović apresenta o conceito de desigualdade em três aspectos: (1) a desigualdade
entre os indivíduos dentro de um país; (2) a desigualdade entre diferentes países; e (3) a
desigualdade entre os cidadãos no mundo. Com base nestas categorias, o autor levanta diversas
reflexões e questionamentos em torno desta temática, com o principal objetivo de examinar as
condições que se aplicam à realidade contemporânea (MILANOVIĆ, 2011).
Portanto, a partir destas contribuições teóricas, pretende-se avaliar as condições
históricas e contemporâneas em relação às desigualdades que permeiam os países BRICS. Os
conceitos e abordagens trazidas pelos autores mencionados permitem o delineamento de um
arcabouço analítico de perspectiva crítica e multidisciplinar, buscando trazer luz a essa
temática que dialoga com a agenda internacional deste início de século XXI.
RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa será realizada a partir de uma análise comparativa de caráter abrangente,
com base em indicativos econômicos e sociais dos cinco países em dois períodos: em um
primeiro momento será avaliado os dados relativos ao ano 2015 - que retrata um período em
que o cenário internacional se apresentava de forma favorável ao conjunto do bloco - e, em um
segundo momento, será elaborada uma comparação com os indicadores do ano de 2020,
momento em que já se apresentavam os primeiros impactos da pandemia. A análise, num
primeiro momento, será constituída pelos seguintes indicadores de forma comparativa: PIB per
capita, Coeficiente de Gini e IDH.
Com base na análise desses dois períodos específicos, busca-se visualizar os impactos da
crise sanitária no âmbito da desigualdade, procurando sinalizar como questões estruturais prépandemia impactaram em cada um dos contextos nacionais. Visando contemplar o aspecto
qualitativo, pretende-se remeter aos seguintes elementos: soluções apresentadas nas cúpulas,

101

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

102

GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
OS DESAFIOS DA DESIGUALDADE NO CONTEXTO DO SUL GLOBAL: OS PAÍSES BRICS E O CENÁRIO DA PANDEMIA

políticas efetivamente implementadas e o papel do Novo Banco de Desenvolvimento nesse
período.
Ainda que se leve em conta a heterogeneidade que se reflete tanto no âmbito dos países
do Sul Global quanto das próprias contradições que permeiam a aliança dos membros do BRICS,
esse agrupamento trouxe à tona uma plataforma comum referente ao descompasso existente
nas relações vigentes no âmbito da Governança Global. Essa busca por participação mais efetiva
e equitativa nos processos decisórios conduziram à fundação do Novo Banco de
Desenvolvimento, uma conquista do agrupamento - que teve papel relevante no combate dos
efeitos da crise pandêmica, com um pacote de assistência financeira que superou a marca dos
9 bilhões de dólares.
Ainda que os processos voltados à colaboração entre os membros do BRICS seja uma
conquista para evidenciar a plataforma que também é representativa dos países do Sul-Global,
não fica claro se o momento atual sinaliza para maior grau de convergência entre o bloco.
Mesmo que exista potencial de cooperação entre os países membros, as decisões de cunho
político - bem como os interesses estratégicos envolvendo policy-making e policy design acabam por permear o intuito original da plataforma de cooperação do arranjo BRICS, afetando
também implementações de soluções conjuntas no combate à desigualdade.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho visa analisar o papel que o multilateralismo possui no Brasil, na China e na
Índia para a formulação de suas políticas externas. Isso pois, já amplamente pesquisada e
documentada, a inserção desses Estados em determinados fóruns multilaterais - como IBAS ou
BRICS - por vezes ofusca uma visão mais ampla sobre o multilateralismo na constituição da
própria agenda internacional das chancelarias. Desse modo, este trabalho não se preocupa com
uma microfísica dos fóruns, uma análise da práxis dos países em determinada instituição; ao
contrário, procura-se aqui examinar como a noção de multilateralismo estrutura - ou não - a
agenda externa do Brasil, da China e da Índia.
De que forma o multilateralismo corresponde a uma ferramenta para a estratégia de
inserção internacional do Brasil, da China e da Índia? Este é o questionamento que norteia a
pesquisa aqui em desenvolvimento. Para realizar essa investigação, serão exploradas fontes
documentais das chancelarias de cada país, assim como a bibliografia especializada sobre
política externa, a fim de conceber uma construção da ideia que Brasil, China e Índia possuem
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sobre a inserção multilateral. Assim será possível desenhar uma epistemologia do
multilateralismo conforme as agendas de cada um dos países focalizados. Ou seja, poderemos
identificar os alicerces sobre os quais estão estruturados a inserção internacional, em sua
vertente multilateral, de cada um dos três atores.
Com um viés teórico, o trabalho proposto por este resumo pretende estabelecer
diretrizes iniciais para a análise da agenda multilateral de Brasil, Índia e China, no intuito de
enriquecer análises empíricas que tratam da participação destes países em fóruns específicos.
Percebe-se uma lacuna acadêmica nesta formulação, o que em partes se explica pela ausência
de um esforço filosófico para a elaboração das Análises de Política Externa (APA). Os objetivos
do empreendimento aqui proposto, tornam-se mais claros ao se estabelecer que tal esforço
corresponde a uma agenda de pesquisa mais ampla. Ao compartilhar essa triangulação, os
autores pretendem construir futuramente, a partir deste trabalho introdutório, um modelo no
qual seja possível encaixar padrões de conduta multilateral de cada um destes países. Para isso,
é necessária a fundamentação filosófica-teórica aqui proposta.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No caso brasileiro, o multilateralismo adentra aquilo que se concebe enquanto

acumulado histórico da diplomacia brasileira (CERVO, 2008). Desse modo, compreende-se
desde então que os fóruns multilaterais possuem, historicamente, um local privilegiado na
estratégia de inserção internacional do país. Certamente, percebe-se nuances quanto ao
ativismo multilateral ao longo da trajetória da política externa brasileira. Normalmente ao
acompanhar o macro cenário da política internacional, o Brasil recua ou avança no engajamento
frente aos fóruns multilaterais. Assim pode-se afirmar que, apesar de ser possível colocar o
multilateralismo enquanto importante variável na formulação da projeção exterior do Brasil, o
grau da importância desta é suscetível a alterações.
Ao se considerar os dois grandes eixos da inserção internacional brasileira - o
associativismo e o autonomismo - é possível defender que neste último há uma tendência ao
multilateralismo, enquanto no primeiro as relações bilaterais costumam ser mais exploradas.
Para se utilizar de um exemplo relativamente recente, verifica-se como no governo Cardoso o
autonomismo veio acompanhado de uma maior participação do país em fóruns multilaterais,
algo ampliado e bem explorado pelos governos Lula no fomento a uma coalizão Sul-Sul
(OLIVEIRA et al, 2006). Atualmente, no governo Bolsonaro - em um movimento visível desde o
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governo Temer - é verificado um retorno ao associativismo atrelado à bilateralização das
relações internacionais brasileiras.
O papel do multilateralismo na política externa chinesa também tem variado ao longo
do tempo, entretanto, em outros termos. Dos anos 1980 à ascensão de Xi Jinping (2013), o país
executou uma política externa de baixo perfil, cujo intuito era assegurar a criação de um
ambiente externo favorável à “ascensão pacífica” (BIJIAN, 2005). Nesse primeiro momento, a
opção foi se inserir nos espaços de governança, refletindo uma estratégia de adesão às normas
e regras internacionais. Além do retorno ao Conselho de Segurança (CSNU), em 1971, o país
ingressou no FMI e no Banco Mundial, em 1986. Integrou-se em organizações regionais, como
a APEC (1991), ASEAN+3 (1997) e OCX (2001). Emblemática nesse contexto, também, foi a
entrada da OMC (2016).
Com a crise financeira de 2008, a China assumiu uma postura mais ativa, reforçando a
centralidade do G20 e demandando reformas no FMI. Ao lado de Índia, Brasil e Rússia
institucionalizou o acrônimo BRIC, em 2009. A partir de 2013, a política externa chinesa, bem
como a sua atuação multilateral, expressa uma maior assertividade (YAN, 2014). Ao invés da
integração passiva, determinadas esferas da governança internacional passam a ser
privilegiadas, posicionando a China na condição de protagonista. Em arenas em que a China
possui maiores capacidades, como finanças e infraestrutura, a busca pela liderança se expressa
na construção de instituições alternativas, como é o caso do Banco do BRICS e do AIIB. Com a

Belt and Road Initiative (BRI), o objetivo é promover uma proposta global para a infraestrutura,
dando também reconhecimento a esses canais paralelos de financiamento.
No âmbito da política externa indiana o multilateralismo está intimamente ligado à sua
identidade e visão de mundo. Para a Índia, a participação no sistema multilateral global tem
servido a propósitos diferentes, dependendo dos respectivos objetivos e configuração das
instituições. Em seu pós-independência, o multilateralismo foi utilizado como um meio de
proteger sua soberania, apesar de seus fóruns refletirem uma continuidade da política das
grandes potências. Ainda assim, sempre que possível, a Índia usou o multilateralismo para
exercer influência e imprimir no mundo sua abordagem normativa.
Com o surgimento da Guerra Fria, os líderes indianos estavam convencidos de que o
envolvimento multilateral poderia melhorar sua posição internacional. Concomitantemente, a
política de não-alinhamento procurava manter sua autonomia de tomada de decisão. Contudo,
a partir do final da década de 1960, a Índia passou a ser criticada com base em seu
comportamento contraditório. Sem surpresa, na década de 1980, a influência multilateral da
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Índia diminuiu e ela se tornou marginalizada em fóruns internacionais. Com o fim do sistema
bipolar e a liberalização econômica indiana, uma mudança de política e de foco na região
desenvolveu-se gradualmente, visualizada nos anos 1990 pela Doutrina Gujral e a política Look
East, que promoveu novamente o multilateralismo.
Conforme Arndt (2018), para a Índia o crescimento econômico se tornou a chave para
suas aspirações globais e tentativas de ascender gradualmente às hierarquias internacionais. A
aquisição de armas nucleares em 1998 e um período de estabilidade doméstica também
facilitaram o envolvimento internacional da Índia em escopo e profundidade. Além disso, a
Índia se tornou ativa em grupos como o BRICS ou o Fórum de Diálogo IBAS, com objetivo de
criar um contrapeso ao domínio normativo ocidental. De modo geral, o envolvimento da Índia
no sistema multilateral global (e regional) formou concertos em várias instituições e questões
no passado recente, embora com graus variados de sucesso frente seus objetivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os países aqui abordados fornecem ricas capacidades teóricas ao serem pensados tanto
em suas particularidades quanto na triangulação de suas relações. Isso pois, entre esses atores,
divergências e convergências marcam a função da inserção multilateral na formulação da
política externa. Enfatiza-se a necessidade de uma elaboração epistêmica mais profunda sobre
o multilateralismo para que as análises de política externa tenham uma melhor fundamentação
no que tange a participação multilateral de Brasil, China e Índia.
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INTRODUÇÃO
A América do Sul, por meio dos 12 países soberanos que a compõem, tem sido palco de
um esforço de integração regional nos últimos 20 anos. A partir da primeira Cúpula de
Presidentes da história da região, em 2000, quando foi lançada a Iniciativa para a Integração da
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), seguida da formação da Comunidade SulAmericana de Nações (CASA), em 2004, e a União Sul-Americana das Nações (UNASUL), em
2008, emergiu um esforço de institucionalização do regionalismo sul-americano.
No entanto, em pouco mais de uma década essa onda diminuiu e a ênfase na construção
da América do Sul foi anulada. A tentativa de fazer uma América do Sul integrada se desintegrou
a partir do refluxo dos governos da chamada “onda rosa”, de diversos espectros da esquerda
política. Em 2018, o sudamexit foi confirmado, com vários países (Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Paraguai, Peru e, no ano seguinte, Bolívia) deixando a UNASUL e anunciando, um ano
depois, a intenção de criar em seu lugar o Fórum da Liberdade e do Progresso da América do
Sul (PROSUL), ainda sem contornos definidos.
Levando em consideração essa realidade, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa:
Por que os acordos de integração sul-americanos da primeira década do século XXI tiveram
avanços tão limitados?
A hipótese desta pesquisa é que a causa estrutural mais imediata que explica o fracasso
da UNASUL é a fragilidade institucional. Para isso, será utilizado o conceito de um "jogo de três
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níveis", segundo no qual a crescente fragmentação da América do Sul se explica pela
inexistência de um regime forte e permanente de instituições, práticas e leis localizado entre as
nações sul-americanas e o sistema internacional.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A literatura clássica de análise de política externa frequentemente trabalha com a ideia
de um "jogo de dois níveis" criado por Putnan (1988). Nessa visão, a política externa de
qualquer país consiste na síntese dos interesses dos grupos de pressão interna - empresários,
financistas, sindicatos, partidos, movimentos sociais e outras organizações - com as condições
internacionais, geradas por grupos transnacionais, grandes potências, atores regionais,
instituições, normas e conflitos internacionais, entre outros fatores. Em outras palavras, as
ações de política externa surgem da acomodação, ou da síntese, de interesses internos e
internacionais.
Porém, com o progressivo fortalecimento da União Européia (UE), um "terceiro" nível,
o regional, localizado entre as esferas nacional e internacional, passou a influenciar as decisões.
já não é possível negociar com os atores extrarregionais sem ter em conta a dimensão europeia.
Ou seja, as relações exteriores, em regimes consolidados de integração regional, realizam-se
num "jogo a três níveis", uma vez que envolvem, em. além de atores nacionais e condicionantes
internacionais, instituições, normas e interesses em nível regional, que funcionam como uma
espécie de “amortecedor” entre os países e o mundo. (DEUTSCH, 1999; MELLO, 2017).
RESULTADOS PRELIMINARES
Na América do Sul, as instituições de integração não são dotadas da mesma robustez e
eficiência, por não possuírem órgãos supranacionais. Assim, observa-se que as elas raramente
adquirem algum grau relevante de autonomia, uma vez que, para existir e evoluir, dependem
muito mais, em comparação com as suas congéneres europeias, da vontade dos seus eventuais
dirigentes políticos. Ao mesmo tempo, permaneceu muito mais expostas a influências externas
desagregadoras, especialmente de grandes potências. (VIGEVANI; FAVARON; RAMANZINI
JÚNIOR; CORREIA, 2008; MALAMUD; GARDINI, 2012).
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INTRODUÇÃO
O relacionamento entre os europeus e o continente Africano perpassa por diferentes
naturezas ao longo dos anos, como o período do imperialismo e pós-colonização. Dessa forma,
entende-se que é um processo contínuo que vai se desenvolvendo conforme a interação entre
os atores. Em junho de 2020, a União Europeia apresentou sua nova iniciativa chamada

European Peace Facility, o novo orçamento de 8 bilhões de euros para ações operacionais
militares ou de defesa complementando o mecanismo de Athena e o European Peace Facility.
Dessa forma, demonstrando uma nova face da política externa da União Europeia para o
continente Africano com o intuito de ser o provedor de segurança internacional dos diversos
conflitos que eclodiram, principalmente a partir da década de 1990.
O intuito desta pesquisa, portanto, é analisar o que mudou entre o relacionamento da
União Europeia e o continente Africano para gerar um novo mecanismo em sua política externa.
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Em outras palavras, indaga-se quais são os estímulos para buscar uma inserção mais ativa no
âmbito da segurança internacional tendo a África enquanto local privilegiado em sua agenda.
Assim, através da lente teórica da geoeconomia e geopolítica, entende-se que é necessário
preservar os seus interesses geoestratégicos em um contexto de transformação e contestação
de grandes potências, principalmente representado pela China. Para tal, é preciso se adaptar
para gerar novas instituições e/ou meios que possibilitem a União Europeia de prover
assistência e ser reconhecido como um ator global na dimensão da segurança internacional.
Portanto, o artigo será dividido em três seções. Na primeira seção, será explorado o
conceito de geoeconomia e da geopolítica dentro de um arcabouço mais amplo, objetivando a
utilização desta perspectiva teórica para dar luz às dinâmicas da política externa da União
Europeia para a África. Na segunda seção, será apresentada uma trajetória histórica das
relações entre a União Europeia e a África, destacando os principais acontecimentos entre os
dois continentes, desde o processo de descolonização e a criação da União Europeia. O objetivo
da terceira seção é entender de que forma a iniciativa European Peace Facility pode ser
analisada sob a ótica da geoeconomia e geopolítica, sendo investigada em um contexto de
transformações entre as grandes potências.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o intuito de analisar as relações entre a União Europeia e a África sob a ótica dos
interesses geoestratégicos europeus, é importante conceituar as abordagens que destacam
tanto o uso político quanto econômico dos recursos estratégicos. Nesse sentido, o conceito de
geopolítica e geoeconomia podem ser considerados os principais mecanismos que possibilitam
avaliar os interesses da Política Externa da União Europeia para a África a partir desta ótica,
permitindo investigar os interesses para além do discurso oficial da diplomacia.
Por um lado, a geopolítica compreende ações estratégicas, de defesa e segurança, com o
intuito de garantir ganhos políticos em um cenário mais militarizado. Enquanto a geoeconomia
abrange coordenadas mais direcionadas à economia, no sentido de estabelecer parcerias,
concretizar acordos de comércio e investimentos e garantir ganhos econômicos. Entretanto, as
diferenças entre os dois termos vão além dos meios característicos de cada esfera. Mikael
Wiggell e Antto Vihma (2016) elaboraram um modelo teórico que apresenta detalhadamente
as implicações no uso de cada uma dessas estratégias, diferenciando os efeitos, as reações e os
comportamentos dos agentes.
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Seguindo este modelo, os autores conceituam o termo geopolítica como uma projeção
de poder em uma política externa ofensiva tipicamente conduzida por meios militares,
utilizando uma lógica de confrontação. Nesse sentido, esta estratégia produz forças centrípetas
com alto grau de percepção e maiores chances de contra-balanceamento em dinâmicas de
reação à essa estratégia (WIGELL, VIHMA, 2016, p. 605).
Por outro lado, as projeções de poder geoeconômicas são mais sutis e mais fáceis de
serem aceitas, pois a ideia não é atingir o alvo, mas enfraquece-lo. Essas ações são conduzidas
por meios econômicos e são operadas por uma lógica de acomodação seletiva, ou seja, uma
estratégia no qual o Estado usa a concessão de instrumentos financeiros para certos agentes e
não para outros. Nesse sentido, essas coordenadas criam forças centrífugas de baixa percepção,
evitando um comportamento de balanceamento. A partir dessas características, é possível
perceber que a reação gerada é, geralmente, desintegrada e descentralizada, de modo que há
grupos de interesses no local-alvo em que se beneficiarão das ações e prestarão apoio político
(Ibid., p. 610).
Assim sendo, a geoeconomia trata da forma de utilizar instrumentos econômicos, como
por exemplo políticas financeiras e ajudas ao desenvolvimento, de maneira a explorar e
conquistar esferas de influência em territórios geográficos. Entretanto, é necessário destacar
que essa tipologia apresentada é trabalhada pelos autores apenas como tipos-ideais, de modo
que na prática, as duas estratégias podem ser utilizadas, combinando elementos de ambas as
projeções de poder (Ibid., 605).
Apesar de haver abordagens híbridas nas relações UE-África, é possível apontar um
maior direcionamento das iniciativas europeias para estratégias geoeconômicas, uma vez que
a aproximação da União Europeia em sua política externa não é pautada apenas em ostensivos
esforços militares, porém, é caracterizada, principalmente por instrumentos financeiros, a
partir da elaboração de projetos de investimentos e ajudas ao desenvolvimento e à paz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise das iniciativas da União Europeia em sua política externa para a
África, é possível concluir que a avaliação destas políticas sob a ótica da geoeconomia e da
geopolítica demonstra os incentivos europeus a buscarem uma participação mais ativa
financeiramente no continente africano em termos de desenvolvimento sustentável e militar. A
competição entre as potências na África demonstra a importância de se posicionar para
garantir seus interesses geoestratégicos e enquanto provedor de segurança no continente. Para
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tal, a UE deve adotar uma ação externa coordenada para que volte a ser um ator geopolítico
decisório no ambiente internacional, e assim contribua para a definição de seu próprio destino.
Além deste posicionamento sistêmico, é importante destacar os interesses regionais da
União Europeia em manter o continente africano estável e em busca de desenvolvimento. O
atual reforço financeiro da UE demonstra a importância da parceria estratégica com a África, a
fim de possibilitar bases político-econômicas consolidadas e eficientes na região. A provisão de
assistência à África é fruto da tentativa de impedir conflitos no continente africano, evitando
desafios e consequências à Europa, como por exemplo, os fluxos de refugiados.
Espera-se também que a UE supere a visão da África enquanto apenas uma ameaça
securitária e reconheça o seu grande potencial em diversos setores que podem contribuir para
uma melhor inserção da UE no cenário internacional se feito de forma estruturada. A partir de
diversos acordos e instrumentos, como a UE tem feito, uma presença constante e confiável para
os parceiros africanos, auxilia na construção do papel pretendido.
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INTRODUÇÃO
As democracias ocidentais, cuja ordem jurídica possui textos constitucionais ainda
inspirados nos ideais das revoluções liberais burguesas do século XVII e XVIII, estão passando
por um processo em que valores e procedimentos originalmente instituídos encontram-se em
xeque. Tanto a Europa quanto o continente americano experimentaram – ou vêm
experimentando – um processo que envolve certo grau de corrosão da sua qualidade
democrática. Episódios envolvendo ataques aos direitos fundamentais de minorias,
questionamentos sobre a confiança nos sistemas eleitorais, nas instituições de Estado e a
descredibilização da imprensa combinada à difusão de fake news, estão na pauta de líderes
políticos legitimamente eleitos que, porém, trazem consigo muitas vezes pautas permeadas por
intuitos autoritários.
Alguns episódios que poderiam exemplificar essa mudança de paradigma podem ser
representados: i) pela invasão e ocupação do Capitólio nos Estados Unidos em Janeiro/2021;

ii) pela destituição de juízes que integram a Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de
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Justiça de El Salvador, pelo parlamento em Maio/2021, por tomarem decisões contra os
interesses do Poder Executivo e; iii) no caso brasileiro, o Presidente da República atua
rotineiramente para descredibilizar o processo eleitoral e as instituições de controle, como é o
caso do Supremo Tribunal Federal - STF.
O quadro político europeu também foi impactado por essas questões, dado que a
preocupação com a saúde da democracia intramuros dos Estados membros da União Europeia
ainda é um tema presente em Bruxelas. Esse fato pode ser observado no episódio ocorrido em
16/06/2021, onde a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou
inquietação na sua conta no Twitter, acerca da proteção dos direitos fundamentais na Hungria
a partir da promulgação de lei com conteúdo discriminatório, que tem por base, o cerceamento
da expressão de cidadãos com orientação sexual pautada na diversidade.
Pode-se observar que diversos países têm passado por situações envolvendo um
processo de erosão constitucional e da qualidade democrática, muitas vezes amparadas,
inclusive, por aparato jurídico institucional. Nesse sentido, no presente estudo procura-se
evidenciar os mecanismos de defesa democrática, contra arroubos autoritários, principalmente
aqueles instituídos pela autoridade comunitária, e mais especificamente, pela União Europeia.
Para abordar essa temática, pretende-se apresentar conceitos sobre o fenômeno do
constitucionalismo abusivo e da democracia defensiva, como também o debate acerca dos
mecanismos institucionais comunitários de revisão da qualidade democrática no contexto da
União Europeia.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na literatura jurídica, o constitucionalismo sempre foi identificado como um movimento
de limitação da circunscrição do poder, principalmente, o poder político do Estado (BARROSO,
2013, p. 27-28). A ideia de limitação do poder, intrínseca ao constitucionalismo, baseia-se na
proteção e promoção do valor da dignidade humana e dos direitos fundamentais dela
decorrentes, na existência e funcionamento da tripartição de poderes, independentes e
harmônicos entre si.
No entanto, nos últimos anos, a expressão “constitucionalismo” vem sendo adjetivada
com as palavras “abusivo” e “autoritário”, gerando assim, a princípio, um antagonismo
conceitual. Como poderia, nesse sentido, um conceito que traz consigo a ideia de limitação de
poder do Estado, associar-se às expressões como abusivo ou autoritário? Para explicar esse
fenômeno, David Landau coloca que o constitucionalismo abusivo – abusive constitutionalism
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– indica a utilização de mecanismos de alteração do texto constitucional para corroer o Estado
Democrático de Direito (LANDAU, 2013). Para Estefânia Barboza e Adriana Inomata, em
referência ao artigo de David Landau, as alterações de um texto constitucional podem ter o
condão de minar a democracia e favorecer pretensões autoritárias de líderes políticos. Nessa
direção, as autoras indicam que: “Eles usam esses mecanismos e reformulam a ordem
constitucional com mudanças sutis, a fim de permanecerem no poder ou obter o controle sob o
Poder Judiciário e outras instituições de accountability” (BARBOZA & INOMATA, 2019, p. 422).
Considerando esse fenômeno designado como constitucionalismo abusivo, a questão
que se coloca seria: o próprio texto constitucional – ou mesmo outros atos normativos
infraconstitucionais – poderia prever mecanismos de defesa do seu texto e de suas instituições?
A resposta tende a ser positiva. Esses mecanismos em que a própria constituição se defende, de
arroubos e intenções autoritárias, do ponto de vista normativo pode ser designada como
“democracia defensiva” ou “democracia de resistência”.
Diante desse contexto, torna-se relevante trazer a seguinte questão: quando ineficientes
os mecanismos de defesa da democracia – normas constitucionais contrárias ao
constitucionalismo abusivo –, as instituições comunitárias, e em específico as da União
Europeia, poderiam entrar em jogo para coibir a erosão institucional e democrática junto aos
Estados membros?
Por essa perspectiva, a democracia defensiva representa um instrumento perene de
sondagem, avaliação e defesa da normalidade democrática pela União Europeia, que tem o
condão de evitar o constitucionalismo abusivo e a erosão democrática dos Estados que a
integram. O mecanismo aqui discutido, apontado por Estefânia Barboza e Ilton Robl Filho, atua
no sentido de suprir a falha do direito doméstico e da comunidade internacional, por não
possuírem medidas eficientes de accountability “quando os Presidentes da República e sua
coalização alteram radicalmente as constituições dentro de procedimentos constitucionais sem
compromisso com o constitucionalismo democrático e liberal” (BARBOZA & ROBL FILHO,
2018, p. 85).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início do século XXI, momento em que poderia-se esperar que a evolução em termos
de valores democráticos já teria cumprido sua trajetória de consolidação, observamos, cada vez
mais, que os desafios nesse âmbito estão longe de sinalizar para um quadro estático em termos
de garantia dos direitos conquistados. De forma visível, em diversas localidades do mundo, as

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 1 – Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições Internacionais
O DEBATE DO CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO NA UNIÃO EUROPEIA E A DEMOCRACIA DEFENSIVA

instituições democráticas têm se demonstrado frágeis quando confrontadas com interesses
permeados por coalizões e grupos de interesses de conotação autoritária que se juntam ao
Poder Executivo, levando à necessidade, em contraponto, da condução de uma agenda
permeada pelos preceitos da democracia defensiva.
Nesse sentido, a União Europeia ciente dessa nova realidade, institucionalizou
mecanismos de vigilância, prevenção e sanção contra pretensões autoritárias de líderes
políticos que, através de alterações de normas jurídicas - constitucionalismo abusivo -, buscam
enfraquecer o Estado Democrático de Direito.
Apesar do fato dos mecanismos de vigilância representarem um avanço no sentido de
proteger o Estado Democrático de Direito de eventuais abusos autoritários, se estes
instrumentos não forem devidamente implementados sob a tutela da sociedade civil, corre-se
o risco de fragilização dos mecanismos de controle a depender do grau de intensidade do
movimento de ruptura da normalidade democrática.
Torna-se relevante, portanto, nesse início de século XXI, que a comunidade global esteja
atenta à maneira pela qual o aparato jurídico vem sendo conduzido, muitas vezes de forma
desviada do princípio fundamental de preservação dos valores democráticos. Em uma
sociedade amplamente interconectada, é possível considerar a relevância de se buscar soluções
criativas associadas a uma agenda propositiva, que possam estimular a cooperação e
solidariedade tanto no interior das sociedades quanto na inter-relação entre elas.
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INTRODUÇÃO
A União Europeia (UE), em todos os seus aspectos sui generis, é uma união político
econômica que definiu os rumos do continente europeu nos tempos contemporâneos. Em suma,
este processo de integração tinha como objetivo a conquista do “Projeto Europeu”, ou seja, a
conquista da paz entre os diferentes povos do continente, a partir da cooperação internacional
entre eles e do estabelecimento de uma “federalização” dos Estados-membros da em uma
unidade institucional. No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, tal integração era validada
como uma alternativa para as hostilidades crescentes entre os europeus causadas pelo
nacionalismo, configurando um cenário de rivalidades que ocasionou grandes conflitos.
A integração regional, promovida e concretizada pela União Europeia, sedimenta uma
comunhão de elementos políticos e econômicos dos Estados-membros entre si, e que traria uma
subsequente e progressiva unificação entre as partes envolvidas – seja pelo estabelecimento do
Espaço Schengen, seja pela união monetária pela política do Euro (€), pelas políticas
domésticas comuns da UE ou até pelo projeto de um futuro exército europeu para a defesa
Graduando de Relações Internacionais pela PUC-Rio. E-mail: matheus.osorio.leal@gmail.com. Currículo Lattes:
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comum do continente. No entanto, os processos de integração europeia são postos em xeque
quando fenômenos como o euroceticismo, o nacionalismo e o populismo entraram em ascensão
nas últimas décadas (SCHMIDT, 2019, p. 2) e foram responsáveis pelo Brexit e por movimentos
contrários aos processos de integração regional da Europa.
Assim, o “Projeto Europeu” é desafiado pelos mesmos aspectos que aspirava combater:
o nacionalismo e o extremismo político. Sobre pretextos de defesa da soberania nacional e da
identidade cultural de cada povo europeu, os chamados “eurocéticos” instigam políticas
divergentes à integração. Dessa maneira, eles avaliavam que a UE sucumbiria às ondas
populistas, e que cessaria de existir por causa disso. Um exemplo desta afirmação veio dos
apoiadores do Brexit que anunciavam que a saída do Reino Unido da UE provocaria um “efeito
dominó” que faria com que todos os Estados-membros saíssem do bloco.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para o autor neorrealista Kenneth Waltz, não pode se medir um Estado, neste caso, a
União Europeia, como uma futura grande potência, uma vez que grandes potências não são
determinadas por pretextos futuros, ou seja, é de se dizer que não é possível prever que a União
Europeia será uma grande potência caso ela se federalize. Além disso, o autor afirma que os
Estados buscam a autoajuda antes de qualquer outra coisa, logo, desejos de proteção da
soberania nacional e da defesa dos interesses próximos seriam empecilhos mais importantes
do que a integração regional para com outros Estados (WALTZ, 1979). Por outro lado, para os
autores liberais Robert Keohane e Joseph Nye, os Estados ainda podem cooperar caso sejam
incentivados a isso, devido à lógica de custo e benefício, impulsionada por instituições que
promovem a cooperação e aumentam os custos da não cooperação, o que cria um sistema de
interdependência complexa entre as unidades (KEOHANE; NYE, 2012).
A teoria funcionalista, em consonância com a perspectiva liberal, compreende que o
objetivo principal dos Estados é a paz e a prosperidade. Mesmo assim, Estados teriam o receio
de cooperar por motivos de segurança e poder (MITRANY, 1966). Por conseguinte, a lógica de
custo e benefício é aplicada, ao passo que os Estados são atores racionais, podendo avaliar a
cooperação como instrumento para o alcance desses objetivos em comum, levando aos
processos de integração regional, posto que, gradativamente, os desafios domésticos são cada
vez mais propensos a serem solucionados nas esferas supranacionais. Com a especialização da
solução dos problemas pelas instituições e organizações supranacionais, a cooperação iria se
proliferar por muitas outras áreas (MITRANY, 1966). Ademais, as contribuições do
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neofuncionalismo e a introdução da ideia de spillover se designam como a evolução na qual
cada vez mais adversidades seriam postas como responsabilidade supranacional, ou seja, aos
poucos, seriam dadas mais competências para as organizações supranacionais (HAAS, 2004).
Dessa maneira, os Estados-membros da UE gradualmente concedem mais
competências para a união supranacional como resultado do processo de spillover. Porém,
tanto na idealização e fundação do “Projeto Europeu”, quanto na falta de uma ação central na
contenção da atual pandemia de COVID-19, há obstáculos impostos pela divergência de
interesses e uma ocasional falta de solidariedade entre os países constitutivos da União
Europeia, além de uma ação auto-interessada dos expressos países em malefício da cooperação,
o que prejudica os processos de integração regional.
No entanto, o Brexit, como “ápice” do euroceticismo (SCHMIDT, 2019, p.7), falhou em
desencadear uma reação de saída de vários países do bloco, uma vez que trouxe à tona as
relações de custo e benefício pertinentes a tal processo de saída: enquanto a permanência na
União Europeia é acompanhada por muitos benefícios - como subsídios europeus e o acesso ao
Espaço Econômico Europeu – a saída da UE traz grandes custos que são a perda das vantagens
de ser um Estado-membro de uma união supranacional. Dessa forma, a maioria dos partidos
eurocéticos mainstream, desde então, mudaram a sua instância. Estes não mais apoiam a
desintegração da UE, mas sim, a suspensão dos processos de integração regional3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, é possível afirmar que, apesar das dificuldades formadas pelo advento de
um pensamento nacionalista e populista eurocético por toda a Europa, em seguida da Crise da
Zona do Euro na última década, e com todos os impasses colocados na frente dos processos de
integração regional (SCHMIDT, 2019, p. 5-6), é improvável que a União Europeia colapse. Podese argumentar que, à proporção que o movimento de saída do Reino Unido trouxe muitas
consequências negativas e contratempos nocivos ao bem-estar do governo e da população
britânica. O Brexit, pelo contrário do que acreditavam, serviu de exemplo para a desincentivar
movimentos de saída da UE. Além disso, o Reino Unido, que, desde o fim do mandato de Winston
Churchill era um grande oponente do projeto de integração política da união supranacional

O partido de Marine Le Pen deixou de defender a saída da França da União Europeia. Disponível em:
<https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/04/how-does-the-rest-of-the-world-currently-view-the-ukbrexit-boris-johnson>. Acesso em: 25 de ago. 2021.
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(SCHMIDT, 2019, p. 8), permitiu com que o restante da Europa pudesse seguir com estes planos
de integração sem a barreira do veto britânico no Conselho Europeu.
O euroceticismo, outrora uma ideologia ameaçadora para o projeto regional, deixou de
defender a extinção da União Europeia, e passou a advogar por uma menor integração entre
seus membros. No caso do Brexit, o governo eurocético elevou a vontade separatista dos
escoceses, que votaram, no referendo de 2016, a favor da permanência do Reino Unido na União
Europeia. Ademais, tendências dos últimos anos comprovam que houve uma reação dos
partidários pró-europeístas e “eurofederalistas” por vários países europeus.
Por último, a pandemia demonstrou que a maior parte dos europeus apoia um maior
envolvimento da UE em áreas dominadas pelos Estados-nacionais, e, por este motivo,
demandam uma maior integração regional. O plano do Next Generation EU – um pacote de
recuperação econômica planejado pela Comissão Europeia – pode orientar o bloco europeu
para um futuro onde os processos de integração continuem a progredir. A dita progressão da
integração europeia pode ser vista pelas propostas do presidente da França, Emmanuel
Macron, com o apoio da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em estabelecer um exército
europeu comum, como meio de contrapor a retirada militar gradual dos EUA da Europa4. Logo,
a tese final é que o euroceticismo conseguiu reduzir a velocidade dos processos de integração
europeia, mas não manejou pará-los por completo e, portanto, ao menos que algo inesperado
aconteça, é improvável que a União Europeia se desintegre nos próximos anos.
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INTRODUÇÃO
A pandemia da Covid-19 tem imposto inúmeros desafios à sociedade global e às
Instituições no que tange aos aspectos políticos, econômicos e sociais, fazendo emergir
inúmeras discussões sobre distintas dimensões da vida social.
Desde dezembro de 2019, quando o primeiro caso de contaminação pelo novo
coronavírus (SARS-CoV2) foi identificado em Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente por
todo o mundo, temos acompanhado por meio da imprensa e mídias sociais, as diversas formas
como os países implementaram políticas nacionais e diálogos internacionais para
enfrentamento desta crise.
Seja em conjunto ou isoladamente, a comunidade científica tem se dedicado
exaustivamente à busca por vacinas, e obviamente, países e organizações com maiores recursos
financeiros e tecnológicos obtiveram êxito em tempo recorde.
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Como mediadora incansável na luta contra a Covid-19 contamos com as orientações
técnicas da Organização Mundial da Saúde – OMS (agência especializada das Nações Unidas)4 e
as atualizações diárias da Johns Hopkins University (JHU)5 dos Estados Unidos.
Graças a todo esse empenho, temos hoje algumas vacinas produzidas e insumos
distribuídos para países que possuem condições de pesquisa e desenvolvimento para a
fabricação.
Dentre tantas questões envolvidas nesta crise sanitária global, temos a questão que
envolve a Propriedade Industrial das Patentes Farmacêuticas, campo de estudo com proteção
legal, que faz parte de um âmbito mais abrangente que é o da Propriedade Intelectual.
Em período de pandemia no qual enfrentamos um problema tão complexo, cujos reflexos
econômicos e sociais são, e ainda serão sentidos provavelmente a longo prazo, tornam o tema
do presente artigo atual e abre espaço para futuros debates.
O problema da pesquisa reside na necessária reflexão a respeito da recente decisão
proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, em 12/05/2021 na ADI
5.529, distribuída em 18/05/2016 em face do Artigo 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de
14/05/1996.6
O debate em torno desta decisão também impõe melhor entendimento do Projeto de Lei
nº 12/2021, proposto pelo Senado Federal, objetivando relativizar o direito à concessão de
patentes, para “viabilizar” a produção de vacinas e medicamentos com custos mais baixos.
O Brasil há alguns anos é signatário de Acordos e Tratados internacionais, no qual o
diálogo multilateral é necessário, principalmente, com os países que detém tecnologia e knowhow para a produção de vacinas e distribuição de insumos.
Nossa hipótese é a de que a decisão na ADI 5.529 e as alterações legislativas propostas e
em andamento, além de aumentar a insegurança jurídica dos investidores estrangeiros e
desestimular a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país, não trará benefícios para a saúde
pública da população.

Fonte: World Health Organization. Disponível em: <https://www.who.int/pt#> Acesso em: 13 ago. 2021.
Fonte: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins
University
(JHU).
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Nosso objetivo é compartilhar conhecimento técnico a respeito da área de Propriedade
Industrial, dialogar com a academia e contribuir com as políticas públicas nacionais de
enfrentamento da crise pandêmica.
O artigo está estruturado em três eixos de discussão que serão apresentados da seguinte
forma: i) exposição do que é a propriedade industrial no ramo do Direito e sua
interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento; ii) analisar o que são as patentes
farmacêuticas e sua contribuição para a sociedade; iii) refletir de forma crítica sobre a decisão
na ADI 5529, o projeto de Lei nº 12/2021 e os reflexos econômicos e sociais.
Para tanto, o trabalho adotou o seguinte quadro metodológico: revisão da bibliografia
acerca da Propriedade Industrial, especialmente sobre as patentes farmacêuticas,
levantamento e análise crítica da decisão na ADI 5.529 e alterações propostas por meio do
Projeto de Lei nº 12/2021 e revisão dos debates assistidos com especialistas da área sobre o
tema.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pandemia causada pela Covid-19 impôs inúmeros desafios para a sociedade global,
dentre os quais o de estabelecer como prioridade máxima o apoio irrestrito à pesquisa, à ciência
e o compartilhamento de conhecimento sem fronteiras, para sobrevivência humana.
A literatura científica precisou ser revisitada, medidas de isolamento precisaram ser
impostas, o diálogo e a colaboração entre os países e suas instituições, se tornaram o ponto
chave para obtermos êxito com a produção e distribuição das vacinas que temos para
imunização atualmente.
Neste sentido as patentes farmacêuticas ganharam visibilidade, por serem consideradas,
em alguns aspectos, como entrave para o desenvolvimento científico e tecnológico no país.
Contudo, segundo relatórios gerenciais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI e seus indicadores sobre a incidência do § único do Art. 40 da Lei 9.279/96, demonstram
que o número de patentes farmacêuticas atingidas pela decisão da ADI 5.529 é ínfimo.7
Sendo assim, nossa fundamentação teórica se sustenta nas formulações elaboradas
pelos principais autores e profissionais da área de Propriedade Industrial apontados nas
referências apresentadas ao final do resumo expandido, bem como em debates e dados
estatísticos apresentados pelo INPI, instituto responsável pela concessão de Patentes no Brasil.
7

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Nacional. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/patentes/relatorios-gerenciais> Acesso em: 28 ago. 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do presente estudo, que apresenta reflexões sobre os possíveis impactos
econômicos e sociais da decisão na ADI 5.529 e do Projeto de Lei nº 12/2021 em trâmite no
Senado, esperamos contribuir para a disseminação da importância da Propriedade Industrial
para o desenvolvimento do país e para o debate crítico envolvendo as patentes farmacêuticas
e a emergência de apoiar a inovação no combate à Covid-19.8
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Na data de envio deste resumo o Brasil contabilizava 578.326 mortes por Covid-19, segundo dados da Johns
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INTRODUÇÃO
A disseminação do Sars-CoV-2 em escala global gerou impactos sobre distintos
aspectos da realidade e desafiou atores privados e públicos, nacionais e internacionais, a
empreenderem reflexões sobre medidas adequadas de enfrentamento da crise, com vistas à
mitigação de seus efeitos e consequências.
Em cenário marcado por instabilidades e por incertezas, diversas foram as políticas
públicas e as ações concretas de combate à pandemia implementadas no âmbito dos Estados
nacionais, as quais incidiram sobre diversos campos. Algumas, mais do que outras, restaram
marcadas por aprofundadas controvérsias.
Por trás de uma delas, a vacinação, girava um antigo debate de cunho político e jurídico,
que cresceu ainda mais em importância: a discussão sobre a extensão dos direitos de
propriedade em matéria de patentes de medicamentos.
Doutora em Ciências Econômicas pela UFF. Professora Adjunta de Economia Política da FND/UFRJ. E-mail:
cmcavalcante@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7955666794703314.
2 Graduanda em Direito pela UFF/VR. Membro da Liga Acadêmica de Direito da UFF/VR. Membro do Grupo de
Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito (GPEIA). E-mail: vanessas@id.uff.br. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0760710966160964.
3 Pós-doutor em Direito pela USP. Doutor em Direito pela UERJ. Professor Adjunto de Direito Comercial da UFF e
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Esse problema em torno da implementação de eventuais medidas de restrição aos
direitos de propriedade sobre patentes de medicamentos (no caso, vacinas) pode ser discutido
a partir de diferentes ângulos.
No presente trabalho, em vez de defender uma perspectiva em particular, buscaremos
investigar e apresentar fundamentos econômicos que possam subsidiar dois possíveis
caminhos (ou seja, duas diferentes posições político-jurídicas): i) não efetivar medidas de
restrição aos direitos de propriedade; ii) efetivar medidas de restrição aos direitos de
propriedade (no caso, por intermédio do mecanismo denominado licenciamento compulsório
de patentes).
Para tanto, analisaremos a questão na perspectiva das concepções do Novo
Institucionalismo de Douglas North e da Economia Política Institucional de Ha-Joon Chang.
A proposta de suspensão temporária de direitos de propriedade intelectual para
produtos sobre Covid foi apresentada em outubro de 2020 à Organização Mundial da Saúde, e
posteriormente, na Declaração de Doha (IPEA, 2021). No Brasil, a proposta relativa ao
licenciamento compulsório em contexto pandêmico foi apresentada no Projeto de Lei 12/2021,
sendo que dispositivos normativos como a Lei Complementar 9.279 e o Decreto 3.201/99 já
regulavam o instituto no Brasil.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A caracterização do desenvolvimento econômico atrelado à preservação do caráter
absoluto da proteção à propriedade é compreendida de formas distintas no âmbito do
institucionalismo econômico (CAVALCANTE, 2017, p. 62). Traremos para o debate as
perspectivas institucionalistas do atualmente professor de economia da Universidade de
Cambridge, Ha-Joon Chang, e do Nobel de Economia, Douglass North (1920-2015). North
(2010, p.27) defende que a garantia das regras formais, direitos de propriedade incluídos, seria
uma condição inegociável para o crescimento econômico. Por outro lado, argumenta Chang
(2016, p.16), em alguns casos a defesa não ponderada dos direitos de propriedade pode gerar
obstáculos ao próprio desenvolvimento econômico.
Para Chang, a proteção à propriedade privada é um dos fatores da interação humana que
se perpetuam assim que as instituições são criadas, segundo as teorias ortodoxas (CHANG,
2015, p. 26). No entanto, sustenta Chang, a proteção excessiva à propriedade privada, ao
contrário do que creem os economistas mais tradicionais, pode ser um empecilho ao
desenvolvimento econômico (op. cit., p. 24), pois o ponto atinente à questão é que
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determinados grupos possuem uma melhor capacidade, habilidade e condições de explorar a
propriedade que outros, trazendo assim, mais benefícios à sociedade, do que os reais
proprietários.
De outro modo, considera North que são tais regras formais e sua respectiva
implementação que moldam o desempenho da economia, uma vez que definem os ganhos
potenciais dos agentes econômicos. Sendo assim, uma das funções essenciais daqueles que
criam e editam as normas (políticos e operadores do Direito) é a elaboração de regras formais
que favoreçam o desenvolvimento econômico, dentre elas, normas eficientes para concretizar
os direitos de propriedade. (NORTH, 2010, p. 27).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A propriedade industrial integra o gênero das propriedades intelectuais, como
denomina Newton Silveira (2011, p. 91), direito autoral seria do campo dos civilistas, a
propriedade industrial, dos comercialistas. Considerando a intervenção restritiva na
propriedade, em que o Estado impõe restrições, sem contudo, tirá-la do domínio do
proprietário, revelam-se importantes as considerações de Chang e North sob o aspecto
econômico do instituto de licenciamento compulsório.
Isso porque a proteção concedida à propriedade industrial, em contexto pandêmico,
esbarra em aspectos econômicos inerentemente relativos à vacinação, exigindo reflexões a
respeito da interferência do Estado na propriedade privada como medida de gerenciamento de
crise, visando a mitigação de seus efeitos negativos.
Nessa toada, a pesquisa avaliou sob as visões de Chang e de North como a tutela à
propriedade se relaciona à medidas econômicas adotadas institucionalmente para o combate à
crise, trazendo fatores que podem corroborar o Estado na tomada de decisões juridicamente
viáveis, mas também, economicamente benéficas para a gestão da crise pandêmica.
REFERÊNCIAS
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pelo Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018, ou de fazer cumprir essas seções nos termos
da Parte III do Acordo TRIPS, em relação à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19,
enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional
relacionada
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INTRODUÇÃO
A Organização das Nações Unidas, durante a realização da 17ª Sessão do Conselho de

Direitos Humanos - 2011, apresentou o estudo liderado por Frank Willian La Rue,2 que apontou
os desafios a serem enfrentados face às novas tecnologias da informação e comunicação incluindo a Internet e tecnologias móveis - em meio à sociedade da informação, para o pleno
exercício do direito à liberdade de expressão, opinião e manifestação do pensamento dos
indivíduos. O relatório de La Rue, a partir de dados coletados entre os anos de 2010 e 2011, no
que se refere à Internet, é taxativo ao assinalar que face ao fato de que o mundo on-line ter por
característica ser indispensável para a realização e a efetivação de inúmeros direitos humanos,
o acesso universal à Internet deve ser uma prioridade para todos os Estados. (UN, 2011, on-

line)
Nesta (r)evolução comunicacional, a Internet - enquanto ferramenta a propiciar uma
maior democratização do acesso ao conhecimento e ao exercício das liberdades comunicativas
- ao dispor e possibilitar que seja “alimentado” o espaço on-line com imagens, áudios e textos,

Advogado. Mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público/RS. Especialista em Direito
Constitucional pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus – São Paulo, SP. Pesquisador no grupo de pesquisa:
Sociedade da Informação e “Fake Democracy”: os riscos à liberdade de expressão e à democracia constitucional da
FMP/RS,
Brasil.
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2 Relator Especial sobre a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Expressão e Opinião da ONU - 2008 a
2014.
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resta por apresentar inúmeras possibilidades de interação e protagonismo aos seus usuários.
Com efeito, de forma prática e célere, a comunicação transcende fronteiras, pois conforme
Manuel Castells, a sociedade em rede é global, “então, a sua lógica chega a países de todo o
planeta e difunde-se através do poder integrado nas redes globais de capital, bens, serviços,
comunicação, informação, ciência e tecnologia” (2005, p. 17).
A partir da referida premissa, tem-se que, no curso do enfrentamento à pandemia
causada pelo vírus Covid-19 – ano de 2020 e decorrer de 2021 – não obstante ao fato de que
em nosso país, no ano de 2019, havia mais de 127 milhões de pessoas a acessar o espaço on-

line, restou explícito à sociedade brasileira que há um longo caminho a ser percorrido a fim de
que as pessoas possam ter adequado e satisfatório acesso à Internet. A partir da situação de
isolamento/distanciamento social, ocorrido logo no início da pandemia, as tecnologias da
informação e comunicação, de um modo jamais visto em nossa sociedade, assumiram uma
posição central nas relações interpessoais, conforme assinalado pelo Comitê Gestor da Internet

no Brasil, a saber:
No início da adoção do distanciamento social como medida de contenção da
transmissão do novo coronavírus, o IX.br, um dos maiores pontos de troca de tráfego
de Internet do mundo, operado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
(NIC.br), registrou um pico de cerca de 13,5 terabits por segundo – evidência de que o
tráfego da rede atingiu um volume inédito no país. (CGI, 2021, pg. 49).

Contudo, a realidade socioeconômica brasileira - no mundo off-line, também restou por
ser espelhada no modo on-line. Por conseguinte, a população hipossuficiente acabou por ficar
à margem de inúmeras atividades e do exercício de direitos de cidadania inerentes à pessoa
humana. Por certo, esse não é um problema existente somente em nosso país. Nas demais
nações, a importância do livre acesso à Internet é um debate que ganhou ainda mais relevância
a partir dos nocivos impactos causados pela Covid-19. A nova realidade nos apresentou uma
aceleração na transição de processos analógicos para o modo digital, a exteriorizar as
profundas desigualdades sociais, a fundamentar com mais intensidade o papel a Internet como
um bem público global, a fim de alcançar o desenvolvimento inclusivo e sustentável e, por certo,
a consubstanciar, enquanto direito fundamental, a necessidade da efetivação da plena tutela do
acesso à Internet, em simetria às diretrizes dispostas pela Organização das Nações Unidas.
Pelo exposto, à guisa de introdução e a partir das referidas ideias, tem-se como problema
a ser investigado: mensurar o quanto, no limiar do presente século, o acesso às tecnologias da
informação e comunicação, pela sua singularidade e disponibilidade no modo on-line,
compõem o rol de direitos fundamentais a todo e a toda pessoa humana, na ideia de ampliar o
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espectro do exercício das liberdades comunicativas previstas na Declaração Universal dos

Direitos Humanos, e a edificar o Estado Democrático de Direito. Como objetivo geral, afere-se
a evolução no mundo on-line da tutela ao direito humano à comunicação e informação, por meio
de veículos dispostos na rede mundial e sua simetria com as normas e diretrizes das

Organizações Internacionais de direitos humanos. Como objetivo específico, pelo viés
instrumental, tem-se a análise das liberdades comunicativas como fundamento para a
consolidação do direito humano de acesso à Internet em meio às legislações internas dos
Estados.
No encontro de um melhor aproveitamento do leitor e da leitora, o artigo é dividido três
tópicos. No primeiro, tem-se um recorte do resultado dos estudos realizados por Frank Willian
La Rue, Relator Especial da Organização das Nações Unidas pela Promoção e Proteção do

Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, e apresentado ao Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas, em março de 2011, no qual amplia-se a discussão sobre o direito de acesso
à Internet- enquanto direito humano. No segundo tópico, no que se refere propriamente ao
acesso à Internet, a partir da convicção de que as históricas disparidades sociais existentes em
nosso país acabaram sendo reproduzidas também no ambiente on-line, analisa-se as limitações
enfrentadas pelas pessoas no decorrer da pandemia causada pela Covid-19. Em sede de
ilustração, a argumentação se dá com mais fôlego no ambiente educacional e no meio laboral.
No mesmo sentido, o estudo apresenta as iniciativas dos Poderes públicos, tanto pelo Executivo,
quanto pelo Legislativo, e pelas Instituições de Ensino, a fim de aplacar o hiato digital existente
entre às pessoas com acesso efetivo a tecnologias digitais e da informação, em particular a
Internet, e aquelas com limitações ou nenhum acesso - a constatar, nos mais diversos
segmentos sociais, mesmo que de forma precária, que houve uma abrupta transição do modo

analógico para o modo digital. Na última etapa, a par de que a esfera pública – no tempo atual –
caracteriza-se por ser local, nacional e global, tem-se a análise de experiências normativas tanto no âmbito nacional, quanto internacional, da tutela ao direito fundamental de acesso à
Internet, sob uma ótica de democratização e soberania do espaço comunicacional, no qual os
direitos da cidadania passam também a ser exercidos na dimensão on-line. Na referida
convicção analisa-se a legislação Constitucional e infraconstitucional em países da América

Latina, como o México, Equador e Argentina, bem como, as experiências normativas e
jurisprudenciais ocorridas em Portugal e na França. Em sede de legislação pátria, tem-se uma
leitura do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados e da Proposta de Emenda
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à Constituição nº 08/20, a instituir o direito fundamental de acesso à Internet, na Carta da
República de 1988.
Em relação à metodologia, adota-se o estudo empírico, tendo por fundamento a
legislação pátria e comparada na regulamentação do acesso às novas tecnologias da informação
e comunicação, a doutrina especializada, os precedentes dos Tribunais sobre a matéria e, ainda,
as diretrizes internacionais de promoção e tutela aos direitos humanos. Na organização do
texto, foi adotado um caminho dedutivo, do geral para o particular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A esfera pública comunicacional – tornando-se um ambiente no qual tem-se o exercício
e o acesso a inúmeros direitos humanos, deve receber atenção por parte dos Estados no que se
refere a garantia fundamental a todos e a todas de acesso à Internet, desse modo, que cada
indivíduo possa exercer de forma plena os seus direitos de cidadania. Por esse viés, consignase que, os modelos doutrinários e a legislação comparada e pátria apresentada no presente
estudo, a partir das diretrizes apontadas pela Organização das Nações Unidas, fundamentam de
forma profícua o premente debate. No referido diálogo, cabe aos Estados membros
internalizem, enquanto direito fundamental, a normatização e a promoção de políticas públicas
a promover o livre e amplo acesso à Internet, a fim de edificar os direitos fundamentais da
pessoa humana e, também, os princípios que regem Estado Democrático de Direito.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo teve como objetivo principal situar o papel da instituição Inteligência
de Estado na lógica de disputa de poder interestatal, visando estabelecer a conexão entre poder
e inteligência. Nossa perspectiva privilegia as abordagens que visualizam o conflito interestatal
a partir de multidimensões, com um olhar mais direcionado para a guerra, porém, destacando
seu caráter híbrido, no qual as fronteiras entre Estado e Sociedade, Público e privado, guerra e
paz, civis e militares estariam menos caracterizadas. Estabelecemos, assim, um horizonte de
análise que visa superar a visão tradicional de guerra como conflito exclusivamente bélico.
Ressaltamos, para isso, o papel fundamental da Inteligência de Estado na disputa de poder e
execução da estratégia de conflito multidimensional, pois ela se situa como uma alternativa à
diplomacia e à guerra, uma espécie de “caminho do meio”, a disputa de poder a partir da nãoguerra. Entendemos que as novas concepções de guerra, principalmente a guerra informacional
e as operações psicológicas são um campo que permite a atração de aliados e a instituição de
inimigos, visando aos objetivos estratégicos do Estado e dentro da especificidade da cada
tabuleiro geopolítico. Concluímos que a Inteligência de Estado não se resume a uma instituição
exclusivamente burocrática, em sentido oposto, a inteligência é uma ferramenta política para
uso das elites no poder. Estando posicionada e estabelecida a partir de paradigmas que a
permite alimentar o sistema de informações e ser alimentada por ele. Sendo, assim, um
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verdadeiro híbrido, um meio a partir do qual se busca projetar e acumular poder nas mais
diversas áreas e, sobretudo, (des)ordenado o sistema interestatal, inclusive por meio de ações,
em busca de obtenção de vantagens políticas, econômicas e militares. Tudo isso sob o manto
protetor do secretismo e da justificativa de ser uma atividade voltada à segurança nacional.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Após a 2ª Guerra Mundial houve um aumento da complexidade do sistema interestatal
capitalista e das relações de poder. Um período interessante, pois é contemporâneo à criação
da principal agência de inteligência dos EUA – Central Intelligence Agency (CIA) e à instituição
deste cluster de pessoas e organizações, denominado Comunidade de Inteligência (CI), o maior,
mais rico e mais multifacetado empreendimento de inteligência do mundo (LOWENTHAL, 2020
p. xiii). Dentro dele, a CIA mantém lugar de destaque. Isso se dá por ser responsável desde sua
fundação pela Inteligência Estrangeira (foreing intelligence), pela competência na indicação
dos Chiefs of Stations (COS) – oficiais da agência que são encarregados pela direção e execução
das operação e ações encobertas (covert action) no exterior. As equipes sob direção do Chief of

Station no exterior, ele inclusive, são formalmente empossadas em cargo de adidos
diplomáticos nas embaixadas e demais postos de representação no exterior. Portanto, fica claro
que a CIA representa um dos principais elos de contato entre o país e o exterior. Atuando como
principal intermediário no que diz respeito aos assuntos relacionados à segurança nacional e à
manutenção de poder relativo nas mais diversas dimensões, oferecendo os inputs do sistema a
partir da análise de inteligência e os outputs a partir das ações encobertas. Esses dois elementos
são resultados do processo de inteligência e sua importância se dá pela capacidade de
influenciar os tomadores de decisão e em âmbito doméstico e no exterior.
O segundo elemento de destaque, é o mais controverso deles. Aliás poucas atividades do
Governo dos EUA são tão controversas como as ações encobertas. Muitas operações encobertas,
caso levadas adiante por outras pessoas, instituições e em diferentes circunstâncias, seriam
indiscutivelmente

criminosas,

inclusive,

consideradas

verdadeiros

atos

de

guerra

(BERKOWITZ & GOODMAN, 1998, p. 38). Já que é por meio das ações encobertas que uma nação
procura intervir secretamente nos assuntos de outras nações na esperança de promover seus
próprios interesses de segurança (JHONSON, 2010 p. 6 – grifo nosso). Porém, o que se deseja
ocultar nesse caso, não é a ação que se propõem a influenciar, pois essa precisa
necessariamente ter visibilidade para ser efetiva, mas sim o patrocínio governamental de tal
ação (DAUGHERTY, 2007, p. 280). Ironicamente, as ações encobertas são definidas na lei que
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estrutura o aparato de segurança nacional dos EUA como “uma atividade ou atividades do
Governo dos EUA para influenciar as condições políticas, econômicas ou militares no exterior,
onde se pretende que o papel do Governo dos EUA não seja aparente ou reconhecido
publicamente. Ou seja, como bem ressaltou Mark Lowenthal, uma atividade que os EUA negarão
ter realizado no exterior é definida e prevista na própria lei norte-americana (2020, p. 229).
Enquanto a discussão sobre a ação encoberta se restringir aos tipos de operações
realizadas, a pergunta fundamental relacionada ao tema foge ao debate. Qual a justificativa para
a utilização de ações encobertas como meio de condução de política externa? Por que realizar
ações que devem, necessariamente, ter autoria e responsabilidade negadas em outros países?
O certo é que as ações encobertas promovem maior flexibilidade política, já que ela foge ao
debate perante o público doméstico e seus aliados (BERKOWITZ & GOODMAN, 1998, p. 39). Ou
seja, as ações encobertas, quando devidamente compreendida, têm menos a ver com as
operações em si do que com o modo como são realizadas. É, portanto, um meio de alcançar uma
vantagem, já que ação encoberta é, pura e simplesmente, qualquer atividade em que os EUA
ocultem sua responsabilidade, uma burla às regras elaboradas pelos próprios líderes do
sistema, atuando de forma alheia às convenções de Viena e de Genebra. Diante dessa
perspectiva que estabelecemos a conexão entre inteligência e poder. Partindo do entendimento
sobre as relações interestatais de poder a partir de um ponto de vista mais ontológico, proposto
por José Luís Fiori (2014). Sua concepção de “poder global” nos fornece elementos para
entender a finalidade do Estado nas relações do poder.
A partir dessa concepção de poder global, porém em âmbito mais estratégico, nos
aproveitaremos das abordagens que visualizam o conflito interestatal a partir de
multidimensões que destacam seu caráter híbrido, no qual as fronteiras entre Estado e
sociedade, público e privado, guerra e paz, civis e militares estariam menos caracterizadas
(KORYBIKO, 2018). Porém, em vez de ressaltar as “novas formas de guerra” e privilegiando o
papel militar, buscamos compreender o papel desempenhado pela CI dos EUA nessa lógica
projeção de poder em política externa.
Com a expansão do sistema interestatal capitalista a partir da 2ª Guerra Mundial, o
problema de ordenação do sistema se tornou mais complexo conforme ele se expandia e
aumentava o número de Estados (FIORI, 2014, p. 28). Algumas teorias se desenvolveram a
partir da responsabilização de um “poder global” ou de uma potência “hegemônica” ordenadora
do sistema. Na verdade, porém, segundo afirma Fiori em sua teoria do “poder global” (2014,
p.30-31), os Estados líderes ou hegemônicos seriam os grandes desestabilizadores do sistema.
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Tal ímpeto desestabilizador estaria relacionado com uma característica intrínseca ao poder, sua
expansividade. Para se manterem à frente dos demais, eles precisam desafiar continuamente
as regras e instituições estabelecidas por eles próprios, visando sua expansão e o acúmulo de
poder. Dessa forma, seria possível afirmar que as grandes potências organizam de fato o
sistema interestatal, porém, o fazem desordenando-o continuamente. É diante dessa
perspectiva de acúmulo de poder relativo e (des)ordenação sistêmica, que entendemos
fundamental o papel da Inteligência de Estado de forma ampla, e, de forma mais específica, seus
produtos: a análise de inteligência e as ações encobertas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a ação encoberta é um elemento da política externa presidencial americana,
juntando-se aos componentes mais tradicionais da política externa americana, como
diplomacia, assistência militar, assistência econômica ou sanções. Mas há vários aspectos
cruciais que separam a ação secreta dessas outras ferramentas de política externa
(DAUGHERTY, 2007, p. 279). Sendo o principal, entre eles, o objetivo de influenciar um público
estrangeiro a fazer algo, ou abster-se de fazer algo, em prol dos objetivos da política dos EUA.
Este é geralmente o objetivo que o presidente dos EUA e a CIA, por meio de qualquer programa
de ação encoberta pretendem realizar. Projetar poder em vantagem própria a partir dessa
ferramenta de política externa, um meio muitas vezes eficaz para (des)organizar o sistema.
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públicos
INTRODUÇÃO
A pesquisa visa apresentar os princípios que regem os serviços públicos no Brasil e
analisar se todos eles vêm sendo obedecidos durante o período em que estamos vivendo uma
pandemia pelo novo coronavírus, em uma situação de crise sanitária global. Essa pesquisa se
justifica pela relevância atual do tema, particularmente por envolver o SUS (Sistema Único de
Saúde) como ator protagonista das ações e serviços públicos de saúde prestados, em caráter
universal, à toda a população brasileira necessitada de cuidados médicos, extra e intrahospitalares, em um momento tão crítico da existência humana. Trata-se de uma pesquisa
exploratória de índole bibliográfica, apoiada nos métodos hermenêutico e jurídico-doutrinário,
tendo como referência principal a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A
pesquisa tem, portanto, o objetivo de demonstrar se os princípios que regem os serviços
públicos no Brasil estão sendo plenamente aplicados para o bom funcionamento do SUS e, por
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consequência, para a prestação de um serviço público de saúde com a qualidade e a
integralidade previstas no nosso Texto Constitucional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desde o dia 26/02/2020, quando o Ministério da Saúde anunciou o registro do primeiro
caso de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus aqui no Brasil, temos vivido dias de
insegurança e de medo frente à uma doença nova, com uma taxa de mortalidade considerável
e com um sistema público de saúde, embora robusto, vivendo um momento de progressiva
precarização, seja em razão do seu crônico subfinanciamento, seja pela adoção de políticas
públicas preparando as condições legislativas para a sua privatização.
A atuação do atual governo federal na gestão dessa pandemia tem sido, sob todos os
aspectos, um verdadeiro desastre, como apontado recentemente pelo Instituto Lowy, sediado
na cidade de Sidney, na Austrália, que, após analisar a gestão da pandemia em 98 países,
concluiu que o Brasil é o país que pior realiza essa gestão, explicando, assim, o enorme número
de pessoas infectadas e o assustador número de óbitos causados por essa doença infecciosa
viral.
No curso da pandemia, a má gestão, a indiferença e a falta de empatia demonstrada por
quase toda a cúpula do governo federal fizeram com que faltassem leitos hospitalares de terapia
intensiva para internação dos pacientes com as formas graves e críticas da doença, de modo
que muitos deles morreram sem ter tido a chance de recuperação, muitos nas enfermarias ou
corredores dos hospitais, muitos em suas próprias residências, muitos aguardando na fila para
internação. Todos estes sem receber os cuidados adequados e necessários à manutenção da
vida.
Mais do que isso, insumos, materiais e equipamentos começaram a faltar nos hospitais,
tais como “Kit-intubação”, Kits para a realização de exames diagnósticos, respiradores
mecânicos, equipamentos de proteção individual e até mesmo oxigênio, o que provocou a morte
de muitos pacientes por asfixia – uma forma de morrer sob tortura, traduzida por imenso
sofrimento e desespero humano. Uma forma criminosa de morrer.
Em nenhum momento, no curso da pandemia, o Ministério da Saúde cogitou decretar
um lockdown para impedir a circulação do vírus entre nós. Com isso, uma variante viral foi
identificada, inicialmente, no Estado do Amazonas, com maior poder de contágio e
disseminação. Atualmente, surgiu uma nova variante – a variante “delta” -, como maior poder
de contágio e de levar à hospitalização, já tendo sido identificada em várias regiões do país, mas
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principalmente no Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual já observamos aumento no número
de casos novos e de novas internações causadas pelo novo coronavírus.
Em razão dessa “política da morte” praticada pelo governo federal, o Brasil contabiliza
hoje (28/08/2021) 20.703.906 casos de pessoas já infectadas e 578.326 casos de óbitos
provocados pelo covid-19. Muitos desses casos e dessas mortes teriam sido evitadas se o
governo federal houvesse liderado uma campanha nacional de proteção social quanto ao novo
coronavírus. Acontece que nenhuma propaganda oficial de esclarecimento à população sobre
essa doença este governo federal optou por fazer. E o silêncio quanto a isso foi,
verdadeiramente, mortal.
Nesse contexto, consideramos importante assinalar que o SUS (Sistema Único de Saúde),
apesar de todas as suas dificuldades estruturais e orçamentárias, tem cumprido um papel de
enorme relevância para o país, ao ser o responsável pela assistência pública em saúde da maior
parte da população brasileira durante essa grave crise humanitária que estamos vivendo. Sem
o SUS estaríamos completamente abandonados nesta hora.
Por isso, consideramos importante tecer algumas considerações sobre a Administração
Pública e os princípios que regem os serviços públicos no Brasil, particularmente, os serviços
públicos de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nenhum momento, desde o início da pandemia, nenhum agente político deste
governo se posicionou na defesa do SUS ou reconheceu a necessidade urgente do seu
fortalecimento. Ao contrário, nas pouquíssimas vezes em que o SUS é mencionado,
particularmente pelo Ministro da Economia, o que se diz é sobre a ideia da sua privatização.
Quando observamos os Princípios que regem a Administração Pública e os Princípios
que regem os serviços públicos no Brasil, somos levados a reconhecer que falta a este governo,
diante de uma pandemia, o respeito à Ordem Social e à Ordem Econômica prescritas na
Constituição Federal de 1988, já que, ao assumir políticas públicas inspiradas no pensamento
neoliberal, nega ao povo brasileiro os direitos sociais e econômicos nela positivados.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo se propõe a avaliar, a partir da análise de dados, as medidas tomadas
pelo Brasil no enfrentamento da crise mundial de Covid-19, especificamente em relação aos
efeitos da pandemia nas prisões brasileiras. Esta avaliação é feita de modo contextualizado, na
região da América Latina, segundo perspectiva comparada, permitindo, assim, como as políticas
públicas adotadas pelo país quanto à questão prisional se inserem numa realidade ampla de
política criminal. Parte-se do seguinte problema: é possível identificar aproximações político
criminais em países latino-americanos que adotaram estratégias distintas de tratamento da
pandemia de Covid-19? Como estas aproximações podem ser interpretadas? O objetivo da
pesquisa é, portanto, fornecer leituras sobre as medidas de política criminal e saúde pública
adotadas no contexto da pandemia e seus efeitos no marco do grande encarceramento
brasileiro. Para tanto, foi utilizada metodologia empírica, com base na observação de dados
disponíveis sobre as políticas públicas de saúde empregadas no Brasil e na região. Lança-se,
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então, o olhar às políticas de enfrentamento à pandemia em relação às pessoas privadas de
liberdade no contexto de cada um dos países, estudando-se a disseminação e medidas de
contenção do vírus, para se verificar como, apesar das diferentes políticas de saúde adotadas,
pode-se estabelecer alguma relação quanto às respectivas políticas criminais e penitenciárias
nos dois países latino-americanos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O crescimento acelerado no número de casos verificados na cidade de Wuhan, na China,
em dezembro 2019, seguido pelo rápido alastramento do chamado “novo coronavírus” em
outros países que levou a Organização Mundial da Saúde a reconhecer, em março de 2020, a
situação de pandemia. Por se tratar de vírus com taxa de transmissão rápida que pode saturar
os sistemas de saúde, logo se estabeleceram diretrizes para o controle do contágio.
O Estado brasileiro demorou a adotar as medidas recomendadas. O primeiro caso
confirmado de COVID-19, com base nas informações fornecidas pelo Ministério da Saúde,
ocorreu no dia 26/02/2020 (BRASIL, 2020). Além da demora, desde o início da pandemia
houve divergências entre os entes federados quanto à adoção de medidas de contenção da
contaminação e das políticas públicas para o tratamento dos infectados. Essas divergências
foram traduzidas nas disputas políticas que opuseram distintos discursos sobre as formas de
enfrentamento da situação de pandemia.
O cenário é um pouco diferente do experimentado em outro importante país da América
Latina, a Argentina. Os índices de mortalidade pelo Covid-19 no país são dos mais baixos do
continente. Lá, o primeiro caso confirmado de morte pela doença ocorreu no dia 7 de março e
as fronteiras deste país foram fechadas no dia 15. Pouco depois, no dia 20 de março de 2020 foi
decretada a quarentena total. Com o passar do tempo, o país seguiu firme nas medidas de
prevenção, demonstrando maior eficácia na contenção da contaminação.
A presente pesquisa busca avaliar como se deram as respostas político-criminais para o
controle da disseminação do vírus no âmbito dos presídios, considerando estas duas realidades
na adoção de políticas de tratamento da pandemia. Com base nas leituras criminológicas que
interpretam as tendências do giro punitivo na região (SOZZO, 2017), busca-se verificar se as
divergências no enfrentamento geral da pandemia entre Brasil e Argentina se refletem na
política criminal e penitenciária ou se, neste aspecto, as tendências punitivas nos dois países se
sobrepõem.
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De acordo com os dados do The World Prison Brief (2019) a Argentina possui uma
população prisional de 103.209 pessoas, que corresponde a 230 presos a cada 100.000
habitantes, e seus sistemas penitenciários lidam com 122,1% da ocupação máxima. Já o Brasil,
segundo dados estáticos do INFOPEN de 2019 (BRASIL, 2019) possuíam 755.274 presos, com
uma taxa de encarceramento de 357 pessoas a cada 100.000 habitantes. A ocupação dentro das
cadeias ultrapassava até 170,7% da capacidade. Essas condições repercutem sobre as
condições de higiene dentro das celas, o que facilita a proliferação de doenças.
Políticas públicas foram propostas para lidar com o problema dentro dos presídios no
Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, a partir da recomendação N° 62/2020 sugeriu que
tribunais adotassem medidas para a prevenção do coronavírus nas prisões e institutos de
medidas socioeducativas. Dentre as recomendações, observou-se a necessidade de; redução de
ingresso no sistema prisional e socioeducativo, a reavaliação de prisões provisórias, suspensão
das audiências de custódia e a recomendação de que os magistrados, ao fiscalizar os
estabelecimentos prisionais crie planos de contingência. Nesse sentido, esperou-se aumentar a
higiene dos presídios, realizar testes nas pessoas privadas de liberdade, entre outros, concessão
de saída antecipada aos casos previstos em lei e organização de visitas (BRASIL, 2020).
RESULTADOS PRELIMINARES
Segundo o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, uma das primeiras medidas
de contingência da pandemia foi a suspensão de visitas nas cadeias de todo o Brasil e também
de saídas temporárias, visando suprir a falta de aplicação de medidas recomendadas pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2020).
De acordo com às recomendações do CNJ relativas à revisão de prisões provisórias, em
flagrante e saída antecipada dos apenados em casos previstos em lei, em maio o Brasil realizou
a soltura de 35 mil pessoas, o que não resolve o problema das superlotações das prisões
brasileiras, pois esse número corresponde apenas a 4,64% da parcela de encarcerados no
Brasil. Quanto aos presos provisórios, que, segundo dados do DEPEN, correspondiam a 222.558
no último levantamento penitenciário, foram realizadas 8.194 solturas (BRASIL, 2020). Dados
do CNJ, informam que no mês de junho de 2020 havia 4.256 casos confirmados nas
penitenciárias (BRASIL, 2020).
A Argentina, com rígida quarentena desde o início da pandemia, tem conseguido
controlar a disseminação do vírus, o que se reflete na contaminação da população carcerária.
Quanto à política penitenciária, segundo os dados da Procuración Penitenciária de la Nación, as
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medidas adotadas foram semelhantes às do Brasil. Houve desencarceramento classificado
como moderado e as medidas empregadas não evitaram a circulação do vírus nas prisões
argentinas, apesar das restrições impostas.
No contexto de grande encarceramento, as funções declaradas da pena são postas em
questão (SOUZA, 2015, p. 262-270). As medidas tomadas em relação às prisões durante a
pandemia parecem ilustrar as tendências do chamado “giro punitivo”. As restrições impostas
não foram suficientes para conter o Covid-19, mas serviram ao maior isolamento das pessoas
privadas de liberdade, dificultando a vivência no cárcere. Em contrapartida, a resistência à
liberação menos “moderada” de presos e ausência de esforços significativos para diminuir o
problema da superlotação carcerária em ambos os países é um indicativo do punitivismo na
região, apesar dos distintos caminhos de enfrentamento adotados pelos dois países durante a
pandemia. O fenômeno merece, portanto, o aprofundamento dos estudos comparativos e sua
interpretação de acordo com a realidade punitiva de cada país.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe a analisar como a Pandemia de Coronavírus (SARS-COVID2) acentuou a crise econômica brasileira e mundial, gerando no aumento visual das pessoas em
situação de rua.
O Brasil acaba de registrar cerca de 564.773 (quinhentos e sessenta e quatro mil e
setecentos e setenta e três) mortes por Coronavírus, sendo minutadas 1.217 (hum mil duzentos
e dezessete) mortes em apenas 24 horas, números captados do dia 11 de agosto de 2021.
Cumpre registrar que tais notificações já foram objeto de lide no judiciário brasileiro, quando o
Supremo Tribunal Federal- (STF) determinou que o governo federal divulgasse dados relativos
aos contágios e as mortes por COVID- 19.
As possíveis subnotificações das mortes por Coronavírus é mais grave quando não se
sabe - exatamente- quantas são as pessoas em situação de rua, e o quanto esse número
aumentou com a crise econômica. Embora o Programa Nacional de População de Rua, publicado
por meio do Decreto nº 7.053/2009, que obrigue a contagem oficial dessa, ainda não há uma lei
que efetive tal questão.
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Essa pesquisa científica demonstrará que existem poucas políticas públicas nacionais
e internacionais efetivas para protegerem esse grupo, tornando-o mais vulnerável pela
ausência de moradia, pela falta de recursos financeiros e pelo preconceito silencioso que se
instaura pela própria sociedade, o que acentua o grau de exclusão desses grupos. Tal cenário
contribui para a instalação uma forma de Biopoder e Necropolítica pelo Estado, cuja omissão e
descaso geram uma espécie de “genocídio silencioso”.
O referencial teórico-metodológico a ser adotado é a consulta documental feita a
legislações e tratados internacionais que visam à proteção do direito fundamental à moradia e
a saúde, focando em programas que obtiveram sucesso, comparando-os com as políticas
públicas nacionais e aquelas que poderão ser implementadas nas cidades brasileiras, em
especial, aquelas do Estado do Rio de Janeiro.
Tal perspectiva busca analisar soluções concretas e viáveis, amparando-se em fontes
variadas que o Direito Nacional e Internacional podem providenciar de forma interdisciplinar,
através da legislação e teorias. A importância da investigação emana na necessidade de
assinalar que tal grupo é um dos mais atingidos pela pandemia, e que o conhecimento público
dessa questão poderia modificar a mentalidade coletiva, de modo a evitar essa espécie de
“genocídio silencioso”. Destaca-se, ainda, que o cenário atual nos faz recordar aquilo Michel
Foucault descreveu sobre Biopolítica, que compreende o poder de organizar as políticas da
vida, e que mais tarde seria explorado na obra “Necropolítica” (MBENBE, 2018). Esse conceito
aborda que a forma de organizar o poder produz a morte. A morte é contextualizada pela a sua
naturalização e seu entretenimento. A “política da morte” ou de deixar morrer tem relação com
neoliberalismo adotado pelo por alguns governos, através da supressão de direitos sociais e
fundamentais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para entender como a precária política pública estatal afeta a população em situação de
rua nos tempos de Pandemia, foi necessário solidificar o conceito de Poder e necropolítica. Citase o conceitua “o que é Poder?” que Michael Foucault ensinou e, que, posteriormente foi à base
da obra nomeada de “Necropolítica” (MBEMBE, 2020).
A partir desse entendimento, cita-se a obra “Em Defesa da Sociedade” de Michael
Foucault, onde o filósofo ensina a ideia de “genealogia das lutas” que é a “batalha de saberes
contra feitos do poder do discurso científico (FOCAULT, 2009, p.-15-17). Tomar o silêncio do
adversário como prova que lhe metemos medo”. Foucault questiona se essa genealogia estaria

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 2- Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
Thamiris Castorina Freitas Borim.

conectada ao poder e a economia – a “análise do poder, dos poderes, pode ser deduzida da
economia?”. Nessa bibliografia Foucault levanta questionamentos de filósofos do século XVIII
sem esquecer-se de uma visão Marxista, relaciona o poder à economia, para questionar se essas
suas varáveis conduziam a política estatal, ou melhor, o poder político.
Alicerçado nessas bases, desenvolveu-se os estudos da sua esfera de Poder no seu livro
“Necropolítica” (MBEMBE, 2020). O biopoder estaria conectado com o Estado de exceção,
estado de sítio e a relação de inimizade “tornaram-se a base normativa do direito de matar”.
Para isso, o filósofo afirma:
O biopoder parece funcionar mediante a divisão entre pessoas que devem viver e as que
devem morrer. Operando-se com base em uma divisão entre vivos e mortos, tal poder
se define em relação a um campo biológico- do qual toma o controle e no qual se
inscreve: Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a
subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma censura biológica
entre uns e outros. Isso que Foucault rotula com o termo (aparentemente familiar)
racismo 23.

Essa fundamentação teórica tem a ver com o tema do artigo a ser apresentado, que visa
estudar possíveis mecanismos de proteção- nacionais e internacionais àqueles que se encontra
em situação de rua durante a disseminação do COVID-19.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que para uma aplicação de políticas públicas de qualidade é necessário o
conhecimento de quem são as pessoas em situação de rua, qual o quantitativo desse grupo e
como aplicar programas econômicos e assistenciais para esses cidadãos. Infere-se que
princípios democráticos, como por exemplo, os da publicidade, da administração pública
devem ser priorizados no combate a pandemia, bem como as diretrizes organismos
internacionais através de seus programa. Sabe-se que o trabalho não será fácil, e ele buscará
humanizar a visão sobre esse grupo vulnerável perante a coletividade; para que o ciclo
retroalimentação de quem morre e quem vive seja modificado.

2
3

MBEMBE, Achille. Necropolítica. N-1edições.org. 7 ª reimpressão. 2020. Pg. 17.
Ver M. Foulcault, “Il Fault Défendre la Société”, op. Cit., pp.57-74.
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INTRODUÇÃO
A efetividade dos Direitos Sociais, ainda hoje, representa um desafio em termos de sua
efetivação junto às políticas de bem-estar social. No caso brasileiro, o histórico de crises
políticas e econômicas, também característico no contexto latino-americano, tem permeado a
implementação de direitos fundamentais, como o Direito à Saúde. O cenário que foi se
delineando, como apresentado por Bercovici (2006), é de preponderância dos mercados e dos
interesses econômicos, colocando, em segundo plano, o papel do Estado e garantias
fundamentais no âmbito social.
Não é de hoje que o Brasil enfrenta a retórica da preponderância da austeridade fiscal
sobre o campo social, aspecto que tem se apresentado desde antes da pandemia. A título de
exemplo, com base na Emenda Constitucional n. 95 de 2016 (EC 95/2016) e com o intuito de
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reduzir o tamanho e o papel do Estado, foi estabelecido, desde 2019, redução no orçamento
direcionado ao campo da saúde3.
Em 2020, com o início da pandemia, o governo brasileiro vigente pouco observou as
recomendações para o enfrentamento da pandemia, sejam elas da Organização Mundial da
Saúde ou das principais autoridades de saúde brasileiras, fato este evidenciado pelo sucessivo
processo de troca de cadeiras no Ministério da Saúde4. Propondo evitar uma recessão
econômica pré-existente e criar um cenário favorável ao aquecimento do mercado, a
polemização frente à pandemia bem como a falta de coordenação dos mecanismos de saúde
pública seguiu ininterrupta, associada à atividade normativa do Poder Executivo, que ampliou
o escopo de atividades essenciais presenciais e vetou medidas estaduais e municipais básicas,
prejudicando no controle da difusão do vírus5.
Considerando também as condições econômicas, sociais e sanitárias já precárias
anteriormente, que potencializadas no cenário da pandemia resultaram no aumento da
contaminação, esse quadro associado ao componente negacionista do governo brasileiro e a
falta de atenção com a saúde pública fez com que o país contabilizasse, em julho de 2021, mais
de meio milhão de óbitos pela Covid-196. Nesse contexto, o Executivo brasileiro protagonizou
um antagonismo envolvendo as diretrizes do Ministério da Saúde e os governos subnacionais,
desequilibrando a necessária coordenação para o enfrentamento da pandemia nos níveis
regionais e federal.
Essa falta de coordenação em termos de políticas públicas em função da pandemia teve
influência fundamental nos desdobramentos, colocando o país entre os três maiores níveis de
letalidade quando comparado em âmbito global7.
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A Covid-19 é uma doença infecciosa, cujos primeiros casos apareceram em Wuhan, na
China, em dezembro de 2019. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o
estágio de pandemia global, em função dos altos níveis de contaminação e difusão do vírus.
Após subestimar a potencial de letalidade da pandemia, o Governo Federal investiu
cerca de 90 milhões de remédios ineficazes para o tratamento da Covid-198, desconsiderando
maiores repasses para o Sistema Único de Saúde e suas esferas. Importando tratamentos sem
eficiência comprovada, as tendências do atual governo mostraram seguir na contramão dos
preceitos necessários de coordenação de políticas públicas em esfera federal, estadual e
municipal, para alcançar boa performance em termos de controle da crise sanitária.
Por essa perspectiva, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a garantia do
Direito à Saúde desde a deflagração da pandemia no Brasil em março de 2020, bem como os
desdobramentos e influência política da atual gestão federal nesse processo. Com o objetivo de
proporcionar uma compreensão interdisciplinar a respeito da flexibilização do Direito à Saúde
no presente cenário político, para a realização deste trabalho serão analisados Decretos,
Portarias, Instruções, Resoluções e as principais normativas do Ministério da Saúde, como o
Boletim Cofin, e as normas e discursos presidenciais relacionadas ao enfrentamento da
pandemia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, o advento da crise sanitária no Brasil e seu enfrentamento pode ser
constatado como um fator revelador sobre a atenção à concretização de direitos fundamentais.
A seletividade observada no rigor fiscal apresentada pela equipe econômica do governo federal
na resistência em adotar medidas para minimizar os efeitos da pandemia, bem como a não
extensão do Auxílio Emergencial por período maior com alcance e valores condizentes com as
necessidades da população, acabou contribuindo para a intensidade de perdas humanas.
No plano econômico, mesmo com o aumento do número de contaminados e óbitos pela
pandemia, observa-se uma redução das transferências federais de recursos destinados à saúde
através da execução orçamentária do Ministério da Saúde, com a lenta para a autorização de
recursos adicionais (FUNCIA; MORETTI; & REIS, 2020, p.129). Nessa mesma direção, o Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 parece desconsiderar a gravidade da crise

Para mais informações sobre essa questão, ver: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55747043/>.
Acesso em: 01 ago. 2021.
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pandêmica, estabelecendo as despesas primárias nos termos da EC 95/2016, com uma perda
de 35 bilhões no piso federal do Sistema Único de Saúde (SUS), em relação ao ano anterior
(FUNCIA; MORETTI; & REIS, 2020, p. 131).
Nesse sentido, a deterioração da atenção média e alta complexidade (leitos de UTI), dos
investimentos no complexo econômico industrial de saúde e das aquisições de insumos
estratégicos, acabam denotando um quadro de gravidade que se complica à medida que o
processo de vacinação avança de forma lenta em termos de percentuais da população
imunizada9.
REFERÊNCIAS
BERCOVICI, Gilberto. O estado de exceção econômico e a periferia do capitalismo.Pensar:
Revista de Ciências Jurídicas, v. 11, n. 1, p. 95-99, 2006.
BRASIL. Projeto de Lei nº 28, de 2020. Projeto de Lei Orçamentária para 2021. Brasília: Câmara
dos

Deputados.

Disponível

em:

<https://www.camara.leg.br/internet/comi-

ssao/index/mista/orca/orcamento/OR2021/rel_final/consolidado.pdf/>. Acesso em: 10 jul.
2021.
FUNCIA, Francisco; MORETTI, Bruno; REIS, Carlos. O Teto de Gastos faz mal à saúde. In:
DWECK, Esther. ROSSI, Pedro. OLIVEIRA, Ana. Economia pós pandemia: desmontando os mitos
da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. São Paulo: Autonomia
Literária, 2020.

Para
mais
informações
sobre
o
processo
de
vacinação
no
Brasil,
ver:
<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacinacao-lenta-preocupa/>. Acesso em: 01
ago. 2021.
9

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 2 – Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
Verônica Azevedo Wander Bastos & Priscilla Nóbrega Vieira de Araújo

O MERCADO DE TRABALHO PARA AS MULHERES DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL
Veronica Azevedo Wander Bastos1
Priscilla Nóbrega Vieira de Araújo2

Grupo de Trabalho 2 – Políticas Nacionais e Internacionais de
Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
Palavras-chave mulher; coronavírus; pandemia; trabalho; desemprego.

INTRODUÇÃO
O novo coronavírus (COVID-19) surgiu em 2019, em Março de 2020 a pandemia foi
oficialmente anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, desde então, os impactos
na economia e na saúde pública têm sido devastadores. A suspensão e queda de atividades foi
um forte golpe na economia e provocou o índice recorde de desemprego no Brasil, que de 11,9%
em 2019, atingiu 13,5% em 2020, segundo a Agência Brasil. Além disso, a taxa média de
informalidade também teve um declínio que não representa um maior número de
trabalhadores no mercado formal, mas um aumento de trabalhadores informais sem ocupação.
O distanciamento social foi apresentado como forma de conter o avanço do vírus,
alterando completamente a rotina de milhões no mundo inteiro. Entretanto, os efeitos da crise
não foram os mesmos para todos os trabalhadores, de modo a atingir de maneira mais gravosa
aqueles que normalmente já se encontram em situação de desigualdade no mercado, como é o
caso das mulheres brasileiras. A partir do entendimento de que o lugar ocupado pelas mulheres
no meio trabalhista pertence à realidade distinta dos homens, o artigo objetiva compreender
os impactos da pandemia de COVID-19 nesse contexto.
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A crise apenas acentuou a desigualdade de gênero que sempre esteve presente no
mercado de trabalho. Segundo levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), 12 milhões de mulheres perderam o emprego na América Latina e no Caribe. No Brasil
os dados refletem o mesmo cenário. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) identificou que, em relação ao
ano anterior, 8,5 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho no terceiro trimestre
de 2020. A taxa de desemprego de homens no período foi de 12,8%, enquanto a de mulheres
chegou a 16,8%. Sendo feito um recorte racial, o número é ainda maior para mulheres negras,
chegando a 19,8%.
Os números escancaram uma realidade que sempre existiu, mas que atualmente se
mostra ainda mais incontestável por consequência de fatos já conhecidos. Homens e mulheres
costumam ter ocupações distintas, de modo que além de ter remuneração inferior, a mão-deobra feminina é menos encontrada em funções de maior poder e autonomia. As mulheres são
responsáveis pela maior parte do trabalho não remunerado que envolve o cuidado da casa, de
crianças e idosos. Normalmente essa discrepância já possui efeitos negativos, mas sem dúvidas
houve uma potencialização do problema em decorrência do isolamento social e a adaptação do
trabalho para home office. Além disso, houve aumento de casos de violência doméstica durante
a pandemia, fator que, não há dúvidas, influencia tanto no trabalho doméstico quanto no
emprego dessas mulheres.
O artigo tem como objetivo examinar através de dados quantitativos o verdadeiro
impacto da crise sanitária no trabalho das mulheres e, consequentemente, em suas vidas. O
estudo faz parte de um projeto de pesquisa que se dedica à análise do abuso contra as mulheres
nas relações de trabalho no Brasil, portanto, será objeto de exame não somente o quadro atual,
mas as possíveis causas para que a pandemia represente uma ameaça desigual para homens e
mulheres.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O artigo tem como base colheita e análise de dados e estudos recentes feitos conforme a
permanência e desenvolvimento da crise sanitária que gera impactos diferentes entre homens
e mulheres. Foram utilizadas pesquisas feitas por instituições técnicas públicas como o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e o Instituto René Rachou (FIOCRUZ Minas), assim como as realizadas por
organizações independentes como a “Sempreviva Organização Feminista” (SOF) e a empresa
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social “Gênero e Número”, responsáveis pela pesquisa “Sem Parar: o trabalho e a vida das
mulheres na pandemia”.
Além destas, foi feita coleta de dados divulgados por diversos veículos privados de
informação de grande circulação, matérias publicadas pela Organização das Nações Unidas
através de sua organização “ONU Mulheres” e artigos acadêmicos que se debruçaram sobre o
assunto.
RESULTADOS PRELIMINARES
Trata-se de pesquisa desenvolvida pelo projeto “Coletivo Feminino: o abuso nas relações
de trabalho no Brasil” da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que se encontra em
andamento e tem como objetivo geral o estudo da realidade social das mulheres no meio
trabalhista em comparação com o mercado de trabalho em geral.
Dessa forma, o intuito não é fazer conclusões, mas apresentar resultados com base na
interpretação dos dados analisados. A finalidade é entender o significado destes e destacar que
ainda que o vírus não faça tal diferenciação, a desigualdade de gênero é responsável pela
tradução de um problema de saúde pública em um fator que intensifica e expõe, ainda mais, a
realidade assimétrica entre homens e mulheres.
Tal assimetria se apresenta não somente através de dados de desemprego e trabalho
informal, mas de violência doméstica, assédio e sobrecarga de trabalho, de modo que é possível
perceber que o desequilíbrio afeta o sexo feminino em várias frentes.
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INTRODUÇÃO
Desde as décadas anteriores e, sobretudo a partir dos anos 1990, tem-se observado um
avanço progressivo de práticas neoliberais no Brasil e no mundo, cenário que esteve bastante
demarcado até a deflagração da Pandemia.
Essas práticas apresentam implicações na diminuição de políticas públicas e na
promoção de práticas de bem estar social por parte do Estado, resultando em um maior grau
de insegurança laboral e econômica, em consonância com a frequente perda de direitos sociais
por parte da população mais vulnerável. Como o advento da pandemia, e a decorrente crise
econômica e sanitária, esses aspectos ficaram ainda mais potencializados.
O presente trabalho procura compreender a influência das práticas de orientação
neoliberal e o contexto das crises econômicas e políticas no Brasil, buscando entender o
processo pelo qual a implementação das políticas de natureza neoliberal acabam agudizando
os efeitos de um cenário de crise junto às camadas mais vulneráveis da população.
Por essa perspectiva, o trabalho busca analisar como o desmantelamento do aparato
do Estado e de seu campo de atuação, em conjunto com a falta de garantia de condições
Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: yurisaviolo@id.uff.br. Currículo
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socioeconômicas básicas, acabam revelando que a supressão dos direitos fundamentais,
impossibilita o acesso da população ao exercício da própria cidadania - endurecendo a luta das
camadas mais vulneráveis na luta por melhores condições de vida. É exatamente nessa
atmosfera de fragilidade de garantias e supressão dos direitos sociais, inclusive em termos das
condições de trabalho, que o Brasil enfrenta o cenário de crise pandêmica que assolou a arena
global.
Nesse sentido, pretende-se refletir sobre em qual medida a retirada dos direitos
sociais, dentro da lógica neoliberal, contribui para o grau de vulnerabilização e agravamento da
crise enfrentada pela população no país3. Por esse espectro, será debatido a incongruência
desse modelo econômico vigente com os preceitos da Constituição de 1988; o contexto político
e socioeconômico que influenciou o atual modelo de gestão pública adotada no Brasil, e o peso
destas mudanças no âmbito do trabalho diante do agravamento da pandemia.
A justificativa da seguinte pesquisa, baseia-se na busca por compreender as atuais
políticas públicas de atenuação de crise - sejam elas, econômica ou sanitária, ou mesmo ambas
- e seu alcance na mitigação dos efeitos da pandemia. E de que forma o escopo da abrangência
das mesmas pode impactar no grau de vulnerabilização da população como um todo. Desse
modo, o intuito consiste em trazer ao debate a relevância dos direitos sociais e dos preceitos de
políticas de bem-estar social no enfrentamento da crise sanitária no país, bem como os
desdobramentos no acesso ao emprego e à renda.
Com o intuito de viabilizar a discussão, será realizado o levantamento de dados - nas
plataformas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) - e ampla revisão bibliográfica com uso de literatura especializada
em relação ao tema para, através de abordagem crítica e multidisciplinar, desenvolver uma
base analítica dos desdobramentos socioeconômicos em questão.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Existem vários autores que abordam a questão relativa aos desdobramentos das
práticas neoliberais tanto no Brasil quanto no mundo e, como a diminuição do aparato do
Estado, somada às perdas de direitos sociais e trabalhistas conquistados no contexto da

Sobre esse aspecto da vulnerabilização, denotando que percentual expressivo da população solicitou os
benefícios do Auxílio Emergencial - Programa focado em atender as demandas da parcela da população mais
vulnerável em termos de acesso a renda, ver: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-07-23/metade-dapopulacao-brasileira-recebeu-o-auxilio-emergencial-do-governo-em-junho.html>. Acesso em: 10 ago. 2021.
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Constituição de 1988, propiciam um ambiente de maior vulnerabilidade de parcela significativa
da população em conjunturas crise - seja ela sanitária, econômica ou laboral.
No caso do presente trabalho, as bases teóricas possuem uma natureza
multidisciplinar, que visa combinar pontos de vista de diversas áreas do conhecimento sobre a
temática em questão. Sendo assim, para orientar teórica e historicamente o delineamento da
pesquisa, serão utilizados como ponto de partida as obras dos autores David Harvey (2008),
Perry Anderson (1995) e João Manuel Cardoso de Mello (2016). No mais, paralelamente, está
sendo mapeado o levantamento de artigos acadêmicos que visem contribuir para o
entendimento da fragilização dos direitos fundamentais que pode ser observada pelo contexto
de precarização das condições de trabalho no cenário brasileiro contemporâneo.
Para tal finalidade, serão analisados documentos e dados relacionados aos decretos e
medidas implementadas desde a pandemia (disponíveis nos portais do Senado e da Câmara dos
Deputados, bem como em sites relacionados à esfera do Governo Federal) em comparação com
preceitos básicos apresentados pela Constituição de 1988. Dessa forma, a partir da base teórica
apresentada e análise dos documentos supracitados, busca-se debater como as práticas de
ordem liberal impactaram na garantia de direitos fundamentais e trabalhistas - ao se observar
os principais atos normativos aprovados a partir da deflagração da pandemia visando
disciplinar o campo socioeconômico nacional.
RESULTADOS PRELIMINARES
Com base nos elementos mencionados acima, pode-se observar que os
desdobramentos resultantes das políticas sociais e laborais no contexto da crise pandêmica
sinalizam na direção de um cenário de maior precarização nas condições de vida de uma parcela
significativa da população. O país, tristemente, voltou a configurar no mapa da fome no cenário
internacional4, sendo que as práticas neoliberais de desregulamentação das leis trabalhistas
asseguradas pela Constituição de 1988 representam vetor fundamental para a compreensão
desse processo.
Nesse sentido, o aumento da insegurança econômica e social que vem
atingindo parcela substancial da população brasileira fica potencializado no cenário da crise
sanitária atual. Para buscar soluções criativas para dilemas já conhecidos em termos de

Recentemente, o país voltou a ser incluído no mapa da fome das Nações Unidas. Sobre esse ponto,
ver: <https://www.cartacapital.com.br/economia/analise-de-volta-ao-vergonhoso-mapa-da-fome>. Acesso em:
05 ago. 2021.
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desigualdade, torna-se pertinente observar as tendências internacionais de resgate de políticas
conduzidas pelo Estado e de orçamentos consistentes para enfrentamento da crise pandêmica5
dentro de uma perspectiva onde a reestruturação no âmbito socioeconômico e a dignidade das
condições laborais sejam plataformas em conformidade com os direitos fundamentais e o bemestar da população como um todo.
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INTRODUÇÃO
A revolta instala-se no Chile no dia 18 de outubro de 2019, produzindo o acontecimento
que passaria a ser conhecido na literatura como “estallido chileno”. Parte de um movimento
telúrico que atravessou não só todo o país, como também influenciou outros desdobramentos
internacionais, sobretudo na realidade latino-americana. O estallido é responsável por iniciar
uma série de contestações da ordem vigente do momento, criando uma relação de protestos
massivos e de levantes cidadãos que transbordaram as relações institucionalizadas dos
partidos políticos e dos atores tradicionais. Impugnando o ciclo político prévio, o modelo que
fora construído e implementado na janela da redemocratização passa a ser questionado; no
caso chileno, este questionamento remete o que compreende-se como a continuidade dos
tempos ditatoriais, conhecido como “democracia de los acuerdos”, desta maneira a
redemocratização não foi alcançada verdadeiramente ao passo que a transição sucumbiu a
manutenção do modelo pinochetista em seu escopo, apenas atualizando-se aos moldes das
demandas internacionais. Entre a crise profunda do entendimento das instituições e da
organização do Estado, pondo em xeque suas respectivas legitimidades, o estallido logrou
desestabilizar as estruturas políticas chilena, culminando no desdobramento de uma
Pós-graduanda em Direitos Humanos pela PUC-Rio e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais
da
Universidade
do
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do
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Constituinte, que visa a construção e implementação de uma nova Convenção Constitucional,
abandonando e rechaçando a Constituição de 1980.
O berço e a tumba do neoliberalismo, como afirmava as pichações dos manifestantes
chilenos, são delineados em uma temporalidade que se encaixa no recorte cronológico adotado
por este trabalho, estabelecido entre 1973-2020. Sem ter o foco de delinear aquilo que pode-se
compreender como “temporalidade linear”, este artigo tem por objetivo geral analisar de que
forma a impugnação profunda ao regime vigente, por via de insatisfações, levantes e protestos
gerados na rua, lograram a gestação de um processo constituinte. Tendo em horizontes de
percepção os processos políticos latino-americanos, é inegável que a faceta sobre a qual o
processo chileno está assentado atesta o esgotamento da Nova República, ao passo que
demonstra a força do poder popular e das massas na América Latina. A transição democrática
que tinha como disposição afetar o mínimo possível do modelo econômico e político
estabelecido por Pinochet não consegue mais interpelar a repetição dos padrões de controle da
sociedade por meios da violência e do aparato institucional.
Esta pesquisa também pretende focar em outras variáveis, aos quais relacionam-se a
área de objetivos específicos, através da averiguação dos efeitos das medidas neoliberais da
ditadura de Pinochet, recortando os eixos focais de saúde, educação e previdência, ao passo que
procura compreender quais foram os efeitos a longo prazo sentidos pela população chilena e
como influenciaram na conflitividade social do estallido; o caráter dos protestos e sua nova
produção de mobilizações também é escopo da proposta deste estudo. Ao mesmo tempo,
questiona-se se existe, por vias de fato, a reestruturação ou o movimento de refundação do
Estado e, por conseguinte, as instituições ligadas ao mesmo através da inauguração de um novo
processo político emergente no Chile, embasados nos indicadores de representatividade efetiva
e da disputa do conteúdo e do novo formato político da carta constitucional que será
estruturada. Metodologicamente, buscar-se-á analisar a dinâmica concreta e histórica da
realidade do caso chileno, utilizando-se das possibilidades teórico-metodológicas do
materialismo histórico e da sociologia política, mobilizando uma análise entre três eixos
principais, sendo eles o autoritarismo, neoliberalismo e mobilização social, onde a quebra da
ordem vigente, a contestação do Estado e das instituições assentadas na legitimação deste
processo histórico foram marcadores importantes de delimitação deste acontecimento.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Diante do exposto sobre o contexto e as motivações da sociedade chilena para protestar
contra a atual conjuntura, o presente artigo tem em suas bases a compreensão do conceito de
neoliberalismo à luz de David Harvey (2008). Segundo o autor, o neoliberalismo é uma teoria
político-econômica que propõe que o bem-estar social só seria possível concedendo liberdades
e capacidades empreendedoras para os indivíduos dentro de uma estrutura institucional
caracterizada pelos direitos a propriedade privada e ao livre comércio.
O caso chileno foi muito importante para a legitimidade do neoliberalismo nos anos
1980 e, de acordo com o professor Franck Gaudichaud, o país serviu como um laboratório
neoliberal para as potências do Norte em atestar sua teoria, sobretudo pelos economistas de
Chicago. As diretrizes das políticas neoliberais implementadas durante o governo ditatorial de
Pinochet foram as privatizações no âmbito da educação, saúde e previdência social, seguindo a
lógica de garantia de liberdade de escolha dos chilenos em pagar ou não pagar por algum tipo
de serviço e como pagar, pois no que tange a saúde chilena há uma divisão por preços dos
planos de saúde.
Uma das razões da insatisfação chilena com a estrutura do governo se dá pelo impacto
do neoliberalismo nas estruturas governamentais nas divisão do trabalho, nas relações sociais
e nas atividades reprodutivas, conforme elencado por Harvey (2008). De acordo com o autor,
essa lógica é sustentada pelo enquadramento da ação humana como sendo um segmento do
mercado, dessa forma essas ações são tratadas como uma mercadoria.
As diferenças entre o governo Allende e o de Pinochet vão além de um posicionamento
ideológico divergentes, enquanto Allende tentava dialogar com os movimentos sociais e as
classes mais baixas chilenas, Pinochet as reprimiu e impôs restrições regulatórias e
institucionais, o que limitou o poder sindical chileno. Seguindo a lógica de Florestan Fernandes
e Franz Neumann, a imposição de uma ditadura tem como um de seus objetivos restaurar o
poder burguês e servir aos grandes monopólios, o que percebemos no caso chileno com a
aproximação de Pinochet com os grandes empresários da educação e saúde.
No entanto, conforme a insatisfação social aumentava, sobretudo das mulheres, dos
indígenas e do movimento estudantil, a então vigente conjuntura de Pinochet foi sendo cada
vez mais atacada por parte desses grupos que queriam reivindicar seus direitos e possuir uma
maior interação com o aparato estatal, o que foi traduzido nas manifestações de outubro de
2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, para explicar os protestos chilenos de 2019 fizemos uma breve retomada
histórica a fim de contextualizar o momento em que as medidas neoliberais foram impostas por
Pinochet, para então delinearmos nosso debate em cima da crise das políticas neoliberais.
Alicerçadas em autores como Harvey, Gaudichaud, Garretón; conceitualizamos o debate e
traçamos relações causais entre a estrutura política vigente e a insatisfação social chilena.
Por fim, diante do exposto e durante análises bibliográficas sobre a temática, constatouse que há uma relação entre a falência do modelo neoliberal, que não conseguiu responder às
demandas internas da sociedade chilena, sobretudo as sociais, com os protestos de 2019 cuja
principal bandeira era a formulação de uma nova Constituição. No entanto, ainda ela ainda vai
ser elaborada, porém análises preliminares sobre a formação da Convenção nos mostra que a
sociedade chilena, assim como buscou em Allende uma via para sua emancipação social, busca
atualmente uma nova via emancipatória através da elaboração de uma nova Constituição.
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INTRODUCTION
Teaching social sciences has become a standard procedure in most universities. Over
the past decades, very little has changed in the relation between professors and students. No
matter if Political Science, International Relations, Sociology or other related areas and no
matter in which part of the world analysts take a closer look into classroom setups they are
likely to encounter the same situation: a group of learners directing their eyes to the front
where a single lecturer is "passing over" knowledge to them. This setting can vary slightly
among locations and generations. In some cases, two or even three lecturers might be in the
room, in other cases the seating arrangements were adapted or students were slightly
integrated into the course of the lessons. In most cases, however, it remained a top-down
educational model especially in the early years of studies. The reasons for the lack of flexibility
are manifold. They can be identified on different institutional levels and also among class
participants. On the institutional level we need to distinguish between institutions as a form of
administrative power (e.g. faculties and decision-makers) and lecturers. On the classroom level
we can identify students and other participants of the learning environments.
On all individual levels, reasons for stagnant teaching methods in the social sciences
can be singled out as 1) lack of institutional interest in innovative teaching methods by the
faculties, 2) lack of interest by the lecturers, 3) lack of awareness regarding innovative methods,
4) lack of technical knowledge in case new technologies are required, 5) lack of motivation by
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course participants to invest time and energy in innovative learning, 6) lack of resources to
implement innovative teaching methods.
This research proposal will take a closer look at technology as a carrier of innovation
for teaching methods in the social sciences after access to the Internet was made public. The
main focus will be given on virtual reality as a technology for teaching in the social sciences. In
the 1990s, the first institutions of higher education started to install e-learning platforms to
support standard teaching environments. Utilization of such early generation teaching
technologies were limited. Little progress was made over the following decades until the
Coronavirus disease (COVID-19) forced institutions of higher education (and others) in early
2020 to close down for more than a year leaving them with the options to suffer the
consequences of stagnancy or to immediately adapt to teaching technologies of the 1990s. At
this moment, no reliable evaluation is available to identify the quantity of institutions and
faculties worldwide that completely moved their teaching environments to cyberspace. A
number of publications, however, indicate that such steps were taken in several countries and
institutions equipped with sufficient IT-infrastructure. Learning processes could be observed
as well among those who until early 2020 had still rejected to include technology into their
teaching methods.
The damage that COVID-19 has done to higher education needs to be turned into a
positive and forward looking approach to discuss and where possible to include new
technologies into learning environments in the social sciences. And while e-learning as a
generation X technology has now become widely accepted there is a window of opportunity to
approach the next generation of technologies that are likely to become part of higher education
in the upcoming decades. The main goals of this proposal are therefore to 1) analyse virtual
reality (VR) as a general method or technology, 2) to examine VR as a teaching and learning
tool and 3) to identify ways to use VR to improve teaching methods in the social sciences. To
reach these goals qualitative research methods will be applied including theoretical and
bibliographic analysis plus observation and use of VR environments and unstructured
interviews with users and developers of VR software. First contacts and preliminary talks
regarding this matter have already been made.
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THEORETICAL BACKGROUND
One of the technologies that more recently entered the debates on teaching methods
and learning environments in higher education is virtual reality. Virtual reality (VR) can be
understood as a virtual environment created by software developers to position individuals in
an artificially created but nevertheless realistically appearing social ambience where the
individuals are required to act or fulfill tasks and exercises (JERALD, 2016). In higher education,
these technologies can offer a more extensive learning experience than a traditional classroom
does. Lecturers of social sciences are already using different methods like group simulations of
international events (e.g. UN meetings) to improve learning experience for students. In the
coming years, VR will increasingly become present in higher education (LIU et al, 2017) and
partly replace traditional simulations.
It is expected that VR will support universities to create new teaching approaches in
the social sciences. To understand how this happens it is necessary to discuss the concepts of
immersion and presence which are both main theoretical aspects of virtual reality
environments (DIECK; JUNG; LOUREIRO, 2021). Both concepts address cognitive abilities of the
user to observe and especially experience virtual environments. In this context, researchers
have defined different levels of awareness in which presence is located on the highest rank.
Beinsteiner (2020) and Brill (2009) are among those who have addressed this phenomenon in
their publications. None of the researchers, however, has discussed these observations in a
social science context so far.
PRELIMINARY RESULTS
Although not being the latest technology, virtual reality has increased its presence in
different sectors of society over the past few years. While being mostly associated with the
gaming sector there are early attempts now to use the technology for the purposes of higher
education. The debates on the awareness levels of VR have advanced over the past years but
very little is known about the application of the technology in social science teaching methods.
More profound insights are expected throughout the research process and the elaboration of
the paper.
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INTRODUCTION

The role of industrial policies, although under different names, has been important in
several plans for economic recovery for the period that unfolds in the post-Covid-19 pandemic.
It is intended to examine, based on official government documents and legislative measures,
the recent wave of industrial policies in the main developed countries and in some developing
countries and the lack of policies in this regard in Brazil.
This analysis shall help to understand the Brazilian position, which, while it has been
linked in recent years to a prescription in the style of the old Washington Consensus, is
displaced from global trends in its public policies. Recent industrial policies are closely
associated with technological, innovation, environment and foreign trade policies and have
impacts on global supply chains, development policies and inequality in the world economy.

THEORETICAL BACKGROUND

Several theoretical currents and authors justify the use and importance of industrial
policies, such as structuralist, Schumpeterian and some neoclassical (PERES and PRIMI, 2009).
Industrial policies are particularly linked to patterns of capital accumulation, trade rules, the
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organization of markets, innovative efforts and the process of knowledge creation and diffusion
and have been intensified in recent years (CIMOLI et al., 2015; LIMA, 2020).
FINAL REMARKS
Recent documents relating to economic and social recovery or development plans in the
context of the Covid-19 or post-pandemic pandemic suggest that there is increasing use of
traditional industrial policy measures in the developed world and in certain developing
countries. Yet, it is noted that the recent Brazilian public policy framework, linked to trade
liberalization, deregulation and privatization measures and the lack of industrial policies,
differs from global trends and can make harm the national industry and Brazilian economic
development.
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INTRODUCTION
The European continent saw an increase in the number of refugees and asylum seekers
in its territory in the past few years following the unfolding of the consequences of the civil war
in Syria. The refugee question has become even more complicated as the COVID-19 pandemic
seems to slow down. For Europe it means rising tensions in the borders of the European Union
and fears of a new surge of incoming refugees after a period of concentrated efforts to halt
coronavirus infections.
While up to 2016, European Union (EU) member states primarily advocated border
control – even inside the Schengen area during the peak of the crisis – to manage the high influx
of refugees from the Middle East, North Africa and Southeast Asia, the German response to the
crisis, was marked by Chancellor Angela Merkel’s affirmation in 2015, “we can handle it”
(German: wir schaffen das). Following this statement, several civil society organisations
became relevant players in the management of the refugee crisis. The German food bank, Die

Tafel, is one of these organisations. Many local Tafeln (plural for Tafel in German) took part in
an engaging program to help the refugees in need. While the food bank dealt with refugees and
asylum seekers locally before the crisis, their ways of operating changed to encompass their
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new clients’ needs, reacting to a process that was accelerated with the war in Syria. Thus, the
local work of the food bank received influence from global constraints.
Based on the aforementioned, this article aims to contribute to the debate on food banks
by comparing the Tafel with the European food banks and by looking at how the growth of the
refugee crisis affected Tafel’s ways of operating so that they can be seen as part of global
processes.
THEORETICAL BACKGROUND
This paper aims to add to the debate on the Tafel by analysing its ways of operating —
as defined by Michel De Certeau (1984) — using Saskia Sassen’s (2007) interpretations of
globalisation and localisation.
Stephan Lorenz (2014) claims that there has been little research done on Tafel
initiatives and on how they impact recipient's lives. As a food bank, the Tafeln are non-profit
organisations that emerged from and within civil society to respond to the struggles of the new
dilemmas regarding aid, poverty and food security. Basically, food banks collect food that would
be wasted, but that is still in good shape for consumption, and redistribute it to people who are
not able to meet their needs through the regular market. In the introduction to his book Food

Banks and the Welfare Crisis, Graham Riches (1986, p. 4) suggests that the rise of the first food
banks in the 1960’s reflected how deteriorated the social assistance and unemployment
insurance were in that period.
In Germany, the Tafel functions similar to what Riches (1986, p. 31) calls the foodbanking "foodstore approach". In his definition, the foodstore approach is based on a procedure
in which the local food banks engage in directly giving food to the needy who usually line up in
front of the food bank or have a scheduled day and time to get their food in the food bank
without any other organisation to intermediate the process.
In order to understand this work with strong local roots as influenced by and a part of a
global process, we need to analyse the concept of localisation of globalisation.
Throughout the article The places and Spaces of the Global, an expanded analytical

terrain, Saskia Sassen (2007) maintains that globalisation goes beyond the traditional growing
interdependence approach and the rise of global institutions to incorporate the processes that
emerged from a specific model of economic organisation in modern society. Following this
statement, the global “simultaneously transcends the exclusive framing of national states yet
partly inhabits national territories” (SASSEN, 2007, p. 79). With this proposition in mind, she
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experiments to expand the analytical terrain in which the studies of globalisation may be
theorized, represented and understood. It is important to note here that this transcendence
occurs because some processes that may be interpreted as part of globalisation take place
actually in what has always been addressed as local or as national. In the same way, many local
and national processes gain new configurations as a result of global movements. It is, therefore,
a twofold way.
From this interpretation of the processes of globalisation, the movement of refugees to
Europe expands the scope of global actions to encompass the actions of local civil society
organisations, like the Tafel, in such dynamics. These dynamics may well include, but are not
limited to, the dynamics of food waste on a global scale, the partnerships of the Tafel with
international donors and companies of the private sector, as well as the partnership with other
food banks.
PRELIMINARY RESULTS
The movement of refugees to Germany and to the European continent, accelerated by
the war in Syria, triggered the development of global effects and processes in what is strongly
marked as local. The spontaneous efforts to welcome and to integrate the incoming refugees
who reached German soil in need of support and to the incoming refugees are some of the
dynamics of global processes that are embedded in local actions.
There is no argument on whether refugees’ migration movements to escape poverty and
war are global processes: they are. Nevertheless, through the refugees from Syria and other
asylum seekers who took advantage of the crisis, they shaped processes in German territory
that were previously strongly marked as local, giving room to the localisation of globalisation
inside Tafel’s ways of operating.
As the COVID-19 pandemic slows down with the increase in vaccination and when life
starts getting back to some sort of normalcy in Europe, the movement of refugees and the
policies for their support will once again be a topic of dispute as tensions in the borders of the
old continent rise. Not surprisingly, once again, the Tafel and German civil society organisations
will respond to global dynamics in their local-most ways of operating and thus be part of the
scales of globalisation.
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INTRODUÇÃO
O mundo dinâmico em que vivemos prospera em uma plasticidade multi e intercultural.
O multiculturalismo e o secularismo são dois dos princípios básicos essenciais das sociedades
liberais modernas. Atualmente habitamos sociedades complexas e em constante mudança, nos
aproximando e reduzindo distâncias ao nos depararmos com os significados e multicamadas de
movimento, intercâmbio e comunicação, bem como as particularidades das relações sociais,
econômicas e culturais, ao mesmo tempo em que potencializamos nossas habilidades humanas
de compreensão do outro e sua identidade.
Para compreender esses complexos fios de relações, esta proposta de pesquisa visa
analisar a integração dos grupos étnicos, a universalidade dos valores e as políticas
internacionais centradas em um padrão abrangente de multiculturalismo, que traça uma
distinção entre a diversidade e os trânsitos implícitos no conceito de ordem 'intercultural'. Os
aspectos teóricos destacarão a perspectiva de transformação ancorada na doutrina dos direitos
humanos e deveres do direito internacional. Essa perspectiva abre novos caminhos para se
examinar as motivações, características e convenções das interações culturais em seu
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movimento perpétuo, desprovido de fronteiras espaciais ou temporais, em uma perigosa, mas
estimulante indefinição de limites.
Os regimes democráticos canalizarão suas potencialidades para os demais Estados, para
o bem-estar das pessoas dentro de uma governança global. A ênfase convergirá para cenários
de reorganização das estruturas de governança global visando à perspectivas de
multilateralismo nas próximas décadas. Para a construção metodológica dessa produção de
ciência será utilizada a pesquisa bibliográfica de obras que abordam o tema, com abordagem
quali-quantitativa, balizada no contexto histórico-temporal da ciência política e sociologia do
desenvolvimento. Pesquisa documental de atos e regimes sobre o processo contemporâneo de
estados e instituições internacionais, com respaldo nos Direitos Humanos.
Como resultados efetivos, poderemos evitar a guerra, a violência, a homofobia e as
armas nucleares, pois o holocausto continua sendo uma ameaça contínua na vida das pessoas.
Em um nível menos apocalíptico, a política mundial produz um impacto diário na vida das
pessoas em todo o globo: as forças e decisões políticas afetam os padrões de comércio,
investimento e produção internacionais. Para interpretar o significado das mudanças nas
políticas de governos e atores não governamentais, como corporações transnacionais e
organizações internacionais, trabalha-se com a cooperação, que se converte em alianças
revigorantes e modernizadoras como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), por
vezes chamada Aliança Atlântica, Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), Associação de Nações
do Sudeste Asiático (ASEAN), União Europeia (UE), dentre outras. O objetivo principal visa
trabalhar com cenários de reorganização das Estruturas de Governança Global e Perspectivas
para o Multilateralismo nas próximas décadas.
DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA
Vive-se numa época onde se assiste cada vez mais a degradação dos direitos humanos
(DELMAS-MARTY, 2009, p. 4-5), tanto pelo Estado como pela sociedade, em resposta à omissão
daquele, especificamente no que se refere ao controle das atividades estatais, as competências
de cada nível da federação, as prerrogativas e privilégios, o que prejudica a eficácia da
administração, principalmente num país de dimensões extensas e mal dividido como o Brasil.
Os desequilíbrios estatais revelam a desproporção das funções do Estado, legando a
Carta de 1988 intensos poderes ao executivo, o que, por sua vez, promove, abusadamente, o
desequilíbrio federativo. É nesse sentido que analisamos a democracia, entendida como
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contraposta a todas as formas de governo autocrático (BOBBIO, 1986, p. 16). Para que o
conjunto de regras (primárias ou fundamentais) seja estabelecido e acatado pelos membros da
sociedade, os indivíduos devem colaborar para a tomada de decisões coletivas, evitando-se a
desigualdade. Ressalte-se a identidade étnica que desempenha um papel fundamental na ação
coletiva, especialmente em países em desenvolvimento. A integração de diferentes grupos
étnicos e a separação entre Igreja e Estado são fundamentais num mundo contemporâneo e
interdependente, amalgamando a universalidade dos valores, e a integração de uma sociedade
coesa, que redundará em alianças.
RESULTADOS PRELIMINARES
Augura-se examinar as motivações, características, convenções e interações culturais,
como um movimento perpétuo de ausência de fronteiras espaciais ou temporais, onde grupos
étnicos diversos vivem juntos pacificamente, fortalecendo e protegendo sua diversidade
cultural com direitos iguais para todos.
Promover reflexões acerca do multiculturalismo e ressaltar que todas as sociedades hoje
são multiculturais e provavelmente permanecerão assim num futuro previsível, desde que se
promova a segurança em nível global, como está implícito na Declaração Universal dos Direito
Humanos (1948) e nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos (1976), conhecidos como
a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Este arcabouço traduz-se pelas condições de
direito à vida, liberdade de expressão, religião e voto, questões para a proteção e o respeito por
todos os seres humanos. São novos caminhos para se trabalhar com a cooperação, que se
convertem em alianças revigorantes e modernizadoras como a prevenção da guerra inserida
na OTAN, nos países membros do MERCOSUL, nas nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e países
membros da União Europeia.
É fato que diferentes interpretações dos conceitos teóricos de interculturalismo e o
multiculturalismo (HALL, 1976; POPESCU, 2013; ALLAHYAROVA et. al., 2015) são propensos a
ambiguidades, manipulação e falta de comunicação, mas se estudados com atenção, podem
criar novos espaços de diálogo e reflexão.
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INTRODUÇÃO
A violência doméstica e contra a mulher é uma problemática de escala mundial, que
durante a pandemia do coronavírus, em virtude do isolamento social e outras causas, acabou
sendo fomentada. Nessa conjuntura, o abismo entre a vítima e a delegacia fora, mais uma vez,
expandido.
Diante disso, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar os índices de aumento da
violência doméstica no Brasil durante o contexto pandêmico, bem como a aplicabilidade e
efetividade de tratados internacionais, que o Brasil é signatário e tem como escopo coibir/
punir tais práticas. Desse modo, os objetivos específicos versam em: verificar os tratados
internacionais que expõem o tema; averiguar os índices de violência doméstica na pandemia
do covid-19 e; explicar a manutenção da misoginia.
A partir disso, o método de pesquisa empregado tem o cunho qualitativo e dedutivo. A
pesquisa qualitativa é responsável por estudar as particularidades do objeto que será
analisado, focando em suas características principais e no seu caráter intersubjetivo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Dentre as normas internacionais que abordam premissas essenciais para a manutenção
da dignidade da pessoa humana e redução da violência, cita-se à Declaração Universal dos
Direitos Humanos que expõe, em seus artigos 1º e 2º:
Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade.
Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de
cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será
feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país
ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente,
sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania (grifos nossos).

Em sequência, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher, também conhecida como “Convenção de Belém do Pará” inaugurou-se a
moldes antagônicos.
O tratado foi aprovado em 1994 e discutiu, em linhas gerais, sobre a violação aos direitos
humanos e a ampliação aos direitos das mulheres, sendo repudiado a violência e a
discriminação de gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Desse
modo, o artigo 5º, do texto, resume as ideias retro mencionadas:
Artigo 5º: Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais e contará com a total proteção desses direitos
consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Os
Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício
desses direitos.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro incorporou tais pensamentos, somente,
em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, mesmo tendo ratificado a Convenção em 1996:
A Lei Maria da Penha tem sido considerada um marco no extenso processo histórico de
reconhecimento da violência contra as mulheres como um problema social. A origem
desse processo está situada no final dos anos 1970 e se estende aos primeiros anos da
década de 80 quando o tema começou a ampliar seu destaque na sociedade brasileira
(IZUMINO, 2008, p. 02).

Atrelada à punibilidade, a Lei nº 11.340/2006 não consegue interromper a violência de
gênero. A norma que deveria funcionar como uma comporta acaba sendo uma simples chancela
falha. Nesse cenário, cria-se a Lei nº 13.104/15 (Lei do Feminicídio), cuja função é cuidar de
uma vida que já foi perdida, posto que não foi capaz de medicar os primeiros sintomas da
metástase curável no cancro machista.
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Nesse ínterim, a misoginia, que deveria ser aniquilada da sociedade, passa a ser
potencializada na pandemia do covid-19, início do primeiro semestre de 2020. Conforme a
pesquisa publicada na Agência Brasil:
Em 483 cidades houve aumento de casos de violência contra a mulher durante a covid19, que atingiu o Brasil em fevereiro de 2020. O número equivale a 20% dos 2.383
municípios ouvidos pela nova edição da pesquisa da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) sobre a pandemia (VALENTE; RODRIGUES, 2021).

Esse aumento deu-se através do isolamento sanitário para conter o vírus sars-cov-2.
Dessa forma, a vítima fica refém do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência na
delegacia. Por essa razão “existem indícios de que durante a pandemia tenha aumentado a
violência doméstica contra as mulheres, o que não aparece em todas as estatísticas, já que as
vítimas também encontraram mais dificuldades no acesso às redes de proteção e aos canais de
denúncia” (FERREIRA, 2021).
RESULTADOS PRELIMINARES
Observa-se uma progressão nos casos de violência mesmo após conquistas
internacionais e internas no cenário brasileiro. Essa expansão emprega-se por meio de um
discurso de poder e submissão, atrelados à fatores históricos-religiosos. Em outras palavras, o
machismo é amparado pela manutenção da soberania familiar e social (ARENDT, 2009).
Consequentemente:
[...] As mulheres estão submetidas a uma violência simbólica tão incrustada na
sociedade, que muitas vezes nem percebem o que acontece. Essa violência é tão sutil
que pode estar disfarçada com o nome de liberdade feminina, mas na verdade, não
passa de escravidão. Ou seja, quando as mulheres buscam o mercado de trabalho, ainda
é comum que o serviço doméstico e o cuidado com as crianças, pessoas idosas e demais
dependentes, quando o caso, não sejam compartilhados com seus companheiros, o que
faz, consequentemente, com que elas tenham jornadas duplas, triplas de trabalho
(KROB, 2014, p. 210).

Sendo assim, conclui-se que a presença de lei, por si só, não basta. É de suma importância
criar um elemento no intervalo entre lei e sociedade, como um pressuposto de adesão. À vista
disso, nascem as políticas públicas, como forma de facilitar o encaixe entre a estrutura
normativa e a alteração social almejada.
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INTRODUÇÃO
Belarus — uma nação de 9,3 milhões de habitantes no centro da Europa, cuja capital é
Minsk — testemunhou, em 2020, o crescimento de duas crises: a crise sanitária decorrente da
pandemia do novo coronavírus e a crise político-institucional iniciada após as repressões
preventivas anteriores às eleições presidenciais e exacerbada após fraudes nos resultados
eleitorais com a reeleição de Aliaksandr Lukashenka. Os desdobramentos destas crises deixam,
após pouco mais de um ano, o país mergulhado em caos. Notícias sobre confirmações de fraudes
eleitorais, o aumento do número de presos políticos, execuções de opositores do governo,
escândalos de facilitação de passagem de refugiados a caminho da União Europeia (UE), entre
outros, se tornaram frequentes. O apoio popular à líder de oposição, Sviatlana Tsikhanouskaya,
e os anseios por democratização em meio a ondas de repressão e protestos evidenciam que o
contrato social belarusso sob o regime atual não mais se sustenta. Ainda, Belarus, liderada por
Lukashenka, tem sido alvo de sanções econômicas da UE e dos Estados Unidos e uma crise
econômica se soma às demais.
Abordando o conceito de contrato social em relação à legitimidade de governança e de
uso da força, este artigo analisa a ordem social belarussa a partir do início das crises sob a ótica
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do contratualismo nas Relações Internacionais e busca identificar em que situação se encontra
o contrato social de Belarus atualmente. Para cumprir com este objetivo, faz-se necessário
situar Belarus a nível histórico e regional na Europa, discutir as principais teorias sobre o
contrato social nas Relações Internacionais e identificar como as repressões e os protestos
moldam o processo de democratização nas sociedades contemporâneas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As diferentes teorias sobre o contrato social, comumente chamadas de
“contratualismo”, permeiam a Ciência Política e as Relações Internacionais. O conceito de
contrato social é importante para estudar a legitimidade do uso da força, o poder, o governo e
suas funções de polícia e de provisão, por meio de políticas públicas, de bem-estar social. As
obras de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e Immanuel Kant são as mais
utilizadas entre os contratualistas clássicos nas relações internacionais no Brasil. Em suma,
estes autores — apesar de suas diferentes visões sobre como o pacto é feito e qual o seu
resultado — sugerem que a vida em sociedade se concretiza quando os indivíduos abrem mão
de seu estado de natureza e de responsabilidades individuais e aderem a uma estrutura
ordenada de sociedade chamada estado civil, um dos principais pilares do Estado-nação
(VILLAR-LOPES; MAXIMO; SANT’ANA, 2016).
Dividida entre a UE e a União Econômica Eurasiática, ainda que membro desta última,
Belarus passa por um período de protestos e repressões que tensionam as relações entre
governo e sociedade e criam rupturas no contrato social. Para além da promoção de valores
democráticos suportada por ambos arranjos regionais (KAZHARSKI, 2019), em nações com
regimes ditatoriais, as condições para a democratização se aglutinam quando os custos de
repressão por parte da elite governante se tornam demasiado caros e o povo converge seus
interesses em prol de maiores direitos políticos e econômicos (ACEMOĞLU; ROBINSON, 2006).
Neste embate, a legitimidade do uso da força delegada ao Estado perde espaço no contrato
social.
O Instituto de Estudos Estratégicos de Belarus usa, desde 2009, o conceito de contrato
social como sendo “um acordo implícito entre o Estado e os grupos sociais, no âmbito do qual
as partes estão mais ou menos cientes dos custos e benefícios do seu comportamento”
(GAIDUK; RAKOVA; SILITSKI, 2009, p. 10). Este acordo é usado, neste estudo, como um
instrumento de análise da atual situação política e social em Belarus.
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Resumidamente, a base da estabilidade belarussa consistia no consentimento da
sociedade com a situação determinada pelas autoridades, enquanto o governo cumpria um
determinado mínimo de obrigações prometidas à sociedade. O fato de este acordo não ter sido
alcançado por meio de procedimentos democráticos não põe em cheque o seu funcionamento,
pois, conforme Kirill Gaiduk, Elena Rakova e Vital Silitski (2009, p. 5) apresenta, o contrato
social não é um atributo exclusivo dos Estados democráticos. A principal afirmação do contrato
social entre o Estado e o povo belarusso é formulada por Aleksei Pikulik e Elena Artemenko
(2014). Eles argumentam que a paz civil e a estabilidade política são alguns dos principais
requisitos para a manutenção do pacto belarusso e que o cumprimento destes justifica, para a
sociedade local, algumas restrições às liberdades. Com as mudanças no contrato social no
período de 2009 a 2014, apesar das crises econômica e política em 2010 e 2011, os autores
pontuam que a avaliação dos benefícios cresceu, por conta da diminuição das expectativas, em
situação de crise. Entre os parâmetros mais valorizados pelos trabalhadores belarussos estão a
assistência governamental para compra de imóveis, o ensino superior supostamente gratuito,
a estabilidade política, a assistência médica e as garantias de depósitos bancários (PIKULIK;
ARTEMENKO, 2014, p. 10).
A partir dos parâmetros supramencionados, é possível analisar o panorama geral do
contrato social belarusso após as eleições de 2020 e os desdobramentos das crises política e
sanitária que desembocaram em uma crise econômica. Enquanto o contrato social se reformula
em Minsk, alternativas de pensar o futuro ganham força com a representação de líderes de
oposição que mantêm diálogos com a UE e os Estados Unidos e tentam dialogar, também, com
o bloco eurasiático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que, em 2020, considerando como Lukashenka (não) lidou com a
pandemia, o governo deixou de cumprir a sua parte do contrato social no que diz respeito à
assistência médica. O mesmo se pode dizer a respeito da segurança pública com a onda de
repressões preventivas por parte do governo. Também, a estabilidade política foi questionada
pelos observadores das eleições, ainda que acusações de fraudes nas eleições belarussas
tenham se tornado corriqueiras desde 1995 (GAIDUK; RAKOVA; SILITSKI, 2014, p.6).
Ainda, a legitimidade do governo atual e do poder de polícia de Belarus está posta em
xeque. Nações ocidentais, em especial integrantes da União Europeia, têm realizado bloqueios
e sanções econômicas a Minsk. Neste meio tempo, os diálogos ocidentais com a líder de
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oposição belarussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, se intensificam enquanto Lukashenka, na
tentativa de se manter no poder, vê em Putin o seu principal aliado.
A nível regional, as duas principais alternativas de Belarus preveem o fomento à
democracia em seus valores compartilhados. A nível local, a falta de sustentação do contrato
social no regime de Lukashenka e a convergência de interesses do povo em prol de maiores
direitos políticos e econômicos apontam para um possível processo de democratização.
REFERÊNCIAS
ACEMOĞLU, Daron; ROBINSON, James A. Economic origins of dictatorship and democracy.
Nova Iorque: Cambridge University Press, 2006
GAIDUK, Kirill; RAKOVA, Elena; SILITSKI, Vital. Sotsialniie kontrakti v sovriemiennoi Bielarusi.
São Petersburgo: Nievski prostor, 2009.
KAZHARSKI, Aliaksei. Eurasian integration and the Russian world: Regionalism as an
identitary enterprise. Nova Iorque: Central European University Press, 2019.
PIKULIK, Aleksei; ARTEMENKO, Elena. Sotsialni kontrakt: dvoinaia stratieguiia. Vilnius:
Belarusian Institute for Strategic Studies, 2014.

VILLAR-LOPES, Gills; MAXIMO, Lucas Moura; SANT’ANA, Theo Antônio Rodrigues.

O contratualismo e seu legado nas teorias de Relações Internacionais: um olhar a partir do
Brasil. Leviathan | Cadernos de Pesquisa Política, São Paulo, v. 01, n. 12, p. 89-119, 2016.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 2 - Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
Críscila Cristina Ramos.

INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO CAMPO DA
SEGURIDADE SOCIAL E SUAS LIMITAÇÕES NA PROTEÇÃO DOS
TRABALHADORES MIGRANTES: UMA ANÁLISE COMPARADA
ENTRE O MERCOSUL E A UNIÃO EUROPEIA
Críscila Cristina Ramos1

Grupo de Trabalho 2 – Políticas Nacionais e Internacionais de
Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
Palavras-chave: Integração Social; Seguridade Social; Trabalhadores Migrantes; MERCOSUL;
União Europeia.
INTRODUÇÃO
À medida que se intensificou o trânsito de trabalhadores entre Estados nos últimos
trinta anos, aumentou a necessidade de junto com os direitos trabalhistas se pensar também o
direito à Seguridade Social. Diante disso, a pesquisa se propôs a estudar a integração das
políticas sociais no campo da Seguridade Social nos blocos Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e na União Europeia (UE), por meio das suas principais normativas de
coordenação, o Acordo Multilateral de Seguridade Social no Mercosul e o Regulamento (CE) Nº
883/2014, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social na UE.
Assim, o estudo crítico dessas políticas públicas visa responder a seguinte inquietação:
As políticas sociais atuais são suficientes à proteção dos trabalhadores migrantes em situação
de vulnerabilidade?
Salienta-se que durante a crise sanitária, provocada pela pandemia da Covid-19, os
movimentos migratórios de trabalhadores se intensificaram, e estes atualmente se encontram
submetidos a uma condição de maior risco social. Nesse sentido, a pesquisa encontra sua

Mestranda no Programa de Pós-Graudação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF),
na linha de pesquisa Instituições da Justiça e do Trabalho. Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, campus Governador Valadares (UFJF-GV), com período de intercâmbio na Università Degli Studi di
Camerino
(UNICAM),
na
Itália.
E-mail:
criscilaramos@hotmail.com.
Currículo
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3848396461424411.
1

193

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

194

GT 2 - Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO CAMPO DA SEGURIDADE SOCIAL E SUAS LIMITAÇÕES NA PROTEÇÃO DOS
TRABALHADORES MIGRANTES: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE O MERCOSUL E A UNIÃO EUROPEIA

justificativa diante a relevância social do tema e o potencial de seus resultados se tornarem
materiais capazes de orientar medidas mais protetivas.
O objetivo do trabalho é investigar a efetividade das políticas públicas traduzidas no
Acordo Multilateral do Mercosul e no Regulamento (CE) Nº 883/2014 da UE, na vida dos
trabalhadores em trânsito, com vistas a analisar o alcance de suas limitações, e permitir o
aprimoramento dos sistemas normativos através da técnica de troca de saberes. A metodologia
escolhida foi a qualitativa, bibliográfica-normativa e pesquisa de jurisprudência, através do uso
do método comparativo.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O processo de integração se firma sob a importante necessidade de cooperação entre os
países para o maior desenvolvimento dos Estados, incluindo, formalmente, os anseios de uma
integração política, jurídica, cultural e social. Vânia Massambani (2013) aponta ser inevitável
que toda integração regional deva enfrentar a dimensão social (p.31), o que perpassa a criação
de políticas sociais, a exemplo do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul e o
Regulamento (CE) Nº 883/2004 da UE.
Algumas críticas são levantadas ao Acordo Multilateral. Para Massambani (2013), o
mencionado documento protege apenas os trabalhadores que possuem vínculo de emprego (p.
57), isso porque a concessão dos benefícios perpassa a necessária de condição de ter o
trabalhador contribuído para os Estados do bloco, de acordo com a legislação de cada país.
Ivanete Boschetti (2012), salienta que a composição dos sistemas de proteção social
varia de um país para outro, mas a seguridade social (previdência, saúde e assistência social)
constitui o núcleo duro em praticamente todas as nações (p. 756). Apesar disso, o Acordo
informa um rol taxativo de benefícios no seu art. 7º, e de outro lado, traz o direito às prestações
de saúde outorgada apenas ao trabalhador deslocado temporariamente (art. 6º), mas nada
informa acerca da assistência social.
Em Manuellita Hermes (2019, p. 164), as críticas ao documento continuam, mas agora
voltada ao acesso à justiça. Para a autora, a a ausência de um sistema de controvérsias de
natureza judicial à semelhança da UE deixa a cada Estado Parte no MERCOSUL a análise do
cumprimento do Acordo Multilateral conforme o sistema judiciário interno, o que impede uma
apreciação do comportamento interpretativo e de uma evolução da aplicação.
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Já no que concerne ao Regulamento (CE) Nº 883/2004 da UE, seu âmbito pessoal abarca
maiores grupos, contrariamente ao que se observa no Mercosul, isso porque para além dos
nacionais dos Estados-Membros, ele também é aplicado aos apátridas e refugiados, assim como
seus familiares.
Além disso, o Regulamento faz menção mais clara no seu art. 3º, sobre quais legislações
relativas aos ramos da segurança social a normativa deve incidir, assegurando um rol de
benefícios mais abrangente. Já em que pese as prestações de saúde, aquele prevê
expressamente que o Regulamento não se aplica à assistência médica, diferente do Mercosul
que buscou assegurá-las.
As limitações tecidas acima se agravam ainda mais diante da pandemia, causada pelo
covid-19, que expõe os trabalhadores migrantes e informais em condições de maior
vulnerabilidade. Para as autoras Camila Borga e Isabele D’Angelo (2020), diante desse cenário,
nem todos os Estados têm as condições de tomar as medidas apropriadas, e inexiste um modelo
“padronizado” de medidas a serem adotada numa pandemia, em virtude dos diversos contextos
políticos, sociais e econômicos de cada povo (p. 267).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões tecidas ao longo da pesquisa permitiram constatar semelhanças
importantes entre os instrumentos normativos, porém foram as diferenças que nos levaram a
concluir pela insuficiência das políticas sociais na proteção dos trabalhadores em trânsito,
principalmente no contexto atual de pandemia pela Covid-19.
No Mercosul, o Acordo Multilateral surgiu com aplicação aos campos da saúde e da
previdência, sendo omisso em relação à assistência social. Já na UE, por exemplo, o
Regulamento estudado afirmou expressamente não se aplicar à assistência médica, apesar de
ter como escopo coordenar os sistemas de segurança social. Nesse ponto, cabe relembrar que
por segurança social entende-se assistência social, saúde e previdência.
Em que pese a integração das políticas sociais no campo da seguridade social, é inegável
que a elaboração do Acordo Multilateral se traduziu no primeiro importante instrumento a
disciplinar os direitos à seguridade social aplicáveis aos trabalhadores em trânsito no bloco.
Todavia, a ausência de um Tribunal de Justiça à modelo da UE responsável pela interpretação e
aplicação uniforme das normas, assim como o silêncio do texto em relação aos segurados
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especiais e aqueles trabalhadores não protegidos pelo manto empregatício, revelam suas
limitações.
Já a UE estaria à frente no processo integracionista das políticas sociais no campo da
Seguridade Social, com um rol de prestações e beneficiários maior. Porém, fato é que tais
resultados não poderiam ser reafirmados em relação à seguridade social como gênero, não ao
menos em relação ao Regulamento estudado nesta pesquisa, já que este teria se ausentado da
prestação da assistência médica.
Por fim, o que se pode concluir é que as experiências integracionistas acima já eram
insuficientes, mesmo antes do surgimento do vírus da Covid-19, para a proteção dos
trabalhadores em circulação nos blocos, e agora com a pandemia, a situação dos trabalhadores
migrantes, refugiados e informais é ainda mais agravada. Isso porque, estes se encontram
expostos a desigualdade social ao mesmo tempo que competem com os nacionais por políticas
públicas mais protetivas.
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INTRODUÇÃO
Trazer o tema relacionado à questão das drogas representa um desafio em função da
sua complexidade e das inúmeras dimensões e camadas relacionadas a esse assunto.
A abordagem das drogas por um viés proibicionista iniciou-se nos Estados Unidos, em
1914, em resposta ao crescente número de dependentes de ópio e cocaína. Em 1961 tal política
foi discutida a nível internacional na Convenção Única das Nações Unidas sobre Narcóticos3,
classificando as drogas em listas e fixando a competência das Nações Unidas em matéria de
fiscalização internacional, consagrando a proibição em leis domésticas ao redor do mundo,
colocando a questão do enfrentamento ao tráfico de drogas na agenda de diversos governos
(SILVA, 2012, p. 128).
No Brasil essa questão não foi diferente, sendo a questão do combate às drogas
primordial na agenda governamental. Sobretudo a partir dos anos 1980, o país que antes se
configurava de um canal de passagem para as drogas, progressivamente vai se tornando um
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país também envolvido na cadeia de produção e consumo de drogas ilícitas (RODRIGUES, 2012,
p. 28). Tal quadro é frequentemente associado às populações pobres, habitantes de favelas e
periferias e vinculado aos chamados comandos ou partidos do crime. Contudo, o tráfico e
consumo de drogas ilícitas no Brasil possui componentes mais amplos e complexos, sendo que
o vínculo entre narcotráfico e pobreza representa apenas um deles - o qual, por sua vez, tem
justificado seguidos programas de segurança pública que vem atuando via mecanismos de
repressão e no proibicionismo como meios para lidar com a questão das drogas.
A suposta “guerra às drogas" acabou fornecendo ao Estado um mecanismo para
intimidar as pessoas marginalizadas e das áreas mais carentes4 (HARI, 2019). No cenário
nacional, com a instauração da Lei de Drogas (Lei nº. 11.343/2006) 5, em função de seus
aspectos subjetivos, sem critérios distintos e objetivos para distinguir-se tráfico de drogas do
uso, e a partir de uma polícia militarizada, a estrutura do Estado brasileiro tem perseguido um
alvo ostensivo em sua guerra às drogas, ou seja, jovens pretos e de camadas mais pobres,
influenciando no significativo aumento da população carcerária brasileira nos últimos dez anos.
Nesse contexto, com a propagação da pandemia, os moradores destas áreas ficam
expostos a conviver tanto com esta política que envolve violência e insegurança quanto com as
tensões de contágio resultante da disseminação do vírus. Diante disso, visando resguardar o
direito à vida dos moradores das comunidades do Rio de Janeiro, em 21/05/2020 foi
peticionado a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 (ADPF 635) 6, que
determinou a medida cautelar para a interrupção das operações policiais nas comunidades do
Rio de Janeiro durante a pandemia.
A partir do contexto específico apresentado no caso do Rio de Janeiro com a decisão da
ADPF 635, o intuito do presente trabalho consiste em fazer um paralelo, sempre que possível,
com a questão das políticas antidrogas no cenário nacional.

Para mais sobre esse assunto, ver: “A Guerra às drogas não funciona. O que podemos aprender com o seu
fracasso?”, The Intercept. Disponível em: <https://theintercept.com/2019/01/17/guerra-as-drogas-fracasso/>
Acesso em 05 ago. 2021.
5 Acerca da Lei de Drogas brasileira, ver: BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. A Lei institui o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD); prescreve medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm>. Acesso em 10 ago. 2021.
6 A Medida Cautelar na ADPF 635 encontra-se disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/adpf-riofachin.pdf>. Acesso em 05 ago. 2021.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Vários autores abordam a temática das políticas antidrogas, e como esta é comumente
utilizada de pretexto para o controle político e social de grupos socialmente "marginalizados".
Johann Hari aponta que o Estado sempre usa a guerra às drogas como um pretexto para fechar
o cerco contra aqueles que se deseja reprimir por outras razões. Nos EUA, os alvos mais comuns
costumam ser os afro-americanos, os latinos e os pobres, enquanto no Brasil, a população preta
e os moradores das favelas (HARI, 2019).
Por sua vez, Maria Lúcia Karam (Karam, 2008, p. 116) demonstra como a atual política
brasileira de drogas já se origina com problemas estruturais e fadada ao fracasso, visto que
acaba sendo pautada no discurso proibicionista e suprimindo direitos fundamentais, como é
visto na Lei n° 11.343/06.
Diante da complexidade das investidas do Estado brasileiro no tocante ao combate do
tráfico de drogas7, torna-se relevante analisar os efeitos da ADPF 635 sobre a política de drogas
no Estado do Rio Janeiro, e como esta ação de prevenção durante o período da pandemia traz
uma nova perspectiva sobre as investidas do arcabouço institucional ao narcotráfico, além de
trazer ao debate propostas já conhecidas nessa seara, como é caso da descriminalização do
porte de drogas para uso pessoal.
Por essa perspectiva, o presente trabalho consiste em analisar de forma crítica a
atuação do Estado brasileiro durante a pandemia no combate às drogas e seus possíveis
impactos. Esse, por sua vez, muitas vezes atuante na direção da criminalização das drogas e na
aplicação seletiva das leis, com operações altamente violentas que, ao invés de caminhar para
uma possível solução, acaba resultando no encarceramento e na morte de grupos comumente
pertencentes às populações mais vulneráveis.
Para tal finalidade, serão analisados documentos e dados sobre o impacto da ADPF 635
e seus possíveis desdobramentos em âmbito nacional, bem como dados disponibilizados pelo
Grupo de Estudos do Novos Ilegalismos (GENI/UFF), além de bibliografia especializada sobre
o tema - ampliando assim o debate sob a ótica de diversas áreas do saber, buscando traçar uma
compreensão interdisciplinar a respeito da política de drogas no país a partir do contexto
pandêmico.
Para mais informações sobre esse tema, ver: “Especialistas apontam fracasso da guerra às drogas no país",
Agência Fiocruz de Notícias. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/especialistas-apontam-fracassoda-guerra-drogas-no-pais>. Acesso em 01 ago. 2021.
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RESULTADOS PRELIMINARES
Com base nos estudos realizados até o momento, em especial em informações sobre
operações policiais elaborados pelo GENI/UFF e dados sobre violência policial em ações em
comunidades produzidas pelo aplicativo do Datalab Fogo Cruzado, é possível observar que a
partir da medida cautelar da ADPF 635 houve uma redução de 68,3% no número de operações
policiais em 2020, comparando-se com a média dos anos anteriores8.
Nesse sentido, pode-se considerar que o deferimento da medida cautelar da ADPF 635
em 2020 teve efeitos positivos na redução da violência armada na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, apesar de terem ocorrido, nesse ínterim, operações policiais nas comunidades que
configuraram desconformidade com a normativa9.
Desse modo, a partir da normativa que se aplica ao Estado do Rio de Janeiro, pretendese ampliar o escopo da análise para os impactos dessa diretriz no escopo nacional no que se
refere às ações das políticas antidrogas.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo discutir se a política monetária tem funcionado,
durante a pandemia do coronavírus, como uma política pública de fato. Para atingir o propósito
deste artigo, faremos uso de artigos acadêmicos no âmbito da literatura especializada e de
dados coletados no website do Banco Central do Brasil. O artigo está organizado em três seções
que buscam conduzir o argumento ao longo de etapas que permitam discutir o papel da política
monetária brasileira ao longo da crise sanitária.
Na primeira seção, apresentaremos os conceitos de política monetária e de política
pública à luz da literatura especializada e dos dispositivos da Constituição de 1988. A partir de
uma abordagem institucionalista e interdisciplinar analisaremos o papel do Estado como
regulador das regras jurídicas do sistema econômico, bem como enquanto uma organização da
sociedade submetida ao texto constitucional brasileiro. Na segunda seção, voltaremos nossa
atenção para as principais características da política monetária conduzida pelo Banco Central
do Brasil. Neste caso, adotaremos como corte temporal a implementação do Plano Real em 1994
e as subsequentes reformulações da matriz de política macroeconômica ao longo da segunda
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metade dos anos 1990. Por fim, a terceira seção se volta à análise da condução da política
monetária no Brasil durante a crise sanitária desencadeada pela pandemia do coronavírus.
Deste modo, este artigo pretende contribuir para o debate relativo ao papel do Estado
em tempos de crise, enfatizando o caso atual da crise sanitária e dos instrumentos de política
pública mobilizados para mitigação dos seus efeitos sobre o sistema econômico e social no
Brasil.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao aproximar os conceitos de política pública e de política monetária, objetivamos
analisar os limites e possibilidades da sugestão de uma ideia de política pública monetária, isto
é, a política monetária como modalidade de política pública. A política pública se caracteriza
como o Estado em ação, a partir de seus instrumentos políticos e tecnoburocráticos. A política
monetária, por sua vez, se caracteriza como as ações do Banco Central para combater a inflação
e salvaguardar o valor da moeda. A Constituição Federal de 1988 regula as ações do Estado, ou
seja, suas políticas públicas, motivo pelo qual os objetivos constitucionais devem direcionar os
objetivos mesmos das políticas públicas e das instituições estatais. Uma vez que o Banco Central
é o “banco dos bancos”, sua atuação deve resguardar a sustentabilidade do sistema financeiro
nacional, regulado constitucionalmente no Art.192.
O Art.192 da Constituição combinado com o Artigo 3o da Constituição (sobre os objetivos
da República brasileira), direcionam a política monetária do Banco Central para um caráter de
política pública. Assim, no conceito de sustentabilidade do sistema financeiro nacional deve
constar o acesso democrático ao crédito, o que por sua vez requer uma taxa de juros razoável.
A sustentabilidade das micro, pequenas e médias empresas também deve ser parâmetro de
avaliação da política monetária, a fim de se preservar o funcionamento dos mercados em geral
e do mercado de trabalho em particular. Para a sustentabilidade do mercado de consumo, as
taxas de juros atreladas aos produtos e serviços financeiros - cartões de crédito, empréstimo
pessoal, cheque especial - devem permitir liberdade econômica aos indivíduos e organizações.
A política monetária, nesses termos se preocupa não apenas com uma variável contábil e
abstrata (inflação), mas também com o crescimento econômico e desenvolvimento econômico
e social. Este é o caráter de uma política pública monetária.
Nesse sentido, durante a pandemia da COVID-19, caberia ao Banco Central promover
uma política monetária capaz de atenuar a pressão exercida pela crise econômica, agudizada
pela crise sanitária. Em março de 2020, ainda no início da pandemia, o Banco Central editou a
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Resolução 4.788, um conjunto de medidas que injetou R$1,2 trilhão de liquidez sistema
bancário, mais de um R$1 trilhão a mais do que foi injetado na crise de 2008. Outra operação
motivada pela crise sanitária foi aquela trazida pelo Art. 7o, EC106, também conhecida como
Emenda do Orçamento de Guerra. Este artigo permite ao Banco Central comprar títulos de grau
especulativo no mercado secundário, fora das bolsas de valores. Esta medida controversa tem
como pano de fundo a MP 966, que isenta agente públicos, dentre os quais os do Banco Central,
por condutas praticadas em decorrência da pandemia.
Uma vez que o Banco Central é parte do aparato estatal, uma política monetária alinhada
à Constituição demanda uma exigência de que as medidas contemplem todos os setores da
sociedade atingidos pela pandemia. Mais uma vez, este seria o efeito esperado de uma política
pública monetária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política monetária é parte do conjunto de instrumentos de políticas do Estado
brasileiro voltados ao público nacional – famílias, indivíduos, empresas e organizações em
geral. Nesse sentido, a política monetária é uma política pública, ou como aqui denominamos,
uma política pública monetária.
No final da década de 1990 se consolidou, na condução da política econômica brasileira,
uma matriz macroeconômica alicerçada no sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e na
Lei de Responsabilidade Fiscal – o chamado tripé macroeconômico. Deste modo, pode-se dizer
que a condução da política monetária brasileira possui um viés monetarista.
Por fim, avaliamos o alcance das ações de política monetária durante a pandemia.
Procuramos então observar em que medida essa modalidade de política pública esteve voltada
ao público em geral ou a apenas alguns agentes econômicos específicos.
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INTRODUÇÃO
O objetivo do presente resumo é apresentar a constituição de uma agenda
governamental contemplando a inserção da Economia Solidária enquanto política de Estado na
Argentina, Brasil e Uruguay, na esteira das gestões progressistas presentes nestes três países a
partir da primeira década do Século XX. Reside em realizar um levantamento acerca da
presença da Economia Solidária na agenda governamental na América do Sul, em especial nos
casos de Argentina, Brasil e Uruguay no período recente, tendo em vista que esses três países,
guardadas suas particularidades, apresentaram gestões governamentais tidas como
progressistas, comprometidas com ações voltadas para a Economia Solidária.
Desde o início do início do Século XXI observou-se o esforço de governos com a
promoção de experiências em Economia Solidária. Emblemáticas desse esforços foram a
criação do Instituto de Economia Social em 2000 na Argentina, a criação da Secretaria Nacional
de Economia Solidária – SENAES no Brasil em 2003, a criação d o INACOOP no Uruguay, a
inclusão na Constituição do Equador, em 2008, da ES como um sistema econômico no país, a
presença da ES na Constituição da Venezuela, amparada por instituições de Estado e pela Ley
Pós-doutorado em Administração Pública pela Unesp. UFGD. caiochiariello@ufgd.edu.br. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6858881569501075.
2
Doutor em Administração pela USP. Unesp. Sergio.fonseca@unesp.br. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2879240108726907.
3 Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Unesp. lpmorais@gmail.com. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8472617785156618.
1

205

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

206

GT 2 - Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada
A INSERÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA AGENDA GOVERNAMENTAL NA AMÉRICA DO SUL: AVANÇOS E RETROCESSOS

Orgánica del Sistema Económico Comunal de 2008 e a inclusão da ES na Constituição boliviana
de 2009, fazendo referência à proteção estatal das atividades coletivas dos povos indígenas
(CORAGGIO, 2014).
Esse é o pano de fundo deste estudo, focado na Argentina, Brasil e Uruguay,
contemplando ações da esfera pública junto aos empreendimentos de economia solidária e seus
trabalhadores nos três países. O estudo se baseia em revisão de literatura e pesquisa
documental, em artigos científicos, teses, dissertações e legislação, de forma a compilar o estado
da arte acerca da tentativa de uma maior institucionalização da Economia Solidária nesses
países.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No Brasil, mesmo com implementação de política públicas que indiretamente
contemplaram empreendimentos de ES desde a década de 1990, o ingresso da ES na agenda
governamental se deu a partir da década de 2000, emulada pela ação dos movimentos sociais
historicamente aderentes nos programas de governo do Partido dos Trabalhadores. A
transversalidade na elaboração e execução de políticas públicas para a ES marcou a atuação da
SENAES, a partir do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, com aporte de
recursos públicos e presença no orçamento federal com rubricas para ações específicas, de
2004 a 2011 (FARIA & SANCHES, 2011; CUNHA, 2012). A partir de 2012 as ações
governamentais para a Economia Solidária se concentraram no combate à fome a partir dos
territórios, especialmente no Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e
Economia Solidária (MOTA, 2017).
Já a partir de 2016, a formulação da agenda de inserção da Economia Solidária se deu no
âmbito do Programa de Promoção do Trabalho Decente e da Economia Solidária, tendo por
objetivo o acesso a conhecimento, fortalecimento institucional, as finanças solidárias,
comercialização e consumo. Contudo, as Ações deste Programa foram sendo suprimidas ano a
ano, com uma redução orçamentária drástica. Em 2016 a SENAES foi desconfigurada e em 2019
extinta (CHIARIELLO et al., 2021).
Na Argentina, partir de 2003 o governo adotou a política denominada de Economia Social, para
promoção de empreendimentos mercantis e de trabalho associado autogestinários. A política é
paulatinamente institucionalizada, focada no enfrentamento à pobreza e ao desemprego
(CORAGGIO, 2014). Também em 2003 o Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – MIDES
foi o primeiro ente federal a promover iniciativas para mitigar os problemas da pobreza e
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desemprego, na perspectiva top-down. Contribuiu para emular novas formas de participação
popular cidadã, impulsionando um nível de participação na construção das estratégias de
desenvolvimento local por meio da organização de frações da sociedade em busca de trabalho,
emprego e acesso a bens e serviços (CARUANA, 2016).
Blasco e Garcia (2017) argumentam que foi a partir do impulso dado pelas políticas
públicas para ES que surgiram cooperativas de trabalho, consumo e produção, além de
experiências de recuperação de fábricas em estado falimentar por seus trabalhadores, sob
autogestão, estabelecendo redes entre si. Para os autores, no período de 2000 a 2015 se
observou o protagonismo do Poder Executivo em fomentar o surgimento de empreendimentos
solidários, dando suporte oficial, por meio de compras públicas, facilitação tributária,
programas de capacitação técnica e administrativa em parcerias com Universidades e escolas
de gestão.
No Uruguay, ao assumir o governo em 2005, a Frente Ampla se deparou com uma crise
econômica iniciada nos anos anteriores, com um terço da população do país em situação de
pobreza e aumento nos índices de desigualdade social. Nesse contexto, o governo passou a
priorizar a reversão da situação, com a criação, em 2005, do Ministerio de Desarrollo Social –
MIDES e a implantação do Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social - PANES. A partir
de então a ES passou a ser ventilada mais intensamente na agenda governamenal, para geração
de trabalho e renda a trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis. A implantação das
políticas públicas se deu por programas de fomento em áreas de produção e de autoemprego,
empreendedorismo e suporte a cooperativas, por políticas descentralizadas e sem perspectivas
de perenidade, pois concebidas para serem corretivas e paliativas (RIERO, 2016).
As principais políticas públicas elaboradas e direcionadas, direta ou indiretamente, para
os empreendimentos solidários nos meios urbano e rural, foram vinculadas a planos de ação,
projetos e programas, por vezes aplicados de forma isolada, por outras integrados com outros.
Com isso, houve certa ambigüidade, sendo implantadas políticas públicas muito diferentes em
relação aos recursos envolvidos e ao público alcançado, incluindo desde pequenos projetos no
interior de Ministérios até políticas de forte impacto no desenvolvimento dos
empreendimentos coletivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O esforço para uma maior institucionalização da Economia Solidária, bem como a
consolidação na agenda governamental, esteve presente na América Latina, em especial nos
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países sob gestões progressistas em inícios do século XXI. Nos casos de Argentina, Brasil e
Uruguay, devem ser levadas em conta a proposição de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, em volume maior ou menor
nos três casos aqui analisados. O que fica de registro é o aprendizado de que a
institucionalização, normatização, interlocução e abrangência no trato governamental para
com os empreendimentos solidários, seus trabalhadores, para com toda a sociedade, é
essencial. Torna possível a proposição da Economia Solidária enquanto política de Estado, de
geração de trabalho, renda e cidadania, para a composição de um setor robusto, inserido na
política de Estado.
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INTRODUÇÃO
A informalidade na esfera do trabalho representa um fenômeno amplo e com várias
camadas, que representa um componente presente tanto na realidade laboral brasileira quanto
em outras economias em âmbito internacional.
Em geral, como a proporção do trabalho formal em uma economia evidencia na direção
de melhores condições laborais, ao se comparar as realidades dos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos - estes também denominados “em desenvolvimento” - a questão do trabalho
informal costuma se apresentar de forma mais latente nesse último grupo (CEPAL/OIT, 2021).
As transformações decorrentes da pandemia, que tiveram alcance generalizado ao redor
do mundo, levaram os países a se adaptar a essa nova realidade e seus desdobramentos na
esfera do trabalho. Nessa direção, uma evidência que pode ser notada relaciona-se ao aumento
da informalidade3 - frequentemente associada ao alegado benefício da autonomia dos
trabalhadores que vem sendo difundida nos últimos anos.
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AS PLATAFORMAS DIGITAIS E AS NOVAS MODALIDADES DE TRABALHO: A DISCUSSÃO DOS DIREITOS LABORAIS NO BRASIL NO
CENÁRIO DA CRISE PANDÊMICA

Pode-se dizer, dessa forma, que para além dos movimentos oscilatórios que são
adjacentes às economias de mercado, o fenômeno da crise pandêmica acabou trazendo
desdobramentos potencializados de fenômenos em curso anteriormente, agora combinados
com características de conotação atípica no cenário internacional.
A crise pandêmica acarretou inúmeras consequências no cotidiano das nações
modificando substantivamente suas estruturas sociais. Os trabalhadores sofreram diretamente
os impactos da crise que repercutiu ao redor do mundo, demonstrando a fragilidade do
mercado formal de trabalho perante o quadro de adversidade que, em conjunto com a falta de
flexibilidade para atender as demandas sociais através de soluções práticas, acabaram
resultando em maior vulnerabilização das condições de trabalho de parcela expressiva da
população4.
Dessa forma, os trabalhadores se depararam com a necessidade de procurar uma
remuneração viável, tendo em vista a redução de empregos formais (que possuem maior
cobertura resguardos legais), a diminuição abrupta de demanda no setor de consumo, e a
falência em grande escala nos mais diversos setores (BRIDI, 2020). Esses fatores
impulsionaram os trabalhadores a caminhar em duas direções na busca por melhores
condições de subsistência: o trabalho informal e o trabalho autônomo - sendo este último,
alavancado pelo desenvolvimento do trabalho plataformizado com a ampliação dos aplicativos
relacionados à prestação de serviços.
No Brasil, essa nova realidade é agravada pela existência histórica de grande
participação da informalidade no setor laboral, um problema do passado que ainda representa
um componente crítico da estrutura laboral do país. Nesse sentido, estudos recentes do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sinalizam a expressiva parcela do setor
informal no cenário econômico brasileiro, apresentando uma taxa de informalidade no setor
laboral de 41,1% no ano de 2019 (IBGE, 2021).
Nessa direção, os efeitos da pandemia tiveram desdobramentos que levaram ao
agravamento do quadro laboral em âmbito nacional, verificando-se uma redução de 5,2 % no
nível de ocupação no país entre os anos de 2019 e 2020 (IBGE,2021) - acarretando, dessa forma,
no crescimento na parcela do setor informal no que se refere à proporcionalidade em termos
do conjunto dos trabalhadores (formais e informais).
Não coincidentemente, parcela significativa da população solicitou o Auxílio Emergencial disponibilizado pelo
Governo no contexto da Pandemia. Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28354-distribuicao-de-auxilio-emergencial-alcanca-29-4-milhoesde-domicilios-em-junho> Acesso em: 06 ago. 2021.
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Por essa perspectiva, a presente pesquisa se propõe a analisar o redirecionamento dos
trabalhadores formais para o setor informal, ocasionados pelos desdobramentos da crise
pandêmica, compreendendo as peculiaridades envolvidas nesse processo - dando ênfase ao
posicionamento das instituições governamentais no delineamento de políticas públicas que
logrem assegurar as condições laborais condizentes com a dignidade do trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Dentro do escopo do mundo do trabalho e os desdobramentos ocasionados pela
pandemia, o Estado e suas Instituições possuem papel fundamental para, através de sua
atuação, resguardar os direitos humanos basilares da sociedade e contribuir para o
delineamento de um novo horizonte laboral levando em conta o cenário pós-pandemia.
A deflagração da pandemia não inicia a crise, mas agrava o cenário do panorama laboral
no Brasil que já vinha de um contexto de deterioração. A reversão desse quadro apresenta um
conjunto de desafios a serem superados pelas instituições responsáveis pelas diretrizes e
normativas relacionadas à proteção das condições de trabalho no país (MATTEI & HEINEN,
2020).
Nesse sentido, o artigo se propõe a analisar o cenário da informalidade no panorama
nacional e as possibilidades de enfrentamento desse quadro, que vem se agravando no contexto
da pandemia, através do enfoque das políticas públicas voltadas à mitigação desses efeitos.
Para tal finalidade, serão analisados documentos e dados disponíveis na página da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicados a partir da
deflagração da pandemia, visando examinar o setor do trabalho informal laboral nacional. Será
consultada bibliografia especializada sobre o tema - trazendo consigo os desdobramentos deste
debate sob a ótica de diversas áreas do saber, buscando assim, uma compreensão crítica a
respeito da compatibilização dos princípios norteadores das políticas públicas com as
demandas que se apresentam no contexto da crise pandêmica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Diante do que foi exposto, torna-se relevante compreender as modificações do perfil
laboral no Brasil diante do contexto da pandemia buscando, sempre que possível, traçar
paralelos com os desdobramentos e tendências nesse âmbito em nível internacional.
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Nesse contexto, pode-se considerar que o delineamento e orientação das políticas
públicas implementadas até o momento, mostraram-se pouco eficientes na mitigação dos
efeitos tanto do aumento do trabalho informal quanto da deterioração das condições de
trabalho sobre a renda.
Embora se trate de tema complexo e que possui inúmeras camadas, abordar esse aspecto
através de uma abordagem interdisciplinar representa um caminho que busca sinalizar
soluções criativas no âmbito das políticas públicas para uma agenda propositiva e edificante no
campo do trabalho.
REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
Com o advento da pandemia, diversas dinâmicas foram revisitadas mundialmente e
novas soluções tiveram que ser buscadas em função da implementação do distanciamento
social, que impactou diretamente no âmbito do emprego e do acesso à renda.
Dentre os elementos indispensáveis ao funcionamento do cotidiano da sociedade que
ganharam maior visibilidade nesse cenário (e que ocupavam, antes, espaços secundários),
pode-se destacar os entregadores de aplicativo - os motofretistas e os bikeboys - que transitam
pelas ruas do país exercendo um serviço até então pouco notado, e que passa, porém, a ser
configurado como essencial para a manutenção do distanciamento social.
Nesse contexto, tornou-se perceptível certo descompasso entre as condições de
trabalho dos entregadores – com maior destaque àqueles relacionados a grandes aplicativos de
plataforma, como Ifood, UberEats, Loggi, e Rappi – e as medidas de segurança que deveriam ser
tomadas visando a prevenção da contaminação, traço evidenciado pelas paralisações
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organizadas em busca de melhor remuneração e reconhecimento de direitos laborais, no
movimento conhecido como “Breque dos Apps”7.
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho consiste em discutir, sob uma
perspectiva crítica, a atuação da pandemia na agudização de vulnerabilidades no que tange a
uma questão que vem transformando o Direito Trabalhista na última década: a expansão e o
fortalecimento de novas modalidades laborais, dando maior enfoque àquelas relacionadas a
plataformas digitais.
Assim como exemplificado na situação dos entregadores de aplicativo, a atividade
plataformizada apresenta-se como uma nova forma de controle, organização e gestão do
trabalho que acabou por redimensionar os agentes tradicionalmente envolvidos nas relações
laborais – colocando em pauta, também, a discussão acerca do reconhecimento (ou não) dos
vínculos empregatícios quando inseridos no contexto das plataformas digitais.
Diante dessa situação e dada a profunda conexão dessa atividade com os efeitos da
crise pandêmica, discutir caminhos para a harmonização dos interesses dos diferentes atores
envolvidos nessa nova modalidade – tomando como base tanto a experiência empresarial
quanto a do prestador de serviço – torna-se elemento de fundamental importância em termos
de preservação e garantia de direitos no âmbito laboral.
Para tanto, serão analisados documentos e dados disponibilizados pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em suas
respectivas plataformas - conjuntamente com o material organizado pelo site “DigiLabour”
(Laboratório de Pesquisa da Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS). Nessa direção, será
também consultada bibliografia especializada sobre o tema, trazendo consigo as repercussões
deste debate sob uma ótica multidisciplinar. Busca-se, desta maneira, tecer uma compreensão
do debate que não se restringe ao âmbito jurídico, no intuito de desenvolver uma análise do
fenômeno em suas múltiplas dimensões.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As plataformas digitais funcionam como uma estrutura de software ou hardware na
qual o usuário, companhias e até mesmo o governo pode construir aplicações, serviços e
comunidades (CASILLI, 2020). Estas são amplamente utilizadas por empresas como Amazon,

Uber, Google e Apple na medida em que potencializam o acesso a novos mercados.
Sobre como foi organizada a “Breque dos Apps” e como tem repercutido na América Latina, ver:
<https://operamundi.uol.com.br/permalink/65459>. Acesso em: 08 de ago. 2021.
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O domínio dessa nova tecnologia, sobretudo no contexto da prestação de serviços, tem
sido questionado quanto ao formato em que tem sido conduzido, tanto pelo viés da
contemplação (ou não) dos preceitos constitucionais - ponto tensionado pela paralisação
organizada como a “Breque dos Apps” - quanto pela regulamentação de suas atividades no
cenário de um mercado de serviços que se desenvolve como extremamente dinâmico e
competitivo.
Acerca desse quadro, o jurista inglês Jeremias Prassl argumenta ser perceptível, na
atualidade, uma espécie de “paradoxo da plataforma”: as empresas que alegadamente
funcionam como operadoras da gig economy definem a si mesmas como marketplaces (locais
de comércio de demandas e serviços) apesar de seu modus operandi, em alguns aspectos, ser
mais similar à dinâmica já conhecida de empregadores tradicionais (PRASSL, 2018).
Vale destacar, contudo, que existem diversas interpretações acerca dessa temática, e
dentre as mais diversas teorias e posicionamentos de especialistas sobre o debate relacionado
à regulamentação desse segmento, existe um ponto que se destaca: aqueles que eventualmente
não acompanharem as mudanças tenderão a ser os maiores prejudicados nessa arena.
Um dos eixos dessa discussão no país, inclusive no meio acadêmico, gira em torno do
que se entende como o fenômeno da “uberização”. Segundo a autora Ludmila Abílio, a
uberização seria parte de um amplo processo de informalização e precarização da atividade
laboral que se aplica também ao Brasil - e que traz consigo mudanças qualitativas para a própria
definição de trabalho informal.
Por essa perspectiva, para o estudo da modalidade plataformizada, mostra-se
indispensável equacionar os seguintes aspectos - que são discutidos no arcabouço teórico da
pesquisa por meio dos trabalhos de Casilli (2020), Prassl (2018), Abílio (2019) e Antunes
(2018): 1) o discurso de microempreendedorismo para os prestadores de serviço; 2) a atuação
do elemento algorítmico no redimensionamento do valor do trabalho; e 3) o significado e a
dimensão da precarização das condições laborais no contexto atual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou, em fevereiro de 2021, um
relatório em que destacou a imprescindibilidade do diálogo social e da cooperação
internacional para a regulamentação do trabalho plataformizado (ILO, 2021). A nível global,
embora trate-se de um campo dinâmico que ainda está se desenhando nos diversos setores da
sociedade, respostas já têm começado a ser delineadas em termos de reconhecimento do
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vínculo empregatício, como no caso dos motoristas de Uber na Califórnia, no Reino Unido e no
Brasil8.
Por esse prisma, analisar as novas dinâmicas associadas à regulamentação das
plataformas digitais representa compreender as nuances e os elementos envolvidos nas
relações laborais que, também influenciadas pelos desdobramentos da pandemia, denotam as
transformações e desafios relativos ao mundo do trabalho contemporâneo.
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INTRODUÇÃO
Ocorrido em 15 de novembro de 2015, o desastre sob responsabilidade da Samarco
Mineração S.A, controlada pela Vale em associação a outra grande corporação, a BHP Billiton,
produziu o maior desastre envolvendo barragem de rejeitos de mineração do mundo, em
termos de volume de material liberado - cerca de 60 milhões m³ - e extensão atingida - 663 km
-, fazendo também do rio Doce um depósito de rejeitos e uma extensão do complexo minerário
da Samarco/Vale/BHP (MILANEZ; LOSEKANN, 2016, p. 11). Além disso, o rompimento da
barragem de Fundão matou 19 pessoas, sobretudo trabalhadores terceirizados da empresa,
centenas de animais criados na região, soterrou distritos próximos à barragem, incluindo áreas
de preservação permanente, unidades de conservação da natureza e atingiu assentamentos
rurais e as terras indígenas Krenak, Tupiniquim e Guarani. Os rejeitos de minério deixaram
rastros de destruição ao longo dos rios Gualaxo do Norte e Carmo e desceram pelo leito do rio
1
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Doce, matando milhares de toneladas de peixe, até chegar ao Oceano Atlântico, por meio da foz
do rio, em Regência Augusta, no litoral do Espírito Santo, onde, pela movimentação das
correntes marítimas, espalharam-se pelo norte e sul do litoral. A este acontecimento disruptivo
e violento chamaremos de “desastre de Fundão”, tendo em vista a utilização do conceito
sociológico de desastre e a sua relação mais evidente com o rompimento da barragem de
rejeitos de minério denominada “Fundão”, localizada no Complexo da Alegria, na Unidade
Germano, das empresas mineradoras Samarco Mineração S.A, Vale S.A e BHP Billiton.
Este resumo de trabalho é um desdobramento da pesquisa de mestrado realizada no
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD), na linha de pesquisa Conflitos
Socioambientais, Rurais e Urbanos, com orientação do prof. Wilson Madeira Filho e
coorientação da profa. Ana Maria Motta Ribeiro, entre os anos de 2019 e 2021, sobre a
advocacia privada no contexto do desastre de Fundão. O objeto do presente estudo é a análise
do caso judicial da interrupção do fornecimento de água em decorrência do desastre, no Estado
do Espírito Santo. Tem-se neste desastre diferentes usos do direito, observáveis nos
desdobramentos jurídicos e institucionais do caso, onde tem se desenvolvido conflitos, que
possibilitam um nicho fecundo de investigação. Partiu-se da hipótese de que o desastre tem
servido como experimento para testar modelos e mecanismos jurídicos de reparação de danos,
como fonte para negociar os desdobramentos da prática da extração mineral, tendo em vista o
atual momento neoextrativista.
Um dos conflitos observados diz respeito às milhares de ações individuais de danos
ajuizadas contra as empresas Samarco/Vale/BHP, em decorrência da interrupção do
abastecimento de água, provocado pelo derramamento dos rejeitos de minério no rio Doce.
Trata-se de um tema que mobilizou disputas e discussões no campo do direito, como o uso do
novo dispositivo legal processual de precedentes judiciais (o Incidente de Demandas
Repetitivas – IRDR) e o modo como as demandas por reparação de danos seriam respondidas
pelo sistema de justiça, devido à grande quantidade de ações individuais ajuizadas nos Juizados
Especiais Cíveis, de várias cidades atingidas. A metodologia do presente trabalho consistiu em
pesquisa jurisprudencial sobre o caso, alinhada aos métodos da pesquisa qualitativa, como
entrevistas semiestruturadas com advogados que atuaram nestas ações judiciais como
proponentes, de um lado, e como advogados das empresas, de outro, e análise documental dos
processos judiciais. Trata-se, pois, de uma pesquisa empírica no Direito a partir da Teoria
Crítica (RIBEIRO et al., 2020).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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O Brasil tem uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo e está entre os
principais países responsáveis por sua produção. A expansão da produção brasileira de minério
de ferro a partir dos anos 2000 ocorreu, sobretudo, para atender à demanda chinesa por
recursos naturais, processo em que a economia brasileira foi se especializando nas exportações
de produtos primários. Uma das consequências dessa política econômica foi a expansão
territorial das frentes de mineração, que se deu a partir das condições favoráveis dadas pelo
Estado à atração de investimentos internacionais, como as facilidades oferecidas à operação de
transnacionais nas economias latino-americanas, o que resultou em níveis variáveis de
desregulação social e ambiental. Essa nova configuração econômica é denominada
neoextrativismo, que sob a égide do capital financeiro, intensificou os conflitos históricos entre
essas atividades e comunidades locais e geraram novas injustiças e danos ambientais nos
territórios onde há extração e beneficiamento mineral (SVAMPA, 2019; ÁRAOZ, 2020).
Diante da complexidade e abrangência geográfica do desastre de Fundão é importante
ter em mente que houve um aprofundamento dos conflitos gerados pelo modelo neoextrativista
da mineração tanto em Minas Gerais, como no Espírito Santo, e que ele ainda permanece
afetando as vidas humanas e não humanas, sobretudo aquelas cujos modos de vida têm relação,
direta e indiretamente, com o rio Doce, seus afluentes, e com o mar. A expansão da extração
mineral e de sua infraestrutura, incluindo o aumento das barragens e de seu potencial
destrutivo, tem aprofundado as desigualdades socioambientais, intensificadas pelas políticas
ambientais de (des)regulação pública da mineração, incompatíveis com os direitos humanos e
sociais de trabalhadores, comunidades locais e populações atingidas. Assim, este desastre pode
ser entendido a partir do conceito de neoextrativismo, como explicação do momento atual de
expropriação do capital praticado contra a natureza e as formas de reprodução de comunidades
humanas tradicionais. Além disso, o rompimento se tornou um pretexto para aumentar e
consolidar o papel de grandes corporações privadas e dos seus interesses econômicos, políticos
e ideológicos e propiciar oportunidades para a promoção de agendas neoliberais. Assim, os
modelos de gestão empresarial de desastres e de novos arranjos jurídicos, têm servido como
experimentos e fontes para negociar os desdobramentos da prática da extração mineral, a ser
reproduzido, nacional e internacionalmente.

RESULTADOS PRELIMINARES
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Na pesquisa jurisprudencial, por meio da ferramenta de consulta e busca de processos
judiciais, do site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), com os termos de
busca "SAMARCO" e "RIO DOCE", foi possível obter uma pequena amostra de ações judiciais,
relacionadas ao caso judicial de desabastecimento de água nas cidades atingidas, no qual
apareceu somente parte daquelas ajuizadas em Colatina/ES, dentre milhares que foram
ajuizadas em outros municípios, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais. Tratam-se de
ações indenizatórias por dano moral, categorizadas juridicamente como: procedimentos do
Juizado Especial Cível; voltados para o tema da responsabilidade civil; sendo o dano moral
objeto de demanda em todas ações judiciais. Estas foram propostas no âmbito dos 1º, 2º e 3º
Juizado Especial Cível do município de Colatina e ajuizadas entre 23 de novembro 2015 a 29 de
setembro de 2016. Desse universo de ações, foi feita análise em profundidade de um processo
judicial com os atos judiciais que os constituem, como a petição inicial, contestação e sentença,
em que foi possível identificar as reivindicações argumentadas juridicamente presentes nas
petições iniciais, bem como as contestações e os fundamentos jurídicos da decisão e a
jurisprudência subjacente. Além disso, o tema foi abordado por alguns advogados
entrevistados.
Como resultado, aponta-se que a via judicial não foi apresentada como potencialmente
melhor do que a via negocial. Assim, apesar de as pessoas atingidas terem à disposição dois
meios para resolver o litígio (o judicial e negocial), ambos tinham valores aproximados, de
modo que a maior parte optou por fazer acordos extrajudiciais. Na via judicial, foi utilizado o
Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR), uma técnica prevista no CPC/2015, art. 976 e
seguintes, relacionada à adoção de precedentes judiciais, que consiste em uniformizar as
decisões com a mesma causa de pedir e objeto, cujos autores sejam distintos, a fim de manter
jurisprudências estáveis e coerentes, por meio da definição por tribunal de tese jurídica sobra
a qual recaia determinada repetição. Os argumentos utilizados para a inserção dessa técnica no
ordenamento legal brasileiro é evitar a chamada “jurisprudência lotérica”, ou seja, evitar
decisões muito diferentes feitas por juízes diferentes, para garantir segurança jurídica,
igualdade e agilizar a tramitação dos processos judiciais. Contudo, a forma como este
dispositivo foi usado sofreu críticas tanto de determinados grupos de advogados, como da
academia (RICHTER, 2020). A análise destas disputas é o objeto deste trabalho.
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INTRODUÇÃO
Em 2021, a ONU lançou oficialmente a “Década da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável” (também chamada de “Década do Oceano”), iniciativa destinada
a conscientizar a população mundial sobre a importância do oceano para a segurança alimentar,
regulação climática e outros serviços indispensáveis a existência humana, bem como mobilizar
entes públicos, atores privados e sociedade civil organizada em ações cujo objetivo é a
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promoção da saúde e da sustentabilidade dos mares. A ideia é “aprimorar a disponibilidade de
dados e fortalecer a gestão sustentável do oceano” (BEIRÃO; SANTOS, 2021).
Nesse cenário ganha destaque o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e
compromisso internacionalmente assumido pelo Brasil de implementar o ODS 14 e suas metas
em prol da proteção e utilização sustentável dos ecossistemas marinhos (Resolução A/Res
70/1, de 25.09.2015, da Assembleia Geral das Nações Unidas - Transformando nosso mundo: a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável). Destarte, considerando a importância e o
potencial econômico da área marítima que se encontra sob a jurisdição do Estado brasileiro
(Amazônia Azul)4, torna-se necessário analisar a compatibilidade do ordenamento jurídico
brasileiro com as metas do ODS 14 da Agenda 2030.
O Livro Branco de Defesa Nacional (BRASIL, 2020) define o conceito como:
Amazônia Azul – denominação dada à região que compreende a superfície do mar,
águas sobrejacentes ao leito do mar, solo e subsolo marinhos contidos na extensão
atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da Plataforma Continental
brasileira. Ela deve ser interpretada sob quatro vertentes: econômica, científica,
ambiental e da soberania.

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é verificar se a Política Nacional para os
Recursos do Mar (Decreto nº 5.377/2005) e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei
nº 7.661/1988) são suficientes para auxiliar na concretização das metas do ODS 14.
A pesquisa é bibliográfica, documental e exploratória investigativa. Quanto à
abordagem, esta é de natureza qualitativa. Emprega-se empregar o tipo jurídico-compreensivo
(ou jurídico-interpretativo) para analisar o problema jurídico em toda a sua complexidade
para, então, através do tipo jurídico-projetivo (ou jurídico-prospectivo) verificar premissas e
condições vigentes a fim de detectar tendências futuras no campo do Direito Ambiental
Brasileiro em relação a proteção e utilização sustentável dos biomas marinhos.

Essa região é rica em biodiversidade e em recursos minerais, sendo certo que as atividades relacionadas a
navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, extração de petróleo e gás natural demonstram sua
relevância econômica para o país (PEREIRA, 2019). A consciência do grande potencial econômico da
biodiversidade marinha da Amazônia Azul (com aplicações em diversas áreas, como, por exemplo, na produção de
fertilizantes, fármacos, cosméticos, biocombustíveis, biorremediação, defensivos agrícolas e anti-incrustantes)
implica em iniciativas voltadas à exploração e avanço tecnológico (SCOTON, 2020).
4
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em 2015, a ONU adotou a Agenda 2030 com a aprovação do documento “Transformando
Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Neste documento foram
fixadas 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas com a finalidade de
promover a prosperidade do planeta e da humanidade através da proteção da natureza e do
desenvolvimento sustentável. Entre estes ODSs encontra-se ODS 14 que trata da vida na água e
estabelece metas com a finalidade de promover a conservação e a utilização sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O Brasil
assumiu internacionalmente o compromisso de implementar a Agenda 2030 dentro do prazo
previsto.
No Brasil, para além da CRFB/88 e dos tradados dos quais o Estado brasileiro é
signatário, a base jurídica federal na qual o ODS 14 pode se apoiar é formada pela Política
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
(PNGC). O objetivo da PNRM é guiar o desenvolvimento sustentável das atividades de
exploração dos recursos marinhos vivos e não-vivos de localizados na Amazônia Azul em prol
do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Junta-se a este instrumento o Plano Setorial
para os Recursos do Mar (PSRM), cuja finalidade é estabelecer diretrizes e as prioridades do
setor em um determinado período. Atualmente está em vigor o X PSRM instituído através do
Decreto nº 10.544/2020.
O PNGC, por sua vez, tem por objetivo guiar o uso dos recursos vivos e não-vivos
localizados na Zona Costeira, evitando a degradação ou o uso indevido dos ecossistemas e
contribuindo para elevar a qualidade de vida da população, bem como protegendo patrimônio
nacional natural, histórico, étnico e cultural. O Decreto nº 5.300/2004 regulamenta a Lei nº
7.661/1988 que instituiu o PNGC.
RESULTADOS PRELIMINARES
A partir da análise preliminar, observou que, embora a PNMA e a PNRM sejam aplicadas
em todo o território marinho nacional, o PNGC, que é responsável por integrar a PNMA e a
PNRM, restringe-se a zona costeira. Ademais, existe previsão legal de instituição de Planos de
Gerenciamento Costeiros Municipais e Estaduais devendo existir harmonia entre eles. Sendo
certo que O PNGC estabelece apenas diretrizes básicas e que foi regulamentado pelo Decreto nº
5.300/2004, a efetivação de seus objetivos perpassa pela vontade política dos eventuais
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ocupantes do Poder Executivo e Poder Legislativo Estadual e Municipal, o que pode dificultar a
concretização das metas do ODS 14 no prazo previsto pela ONU.
A PNRM foi atualizada para se adequar à nova realidade dos mares. De acordo com o
Decreto nº 5.377/2005, a atual PNRM preocupou-se em observar a CRFB/1988 e legislação
nacional pertinente à matéria; a Política Marítima Nacional (Decreto nº 1.265/1994);
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (promulgada no Brasil através do Decreto
nº 99.165/1990); Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (promulgada
através do Decreto 2.519/1998); Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Agenda 21); Convenções da Organização Marítima Internacional sobre a
Prevenção da Poluição Marinha; Código de Conduta para a Pesca Responsável - FAO (vide
Instrução Normativa SEAP/PR n° 15/2008). Considerando que a Agenda 2030 tem finalidade
mais ambiciosa que a Agenda 21 (haja vista que a primeira possui 17 ODSs, enquanto a segunda
possui 8 ODMs – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) e que a PNRM estabelece diretrizes
gerais para a proteção e aproveitamento sustentável dos recursos marinhos, a concretização
das metas do ODS 14, embora algumas encontrem embasamento jurídico na PNRM, resta
dependente de outras iniciativas políticas voltadas a implementação de políticas públicas com
finalidades específicas.
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INTRODUÇÃO
Em agosto de 2019, as autoridades brasileiras registravam as primeiras machas de óleo
surgidas no litoral do Nordeste. No entanto, após exatos dois anos, muitas dúvidas ainda pairam
sobre o maior desastre marítimo da história do país: atingiu o total de 116 municípios do litoral
brasileiro, de modo a alastrar as manchas de óleo por 700 km da costa – isto é, entre os
municípios de São Luís, capital do Maranhão, até Serra, no estado do Espírito Santo –, deixando
um rastro de destruição praticamente incomensurável, na medida em que a dinâmica dos fatos
tem o potencial de acarretar danos com condão de se protraírem no tempo.
Conduzida por intensas transformações econômicas e sociais, a sociedade de risco
propicia o desenvolvimento de atividades que exercem maior pressão sobre o meio ambiente.
Em razão da dificuldade de reparação de danos ambientais – que, em muitos casos, revelam-se
irreversíveis –, é evidente a necessidade de adoção de medidas preventivas com fito de evitar e
minimizar desastres socioambientais. No entanto, o ineditismo que envolve este
derramamento de óleo na costa brasileira introduz elementos que ultrapassam a necessidade
de estabelecer mecanismos gerenciamento de riscos, na medida em que, até o momento, as
autoridades brasileiras não identificaram um possível responsável pelos danos causados.
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Nesse sentido, a problemática norteadora do presente trabalho pode ser resumida em
uma única questão: como garantir a reparação satisfatória quando da ocorrência de danos
anônimos em questões ambientais? Sem dúvidas, esse é um dos grandes desafios do direito
ambiental na sociedade de risco.
Feita uma breve demonstração da problemática, passa-se à análise da justificativa e
importância do tema nos dias atuais. Afinal, na sociedade risco, o desenvolvimento tecnológico
é mola propulsora da exaustão ambiental, o que se reflete no aumento de casos de significativa
degradação ambiental nos últimos anos e, invariavelmente, no aumento considerável da
judicialização das questões ambientais.
No entanto, o derramamento de óleo na costa brasileira é marcante dado ao caráter
anônimo do dano, o que traz novos e importantes contornos a um caso de grande relevância
nacional em razão da magnitude do desastre. Portanto, a perenidade do problema apresentado
e seus evidentes desdobramentos práticos reforçam a necessidade de um trabalho que não
funcione apenas como um estudo teórico, mas também como uma proposta para o tratamento
das questões levantadas.
O artigo terá por objetivo propor uma análise crítica à característica reativa da
responsabilidade civil no âmbito de desastres ambientais, para descobrir, por meio do estudo
do caso do derramamento de óleo na costa brasileira, quais são as ferramentas mais adequadas
para garantir uma resposta aos danos anônimos em questões ambientais. A partir desta análise,
procurar-se-á extrair conclusões que possam subsidiar o debate sobre a criação de fundos
especiais de indenização como alternativa diante de desastres ambientais complexos, de modo
a garantir cobertura securitária aos atingidos, além de desonerar a União, Estados e Municípios
na recomposição dos danos causados.
O método a ser utilizado para a realização do artigo será o qualitativo, sendo que a
pesquisa se dividirá em uma parte teórica (revisão de literatura e legislação), em uma parte
empírica (construção e avaliação do estudo de caso), e, por fim, a avaliação final das conclusões
que se podem extrair do caso concreto.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A responsabilidade civil e administrativa por lançamento de óleo e outras substâncias
perigosas em águas sob jurisdição nacional é do proprietário do navio ou de quem o represente,
nos termos do art. 25, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.966/2000. Aliás, o ordenamento jurídico
brasileiro igualmente estabelece a possibilidade de responsabilização penal do proprietário do

228

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

229

GT 3 – Alternativas para o Meio Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade
ANONIMATO E RESPONSABILIZAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA COSTA
BRASILEIRA

navio, nos casos de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme Lei nº
9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais). Na teoria, portanto, o responsável pelo derramamento
de óleo na costa deveria responder pelo custo da reparação in natura – por exemplo, como o
custeio da limpeza das praias e programas para preservação das espécies atingidas –, além de
indenizar os prejuízos causados à terceiros diretamente atingidos pelo derramamento de óleo,
tal como pescadores, comércio e população local, atividades relacionadas ao turismo etc.
O setor de transporte marítimo de petróleo e derivados sempre esteve sob os holofotes
quando o assunto é prevenção e reparação de danos ambientais. Em resposta às pressões da
opinião pública – principalmente em virtude de desastres protagonizados por grandes
petroleiras –, a indústria e a comunidade internacional passaram debater mecanismos que
pudessem reduzir incidentes relacionados ao transporte marítimo de óleo (ANTUNES, 2015, p.
199).
No entanto, embora seja signatário de alguns acordos multilaterais relacionados ao
transporte marítimo de óleo e substâncias derivadas, o Brasil não é parte da Convenção
Internacional para o Estabelecimento de um Fundo Internacional para a Compensação de
Danos Causados por Poluição por Óleo, instituída em 1971, com propósito de criar e gerir fundo
internacional para complementação do pagamento dos danos decorrentes da poluição por óleo
de responsabilidade do armador.
Nesse aspecto, nos casos em que os responsáveis pela contaminação não são
identificados ou encontrados, o sistema de fundos indenização representa uma alternativa
adequada à reparação dos danos causados, de modo a propiciar à própria coletividade garantia
suficiente diante da existência de riscos (SERRA VIEIRA, 2015, p. 162).
A socialização dos danos está intimamente relacionada com a atividade preventiva do
agente, o qual deve antever a ocorrência dos danos e adotar medidas para evitá-los ou para
assegurar a indenização devida às vítimas (DOS SANTOS, 2018, p. 184). Ao contrário de um
modelo individualista – no qual danos são suportados pelo indivíduo que lhes deu causa –, os
impactos são distribuídos entre os demais indivíduos e diluídos pela comunidade.
Com efeito, o Brasil não tem uma tradição relacionada à implementação de fundos
especiais de indenização e recuperação de danos, embora alguns fundos específicos tenham
sido criados nas últimas décadas (ANTUNES, 2015, p. 203), como é o caso do Fundo de Defesa
dos Direitos Difusos, instituído pelo art. 13 da Lei nº 7.347/1985.
O tema é objeto de ampla discussão doutrinária. A falta de regulação e a experiência
recente demonstram a necessidade do desenvolvimento de fundos específicos para reparação
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de danos causados por desastres antropogênicos – financiados por um percentual de royalties
sobre as atividades de risco –, a fim de que possam dar o devido suporte financeiro à
Administração Pública para atuação eficaz na reparação de danos decorrentes de desastres
(FERRAZ, 2018, p. 406).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de casos similares denota que apenas uma minuciosa investigação seria
capaz de encontrar um efetivo responsável pelos danos causados pelo derramamento de óleo
na costa e, consequentemente, responsabilizar o agente danoso. Ao que tudo indica, no entanto,
a tendência é que esse debate se prolongue ao longo de anos em diversos tribunais do país, sem
que as vítimas sejam amparadas de forma adequada.
O estudo do caso conduzirá à inevitável conclusão acerca da necessidade de criação de
mecanismos de reparação de danos produzidos por desastres antropogênicos, como é o caso
dos fundos especiais de indenização e recuperação de danos. Além de garantir uma resposta
rápida (tal como o problema exige) e adequada aos desastres ambientais, os sistemas
securitários representam mecanismos de pacificação social, além de mitigar os impactos
ambientais, econômicos e sociais que decorrem do desastre.
REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo geral realizar uma análise crítica da agenda da
energia limpa e da transição energética e os seus impactos para a América do Sul. Acreditamos
que o tema seja relevante em função da sua atualidade - estando também associado a outra
grande questão do nosso tempo, as mudanças climáticas - mas também em função da
abordagem proposta, que busca evidenciar o lado não tão sustentável da transição energética
em curso rumo a economias menos intensivas em carbono.
Argumentamos que a transição energética atual em escala planetária é uma dimensão
chave do combate às mudanças climáticas, contudo procuramos, através dos exemplos
apresentados ao longo do texto, apresentar problemas que vem surgindo com a expansão da
participação das fontes de energia renováveis no mundo.
Como objetivo específico, buscaremos compreender como os imperativos da atual
transição energética aterrissam nos territórios por meio de atividades extrativas e da expansão
da fronteira energética. Exploraremos o paradoxo presente no seio da atual transição
energética, no qual, para atender os imperativos desta, ecossistemas sensíveis e o território de
Graduado em Relações Internacionais no IRI/PUC-Rio e assistente de pesquisa no BRICS Policy Center. E-mail:
candidogra1991@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5102016216175731.
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comunidades são abertos para a exploração para a obtenção de materiais e matérias primas
específicas, bem como para a instalação de unidades geradoras de energia elétrica - o que vem
causando uma série de impactos socioambientais.
Utilizaremos como exemplos desse paradoxo, os impactos provenientes da exploração
de minerais críticos, da extração do pau-balsa e da construção de hidrelétricas na América do
Sul. No primeiro caso, discutiremos especificamente o papel do lítio na transição energética
atual, apresentando os impactos que a sua mineração em larga escala pode trazer para a
Argentina, a Bolívia e o Chile.
No segundo caso, abordaremos os impactos que a recente expansão da extração do paubalsa - um importante insumo para a fabricação de pás de turbinas eólicas - durante a pandemia
da Covid-19 trouxe para o Equador e o Peru, afetando comunidades de Povos Indígenas. No
terceiro caso, apontaremos os reveses associados com a opção pela construção de hidrelétricas
de grande porte na região, destacando alguns exemplos emblemáticos nos quais os impactos
socioambientais causados implicaram em sérios riscos a possibilidade de reprodução cultural
de uma série de povos indígenas.
Defenderemos ao longo do artigo que o direito ao território é uma condição fundamental
para que a reprodução cultural dos Povos Indígenas seja possível (BEGOTTI, 2018). Contudo,
argumentamos que esse direito não garante por si só a possibilidade de reprodução cultural,
esta deve ser fortalecida com mecanismos de democracia ambiental, a partir dos quais possam
decidir, e na pior das hipóteses se defender, de projetos e atividades econômicas altamente
impactantes e movidas por dinâmicas que muitas vezes são alheias ao território afetado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Parte fundamental do presente artigo é estabelecer a conexão entre o dano ambiental
causado pela exploração de minerais críticos, da extração do pau-balsa e da construção de
hidrelétricas na América do Sul e o impacto a modos de vida específicos. Para tal, mobilizaremos
o conceito de ecocídio com o intuito de demonstrar como a destruição de ecossistemas, a qual
as dinâmicas envolvidas nos três exemplos supracitados estão diretamente relacionadas,
impõem uma ameaça existencial aos Povos Indígenas. Dessa forma, buscaremos estabelecer um
nexo entre a destruição da natureza e o genocídio indígena, em função dos grandes desafios que
a degradação ambiental impõe sobre a manutenção do seu modo de vida e sua reprodução
cultural.
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O conceito de ecocídio desenvolvido por Polly Higgins, pode ser entendido como a
extensa perda, degradação ou destruição de ecossistemas de um determinado território, que
implica em impactos significativos na vida de seus habitantes (HIGGINS et. al, 2013, p. 257).
Tais impactos ambientais em casos extremos podem inviabilizar a reprodução cultural de
determinadas comunidades que dependem de um ambiente saudável para a manutenção do
seu modo de vida.
RESULTADOS PRELIMINARES
Até o momento, foram encontrados dados que apontam para a intensificação da
exploração do Pau-Balsa na fronteira Equador e Peru, que já vem afetando negativamente o
território do povo Wampi, no Peru (CAZAR, 2021). Essa intensificação tem sido impulsionada,
sobretudo, pela aceleração do processo de transição energética na China, que vem aquecendo
a demanda pela matéria prima das pás das turbinas eólicas.
No caso da construção de hidrelétricas, por exemplo, a alteração do curso e da vazão de
rios para a sua construção afeta a atividade de pesca e o transporte de comunidades indígenas.
O reservatório das usinas, mesmo que reduzido, por vezes, alaga áreas sagradas para
determinados Povos Indígenas, como é o caso do complexo de hidrelétricas do Rio Teles Pires,
que destruíram espaços sagrados para os povos Kayabi, Apiaká e Munduruku, como Cachoeira
das Sete Quedas e o Morro dos Macacos.
Além desse caso, podemos citar os exemplos de Belo Monte, no Brasil, e de Coca Codo
Sinclair, Equador. Em função da instalação de Belo Monte e do desmatamento que ela suscitou,
ocorreram alterações importantes na vazão do Rio Xingu na região do Alto Volta (SILVA, 2019).
Tais modificações afetaram a pesca e, consequentemente, a segurança alimentar dos povos
Arara, Pakaranã e Juruna, que vivem, respectivamente, nas Terras Indígenas Cachoeira Seca e
Apyterewa e Paquiçamba3, além de comunidades ribeirinhas. Já na instalação da hidrelétrica
equatoriana, simplesmente, a cachoeira mais alta do Equador sumiu.

3Para

mais
informações,
ver:
<https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/xingu_o_rio_que_pulsa_em
_nos.pdf>. Acesso em: 15 de julho de 2021.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

234

GT 3 - Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade.
Cândido Grinsztejn Rodrigues d’Almeida & Vinicius Modolo Teixeira

REFERÊNCIAS
BEGOTTI, Rodrigo. A. Assegurar o direito à terra é essencial para proteger a rica diversidade

cultural e biológica dentro das Terras Indígenas. Comciencia. Artigo Dossiê 218. 13 de julho de
2021. Disponível em: <https://www.comciencia.br/assegurar-o-direito-a-terra-e-essencialpara-proteger-a-rica-diversidade-cultural-e-biologica-dentro-das-terras-indigenas/>. Acesso
em: 15 de jul. 2021.
HIGGINS, P., Short, D., South, N. Protecting the Planet: A Proposal for a Law Ecocide. Crime Law
and

Social

Change.

Londres.Vol.

59.

251–66.

2013.

Disponível

em:

<https://www.researchgate.net/publication/257552825_Protecting_the_planet_A_proposal_f
or_a_law_of_ecocide/>. Acesso em: 10 de jul. 2021.
JONES, Adam. Genocide: A Comprehensive Introduction. New York: Routledge. 2017.
CAZAR, Diego, B. Alerta Roja: La fiebre de la madera balsa en Ecuador ya es detectada por los

satélites.

Mongabay,

julho

de

2021.

Disponível

em:<https://es.mongabay.com/2021/07/madera-balsa-ecuador-deforestacion-amazonia/>.
Acesso em: 10 de jul. 2021.
SILVA, Elielson. Belo Monte e Belo Sun: O desenvolvimento triunfalista e violência que afunda

a região amazônica em degradações. Instituto Humanitas Unisinos, 2019. Disponível
em:<http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/593064-belo-monte-e-belo-suno-desenvolvimentismo-triunfalista-e-violento-que-afunda-a-regiao-amazonica-emdegradacoes-entrevista-especial-com-elielson-silva> Acesso em: 15 de jul. 2021.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

235

GT 3 - Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade
A INSUFICIÊNCIA DOGMÁTICA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR AÇÃO CAUSADORA DE DANOS AO MEIO AMBIENTE
EM CONTRATOS PÚBLICOS

A INSUFICIÊNCIA DOGMÁTICA JURÍDICA DA
RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR AÇÃO CAUSADORA DE
DANOS AO MEIO AMBIENTE EM CONTRATOS PÚBLICOS
Marcelo Vituzzo Perciani1

Grupo de Trabalho 3 – Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da
sustentabilidade
Palavras-chave: Direito ambiental; Responsabilidade civil; Direito de danos; Materiais e
serviços sustentáveis.
INTRODUÇÃO
A responsabilidade civil no Brasil tem origem no Código Criminal de 1830, que
objetivava a reparação civil de danos baseada na culpa. O desenvolvimento econômico
apresentou um cenário de novas relações sociais, em que a responsabilidade baseada na culpa,
já não era suficiente para a reparação de danos. O risco das atividades econômicas passa a ser
latente e de difícil controle. A demonstração da culpa do autor, por parte da vítima, tornou-se
praticamente impossível diante da desigualdade existente nas relações comerciais,
permanecendo os autores abrigados nas tradicionais cláusulas de exclusão de responsabilidade
objetiva. A responsabilidade, que antes surgia em decorrência de atividades ilícitas, passa a ter
como causa atividades lícitas, na maioria das vezes sem a culpa do causador do dano.
Igual evolução ocorreu na responsabilização civil do Estado, prevalecendo inicialmente,
a teoria da irresponsabilidade. Em um segundo momento, a doutrina passou a reconhecer a
responsabilidade estatal por culpa do servidor público, e depois na culpa administrativa ou
culpa do serviço. Logo após, houve o entendimento da responsabilização pela falta do serviço.
A demonstração de culpa em todos os casos mostrou-se insuficiente e, a doutrina passou a
basear a responsabilidade estatal na teoria do risco administrativo e na teoria do risco integral,
adstritas à comprovação do dano e demonstração do nexo causal. Assim, fundamentada na
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teoria do risco, a responsabilidade do Estado apresenta-se atualmente como responsabilidade
objetiva (MEDAUAR, 2018, p. 366), carecendo novamente de uma evolução que abarque as
novas relações.
A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova modalidade de responsabilidade, a
ambiental, fundada no princípio da solidariedade social. Atualmente a responsabilidade
ambiental é erroneamente aplicada com os fundamentos da responsabilidade civil objetiva. Por
ser uma responsabilidade constitucional, com fundamento próprio no princípio da
solidariedade, deve possuir seus próprios pressupostos. A insuficiência dogmática jurídica
desta nova modalidade, que deve ser construída a partir de elementos próprios, tem
beneficiado os causadores de danos ao meio ambiente. Dentre eles o Estado, como um grande
consumidor de produtos e serviços que causam danos ambientais, porém raramente é
responsabilizado.
Diante da insuficiência dogmática jurídica demonstrada, o estudo do tema ganha
importância na reparação dos danos ambientais, principalmente aqueles causados pelo Estado,
por meio das contratações públicas.
O objetivo do trabalho é demonstrar que, em virtude da utilização errônea de
fundamentos de responsabilidade objetiva para a responsabilização ambiental, o Estado como
um grande consumidor, e degradador do meio ambiente, raramente é responsabilizado pelas
más escolhas de produtos e serviços, contratados para a manutenção de suas atividades.
Será utilizada a pesquisa bibliográfica e a análise jurisprudencial, a fim de se verificar os
fundamentos de responsabilização do Estado por danos ambientais nas contratações públicas.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A concepção de responsabilidade ambiental na atualidade é

baseada na

responsabilidade civil objetiva, com fundamentos emprestados do Código Civil de 2002. Porém,
a responsabilidade ambiental é matéria constitucional, e deve ter o seu próprio regime de
aplicação, sob pena do autor do dano não ser responsabilizado, escudando-se em excludentes.
Antunes (2021, p. 366) afirma que “a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de status constitucional.”
O §1º da Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê
responsabilidade independente de culpa ao poluidor que cause danos ao meio ambiente ou a
terceiros. Porém, o dispositivo legal, criado antes mesmo da Constituição Federal de 1988, é
insuficiente para a responsabilização ambiental. A presunção de culpa, corolário da

236

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES

237

GT 3 - Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade
A INSUFICIÊNCIA DOGMÁTICA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR AÇÃO CAUSADORA DE DANOS AO MEIO AMBIENTE
EM CONTRATOS PÚBLICOS

responsabilidade objetiva, que também deve ser característica de uma nova ordem de
responsabilidade, induz os operadores do direito a darem tratamento civil às questões de
responsabilidade ambiental.
Outro aspecto que deve ser debatido é a existência de um dano concreto ao meio
ambiente para que haja a responsabilização civil objetiva, independente de culpa (CARVALHO,
2008, p. 78). Há a necessidade da transição do risco concreto para o risco abstrato, para o
tratamento das questões ambientais, que possuem em sua maioria complexidade na
identificação dos pressupostos. Nesse sentido leciona Carvalho (2008, p.78):
Estes riscos apresentam uma complexidade potencializada (eco-complexidade) no que
diz respeito à identificação dos agressores, à determinação temporal dos efeitos da
degradação, às dimensões de seus efeitos, ao número de atingidos (gerações futuras) e,
sobretudo, às condições de atribuição das relações de causalidade.

Conforme o art. 3º, II da Lei nº 6.938/81, o ordenamento jurídico brasileiro conceitua o
dano ambiental como a “(...) degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das
características do ambiente”, mas muitos danos ao meio ambiente são de difícil caracterização
se tratados isoladamente, como ocorre rotineiramente em diversas atividades estatais e
empresariais. Oliveira (2016, p. 70), pesquisando sobre casos de derramamento de óleo no mar
alerta:
Nesse sentido, a jurisprudência, em decisão recente, aplicou o Princípio da
Insignificância, por reputar que a quantidade de vinte litros de óleo diesel lançada no
oceano não teria sido suficiente para causar desequilíbrio ao meio ambiente, vez que
não se constatou a morte de espécies da fauna ou flora marinha.

A falta de instrumentos jurídicos capazes de responsabilizar os autores de danos
ambientais tem contribuído para que as vítimas, muitas vezes a coletividade, fiquem sem a
devida reparação. Além disso, a ineficiência do sistema desestimula os autores de tomarem
ações de prevenção a estes danos.
O Estado é um grande consumidor de produtos e serviços, além de ser o responsável,
juntamente com a coletividade, de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Apesar
da disponibilidade no mercado de diversos produtos e serviços desenvolvidos dentro de
padrões ambientais sustentáveis, em virtude da insuficiência dogmática jurídica na
responsabilização do autor por danos ambientais futuros, especialmente o Estado, são parcas
as ações que promovem contratações públicas ambientalmente sustentáveis. Nesse sentido, o
Estado se torna um grande degradador ambiental frente a insuficiência normativa existente.
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RESULTADOS PRELIMINARES
A degradação ambiental é um tema amplamente discutido na atualidade, após a
sociedade tomar conhecimento que a busca pelo desenvolvimento econômico tem causado
grandes danos ao meio ambiente. Diversas são as soluções existentes para se evitar as
consequências desse fenômeno. Apesar de ser o responsável pela condução das ações de
preservação do meio ambiente, o Estado, por meio de suas contratações, tem contribuído para
o agravamento do problema, principalmente para o dano ambiental futuro.
A responsabilidade ambiental é uma importante ferramenta da preservação do meio
ambiente para as futuras gerações, porém, tem sido utilizada com fundamentos emprestados
da responsabilidade civil objetiva, demonstrando assim a atual insuficiência dogmática jurídica
na aplicação do instituto constitucional. O reconhecimento das excludentes de ilicitude, a
obrigatoriedade da relação de nexo causal, e a necessidade de demonstração do dano concreto,
usados por analogia na falta de institutos próprios do direito de danos, são obstáculos à
responsabilização ambiental constitucional.
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INTRODUÇÃO
A constitucionalização da tutela ambiental é o indicativo da importância do tema e da
necessidade de criação de um sistema normativo que possibilite a proteção ambiental. Nesse
sentido, o endurecimento das regras para prevenção e reparação dos danos ambientais se
tornou imperativo.
O presente trabalho tem por objetivo a análise do sistema de responsabilidade civil
objetiva por danos ambientais instituído pela Constituição Federal e a Política Nacional do Meio
Ambiente – PNMA (Lei 6.938/81).
Além da importância sociojurídica do meio ambiente, as dificuldades de especificação
do causador do dano ambiental, de comprovação do nexo de causalidade, da valoração e da
reparação do dano, colocam a responsabilidade civil por dano ambiental em patamar diferente
da responsabilidade civil tradicionalmente conhecida.
O presente estudo partirá da pesquisa bibliográfica sobre a posição de eminentes
doutrinadores de responsabilidade civil e Direito Ambiental acerca da possiblidade da
aplicação da teoria do risco integral à responsabilidade civil por danos ambientais e,
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posteriormente, procederá com a análise jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ
sobre o tema.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Não há dúvidas que a modalidade de responsabilidade civil por danos ambientais é a
objetiva. Tanto a Constituição Federal (art. 225, § 3º) quanto a Política Nacional de Meio
Ambiente (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81) deixam claro esse entendimento.
Entretanto, a responsabilidade civil por danos ambientais tem características específicas
que a diferem da responsabilidade civil tradicionalmente conhecida e que, em última análise,
exige um tratamento diferenciado.
A primeira característica é a dificuldade de definição do que é o dano ambiental. Como
bem aponta o Professor Antunes, “não existe um critério para fixação do que, efetivamente,
constitui o dano ambiental e como este deve ser reparado.” (ANTUNES, 2010, p.247).
Nessa tentativa de conceituação, o Ministro Herman Benjamin define o dano ambiental
como “qualquer alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de quaisquer recursos
naturais, afetando adversamente o homem e/ou a natureza” (1998, p. 48). Ou seja, qualquer
modificação negativa no meio ambiente está inserida dentro do espectro do dano ambiental.
Ao contrário do dano comum, o dano ambiental tem como característica a difusividade,
ou seja, “o dano ambiental afeta, necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas, mesmo
quando alguns aspectos particulares da sua danosidade atinge individualmente certos sujeitos”
(MILARÈ, 2020, p.423). Não poderia ser diferente já que recai sobre um bem de uso comum do
povo. Pela dificuldade de precisar quem são as vítimas pertencentes a essa “coletividade”,
também é difícil sua reparação, sendo esta outra característica do dano ambiental.
Além disso, no caso de danos ambientais, uma das principais dificuldades é a verificação
da relação de causa e efeito de determinada atividade e os danos causados (nexo de
causalidade). O dano ambiental “pode ser resultado de várias causas concorrentes, simultâneas
ou sucessivas, dificilmente tendo uma única e linear fonte” (BENJAMIN, 1998, p. 44).
A situação é agravada, pois a legislação brasileira não faz diferenciação entre causa
principal, acessória e concausa. O que, no fim, dificulta estabelecer quem deu causa ao dano e
qual a proporção de responsabilidade de cada agente.
Por último, vale ressaltar a dificuldade de valorar o dano causado. No estágio atual de
conhecimento nem sempre é possível calcular a totalidade do dano ambiental, que muitas vezes
tem reflexos a longo prazo difíceis de serem previstos (MILARÉ, 2020, p.424).
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Todas essas características do dano ambiental resultam na dificuldade de sua reparação.
Isso não quer dizer que ela não exista. A reparação existe, mas nem sempre se mostra
satisfatória, visto que precisa ser encarada também pelo viés preventivo, de forma a estimular
que os agentes causadores de danos procurem formas menos perigosas para o exercício de sua
atividade. Por esse motivo, os institutos tradicionalmente conhecidos da responsabilidade civil
tiveram de ser alterados, a fim de terem um enfoque maior na prevenção de danos futuros, sem
deixar de lado a reparação dos danos já causados (MACHADO, 2013, p.409).
Os princípios da precaução e prevenção representam as maiores dificuldade de
adequação da responsabilidade civil tradicional à responsabilidade civil por danos ambientais,
pois tradicionalmente a responsabilidade civil é destinada à reparação e não à prevenção dos
danos (BENJAMIN, 1998, p. 8).
Tais princípios acima elencados demostram a especificidade da responsabilidade civil
por danos e ambientais, que justifica não somente a possibilidade de aplicação da teoria do risco
integral, que é a modalidade mais gravosa de responsabilidade civil, mas também sua
autonomia da responsabilidade civil tradicional. Dessa forma, o agente causador do dano não
será eximido de repará-lo nem mesmo nos casos onde seria possível a aplicação das
excludentes de responsabilidade– culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
Assim, o simples fato de exercer determinada atividade é suficiente para surgir a
obrigação de indenizar eventuais danos. A justificativa se baseia no próprio risco ao meio
ambiente pela atividade desenvolvida, sendo irrelevante o modo ou quem deu causa ao dano.
Sérgio Cavalieri Filho sustenta a possiblidade de aplicação da teoria do risco integral,
visto que a proteção ambiental é uma causa excepcional e que seria impossível a aplicação da
Política Nacional de Meio Ambiente caso fosse possível a aplicação do caso fortuito e força
maior como excludentes de responsabilidade civil (2019, p. 241).
Nesse ponto de vista, o ministro Herman Benjamin admite a adoção da teoria do risco
integral para a proteção do meio ambiente, pois “se o evento ocorreu no curso ou em razão de
atividade potencialmente degradadora, incumbe ao responsável por ela reparar eventuais
danos causados, ressalvada sempre a hipótese de ação regressiva” (1998, p.8)
O objetivo da legislação mais dura não é desestimular o exercício de determinadas
atividades, que muitas vezes são essenciais ao país, mas sim garantir que qualquer dano ao
meio ambiente seja totalmente reparado.
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Além do entendimento doutrinário demonstrado, a jurisprudência do STJ converge para
o mesmo sentido. No julgamento do REsp. 1.114.398/PR, paradigma para o Tema Repetitivo
438 do STJ, a seguinte tese foi firmada:
A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de
responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da
responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, §
1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio
do poluidor-pagador.

Diversos outros julgados têm sido decididos da mesma maneira, de forma que a
jurisprudência do STJ já é bastante consolidada no sentido da aplicação da teoria do risco
integral na responsabilidade civil por danos ambientais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos afirmar ser deveras bem desenvolvida a legislação brasileira para a tutela do
meio ambiente. A constitucionalização do meio ambiente como bem de uso comum do povo, a
partir da Constituição Federal de 1988, demostra que a importância da matéria está sendo
tratada com o devido cuidado.
Todavia, foi preciso que a responsabilidade civil se adaptasse à matéria ambiental, de
forma que a proteção fosse mais eficaz e, em alguns casos, se mostrasse como uma verdadeira
forma de prevenção. Por esse motivo é que a responsabilidade civil por danos ambientais tem
se mostrado como uma forma autônoma da responsabilidade civil tradicionalmente conhecida.
Desta forma, um dos principais objetivos dessa nova modalidade de responsabilidade
civil é evitar a ocorrência do dano, pois caso este venha a acontecer o fardo a ser suportado será
pesado, com a aplicação da teoria do risco integral, conforme tem cada vez mais se solidificado
a jurisprudência do STJ.
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INTRODUÇÃO
As mudanças do clima causadas por fatores antrópicos e seus efeitos negativos para o
meio ambiente e para a humanidade, que têm sido verificados nas últimas décadas,
representam uma das maiores ameaças e desafios da atualidade. Isto porque o aumento das
temperaturas e da intensidade e frequência de eventos climáticos extremos têm afetado de
maneira grave a vida das pessoas, motivo pelo qual tais eventos já vêm sendo tratados como
“emergência, crise ou colapso climático”, como, por exemplo, o jornal The Guardian que, em
2019, atualizou seu guia de estilo, passando a utilizar tais expressões com base em
considerações de cientistas climáticos da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Met
Office, o serviço de meteorologia britânico.
Por conta desses fatos, a atuação da sociedade civil organizada tem se intensificado no
mundo, especialmente em iniciativas que buscam proteger áreas naturais, fiscalizar atividades
poluidoras, influenciar o desenvolvimento de marcos normativos e articular a luta dos
defensores socioambientais.

Mestre em Sistemas de Gestão, com área de concentração em meio ambiente, na Universidade Federal
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro (UFF/LATEC). Pós-Graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola
Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (ESMP SP). Pós-Graduada em Direito Penal pela
Universidade Cândido Mendes (UCAM), Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (FADUSP). E-mail: aovmolina@gmail.com Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8281326919102888.
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Assim, como consequência desses fatos, houve o avanço da legislação climática na
maioria dos países ao redor do mundo, tendência que se intensificou após o Acordo de Paris de
2015, pela necessidade da redução de emissões de gases de efeito estufa nos parâmetros
constantes do referido Acordo e para a adoção imediata de medidas de adaptação e de
resiliência.
Embora a criação de legislação climática signifique uma grande evolução, ela não
necessariamente se traduz como efetiva proteção climática, o que vem criando oportunidades
para o surgimento de novos mecanismos e espaços de atuação nos níveis institucional e
jurídico, com foco na proteção dos direitos humanos.
No âmbito desses novos mecanismos encontram-se os litígios climáticos, que se
apresentam como uma possibilidade estratégica na luta contra a mudança do clima, favorável
à defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, que têm sido utilizados, cada vez mais, por
organizações da sociedade civil em âmbito internacional.
Destaca-se, ainda, que a importância dos litígios climáticos está ligada diretamente com
Objetivo 13 da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que trata sobre “Ação
contra a mudança global do clima” (ODS 13 da Agenda 2030).
Alinhado à essa tendência, o litígio climático de mitigação vem sendo utilizado com
vistas a proporcionar o controle judicial de políticas públicas climáticas”, com o
reconhecimento ao Judiciário da possibilidade de atuar não apenas para estancar ações
abusivas, mas também para corrigir omissões consideradas desproporcionais da
Administração Pública em relação ao combate às mudanças do clima. Isto se verifica em vários
exemplos de sucesso no âmbito internacional, como no caso Urgenda Foundation v. State of the

Netherlands.
Desse modo, um exemplo de pedido em litígio climático de mitigação é provocar o
Estado Juiz para que ele determine ao Estado Legislador ou ao Estado Administrador que
cumpra, mediante a elaboração de leis ou o seu efetivo cumprimento, caso a lei exista, para
atendimento ao compromisso mundial de redução das emissões de gases de efeito estufa e ao
incentivo à produção das energias renováveis, com a aplicação dos princípios da precaução e
da prevenção visando evitar danos ambientais relacionados à crise climática ocasionada por
fatores antrópicos e, assim, promover o princípio do desenvolvimento sustentável.
Porém, o deferimento pelo Poder Judiciário de pedido similar ao exemplo mencionado,
em litígio climático de mitigação, suscita o debate acerca da discricionariedade da instância
administrativa e política na formulação de políticas públicas e na tomada de decisão sobre
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proteção ao clima; a separação de poderes; a extensão da intervenção jurisdicional e o grau de
deferência judicial a ser conferida às demais instituições.
Neste trabalho será realizada a análise das razões contidas na decisão do precedente do
Direito francês, conhecido como “caso do século”: Associação Oxfam França e outros v. França
e, se buscará levantar, por meio de busca simples, no site dos Tribunais Superiores brasileiros
(STF e STJ), a existência de decisão similar, em relação ao tema.
Por conta do contexto referido, também no Brasil há a tendência de incremento dos
litígios climáticos de mitigação, diante da grande relevância do tema crise climática para a
sustentabilidade, razão pela qual entende-se importante o debate prévio da questão sobre a
possibilidade de o Poder Judiciário brasileiro criar obrigação de regulamentar ao Poder
Legislativo, ou, obrigação de implementar a norma posta ao Poder Executivo, ou se estaria
ultrapassando os limites permissíveis para sua atuação.
Para responder à referida questão, a metodologia empregada na pesquisa exploratória
é inicialmente teórica, por meio de revisão bibliográfica. Entretanto, no decorrer da
investigação, ela se mostrará empírico-documental, visto que haverá a necessidade de análise
do julgado escolhido da Corte Francesa e do eventual julgado existente similar dos Tribunais
Superiores brasileiros.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para responder ao problema proposto sobre os limites de atuação do Poder Judiciário
e a sua capacidade atual de ser um possível caminho para o alcance do ODS 13 da Agenda 2030,
serão analisadas as razões contidas na decisão proferida no emblemático caso Associação

Oxfam França e outros v. França (2021), bem como será escolhido um julgado similar, dos
Tribunais Superiores brasileiros (STF e STJ), se houver, para cotejo das decisões. O julgado
brasileiro similar, se houver, será levantado no período de 2019 até o momento. Havendo ou
não julgado brasileiro similar para cotejo, será realizada análise mediante a aplicação da
produção da doutrina brasileira que for localizada sobre o núcleo do problema, com a
verificação da existência de eventuais diferenças entre as razões de decidir.
Com base no resultado da análise referido, será realizada a correlação com a previsão
constitucional ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e aos direitos
humanos, que são normas protetivas da dignidade de todos os seres humanos, bem como sua
relação com o Estado e as obrigações recíprocas, além de análise da disposição constitucional
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relativa à separação dos poderes (artigo 2o. da Constituição Federal) para se chegar a uma
conclusão sobre a questão.
RESULTADOS PRELIMINARES
Com base no que foi desenvolvido no trabalho, verifica-se como resultados preliminares
da investigação que a análise do precedente do Direito Comparado mencionado, e, a eventual
comparação com decisão similar proferida por Tribunal Superior brasileiro (STF e/ou STJ),
pode trazer subsídios e lançar luzes para o debate do problema proposto, considerando que
cada Estado possui seu sistema jurídico próprio, que deve ser observado, seguindo a técnica
jurídica relativa aos limites do controle judicial brasileiro em relação às políticas públicas
brasileiras, em especial a climática.
Nessa linha, em se concluindo pela impossibilidade de atuação similar ao da Corte
francesa, pode-se refletir sobre o que pode ser aprimorado para que o Brasil, por meio do Poder
Judiciário, possa contribuir ainda mais, no âmbito de suas atribuições constitucionais e
respeitando as atribuições dos demais Poderes, para o atendimento às orientações do ODS 13
da Agenda 2030 (Ação Contra a Mudança Global do Clima - Tomar medidas urgentes para
combater a mudança do clima e seus impactos).
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INTRODUÇÃO

A pandemia do vírus SARS-CoV-2, provocador da COVID-19 impactou o mundo de
maneira abrupta, fazendo com que fosse necessária uma resposta rápida e eficaz à doença,
impedindo que o patógeno se alastrasse e levasse vários a óbito. Ainda no início de 2020, antes
mesmo que a Organização Mundial da Saúde decretasse estado de pandemia em março, existia
no Brasil pouca preocupação de fato com a doença e seu potencial, apesar da Lei 13.979/2020
promulgada em 06 de fevereiro, que previa medidas possíveis e nada mais. Para além do
Carnaval, cuja crítica, mesmo cabível, não é objeto aqui, o país ainda tardou a tomar
providências mais efetivas. O surgimento de animosidade entre as diferentes esferas federais,
bem como entre o Executivo e os demais Poderes, apenas tornou mais dificultoso o processo
organizacional para combate da pandemia. Enquanto o Presidente da República vinha a público
para desencorajar medidas restritivas como isolamento social e quarentena (ambos já
previstos na Lei nº 13.979/2020), prefeitos e governadores adotavam táticas diferentes.
Diante de tamanha crise, muitas pessoas vieram a óbito e tantas outras desenvolveram
sequelas. Porém, nem tudo pode ser simplesmente atrelado como infortúnio de uma doença
imprevisível e incontrolável, sendo necessário falar de responsabilidade pelos danos. Para
abordar isso de forma um pouco mais concreta, tem-se em discussão a construção de hospitais

1
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de campanha por parte do Estado do Rio de Janeiro prevista na Lei Estadual nº 8825/2020.
Mesmo que seja apenas uma de muitas medidas adotadas no biênio 2020/2021, ela atende
perfeitamente a algumas provocações razoáveis além das ilicitudes administrativas
investigadas. A questão a ser discutida se dá justamente pela falha na construção de todos os
hospitais prometidos e sua gestão, sem deixar de mencionar os efeitos disso, como a
mortalidade elevada. No fim, esse recorte serve ao propósito de facilitar o aprofundamento da
matéria sem prejudicá-la, contribuindo para uma discussão maior, que se reflete em dois
questionamentos: É possível responsabilizar o Poder Público pelos diferentes danos causados
pela pandemia de COVID-19? Até que ponto a imprevisibilidade de um evento tal qual uma
pandemia serviria ou não como elemento excludente de responsabilidade?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A abordagem dessa pesquisa necessita primeiramente estabelecer a problemática
central envolvendo a execução da Lei Estadual nº 8825/2020 que determinou a construção dos
hospitais de campanha. No que diz respeito à lei mencionada, trata-se de uma Lei Ordinária do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, elaborada com o objetivo de auxiliar no tratamento da
população portadora da COVID-19 por meio da construção de hospitais de campanha e da busca
ativa de casos suspeitos (RIO DE JANEIRO, 2020, art. 1º e art. 3º §1º). Esse planejamento se
manteria enquanto durasse o Plano de Contingência do Novo Coronavírus pela Secretaria de
Estado da Saúde, pactuado na Deliberação CIB-RJ nº 6.118/2020.
Apesar do louvável plano para evitar a repetição de cenas vistas em todo o mundo, nem
tudo se deu conforme planejado. De todos os hospitais a serem construídos pelo Estado, apenas
dois abriram efetivamente para o atendimento, sendo eles Maracanã e São Gonçalo2. Não
obstante, o Secretário de Saúde do Estado anunciou o encerramento das atividades nos
hospitais de campanha ao julgar que a pandemia já estava sendo controlada, com a baixa dos
casos ainda na metade do ano de 2020. Contudo, conforme apontado por especialistas e pela
observação de outros países na época, era apenas um recuo antes de uma segunda onda,
evidente no gráfico de internações apresentado pela própria Secretaria de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro:

2

A unidade de Leblon foi realizada por iniciativa privada e a única entregue no prazo.
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Gráfico 01 - Internações novas diárias de casos suspeitos e confirmados de infecção por
COVID-19 em UTIs Adulto por tipo de hospital.

Fonte: Relatório COVID-19 Epimed Solutions 12/01/2021 (RIO DE JANEIRO, 2021)

A COVID-19 poderia ser encarada como uma situação excepcional, um fenômeno
natural, imprevisível e inevitável, o que implicaria em admitir que o Estado não seja
responsabilizado por eventuais danos. Contudo, isso não basta no caso em questão, pois não é
um excludente irrestrito e não apenas pode, mas deve gerar responsabilização dentro de
determinados cenários (BISNETO, 2021, p. 72). Considerando que o Estado responde de
maneira objetiva com base na teoria do risco administrativo prevista na própria Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), tem-se: 1 – Conduta omissiva do Estado ao não construir os
hospitais prometidos; 2 – Dano nas mortes decorrentes da falta de leitos da rede pública, 44%
dos óbitos segundo levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (SANCHES, 2020).
Restaria tão somente o exame do nexo de causalidade, cuja discussão não é simples. Todavia,
adotando a conditio sine qua non, mesmo que incerto se as mortes teriam sido de fato evitadas,
as muitos teriam ao menos recebido o devido atendimento legal (BRASIL, 1988, art. 196).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa apresentada não é exaustiva em seus argumentos, considerando-se o fato de
que muitos fatores ainda estão sendo descobertos e necessitam de exploração. Apesar disso,
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resta evidente que a defesa da pandemia como algo imprevisível e incontrolável não é suficiente
para isentar o Estado de sua responsabilidade ao causar danos, sobretudo, por omissão. Quando
o conhecimento acerca dos altos índices de contaminação já existe, assim como a ciência das
capacidades da rede pública de saúde e há meios para controlar, ou melhor, amenizar os danos,
não o fazer sem justificativa cabível traduz-se em dano por omissão e deve incorrer em
responsabilidade por parte do causador, o Poder Público.
Mesmo que se considere a existência de investigações em curso, não basta abordar a
responsabilidade administrativa, mas deve também haver a responsabilidade pelos danos
causados à sociedade. Responsabilizar o Estado não se trata de uma extrapolação legal, mas do
fiel cumprimento da lei, evitando que o mero entendimento de que a pandemia é imprevisível
signifique admitir que os resultados dela e das ações do Poder Público seriam igualmente
imprevisíveis. Mesmo que não se tivesse certeza dos números, havia um risco aceito. Seria
irrazoável pressupor que o Estado do Rio de Janeiro seja responsável por todos os danos
ocorridos na pandemia, considerando-se sobretudo o estabelecimento do nexo causal. Contudo,
conforme visto até aqui, seria igualmente descabida a exclusão absoluta de sua culpa, em que
pese suas ações e omissões, um raciocínio que pode ser estendido a outros entes sem prejuízo.
REFERÊNCIAS
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SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS
Alexandre Silva de Souza1

Grupo de Trabalho 3 – Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da
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Palavras-chave: Ambientalismo; Vigilância; Controle; Sociedade; Tecnologia de Vídeo.
INTRODUÇÃO
O intuito deste trabalho é observar uma relação entre o uso de tecnologia de imagens
em vídeo e o controle por parte da sociedade civil organizada de atividades que estejam
gerando prejuízo ambiental. Por essa perspectiva, busca-se analisar o uso por parte da
sociedade de técnicas de vigilância e gravação de vídeos como forma de autoproteção quanto a
violações de seus direitos. Trata-se da tomada, por parte do cidadão, de técnicas de controle
que historicamente vinham sendo utilizadas por parte do Estado (FOUCAULT, 1987; idem,
2008).
O Estado ao utilizar-se da vigilância busca realizar o domínio sobre os corpos em um
determinado território. Essa técnica, em virtude do avanço tecnológico, pode ser apropriada
por parte do cidadão para os mais diversos fins. A realização de registros em vídeo pode ser
utilizada como provisão que venha garantir direitos em face de eventuais violadores. Tais
direitos podem ser opostos ao violador em eventuais ações judiciais, podem, se fornecidas aos
órgãos estatais, ser instrumento probatório para instruir investigações nas searas criminal e
administrativa, e também podem ser utilizadas como estratégia de advocacy, utilizando-se para
isso a força dos meios de comunicação tradicional ou até mesmo a publicação pessoal na web
ou em redes sociais.
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No que se refere especificamente ao tema em questão está a possibilidade de que tal
utilização da tecnologia de vídeo não ocorra apenas na defesa de direitos individuais, mas
também na proteção de interesses da coletividade tais quais os relativos a um meio-ambiente
sustentável. Isso se encaixaria na possibilidade cidadã da luta por interesses transindividuais
em uma espécie de autodefesa de direitos humanos que ultrapassam os direitos exclusivos do
indivíduo que produz as imagens.
A importância da temática diz respeito ao fato de que a tecnologia de imagens, que já é
bastante familiar às pessoas, tornou-se virtualmente onipresente em virtude do acoplamento
entre câmeras e smartphones. Além disso, a disponibilização de acesso à internet de forma
móvel nos dispositivos de telefonia celular permite a publicação instantânea de violações
percebidas e, a relativa facilidade de acesso a drones equipados com câmeras permite a
visualização de amplas tomadas aéreas de forma mais fácil do que quando se dependia de
aeronaves tripuladas ou de satélites. As imagens aéreas obtidas dessa maneira são bastante
importantes, pois tem o condão de demonstrar violações ambientais que muitas das vezes
necessitam de uma maior amplitude de campo visual para a percepção de sua ocorrência.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esse artigo fundamenta-se em bibliografia clássica sobre vigilância e controle
populacional e também em artigos mais recentes que tratam da utilização de vídeo como forma
de se exercitar esse controle. Também fundamentarão esse trabalho textos referentes ao uso
por parte dos cidadãos da tecnologia de vídeo como forma de autodefesa.

Para fins deste

artigo defende-se que essa autodefesa pode e deve ser extrapolada para a proteção de
interesses coletivos, em especial para a proteção do meio-ambiente. Tal ideia foi inicialmente
desenvolvida pelo autor (SOUZA, 2015) em seminário internacional que tratava da violação de
direitos humanos por empresas. Esse artigo pretende lidar com esse conceito especificamente
na questão ambiental.
Para a ideia clássica de vigilância esse paper fundamenta-se na literatura de FOUCAULT
(2008) e na ideia de privacidade e de sociedade da vigilância conforme desenvolvida por
RODOTÀ (2008). No que se refere à apropriação por parte dos cidadãos das tecnologias de
vigilância e à sua utilização como defesa contra terceiros será utilizada bibliografia específica
quanto à videovigilância e direitos humanos, como GREGORY (2011 e SOUZA ( idem), por
exemplo.
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A ideia de se utilizar esse ferramental surge da realidade bem definida por GREGORY
(idem) de que as câmeras encontram-se espalhadas na sociedade. Mais relevante ainda isso se
torna nos anos mais recentes em virtude da ubiquidade de equipamentos de vídeo referida nos
textos bibliográficos ter se fortalecido ainda mais com o espalhamento pela sociedade da
tecnologia celular móvel. Diversos outros autores acrescentam na fundamentação do artigo e
serão creditados no documento final.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tecnologias não devem ser encaradas como panaceias para a resolução dos problemas
socioambientais. Além disso, existe toda uma discussão sobre o fato de que tecnologias são
desenvolvidas para funções específicas não se tratando de ferramentas neutras. Porém, a
tomada de tais instrumentos é possível e, no que se refere à defesa de direitos individuais, de
forma mais geral, tem produzido resultados importantes.
A familiaridade com o visual é importante característica do humano. Por isso, a
utilização do vídeo permite evidenciar elementos a quem não estava presente de forma
bastante natural. Desta forma, um crime ambiental ocorrido no meio da floresta ou do oceano
pode ser observado com uma redução do número de filtros entre o ocorrido e o destinatário do
vídeo que pode estar a quilômetros do local do fato. O destinatário, que pode ser a autoridade
responsável pela apuração de um crime ambiental ou o público em geral, em casos de advocacy,
terá uma observação dos fatos mais condizente com a observação fenomenológica haja vista a
redução do número de filtros entre objeto e observador. Saliente-se, contudo, que o vídeo não
é o fato e que cuidados devem ser tomados pelo observador para não tratar a representação em
vídeo do fato como o acontecimento em si.
São esses os aspectos que justificam essa apresentação e para fins de síntese eles serão
enumerados. Primeiro: a onipresença da tecnologia de produção de vídeos que coincide com a
maturação da tecnologia de produção e transmissão das imagens. Segundo: o barateamento da
tecnologia e a familiaridade que permitem a apropriação de uma técnica de vigilância para fins
mais democráticos. Percebe-se, que o que é defendido nesse texto é uma alternativa para a
formulação de defesas do bem coletivo consistente em um meio-ambiente saudável. Tal
alternativa pode passar pelo Estado através da documentação de crimes ambientais para fins
jurídicos, mas também pode servir como defesa social direta pela divulgação de violações em
plataformas como mídias sociais e imprensa formal. Essa última maneira pode gerar
repercussões econômicas diretas no patrimônio do violador. Em virtude do vídeo ser uma
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tecnologia extremamente invasiva seu uso repercute em diversos direitos de quem é filmado.
No entanto, o espalhamento social da tecnologia minimamente permite uma tentativa de
paridade de armas. O debate se faz necessário pois a regulamentação e o conhecimento dos
problemas associados à tecnologia de vídeo são insuficientes para a produção dos resultados
mais democráticos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe analisar o programa de gestão de resíduos que tem por objetivo a
reciclagem de equipamentos eletrônicos denominado: “Recicle com a Vivo”, que faz parte do
programa de sustentabilidade da empresa, dentro de seu alinhamento estratégico que adota
critérios ESG. Uma das pioneiras na implementação do programa de logística reversa, realiza a
coleta de equipamentos eletrônicos promovendo a sua destinação correta seja para o descarte
final, quando impossível o seu reaproveitamento ou para a sua conversão em matéria prima
para a produção de novos equipamentos. Esta iniciativa é anterior a implementação do Acordo
Setorial para Implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de
Uso Doméstico e seus Componentes assinado em 31 de outubro de 2019 com a consequente
publicação em 2020 do Decreto Federal nº 10.240 que busca viabilizar a Logística Reversa
obrigatória desse material nas diretrizes da PNRS.
Dividido em duas etapas, o trabalho inicialmente abordará o projeto e seus resultados
mais significativos, e como a iniciativa (privada) contribuiu para a gestão dos resíduos
eletrônicos e a promoção da economia circular antes mesmo da existência de uma política
pública específica. Para tanto abraçará o material disponibilizado pela empresa e seus

Graduada pela Universidade Candido Mendes (UCAM); MBA em Gestão Ambiental pela Universidade Veiga de
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relatórios de sustentabilidade confrontando com os resultados obtidos em outros relatórios,
por exemplo, os relatórios anuais The Global E-waste monitor.
Em uma segunda análise, estudará o Acordo Setorial e suas diretrizes permitindo a
compreensão de como a política pública realiza seu objetivo principal, qual seja, gestão de
resíduos e reinserção na cadeia produtiva.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Optando pela análise bibliográfica a respeito do tema será possível, compreender a
gravidade de uma inexistente ou insuficiente gestão de resíduos sólidos eletrônicos, os
chamados e-waste, responsáveis por um impacto ambiental e social significativo e que vem se
agravando a cada ano.
Assim, será realizada a análise do programa “Recicle com a Vivo” para reciclagem de
equipamentos eletrônicos e que faz parte do programa de sustentabilidade da empresa sob a
ótica do Acordo Setorial para Implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos
Eletroeletrônicos de Uso Doméstico e seus Componentes assinado em 2020 e que prevê a
destinação correta desses itens de forma gradativa.
Neste sentido o objetivo do trabalho é aprofundar o estudo a respeito das possibilidades
existentes e previstas no programa “Recicle com a Vivo”, no Acordo Setorial e em consonância
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela lei nº 12.305/10 e de que forma suas
diretrizes contribuem para a problemática.
O programa, existente desde 2006, realiza relatórios anuais com os resultados da coleta
e reaproveitamento do material arrecadado em seus postos. Esses dados serão analisados não
somente sob a ótica do Acordo Setorial, mas também em consonância com a avaliação obtida
em outros estudos que tem os equipamentos eletroeletrônicos como principal objeto de estudo,
assim o relatório The Global E-waste monitor fará parte da bibliografia escolhida permitindo
compreender o caminho que a gestão de resíduos vem seguindo. Para garantir um estudo mais
preciso, o material estudado obedecerá ao período compreendido entre 2017 e 2020.
RESULTADOS PRELIMINARES
De acordo com o Relatório The Global E-Waste Monitor, de 2020, no ano de 2019, dos
53.6 milhões de toneladas de lixo eletrônico (REEE - resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos) gerado no mundo, apenas 9.3 milhões de toneladas o equivalente a 17.4%
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passaram por algum processo de gestão (reciclagem, reaproveitamento ou destinação final de
acordo com sua composição). Isso significa dizer que 82,6% desses eletrônicos foram
descartados incorretamente.
O ciclo de vida desses produtos é potencialmente danoso desde seu início com a extração
de recursos pré-produção que utilizam insumos como ferro, plástico e alumínio, até chegar a
ponto de consumo, passando por inúmeros processos de modificação, produção, transporte e
distribuição. Esses resíduos constituem passivo ambiental ignorado pela maioria dos
fabricantes além de exigir conhecimento tecnológico específico para sua gestão.
A última fase, o uso, se encerra quando o consumidor entende que o produto não mais
lhe assiste, e decide descartar. E, nesse exato momento, a gestão desses resíduos se faz
necessária. O projeto em análise coletou no mesmo ano de 2019, mais de 6 toneladas de
equipamentos eletrônicos de seus clientes, o equivalente a 113.140 itens em seus postos de
coletas instituídos em suas lojas ou recolhidos diretamente nos locais onde presta o serviço.
Desse número total, mais de quinhentas toneladas foram recicladas outras mais de
quatrocentas foram reutilizadas e por fim, apenas uma tonelada foi para os aterros. Números
que vem crescendo a cada ano demonstrando que o projeto tem garantido bons resultados,
exatamente o que se pretende estudar com base na bibliografia escolhida dentro da linha de
corte 2017/2020.
REFERÊNCIAS
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nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende abordar o instituto da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O foco especial se dará na responsabilidade do consumidor pela disposição adequada
dos resíduos. Será tratado, dessa forma, o sistema de responsabilidade ambiental geral e a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei nº 12.305/2010, com foco na
responsabilidade compartilhada.
Para se demonstrar o caminho para uma mudança sistêmica, serão abordados os
princípios da solidariedade e da socialidade, importantes para a compreensão de que somente
em conjunto será possível alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
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Isto porque, conforme também será demonstrado, o comportamento social de consumo
atual não é compatível com os recursos disponíveis. O meio ambiente e as águas, em especial,
estão completamente poluídos com plásticos, afetando a saúde de todos os seres vivos.
A temática está incluída na Agenda 2030, criada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 2015, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente
no (i) ODS 6 – água potável e saneamento e (ii) ODS 12 – consumo e produção responsáveis.
A metodologia utilizada será predominantemente indutiva. O trabalho será
desenvolvimento com o apoio da legislação nacional e internacional, artigos científicos,
doutrina nacional e internacional sobre direito ambiental e sustentabilidade e dados
estatísticos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a proteção ambiental, em geral, há três categorias de responsabilidade:
administrativa, civil e penal. A culpa é o fundamento tradicional a justificar a responsabilidade,
caracterizando, portanto, a responsabilidade subjetiva. No entanto, com o advento do mundo
industrializado, ganha espaço a responsabilidade pelo risco.
A respeito da responsabilidade ambiental, “ainda estamos longe de compreendê-la em
todas as suas dimensões. O meio ambiente é tema cujas fronteiras não estão bem delineadas e,
consequentemente, os seus limites jurídicos também não” (ANTUNES, 2020, p. 333).
No direito brasileiro não há uma única espécie de responsabilidade ambiental, “isto
porque a proteção ao meio ambiente se faz por meio de normas legais de natureza setorial, cada
qual definindo um regime peculiar de responsabilidade” (ANTUNES, 2020, p. 339).
Nesse sentido, a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, definida
como o:
“conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos
termos desta Lei” (art. 3º, XVII).

Grande parte dos resíduos sólidos é composta por material plástico. Por conta de suas
inúmeras propriedades, facilidades e o baixo custo, os plásticos se tornaram o material mais
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utilizado na economia moderna. E o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo
(ATLAS DO PLÁSTICO, 2020, p. 6).
Atualmente, praticamente todo mundo tem contato com o plástico diariamente,
especialmente nas embalagens. Após um curto ciclo de primeira utilização, estas embalagens
plásticas são descartadas. Um grande número deste resíduo não é adequadamente direcionado
para o sistema de coleta, chegando aos sistemas de água e causando poluição e desperdício
financeiro e de recursos naturais.
O problema não atinge apenas o meio ambiente natural e social, mas afeta diretamente
a saúde de todos os seres vivos. A exposição humana a aditivos plásticos ocorre diretamente
por contato ou indiretamente através da contaminação de fontes de alimentos e de água.
Compreender as implicações dos padrões atuais de consumo da sociedade de massa e
assumir a responsabilidade pelos problemas que estão sendo causados ao planeta é essencial
na transição para um modelo de economia mais sustentável.
A sociedade de massa é caracterizada por ser uma sociedade complexa, de consumo, de
risco e de informação. A partir da perspectiva dessa sociedade de massa surgiram os direitos
metaindividuais, como o direito ambiental. (REMÉDIO JR., 2011, p. 310/311)
O princípio da solidariedade possui expressa previsão constitucional (art. 3º, I) e parte
de uma “perspectiva horizontal reconhecendo iguais direitos e deveres para os membros da
coletividade, o que inclui as presentes e futuras gerações, mediante a fraternidade humana”
(REMÉDIO JR., 2011, p. 320).
Para tratar adequadamente da temática da sustentabilidade no direito, é preciso
compreender também o princípio da socialidade, que “observa a relação jurídica por um prisma
vertical, superioridade do interesse coletivo sobre o privado” (REMÉDIO JR., 2011, p. 320).
No entanto, é preciso entender que há uma conexão entre os princípios da solidariedade
e da socialidade. Somente assim, será possível iniciar a mudança sistêmica que tanto se faz
necessária para a manutenção da vida como se conhece hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento e o avanço tecnológico, o sistema de responsabilidade evoluiu
para garantir proteção à sociedade independentemente do elemento subjetivo da culpa, visto
que vivemos numa sociedade de risco. A responsabilidade ambiental, por sua vez, ainda está se
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desenvolvendo e, por se tratar de um tema complexo e transfronteiriço, encontra-se de maneira
esparsa em diversos documentos jurídicos nacionais e internacionais.
No tocante à responsabilidade compartilhada trazida pela Política Nacional dos
Resíduos Sólidos, merece destaque a responsabilidade do consumidor, questão ainda pouco
tratada no direito e também negligenciada diante da sociedade em geral.
O atual padrão de consumo da sociedade de massa está causando severos danos
ambientais que estão refletindo diretamente na saúde do próprio ser humano e de todos os
seres vivos. É necessária, portanto, uma mudança comportamental e sistêmica na direção de
um modelo de economia mais sustentável.
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INTRODUCTION
The current critical context of multiple interconnected crises – human health, climate,
environment, economy and social inequality – obliges individuals and governments to
transform choices and reset priorities. Governments are urged to rethink their performance in
light of the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development, to build more inclusive
and resilient socio-economic systems, giving priority to people's basic needs, human rights and
the regeneration of the environment. On the premise that many public purchasing trends and
practices are socially and ecologically unsustainable, the present paper aims at exploring the
strategic relevance of public procurement as a tool to generate social and environmental value
and, in particular, to transform current food systems, which are an intersectional milestone to
achieve sustainable development.
Starting from an initial critical assessment of contemporary food systems, the research
aims to illustrate the strategic potential of sustainable food procurement to help achieving
some of the 17 SDGs, mainly Goal 2 on Zero Hunger, Goal 3 on Good Health and Well-being, Goal
10 Reduced Inequalities, Goal 12 on Responsible Consumption and Production. In fact,
sustainable food purchasing can be a driver to design circular food systems, to promote the
adoption and diffusion of healthier alternative diets and food security, to support the access to
markets of smallholders and small enterprises, to enhance rural development, to build more
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inclusive, fair and resilient communities, while also reducing carbon emissions and
regenerating the environment. For this purpose, the paper will explore and discuss the general
principles and guidelines that can orient sustainable food procurement, and analyze the
opportunities arising from the European public procurement legal and policy frameworks.
Moreover, it intends to explore some good public purchasing practices and strategies already
ongoing, also with a view to identifying the key actors and stakeholders that must be involved
throughout the procurement cycle.
THEORETICAL BACKGROUND
Public procurement (PP) – the process by which governments purchase goods, services,
capital and technologies for their own or public use (MIRANDA, 2018) – has been widely used
as a powerful strategic instrument to achieve economic, social and environmental advances.
Both the private and the public sector recognize the need to embed the three pillars of
sustainability – economic, social and environmental – throughout the procurement cycle
(EUROPEAN UNION, 2020). In fact, sustainable public procurement practices can drive
different policies goals, such as job creation, decent work, ethical trade, innovation,
environmental sustainability and socio-economic inclusion (FAO, 2018; EUROPEAN UNION,
2020).
The pathway towards sustainable development requires the assessment and
improvement of current food systems, in order to tackle its many deficiencies. The
unsustainable and inefficient use of resources, the environmental degradation and biodiversity
loss caused by large-scale industrial and intensive farming, the negative impacts of certain
foods on human health, the exclusion of many vulnerable groups and actors from the market,
as well as 9,9% of the world’s population - between 720 and 811 million of people - facing
hunger (FAO, 2021) while huge amounts of food are wasted in every phase of the food system,
are some of the major problems that need to be fixed. Moreover, the COVID-19 pandemic has
been exposing and deepening the existing vulnerabilities and inconsistencies of the food supply
chains, globally, and has “triggered warnings about food security from the UN Food and
Agriculture Organization” (GRAVIS, 2020).
PRELIMINARY RESULTS
As intersectional sector, food production is connected to a broad range of economic,
social, and environmental issues, such as food sovereignty, land use planning, nutrition,
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infrastructure, technology, greenhouse gas emissions and biodiversity. In this context, public
procurement is one of the most strategic food-related tools and could play a critical role in
designing sustainable food systems. When oriented to domestic suppliers, government food
demand can foster local and territorial development, promote smallholder farmers market
participation, strengthen rural livelihoods, while also pursuing food security and nutrition
goals (FAO, 2018; MIRANDA, 2018).
Besides, considering that the largest part of food consumption (almost 80%) happens in
urban areas, it is deemed essential to explore urban food strategies as local powerful actions to
achieve sustainable development and climate commitments. In fact, through their purchases,
city administrations have the possibility to promote local sourcing, therefore reducing
greenhouse gas emissions connected to food distribution and fostering supply chain resilience,
to choose healthier food and alternatives with a lower foodprint, as well as to design circular
strategies to reduce waste and turn it into resources.
The public sector is, indeed, a key actor for driving transformative changes and orient
collective and individual decisions. To this end, specific policies goals and targets shall be laid
down, as well as mechanisms enabling procurement practitioners to assess both the short-term
and long-term benefits of the public purchasing choices. Such tools must be able to evaluate
public choices not only from a strictly quantitative perspective and according to the traditional
economic value, but also from an ecological economy perspective, which takes into account the
multidimensional value creation and mutual benefits resulting from the purchasing strategies.
REFERENCES
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INTRODUÇÃO
Este trabalho analisa a importância do programa social Hortas Cariocas, como política
pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, no cumprimento do segundo Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Fome Zero e Agricultura Sustentável, dentre os 17
estipulados na Agenda 2030. Trata-se de uma das metas a serem alcançadas na nova agenda de
Direitos Humanos das Nações Unidas na promoção do desenvolvimento sustentável mundial e
efetivação dos direitos humanos entre os povos até o ano de 2030.
A ONU, por meio de uma de suas secretarias, a Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations),
mapeou a incidência da fome no mundo e concluiu em 2020, em seu último relatório anual, que
820 milhões de pessoas, podendo chegar a 840 milhões em 2030, não têm acesso ao alimento
nos dias de hoje (ONU, 2020). Muitas foram as causas declaradas para a fome persistir no
mundo, mas a principal delas é a má distribuição de renda.

Mestranda em Direito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGD/UNIRIO). Pós-Graduada em
Direito Público pela Universidade Gama Filho (UGF), Bacharela em Direito pela Sociedade Unificada de Ensino
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Por ser um direito fundamental consagrado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o acesso ao alimento deve ser garantido a todos os povos em todos os tempos. Para
esse êxito, a união das nações se tornou essencial.
O Brasil, pelo fato de sempre se tornar signatário dos acordos internacionais em prol das
causas sociais e ambientais, cumpre seus compromissos internalizando as metas de
desenvolvimento sustentável acordadas na forma de leis e projetos sociais nos níveis federal,
estadual e municipal. A Constituição Federal de 1988 consagrou os direitos fundamentais
privilegiando o direito à vida, à dignidade humana e ao acesso ao alimento, entre outros.
Projetos como o “Fome Zero” e “Bolsa Família” são exemplos.
No âmbito municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2006, por intermédio de sua
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC) implementou o Programa Hortas Cariocas com
vias a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico sustentável, garantir o direito
humano básico a uma alimentação saudável e de qualidade, como mais uma forma de combate
à fome e à degradação ambiental no Município do Rio de Janeiro.
Por se tratar de uma política pública municipal, investiga-se a hipótese de o Programa
Hortas Cariocas, a partir de seus resultados de produção delimitados ao ano de 2020, poder se
revelar uma prática de agricultura sustentável e se mostrar um possível caminho para garantir
o direito humano de acessar o alimento. Ao final, será possível concluir se o Programa Hortas
Cariocas contribui para alcançar as metas do ODS 2 da Agenda 2030, o Fome Zero e Agricultura
Sustentável.
A fim de responder à questão, a metodologia empregada na pesquisa exploratória é
inicialmente teórica, por meio de revisão bibliográfica. Entretanto, no decorrer da investigação,
ela se mostrará empírico-documental, visto que o problema proposto abrange análise de dados
de produção agrícola, comprovação de sustentabilidade, segurança alimentar e nutricional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para responder ao problema proposto sobre a capacidade de o Programa Hortas
Cariocas ser um possível caminho para alcançar o segundo ODS da Agenda 2030, serão
analisados os resultados da produção do projeto durante o ano de 2020, nas 49 localidades do
Município do Rio de Janeiro, bem como suas formas de operação e benefícios trazidos aos
habitantes das comunidades e escolas que dele se beneficiam. Para tanto, será necessário tecer
conceitos acerca de direitos humanos, sustentabilidade, agricultura urbana e política pública
urbana sustentável.
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Direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres
humanos, bem como sua relação com o Estado e as obrigações recíprocas. Dentre outras
definições, destaca-se a que determina que nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito
de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa (PIOVESAN, 1997).
Direito humano de acesso ao alimento e agricultura urbana sustentável são temas que
caminham juntos, pois se revelam questões primordiais nas discussões contemporâneas que
envolvem direito à vida, dignidade humana, consciência ecológica e ética urbana, já
consagrados na Constituição Federal/88. Como a malha urbana, centro de concentração
humana, constrói-se a partir das necessidades de seus próprios habitantes e dos problemas
deles decorrentes, consequentemente, a prática da produção de alimentos nas cidades não
poderia ficar fora de seu desenvolvimento, principalmente quando a má distribuição de renda
afeta a organização urbana, afasta o acesso ao alimento dos mais carentes e os transforma em
vulneráveis. O direito à vida (digna) é essencial aos humanos e o alimento é sua fonte.
Do direito à vida decorre o direito fundamental à alimentação saudável, enquanto
condição essencial de sobrevivência condigna (ESTORNINHO, 2013). Da matriz do direito à
vida também decorrem os demais direitos fundamentais ora consagrados na Constituição
Federal de 88, quais sejam, o direito à saúde, à segurança social, ao trabalho, à habitação e, sem
dúvida, ao meio ambiente sadio. Logo, as formas de produção de alimento devem ser
fomentadas com seriedade e urgência.
O ODS 2 da Agenda 2030 prescreve que o acesso ao alimento deve ser de forma
adequada, com os devidos nutrientes, a fim de se garantir a saúde. Para tanto, seu texto indica
que a solução desse problema deve vir da agricultura sustentável, bem como da política
econômica de proteção dos alimentos contra preços exagerados (ONU, 2020). Por essa razão,
as hortas urbanas, em todas as suas formas, aí incluído o programa Hortas Cariocas, estão
ganhando força entre os mais vulneráveis, visto que possibilitam a garantia do direito
fundamental à vida, direito de acesso ao alimento seguro, saudável e adequado.
Além desses, elas oportunizam às pessoas a geração de renda, aproveitamento dos
espaços ociosos ou subutilizados, alimentos orgânicos, educação ambiental e consolidação da
consciência ecológica. Isso, sem falar que se tornam verdadeiros oásis em meio a tantas
construções, oxigenando os espaços. Daí se dizer que são fontes seguras de direito à vida.
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RESULTADOS PRELIMINARES
O programa social da Prefeitura do Rio de Janeiro, “Hortas Cariocas”, foi instituído para
auxiliar na produção de alimentos nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, bem como
difundir a prática agrícola, inclusive nas escolas, onde se propaga a educação ambiental e as
práticas de produção de alimento de subsistência. Entre seus objetivos está o de incentivar o
trabalho (artesanal), o de capacitar os moradores para produzir alimento e o de ofertar, sem
custo, gêneros alimentícios de qualidade. Desde sua criação, em 2006, o Programa Hortas
Cariocas já produziu mais de 100 toneladas de alimentos distribuídos pelos habitantes das
comunidades e das escolas que dele se beneficiam. Somente no ano de 2020, o programa
produziu mais de 8 toneladas de produtos alimentícios agrícolas de forma gratuita. É inegável
que o programa municipal de horta urbana contribuiu para assegurar alimento à população
urbana da fome. Verificou-se, por fim, que o “Hortas Cariocas” pode sim minimizar os efeitos da
fome e trazer benefícios para a sociedade, o que atende às orientações do ODS 2 da Agenda2030
Em decorrência dos resultados comprovados e dos benefícios demonstrados, a ONU,
inclusive, no ano de 2020, incluiu o projeto “Hortas Cariocas” na lista de ações essenciais para
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, declarou que o programa
brasileiro possibilita o acesso a alimentos saudáveis nas regiões mais vulneráveis da cidade,
bem como incentiva a agroecologia urbana. Acrescentou que o “Hortas Cariocas” promove a
educação ambiental, além de oferecer insumos e materiais à população local, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável da agricultura orgânica o que confirma a hipótese proposta
nesta pesquisa.
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INTRODUÇÃO
A publicação do Decreto nº 10.576/2020 e suas novas regras para a aquicultura no Brasil
criou um passaporte brasileiro para espécies exóticas invasoras. O presente trabalho é um
estudo de caso sobre as implicações jurídicas do cultivo de tilápias uma vez que essa ação coloca
em risco a biodiversidade de água doce em território nacional.
O Brasil é detentor de vasta biodiversidade que está ameaçada pelas atuais políticas
públicas nacionais. Não raro questões comerciais e seus riscos operacionais são sobrepostos às
questões ambientais. Visando o protagonismo brasileiro no mercado pesqueiro, em 2020, foi
publicado o Decreto nº 10.576/2020 que dispõe sobre a cessão de uso de espaços físicos em
corpos d'água de domínio da União para a prática da aquicultura.
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O novo regramento altera as regras para concessão de outorgas de uso de águas da União
para aquicultura, retirando da análise dos projetos as avaliações do impacto socioambiental.
Anteriormente, a questão era regida pelo Decreto nº 4.895/2003. A nova norma tem impacto
significativo para desregulação do setor de aquicultura e pesca, uma vez que tem como
justificativa “desburocratizar” os processos de cessão, facilitando o cultivo de organismos
aquáticos no Brasil. A partir do novo regramento nem a Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA), nem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), bem como nenhum outro órgão do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) participam do processo de autorização de criação de peixes. A função, num primeiro
momento, é exclusiva da Secretaria de Pesca, subordinada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Essa exclusão do Meio Ambiente retira a segurança
ambiental como critério de avaliação do projeto.
Em específico para a produção de animais exóticos, o Decreto nº 10.576/2020 deixa de
exigir a comprovação de que a espécie já estivesse estabelecida nos corpos aquáticos. Ao se
omitir quanto a essa questão, o regramento abre brechas para a proliferação e domínio de
espécies exóticas pelas águas brasileiras.
Atualmente, a piscicultura continental representa a principal atividade da aquicultura
brasileira. Segundo o Anuário Peixe BR 2021, seis em cada dez peixes cultivados no Brasil são
tilápias. Assim, o Brasil consolida-se como o 4ª maior produtor de tilápia em termos globais. As
tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), no nosso ecossistema, são espécies exóticas invasoras.
Estudo elaborado no Paraná (FORNECK, 2021), maior produtor de tilápias do Brasil, mostrou
que havia tilápias em riachos próximos a áreas de criação desses peixes. O dano ambiental
provocado por escapes pode ser devastador para a biodiversidade.
Em 2015, o Brasil assumiu o compromisso global da Agenda 2030, comprometendo-se
com um plano de ação que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). A Agenda
2030 é transversal, isto é, temas perpassam diversos objetivos. Assim, quando analisados os 17
ODS, observa-se o quanto a aquicultura está relacionada a todos eles; destacando-se, para o
enfoque proposto, os objetivos: Fome Zero e Agricultura Sustentável (ODS 2); Água Potável e
Saneamento (ODS 6); Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12); Vida Terrestre (ODS 15).
Portanto, tendo em vista a importância desse assunto na agenda ambiental global, no
presente trabalho é apresentado um breve estudo acerca da responsabilidade ambiental
decorrente dos ocasionais danos ambientais consequentes do cultivo de tilápias.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo de bioinvasão é descrito como sendo a chegada de uma espécie exótica
invasora em um ecossistema em equilíbrio dinâmico. O Glossário de Biodiversidade Brasileira
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) define espécies exóticas invasoras como aquelas que
se encontram fora de sua área de distribuição natural, ameaçando ecossistemas, habitats ou
espécies; em razão de suas vantagens competitivas e favorecidas pela ausência de predadores
e pela degradação dos ambientes naturais, dominam os nichos ocupados pelas espécies nativas.
Referido processo pode ocorrer de maneira natural ou por meio da intervenção humana, que,
através de práticas comerciais, expande sua intervenção no meio ambiente, potencializando a
invasão biológica e desencadeando um desequilíbrio ainda maior no ecossistema.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da Organização das
Nações Unidas, estabelecida durante a ECO-92, e é hoje o principal fórum mundial para
questões relacionadas ao tema. Como país signatário da CDB, o Brasil comprometeu-se a
proteger a biodiversidade, com destaque ao combate às espécies exóticas invasoras. A CDB em
seu artigo oitavo elenca como obrigação dos Estados signatários, “impedir que se introduzam,
controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies”.
O Decreto nº 10.576/2020 vai contra o acordo internacional assinado e ratificado pelo Brasil,
sendo uma incoerência aos esforços para conservação das espécies e dos recursos naturais do
planeta.
A responsabilidade civil por dano ambiental (responsabilidade ambiental) tem natureza
objetiva, sendo aplicada a teoria do risco integral, conforme previsto na Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente e também na Constituição Federal. Por conseguinte, o poluidor é obrigado a
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, independentemente da existência
de dolo ou culpa. O pressuposto para aplicação da teoria do risco integral é que quem explora
atividade econômica se põe na posição de garantidor, devendo, assim, assumir os riscos para
com a saúde e o meio ambiente. É a aplicação conjunta, portanto, dos princípios da prevenção
e do poluidor pagador.
Segundo o Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 2º da CF/88 c/c art. 4, VII da Lei Nº
6.938/1981) todo aquele que exerça uma atividade que possa acarretar poluição deve arcar
com os custos da prevenção e de eventual reparação ao meio ambiente. Por sua vez, o Princípio
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da Prevenção indica estratégias para lidar com as consequências danosas de certas atividades
para o meio ambiente, consideradas conhecidas, isto é, antecipáveis.
RESULTADOS PRELIMINARES
A atividade da aquicultura produz riscos extremos, em especial o de escapes de espécies
exóticas invasoras o que põe em ameaça à biodiversidade em seus três níveis: ecossistemas,
espécies e recursos genéticos. Desta forma, os danos ocasionados pela atividade são
irreversíveis e tratam de um bem difuso, de direito fundamental à sociedade.
Não há como se pretender analisar o status quo atual da questão ambiental sem
considerar a gênese das políticas públicas que o sustenta. Este trabalho se propôs a apresentar
o instituto da responsabilidade civil ambiental e seus desdobramentos no âmbito da
piscicultura de tilápias em águas continentais brasileiras.
REFERÊNCIAS
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Grupo de Trabalho 3 – Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da
sustentabilidade
Palavras-chave: Agenda 21 Local; Metodologias participativas; Participação social; Facilitação;
Mediação de diálogo.
INTRODUÇÃO
O problema proposto para investigação encontra-se na questão da participação social e
cidadã no contexto da preparação, execução e avaliação de Agendas 21 Locais. Aqui, a
participação social e cidadã é tratada sob a perspectiva das metodologias participativas, ou seja,
sob a ótica de como as reuniões de diálogo e suas respectivas formas de facilitação e mediação
de troca de vivências e saberes são estruturadas a fim de proporcionar experiências efetivas e
eficazes de participação.
O objetivo geral, assim, foi o de estudar metodologias participativas aplicadas à
implementação de Agendas 21 Locais em diversas nacionalidades, ao passo que os objetivos
específicos são de identificar as diferentes metodologias participativas existentes e estruturar
um banco de dados em website com o intuito de facilitar o acesso à diversidade de metodologias
participativas existentes.
Graduando em Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental pela UFSCar. Membro do Centro de Estudos em
Democracia Ambiental - CEDA/UFSCar. E-mail: heitorgmenezes@gmail.com. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9021558127265087.
2 Professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos – DCAm/UFSCar.
Pesquisador líder do Centro de Estudos em Democracia Ambiental - CEDA/UFSCar; pesquisador dos grupos de
pesquisa "Direito, Cidade e Envelhecimento - UFSCAR" e "Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise
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Jaboticabal. Membro do Centro de Estudos em Democracia Ambiental - CEDA/UFSCar. E-mail:
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Dessa forma, busca-se responder a três questões principais: 1) quais métodos foram
identificados como mais adequados para processos de A21L; 2) por quais motivos esses
métodos foram entendidos como adequados e 3) quais os aspectos deficientes dos métodos
analisados? A metodologia utilizada para a pesquisa foi a de levantamento bibliográfico e
documental, com análise quali-quantitativa dos dados. O site que abriga a base de dados de
metodologias encontra-se no domínio www.democraciaambiental.ufscar.br.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Agenda 21, um dos cinco documentos gerados a partir da Convenção das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio 92) de 1992, representa
importante instrumento de planejamento cujo objetivo maior é trazer um novo conceito de
desenvolvimento, substituindo a lógica de crescimento econômico como único promotor de
qualidade de vida e progresso (FANTIN, 2011; MALHEIROS; PHILIPPI JÚNIOR. COUTINHO,
2008). Esta política foi adotada pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro em 2003,
reforçando a centralidade de processos participativos para seu desenvolvimento.
São dois os principais elementos que orientam a aplicação de Agendas 21: o
planejamento em busca da sustentabilidade e a participação cidadã. Participação cidadã se
diferencia de participação social, pois aquela consiste no conjunto de instituições e
regulamentos formais que permitem e estimulam a participação coletiva, ao passo que esta
(participação social) é tida como a iniciativa da sociedade civil (organizada ou não) para se
inserir nos âmbitos de debates públicos (GARCÍA-MONTES; MONREAL, 2019).
Assim, percebe-se a relevância de haver metodologias que visem às participações social
e cidadã durante todo o processo de implementação de Agendas 21 Locais. Sua promoção pode
trazer ao protagonismo a dimensão social, dentro da tríade da sustentabilidade, além de
instigar a população à educação por meio de processos como o de aprendizagem social
(XAVIER; JACOBI; TURRA, 2019).
A diversidade de interesses coloca-se como principal modeladora da interação
democrática, sendo isso especialmente verdade para a questão urbana (CARVALHO;
MANSANO, 2019). Assim, é quase vital para o bom desempenho dos planos elaborados pelo
Poder Público que a diversidade de interesses da população seja levada em consideração.
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RESULTADOS PRELIMINARES
Diversas metodologias foram encontradas. O total de metodologias previstas para
descrição foi de 40, porém apenas 25 puderam ser descritas. As 15 metodologias excluídas
durante o processo de coleta de dados o foram por insuficiência de fontes secundárias de dados,
como estudos e histórias de casos, relatórios, sites, dentre outros.

Quadro 1 – Total de metodologias descritas.
Advocacy
planning

Agenda
conference

CLEAR

Community
organizing

Consensus
conference

Delphi survey

Dragon
dreaming

Dynamic
facilitation

Fishbowl

Focus group

Future
workshop

ICLEI

Internet forum

Júri cidadão

LoveTalks

Nominal focus Nominal
groups
groups
Passo-a-passo

Pedagogia
oprimido

Open
Space Pesquisa-ação
Technology
do Teatro
legislativo

Wisdom
council

Painel cidadão
World café

Fonte: Autoria própria.

Assim, a partir das informações coletadas, buscou-se categorizar os métodos analisados
em uma escala de três níveis, distribuídos da seguinte forma: no primeiro nível, os métodos
Próprios; no segundo, métodos Adequados; no terceiro, aqueles Compatíveis. Imediatamente,
as categorias levam a crer que nenhum método foi descartado por demonstrar completa
incompatibilidade com o processo de A21L. De fato, no decorrer da pesquisa, nenhum dos
métodos identificados e nos quais pôde-se aprofundar na fase de coleta de dados mostrou-se
absolutamente inviável.
O primeiro nível diz respeito às metodologias participativas que não apenas podem ser
usadas para condução de processos participativos em A21L, mas que foram, efetivamente,
concebidos para a Agenda 21, podendo ser utilizadas para guiar todo o processo. Assim, são
três: a Agenda Conference; a metodologia ICLEI e a Passo-a-passo. O segundo nível, de métodos
adequados à execução de A21L (13 métodos), engloba todas as metodologias passíveis de
aplicação aos processos de Agenda 21, porém, que não foram construídos tendo a Agenda 21
como foco.
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Mesmo assim, suas proposições conceituais e metodológicas são adequadas para
utilização em grande parte ou toda sua execução. As metodologias restantes (9 métodos), não
atendendo aos requisitos dos dois grupos anteriormente apresentados, compõem o terceiro
nível de metodologias. São chamadas de compatíveis pois, apesar de seus objetivos e seu
aparato conceitual e metodológico não serem os mais adequados para a condução de A21L,
podem ser utilizadas para determinadas etapas pontuais.
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INTRODUÇÃO
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, dando continuidade à Agenda de
Desenvolvimento do Milênio (2000-2015), foi adotada por 193 Estados-Membros da ONU em
2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Partindo-se
de um Plano de Ação Global, foram propostos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) pela Agenda 2030. Com destaque ao ODS 16: "Paz, Justiça e Instituições Eficazes",
delimita-se o objeto deste trabalho pela meta que garante "a tomada de decisão responsável,
inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis".
A justificativa é a imprescindibilidade da participação popular para a delineação de
políticas públicas ambientais em todos os níveis, o que se justifica pela necessidade de tratar
tanto teórica como empiricamente a temática para a construção prática do desenvolvimento
sustentável. A metodologia é a revisão bibliográfica, tecendo considerações críticas sobre o
estado da arte da matéria enfocada, na busca da construção de uma análise crítica de
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democracia representativa e participativa como método para atingir a meta participativa do
ODS.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável propõe 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas abrangem as principais dimensões do
Desenvolvimento Sustentável: ambiental, econômica, social e cultural. Nesse aspecto, Sachs
(2008, p. 73) sustenta que para haver desenvolvimento é necessário planejamento local e
participativo.
O modelo democrático representativo vigente em todos os países democráticos é
fortemente criticado por Rousseau (1975), Bursztyn (1990), Santos e Avritzer (2002),
defensores da democracia participativa, vez que se constitui da restrição do poder da
assembleia representativa, concedendo o pronunciamento direto sobre assuntos de maior
importância para a assembleia geral dos cidadãos, sobretudo os de ordem constitucional
(BRITO et al., 2007).
A participação é um dos princípios basilares da Constituição de 1988, que a estabelece
como fundamento da República, não só por meio de representantes eleitos, mas diretamente
pelo povo, vez que no Estado Democrático de Direito, a participação popular não deve se limitar
ao direito de voto (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 48). Assim, a participação popular, com
a intervenção direta da população na tomada de decisões públicas, é um instrumento de
fortalecimento do princípio democrático (PALOMARES, et al., 2018, p. 41).
A promoção da participação pública na tomada de decisões nas políticas ambientais tem
como grande marco a Declaração do Rio sobre o meio ambiente e o desenvolvimento de 1992.
Em seu Princípio 10, a Declaração estabelece os três eixos da Democracia Ambiental: direito à
informação, direito à justiça e participação popular. A Agenda 2030, nesse aspecto, foi
desenvolvida por meio de processo participativo, com a coordenação da ONU, envolvendo
governos, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa (ODS BRASIL, 2021).
Quanto ao protagonismo popular na tomada de decisões ambientais, Sarlet e
Fensterseifer (2014, p. 61) advertem sobre sua dependência da criação de instrumentos
participativos pelo Estado que estejam à disposição da sociedade, sendo eles formais ou
informais, permitindo a estruturação e gestão do Estado de Direito de baixo para cima (bottomup), por meio de mecanismos e instrumentos que proporcionem a participação popular na
tomada de decisões.
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Para entender quem é o público a ser considerado pela participação popular, Ebbesson
(2007, p. 685) esclarece tratar-se de “qualquer pessoa” que não integre a Administração
Pública, o Poder Público ou o governo. Dessa forma, a participação popular é garantia aos
indivíduos, isoladamente ou em grupos sociais, compreendendo o conceito de coletividade, nos
termos do art. 225 da Constituição da República.
A democracia participativa pode ser manipulada, o que deve ser evitado conforme
Sipioni e Silva (2013) que revela diversos estudos que constatam o elevado nível
socioeconômico e alto grau de escolaridade dos que participam, retratando a continuidade do
elitismo presente nos mecanismos tradicionais de representação. Ademais, a falta de
proximidade prévia com o poder público pode interferir na escolha da entidade representativa,
de modo que outras instituições, muitas vezes extremamente ativas e representativas da
sociedade, podem ficar de fora por não possuírem esse vínculo anterior.
A participação pública implica num “processo de melhoramento nos serviços essenciais
para permitir que as pessoas sejam envolvidas nas decisões que afetam suas vidas”, fato que,
pela materialidade das condições econômicas, reflete a dificuldade de se alcançar um nível
robusto de participação “especialmente em um país notavelmente desigual” (IPEA, 2017, p. 31).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o desafio maior não é a democracia formal representativa, mas sim garantir
o envolvimento político efetivo das pessoas por meio da democracia participativa, que
demanda uma adequação de métodos. Segundo Evans (2013, p. 19), na era da governança “o
envolvimento do cidadão na formulação e execução de políticas públicas tem se tornado crucial
para o progresso social”.
Para se evitar riscos e limitações à participação social, como aponta Milani (2008, p. 569571), faz-se necessário assegurar (i) “mecanismos institucionais que garantam as regras
contínuas do fazer políticas públicas no âmbito local”; (ii) concretização dos resultados e
continuidade das políticas públicas propostas; e (iii) que não haja burocratização do processo
de participação, fazendo com que “a participação conduza a uma reinterpretação do sentido das
políticas públicas locais, subvertendo as relações tradicionais entre os atores e abrindo espaços
para que novos atores tenham voz”.
Acredita-se que por meio da participação popular o princípio do desenvolvimento
sustentável é mais facilmente alcançado, de forma a equilibrar os eixos da sustentabilidade,
pois é com a “participação popular que as necessidades sociais e ambientais virão à tona e o
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econômico deixa de ser prevalente, tornando o espaço mais social e ambiental e menos
econômico” (OLIVEIRA; COLENCI, 2017), de modo que os pilares da sustentabilidade estejam
em equilíbrio dinâmico (PEREIRA, 2009).
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INTRODUÇÃO
As condições de trabalho dos catadores se enquadram no conceito de formas
inaceitáveis de trabalho (FIT) da Organização Internacional do Trabalho, tendo em vista que a
maneira como se realiza a catação de resíduos sólidos se mostra aquém das condições mínimas
que a tutela da dignidade humana impõe. A pandemia da COVID-19 intensificou as
vulnerabilidades desse grupo e tornou imperativa a intervenção estatal por via de políticas
públicas para arrefecer as dificuldades potencializadas durante a crise sanitária, por uma
questão de garantia da sobrevivência desses trabalhadores.
Os programas de auxílio à renda figuram como medidas importantes nesse cenário de
crise, especialmente, quando destinadas a uma população hipervulnerável. A pesquisa discute
as correlações dessas políticas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8 (Trabalho
Decente e Crescimento Econômico); 10 (Redução das desigualdades); 11 (Cidades de
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comunidades sustentáveis); e 12 (Consumo e produção sustentáveis) e examina o caso do
benefício implementado no Estado do Ceará aos catadores de resíduos.
O problema da pesquisa funda-se na constatação de que, em um momento de crise
sanitária gerada pela pandemia, o trabalho dos catadores de resíduos, muito embora contribua
significativamente para o meio ambiente, para a economia e para o desenvolvimento
sustentável, acaba por experimentar prejuízos maiores quando comparados a outras categorias
(injustiça ambiental). Note-se que o home-office não é uma alternativa para a catação. Nesse
sentido, as políticas de auxílio de renda figuram como: a) reconhecimento de um trabalho
verde; b) garantia de renda para um grupo que teve suas vulnerabilidades intensificadas, em
razão, sobretudo, da paralisação das atividades, para atender suas necessidades mais urgentes.
A justificativa do trabalho está, exatamente, na ideia de que embora desenvolvam uma
atividade extremamente necessária à sociedade e ao meio ambiente, os catadores de resíduos
acabam por ser atingidos mais diretamente pelas externalidades negativas do meio ambiente,
sob o enfoque da justiça ambiental e, de mesmo modo, experimentam violações de direitos
graves e vulnerabilidades graves, especialmente, em períodos de crise, neste caso, de ordem
sanitária. Eles são, segundo dados, mais de um milhão de pessoas e necessitam de ações
estratégicas garantidoras de vida e de trabalho menos distantes dos padrões mínimos
civilizatórios.
Esta pesquisa possui seguintes os objetivos: a) discutir a importância de políticas
públicas no contexto da crise sanitária; b) analisar em que medida a implementação da política
de auxílio de renda aos catadores de resíduos, no Estado do Ceará, se coaduna com os objetivos
de desenvolvimento sustentável relativos às cidades sustentáveis, proteção do meio ambiente
e trabalho decente da Agenda 2030.
A metodologia a ser aplicada realizar-se-á por meio de pesquisa de natureza qualitativa,
com fins exploratório e descritivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica realizada em
livros, revistas, artigos que abordam direta ou indiretamente o tema em análise, salientando a
articulação com a realidade social, numa análise dialética e crítica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Miziara (2008), os catadores de resíduos exercem suas atividades no Brasil
desde o século XIX, esses trabalhadores acompanharam o processo de urbanização do país.
Estima-se que, no Brasil, existam de 800 mil a um milhão de catadores de resíduos, atuando de
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forma individual ou em pequenos grupos nas ruas e em lixões, bem como organizados
coletivamente em associações e cooperativas (MNCR, 2021).
Do total de catadores, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, ao menos 1.100
organizações coletivas de catadores estão em funcionamento no Brasil. Entre 40 a 60 mil
trabalhadores participam de alguma organização coletiva.
De acordo com a OIT, o trabalho de coleta de resíduos sólidos é classificado como um
trabalho verde, ou seja, um trabalho que contribui para o desenvolvimento sustentável, a
preservação ambiental e a inclusão social. Além disso, Singer (2002) aduz que a coleta seletiva
colabora substancialmente para a sustentabilidade urbana, uma vez que incorpora a inclusão
social e a geração de renda para um dos setores mais pobres e excluídos da sociedade.
No Brasil, os primeiros relatos de interrupção temporária da coleta seletiva e suspensão
das operações de algumas cooperativas, ocorreram em meados da segunda quinzena de março.
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) emitiu, de forma direcionada, uma
orientação ao setor da catação e dispôs que os serviços de coleta seletiva, transporte e manejo
de instalações de recuperação dos resíduos tornaram-se inviáveis devido aos riscos que
apresentam e precisaram ser paralisados. Os catadores, segundo a ABES, deveriam ser
compensados com uma forma de auxílio social temporário, a ser instituído pelos governos
locais.
Na tentativa de minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia,
especialmente, em razão das sucessivas paralisações temporárias das atividades produtivas, o
Governo Federal instituiu o auxílio emergencial (Lei 13.982/2020). Relativamente ao auxílio
emergencial federal, foi criado um Projeto de Lei (PL 873/2020) para ampliar o rol de
beneficiários, contudo, foi vetado pelo presidente da república (Veto 13/2020) e mantido, pelo
Congresso Nacional, por 45 votos a 17. Alguns Estados brasileiros optaram por instituir seus
próprios auxílios.
Segundo levantamento da equipe do Jota (2021), cerca de 11 capitais criaram algum tipo
de auxílio emergencial desde março de 2020 até fevereiro de 2021. As iniciativas de auxílio
emergencial foram constatadas, majoritariamente, nos estados e capitais das regiões Norte e
Nordeste, seguida pela região Sudeste, com políticas semelhantes, embora pontuais, no CentroOeste e Sul.
A proposta consiste em examinar em linhas gerais os programas de auxílio à renda e,
mais especificamente, o caso do Estado do Ceará, uma vez que destaca-se, no âmbito nacional,
por figurar como uma das primeiras políticas específicas aos catadores de resíduos e o primeiro
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a ter tornado o programa permanente (Lei 17.256/2020 e Lei 17.377/20). O papel institucional
do Estado se traduz, no plano fático, em valorização de uma atividade laboral indispensável à
proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, à economia circular e à inclusão
social. De mesmo modo, guarda íntima conexão com os ODS da Agenda 2030.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a OIT, o trabalho de coleta de resíduos é classificado como um green job,
ou seja, um trabalho que contribui para o desenvolvimento sustentável, a preservação
ambiental e a inclusão social. Embora desenvolvam uma atividade extremamente necessária à
sociedade, os catadores ainda permanecem laborando sob o manto da invisibilidade social, uma
vez que não há o devido reconhecimento por parte da sociedade e ainda são insuficientes o
auxílio e a proteção estatal.
No Brasil, o impacto da pandemia afetou significativamente a renda desses
trabalhadores. Segundo dados do IPEA de 2012, a renda média dos catadores, com vínculo
associativo, vai de R$ 420,00 a R$ 520,00 com os estabelecimentos fechados, os catadores
tiveram uma redução de cerca de 80%.
Quanto ao estudo de caso, o Programa Estadual de Reforço à Renda decorrente da
Prestação de Serviços Ambientais (PSA), no Estado do Ceará, parecer ser uma medida efetiva
na garantia do desenvolvimento sustentável, do trabalho decente e do crescimento econômico,
bem como na redução das desigualdades, na promoção de cidades e de comunidades
sustentáveis e do consumo e produção sustentáveis.
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INTRODUÇÃO
No ano de 2019 foi ratificado o acordo de cooperação entre o Mercosul e a União
Europeia que estava em tramite desde 1995, este acordo inclui três pilares: diálogo político,
cooperação e livre comércio. Sendo assim, no sentido de melhor desenvolver o comércio
bilateral entre os blocos, com menor impacto ao meio ambiente, o acordo visa o
desenvolvimento sustentável. O que será em grande medida, um fato crucial para uma nova
perspectiva para ambos os blocos, em que ambos se beneficiarão do presenta acordo.
O problema do desenvolvimento econômico e a intensificação no número de
desmatamento e a crescente poluição ambiental fizeram que os dois blocos, nesse acordo,
firmassem uma proposta bilateral cooperação de comércio e medidas protetivas ao meio
ambiente. A análise presente Acordo de Cooperação se debruçará sobre o desenvolvimento
sustentável no que tange ao âmbito legislativo como também funcional. Nesse sentido, será feita
uma abordagem acerca dos temas de meio ambiente e cooperação econômica e seus impactos
sobre os modais energéticos e utilização de recursos.
Este Acordo de Integração trará consequências muito positivas para a política de meio
ambiente do Brasil, uma vez que trará novos parâmetros de aproveitamento e recursos e novas
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formas de tecnologias sustentáveis. Segundo LAFER (2001), a imposição de medidas
comerciais com vistas a forçar a adoção de determinados padrões de políticas ambientais de
outros países é a mais protecionista possível, não havendo nenhuma justificativa para obrigar
que os países em desenvolvimento adotem as mesmas políticas que os países desenvolvidos
adotaram por decisão própria. Sob tal prisma, PIRES e RAMOS (1999) e LICHTINGER (2004)
argumentam que a melhor alternativa estaria em promover e integrar as políticas ambientais e
de desenvolvimento por meio dos acordos e instrumentos internacionais eficazes em que se
considerem tanto os princípios universais quanto as necessidades e interesses particulares e
diferenciados de cada país.
A Europa, hoje, é um dos mercados mais exigentes quando o assunto é responsabilidade
ambiental. Essa exigência se reflete na estrutura de negócios das empresas que têm interesse
em fazer comércio com esse parceiro, e o advento desse Acordo aponta que deverão ser
“assegurados a competição livre, bem como os padrões e métodos de produção europeus. Para
cumprir tal objetivo, serão analisados o sistema de Acordo comercial entre Mercosul e União
Europeia, a fim de perceber como as políticas ambientais adotadas pela União Europeia
impactarão o Brasil em sua política interna de comércio e meio ambiente. Podendo trazer
estudos uma perspectiva acerca da temática para melhor abranger a política externa brasileira
e os desafios da implementação das medidas propostas pelos tratados e acordos ambientais.
O Direito, segundo Eros Grau, deixou de operar como um mero harmonizador de

conflitos e legitimador do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de
políticas públicas3. O presente tratado também reforça o compromisso brasileiro na área de
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, inclusive o Acordo de Paris e Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com previsão de aportes dos países desenvolvidos
para mitigação e adaptação, tendo em conta as necessidades dos países em desenvolvimento.
Prevê-se apoio para a disseminação de informações sobre oportunidades de negócios e a
internacionalização de micro, pequenas e médias empresas, além de ações com vistas à
promoção do pleno emprego e do trabalho decente. O acordo prevê o reforço da cooperação na
promoção e na proteção dos direitos humanos e a implementação de instrumentos
internacionais sobre o tema.
No Brasil, primeira vez, o tema das relações entre o comércio e o meio ambiente entre
dois blocos é abordado em um acordo entre dois blocos regionais. O acordo disporá em um
único capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, composto por disposições
3
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relativas aos dois temas substantivos e por regras para solução de controvérsias, com
referências pontuais à participação da sociedade civil. A seção que versa sobre o
desenvolvimento sustentável, versa, em primeiro lugar, acerca dos níveis de proteção
ambiental e do trabalho buscados pelo acordo.
O objetivo desse trabalho será abordar as principais questões acerca desse tratado no
que tange ao campo do desenvolvimento sustentável e a sua importância para a ordem
econômica nacional. Bem como entender as premissas e as fontes normativas que versam sobre
a questão do desenvolvimento sustentável presentes no acordo e as suas dificuldades de
implantação no âmbito interno.
O recurso metodológico a ser utilizado nesta monografia é o do tipo pesquisa
exploratória documental (RAMPAZZO, 2015), e tem como objetivo a análise de textos
legislativos, doutrinários, artigos científicos, web sites e demais fontes de dados relacionadas,
principalmente, com direito internacional público e direito ambiental. Será realizada, também,
uma análise em doutrinas na área de Direito Internacional Público e tratados internacionais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O debate sobre os impactos do comércio internacional a respeito do meio ambiente tem
gerado, de acordo com MUÑOZ (1996), GONÇALVES (2002) e QUEIROZ (2003) crescente
interesse, preocupação e controvérsia nos principais fóruns internacionais onde o tema é
assunto nas pautas de negociações. A preocupação quanto ao tema ‘meio ambiente e comércio
internacional tem conduzido à multiplicação de acordos e entendimentos de vários tipos, já que
se trata de assunto que, como ressalta THORSTENSEN (1998; 2002), que produz impactos
transfronteiriços.
Neste sentido, além de nos atermos às preocupações ambientais, deve-se estudar a
matéria de direito internacional do meio ambiente com a finalidade de delimitar a questão da
capacidade de cada país em traçar o seu plano de estudo da matéria no âmbito econômico e
social. Sob esta égide, compreender o fenômeno do direito ambiental sobre as relações entre os
agentes internacionais, é de fundamental importância para estabelecer uma noção de direito
internacional ambiental pautada na liberdade de mercado. A política de implementação do
Acordo Mercosul – UE torna-se de fundamental importância para a questão do meio ambiente,
para as relações exteriores no Brasil e sua diplomacia com os países signatários do presente
acordo.
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RESULTADOS PRELIMINARES
A temática da harmonização na legislação ambiental entre os países é assunto que
aborda a questão do uso de determinada legislação sobre a outra no cenário internacional, esta
seletividade de leis não pode ser exercida tendo em vista que cada país carrega consigo
peculiaridades que lhe são próprias. Especialistas afirmam que o Acordo com UE pode ajudar a
economia brasileira ser mais sustentável, a atuação conjunta dos setores público e privado é a
forma ideal de trabalhar pelo meio ambiente e atingir bons resultados, inclusive econômicos.
O que se vê com resultado preliminar é que o presente acordo trará muitos pontos
positivos para ambos os blocos, o maior problema que se constata é acerca da harmonização da
legislação ambiental. Mas a adoção de medidas de desenvolvimento aliadas às práticas de
comércio entre os dois blocos fará com que o desenvolvimento de ambos se dê de maneira a
promover a ordem econômica dos blocos signatários aliado aos modais de desenvolvimento
sustentável. Será configurada, portanto, uma nova diplomacia ambiental, onde o
desenvolvimento sustentável se unirá ao comércio de bens a fim de fomentar uma ordem
econômica atenta ao meio ambiente e medidas regulatórias tangentes ao tema.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende analisar a organização do movimento Wakoburum
formado por mulheres indígenas Munduruku do alto Rio Tapajós no Estado do Pará. O
movimento nasce no ano de 2018 como ferramenta para fortalecer a luta dos indígenas
Munduruku, assim como fortalecer o movimento das mulheres na geração de renda do que era
possível ser produzido no território indígena, no trabalho do artesanato e para também
fortalecer o Movimento Iperegayu contra as invasões do território e em defesa do meio
ambiente. Tem como objetivo identificar a necessidade identificada pelas mulheres ter um
movimento em contraposição as organizações indígenas já existentes e que na visão daquelas
mulheres não mais mantinha a resistência do povo Munduruku. Com a criação do Wakoburum
conseguiram desenvolver uma resistência independente de organizações governamentais, com
Graduado na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (1983), Mestrado em Letras, com bolsa
CNPq, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1989) e Doutorado em Letras, com bolsa CNPq, pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1998), com um período de estudos comparados, financiado
pelo DAAD, na Universidade de Colônia, na Alemanha. É professor Titular de Teoria do Direito com Dedicação
Exclusiva da Universidade Federal Fluminense – UFF/RJ. E-mail: wilsonmadeirafilho@hotmail.com. Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4329212215460184.
2 Graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará - UFPA. Especialista em Direito Municipal pela
Universidade Federal do Pará - UFPA. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da
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projeto próprio. O movimento das mulheres Munduruku trabalharam para desenvolver a
geração de renda para as mulheres das aldeias, realizando oficinas que aprimoraram as técnicas
de apresentação dos produtos, melhor utilização do material a ser empregado nas peças
artesanais até conseguirem a construção de um espaço para exposição e venda da produção
feminina. Havia a necessidade de fortalecer a comunicação das mulheres e o monitoramento do
território que levou a trabalharem na instalação de sistema de internet nas aldeias onde havia
associadas do movimento. As ações do Wakoburum possibilitaram a realização da primeira
assembleia de mulheres no território Mundutuku, que passou a atuar no planejamento da
resistência em conjunto com outras organizações como a assembleia dos caciques. Essa
unidade de ações de resistência devolveu ao povo Munduruku memórias ancestrais, como o
resgate das urnas mortuárias que se encontravam fora do território Munduruku. A resistência
à mineração nasce como resultado do trabalho da geração de renda das mulheres, pois era uma
necessidade urgente terem recursos financeiros para as lutas do povo. Tornaram-se, por esta
razão foco dos ataques violentos de garimpeiros e da organização que comanda o garimpo na
região do alto Rio Tapajós. A pertinência do trabalho é a atualidade do conflito destas
populações indígenas com a ocorrência de mineração ilegal em seus territórios. A partir da
observação participante, exame de documentos e revisão de bibliografia em escopo qualitativo,
desenvolve-se a metodologia da análise temática. A defesa do território e a preservação dos
frutos da terra que garantem a sobrevivência do povo é o motiva da luta das mulheres. Perder
qualquer desses bens ambientais é uma morte para o povo Munduruku. A mineração é sinal de
morte para estas mulheres. Wakoburum como uma guerreira artesã Munduruku que foi,
inspira o movimento das mulheres que hoje defendem a vida em seu território.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As mulheres indígenas protagonizam uma história de lideranças em defesas de seus
territórios, o que faz aguçar o interesse para tentar compreender o que mobiliza seus
interesses:
Torna-se, portanto, necessário buscar compreender as possibilidades múltiplas de narrativas,
estratégias de lutas e realidades que termos como “movimentos de mulheres indígenas” e
“organizações de mulheres indígenas” podem ocultar[...]. Foram estas múltiplas vozes que nos
fizeram iniciar uma reflexão sobre as possíveis aproximações e distanciamentos entre os
movimentos de mulheres indígenas no Brasil e os feminismos pós-coloniais, e lançar a
principal pergunta: o que há em comum? (DUTRA, 2019, p.125)
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A mineração em territórios indígenas no Pará tem sido o gatilho de intensos ataques e
ameaças, pelo enfrentamento que é feito pelas aldeias que são invadidas pela mineração.
Eventos recentes na história brasileira demonstram que ocorrências catastróficas não são
incomuns, e são de conhecimento notório os casos de minas abandonadas sem que a
recuperação ambiental tenha sido realizada. Como no Código de Mineração e na legislação
ambiental pertinente (Resoluções CONAMA 09 e 10 de 1990) não há qualquer exigência para
tentar superar essa questão, deveria este projeto estabelecer expressamente as garantias
necessárias para a realização da atividade. (ISA, 2013, p. 103)

O bem viver para estes territórios estaria fundamentado na ideia desenvolvida da
necessidade do homem e da mulher de estar sua terra e sobreviver do seu território:

A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo numa abstração civilizatória, é
absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de
hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo
mundo. (KENAK, 2019, p. 12)

RESULTADOS PRELIMINARES
A luta das mulheres Munduruku congregadas no Wakoburum já consegui desenvolver
um sistema de geração de renda a partir do artesanato desenvolvidos nas aldeias e o resultado
econômico desta produção, tem sido a base de sustentação financeira para a resistência contra
o avanço da mineração ilegal nos territórios Munduruku.
O bem viver para as mulheres Munduruku é poder ter seu próprio território, cuidar dos
filhos, ter rio limpo, trabalhar na roça, fazer a sua própria farinha sem ter que enfrentar tantas
ameaças no território que é a sua própria casa, o lugar onde vivem e onde sempre viveram.
Pescar, fazer artesanato, cuidar dos filhos, ensinar os filhos de acordo com a sua cultura e ter o
território livre de invasão é o desejo que mantem firme a resistência.
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 traz um capítulo específico sobre os índios e estabelece
direitos antes não previstos no Brasil. As Normas Fundamentais anteriores traziam alguns
direitos indígenas, mas não de forma específica, o que levou ao aumento de visibilidade aos
povos originários após os anos 80 no país, especialmente após o advento do Novo
Constitucionalismo Latino-Americano, posto que influenciou o Brasil, a Colômbia, o Equador,
dentre outros países, para a mudança em suas leis maiores.
Ocorre que, mesmo existindo tal previsão na atual Constituição Brasileira e em leis
infraconstitucionais, como o Estatuto do Índio e o Decreto 6040 de 2007 que institui a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), não
existe lei e nem projetos específicos para a mulher indígena no Brasil. Este fato leva à
necessidade de dar ênfase ao estudo das questões sobre as necessidades e lutas dessas
mulheres, marginalizadas, esquecidas e que sofrem violências dentro e fora de suas tribos.
Com o intuito de mensurar o objeto em estudo, a mulher indígena brasileira e suas
conexões políticas e sociais são apresentadas na perspectiva do empoderamento, da resiliência
e da luta que lideram para preservação da cultura, ancestralidade e crenças deixadas pelos seus
antepassados. Portanto, o reconhecimento de sua força como guerreira desde os primórdios da
colonização e o enfrentamento de diversas formas de violências continuam até hoje, as tornam,
dentro e fora de suas comunidades, fontes de capacidades que merecem ser destacadas e
Mestranda em Direito Constitucional público e Teoria Política e Pós-graduada em Direito Processual Civil pela
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potencializadas, para, ao fim, levar à liberdade tão almejada pelo Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana.
Assim, diante de baixas condições de vida, experimentam a falta de saúde, de educação
e o preconceito por ser mulher. Dessa forma, verifica-se que é relevante a pauta do
desenvolvimento feminino indígena como parte da solução para retirar esta mulher do
esquecimento perante o Estado e a sociedade.
Portanto, a presente análise se propõe a perceber o papel dessas indígenas brasileiras
como pessoas humanas dignas de reconhecimento e cuidados, empoderadas em suas etnias,
além dos potenciais capacidades que possuem na luta pelos seus direitos como mulheres e
também pelos direitos de seus povos, de suas terras e dos modos comuns de vida.
A metodologia utilizada foi a bibliográfica e documental, baseando-se em livros e em
artigos com temáticas sobre políticas públicas, Direito Constitucional e Direitos Indígenas e
Ambiental, de legislação e jurisprudência nacional e estrangeira. Quanto ao procedimento, a
pesquisa é de revisão bibliográfica. Por estudar as mulheres indígenas e sua cultura, é
etnográfica e observa o comportamento desse grupo social.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O empoderamento da mulher indígena brasileira em suas comunidades e na sociedade
baseia-se na urgência em terem reconhecidos direitos previstos constitucionalmente, mas não
realizados, pois o Estado tem falhado em sua proteção e no oferecimento de políticas públicas
que levem à igualdade de gênero para as tribos, o que evidencia total descaso com a condição
feminina e o potencial dessas indígenas.
Para Amartya Sen, as pessoas devem ter condições de ser agentes e capacidades para
tanto. Ser agente passa por variadas organizações que apoiam o crescimento, o
desenvolvimento, o empoderamento humano (SEN, 2000). Sem a junção desses fatores,
dificilmente ter-se-á condições de agir segundo suas liberdades substantivas, de fazer escolhas
livres, de se fazer dono de suas vontades.
Assim, à mulher indígena é essencial a união de várias frentes em sua defesa, inclusive a
dela própria, por meio de sua força, de sua voz, além do apoio de suas tribos e, especialmente
da política do Estado, focado em pautas democráticas e em princípios que elevem a dignidade
humana, a fim de expandir as capacidades latentes nelas. Segundo POMPEU; PONTES e SILVIO
(2019, p.25), as mulheres indígenas desejam melhores condições de vida e, baseadas na
realidade cultural de suas aldeias, buscam ganhar voz e notoriedade para suas causas.
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Alguns documentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1945), a Convenção sobre a Eliminação sobre todas as Formas de
Discriminação Racial (1965), Convenção sobre a Eliminação sobre todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (1979), Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade
das Expressões Culturais (2005), a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais
(1989) e a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos
Indígenas (UNDRIP) ( 2007) tratam da importância do reconhecimento e atenção para com os
povos tradicionais e mulheres indígenas.
Deve-se atentar, portanto, para a visibilidade que se faz prioritária nesse cenário de
descaso e marginalização que vivem as mulheres indígenas. A verdadeira democracia só será
realizada se essa população esquecida for resgatada e isso os documentos internacionais tem
buscado, e cabe ao Brasil fomentar políticas sociais e públicas de inserção dessas mulheres em
uma vida digna, que afaste a ideia eurocêntrica e assimilatória de que possuem culturas
selvagens, de que são violentas, dentre outros predicados que não devem mais serem aceitos
atualmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que é importante conhecer quem são essas mulheres indígenas, qual o
motivo de suas lutas, o papel que desempenham em suas comunidades e suas potencialidades.
As capacidades devem ser potencializadas, a luta da mulher indígena brasileira deve ser
valorizada em diversos setores: sociais, econômicos, políticos e dentro de suas tribos.
Infelizmente desde o capítulo que trata especialmente dos índios na constituição Federal
de 1988 pouco temos visto ser realizado pelos povos da terra, que ainda hoje sustentam a
imagem de serem aborígenes e violentos perante o resto da sociedade. Nesse contexto, percebese que a mulher das tribos indígenas é de fundamental para o desenvolvimento das liberdades
humanas, para a potencialização do reconhecimento das etnias, para a realização dos direitos
nas aldeias.
Assim sendo, Amartya Sen vem nos trazer uma ideia abrangente e moderna de como
concretizar os direitos diante de multiculturas, da rede de organização que se deve ter para
desenvolver os países, de como deve ser a escolha pela democracia para que isso seja efetivo, e
tudo isso se encaixa no empoderamento da mulher indígena e a possibilidade de alcance de
suas potencialidades por meio da evolução de suas capacidades.
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INTRODUÇÃO
A presente proposta de trabalho trata dos efeitos do sistema educacional estatal na
economia e cultura xavantes. As escolas municipais do ensino fundamental e estaduais do
ensino médio funcionam nas aldeias com professores indígenas que recebem salários. Tal
aporte financeiro coexiste com a economia tradicional, baseada na caça, pesca e plantio e
promove mudanças profundas nas formas de vida dessas populações, mudando sua base de
alimentação e até mesmo seus meios de transporte.
Muitos estudos sobre a educação indígena já foram feitos enfocando principalmente o
debate acerca do abandono da perspectiva assimilacionista em favor da ideia de integração, ou
seja, da promoção e preservação das culturas tradicionais ao mesmo tempo em que se viabiliza
o contato e a troca de conhecimentos entre o indígena e o não-índio. Entretanto, a determinadas
medidas ditas integracionistas subjaz exatamente o oposto, com perda ou abandono das
práticas nativas, o que demanda mais pesquisas e possíveis alterações inclusive na legislação.
O objetivo desta pesquisa é, diante desse cenário, analisar a economia xavante sob os
efeitos do sistema educacional governamental, investigando o que há de assimilação e de
integração na comunidade observada. Para tanto, em um primeiro momento, serão descritos os
processos sociais xavantes básicos e as funções de determinados elementos culturais que se
mostraram mais relevantes no funcionamento daquela comunidade. A seguir, serão trazidos
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alguns apontamentos relevantes sobre a legislação e políticas públicas que tratam do sistema
educacional indígena e, por fim, será feita uma análise da garantia da ordem na produção e
distribuição de bens na cultura xavante.
A pesquisa tem como ponto de partida um processo de imersão de duas semanas
convivendo com os índios xavantes na aldeia Ro’oredza’odzé, situada em Campinápolis-MT, em
agosto de 2016, e contatos posteriores com membros daquela comunidade. A abordagem
consistiu tanto de observação participante quanto de entrevistas não estruturadas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Estatuto do índio é motivado por uma perspectiva integracionista, em contraste com
as políticas anteriores de assimilação dos índios à cultura nacional. De acordo com essa lei,
existiria uma categoria chamada “índios em vias de integração”:
Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam
menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas
e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão
necessitando cada vez mais para o próprio sustento;(art. 4o, inc. II, da Lei n. 6.001/73).

Na lição de Darcy Ribeiro (1986, p. 193), o problema indígena apenas existe quando há
contato entre índios e não-índios. O autor se referia à problemática histórica das abordagens
do “homem branco” aos indígenas, que envolve a evolução da atitude pacificadora, de viés
assimilacionista e de aculturação ou despojamento das culturas tradicionais e doutrinação à
cultura “civilizada” à atitude dita integracionista, de convivência e vivência entre “dois
mundos”.
Nesta proposta de trabalho, para a investigação da economia indígena, parte-se da
leitura de Karl Polanyi sobre os princípios básicos da economia e pela perspectiva de Weber
acerca da não modificação do homem como ser social, serão considerados os aspectos da
reciprocidade, redistribuição e domesticidade, que são princípios de comportamento.
Segundo o autor, “o amplo princípio da reciprocidade ajuda a salvaguardar tanto a
produção como a subsistência familiar” (POLANYI, 2000, p. 67) e estaria fundada na
patrilinearidade xavante e nas peculiaridades da organização sexual dessa sociedade. A
redistribuição, de base territorial, está relacionada à existência de um chefe em comum, que, ao
caçar, dispõe o produto do empreitada no centro da aldeia e promove a distribuição da carne
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entre os núcleos familiares. A domesticidade, por sua vez, “consiste na produção para uso
próprio” (POLANYI, 2000, p. 73) e fica evidente na destinação dos salários para a compra de
alimentos na cidade próxima, abastecimento de motocicletas e eventual compra de
eletrodomésticos.
RESULTADOS PRELIMINARES
Pode-se verificar certo nível de aculturação que resulta em uma mescla de consumo de
bens provenientes ora das tradições da ancestralidade ora do que é chamado de warazu
(homem branco), a saber, da economia de tipo capitalista. O principal efeito dos salários na
economia xavante, como se verificou, está na mudança da alimentação, que passou a ser mais
rica em carboidratos processados e doces, aumentando o índice de diabéticos nas aldeias, pois
já se sabe que esse grupo é geneticamente propenso ao desenvolvimento dessa doença.
Por outro lado, não se constatou uma perda da domesticidade, o que ocorreria pela
prática de atividades mercantis ou com finalidade de lucro. Os bens adquiridos com os salários
são basicamente para consumo próprio. Não obstante, a mercancia só poderia florescer em um
futuro próximo apenas entre os membros da comunidade e não em contato com os não-índios,
uma vez que existe uma forte resistência e mesmo aversão dos warazu em relação aos indígenas
na cidade.
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INTRODUÇÃO
Foi-se o tempo em que o juspositivismo disputava a compreensão do direito
exclusivamente com o jusnaturalismo. No século XIX, surgem novas perspectivas de estudo do
fenômeno jurídico que quebram o oligopólio até então existente, propondo um tertium datur
entre aceitar o direito nos limites de um sistema de normas ou entendê-lo como um dado
natural imutável. Estas novas perspectivas entendem que a particularidade do direito (e do
Estado) reside sim na norma jurídica, mas que estudar somente ela não é suficiente para uma
compreensão adequada do fenômeno jurídico. Entre elas, encontram-se o institucionalismo e o
marxismo, concepções capazes de avançar muito o debate acerca do direito e Estado, mas ainda
limitadas por algumas questões.
Visando contribuir para este debate, a problemática que se levanta aqui é acerca da
complementariedade ou não da obra de Hodgson com a de Marx. Explica-se: é que, apesar de
suas pertinências singulares, ambas as teorias têm limites fundamentais para a compreensão
realista dos fenômenos jurídico e estatal, como será exposto. O grande questionamento é saber
se é possível e proveitoso operar uma síntese entre os fundamentos destas teorias para que
estes limites sejam, se não superados, alargados em direção a novos horizontes de uma
pesquisa aberta e não dogmática, tendo este questionamento como objeto específico da
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pesquisa.
O objetivo específico da pesquisa é abordar, estudar, discutir, levantar e tentar sintetizar
os pontos fundamentais das teorias acerca do direito e do Estado dos dois autores, analisando
ao final se a tal síntese foi bem sucedida ou não. Com isto, espera-se contribuir (mesmo que
minimamente) para um entendimento mais plural e completo do fenômeno jurídico, sendo este
seu objetivo geral.
Justifica-se a pertinência da pesquisa empreendida por ter como referenciais teóricos
autores e tradições que não estão, de forma direta e imediata, vinculados ao pensamento
jurídico tradicional. Por apresentarem uma visão externa às limitações e paradigmas comuns
da teoria do direito, podem contribuir de forma significativa para uma compreensão mais
multifacetada do jurídico, que vá além da visão já tradicional e amplamente conhecida dos
positivismos jurídicos e seus congêneres.
A metodologia de pesquisa a ser adotada é a de revisão sistemática de literatura.
Estruturalmente, esta pesquisa deverá então iniciar com a exposição do pensamento de
Hodgson, trazendo o que o economista entende como instituição e, em seguida, qual a sua
relação com o direito e suas limitações fundamentais. Posteriormente, será abordado o
pensamento de Marx. Aqui, será delimitado qual o núcleo do pensamento marxiano e como ele
compreende o fenômeno jurídico. Por fim, comparará os limites das duas abordagens, tratando
da possibilidade (ou não) de síntese entre elas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em trabalho denominado What Are Institutions?, Hodgson afirma que a origem do termo
instituição pode ser traçada a partir de 1725 na obra Scienza Nuova, de Giambattista Vico. Com
o passar do tempo, teria adquirido um forte conteúdo polissêmico, o que, no entanto, não
impediria a proposição de um conceito geral que unificasse todas as escolas de pensamento que
trabalham com esta noção: para ele, as instituições são sistemas estabelecidos de regras sociais
que estruturam as interações sociais (HODGSON, 2006, p.23), fazendo-o a partir da modulação
de legítimas expectativas de comportamento dos indivíduos, podendo então restringir ou
incentivar determinados comportamentos dos indivíduos, que se veriam compelidos a
“Institutions are the kinds of structures that matter most in the social realm: they make up the stuff of social life.
The increasing acknowledgment of the role of institutions in social life involves the recognition that much of
human interaction and activity is structured in terms of overt or implicit rules. Wihout doing much violence to the
relevant literature, we may define institutions as systems of estabilished and prevalent social rules that structure
social interactions”.
3
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observar estas regras em seu proceder.
Já Marx tem a base de seu pensamento não na instituição, mas no trabalho como
processo de mediação sócio-metabólico entre homem e natureza, responsável por alterar,
fenomenologicamente, tanto o indivíduo quanto a objetividade natural (MARX, 2013, p. 255).
No entanto, com exceção de sua fase mais primitiva, é impossível conceber o trabalho como
atividade apartada da sociedade e que, portanto, prescinda de uma divisão social do trabalho.
No decorrer da história humana, os homens colocam as suas forças produtivas em trabalho para
sobreviver às intempéries que a natureza lhes impõe e, neste processo, travam relações sociais
de produção; relações inter-humanas e entre homens e a natureza que, por serem a forma de
expressão do trabalho, são a determinação essencial de suas vidas. Em Para uma crítica da

Economia Política (MARX, 1987, p. 30), Marx expõe em termos sintéticos a importância destas
relações de produção: elas delimitam, favorecem e condicionam o surgimento de fenômenos
ideais superestruturais, tais como a política, a religião, as consciências e o próprio direito.
Produzindo materialmente suas vidas, os homens acabam por produzir também suas ideias,
valores, aspirações e mesmo sonhos. Isto, no entanto, não implica em afirmar a economia como
única determinação da vida humana, já que, no edifício marxista, a economia é somente o fator
que em última instância determina a história (MARX; ENGELS, 2010, pp. 103-104).
É a partir destas duas referências teóricas que o trabalho se desenvolverá.
RESULTADOS PRELIMINARES
Preliminarmente, é possível vislumbrar discordâncias quanto ao enfoque e atenção que
estas teorias dão a certas questões: o nível de importância do costume e da legitimação na
concreção do direito, a autonomia do Estado para positivar suas normas, bem como as bases
materiais deste Estado. Mas estas discordâncias, aparentemente, não são absolutas: pensá-las
em conjunto não atrapalha o marxismo ou o institucionalismo, antes os enriquece e impede que
se petrifiquem, podendo ser conjugados em uma síntese que aponte para compreensões mais
sofisticadas do direito.
Pensar a determinação em última instância da economia na vida humana como
tributária de uma necessidade de suas superestruturas (especificamente a jurídica) se
institucionalizarem; se tornarem práticas habituais torna a análise da realidade mais apurada,
sofisticada e menos unilateral, não desnaturalizando nem as particularidades da instituição,
nem as do complexo econômico.
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INTRODUÇÃO
O artigo terá como objetivo analisar o papel do Estado na governança do trabalho diante
de fenômenos tecnológicos como a uberização do trabalho, além de contrapor as diferentes
visões de Smith e Marx sobre esse papel do Estado nas sociedades capitalistas modernas.
A partir da compreensão das visões de Smith e Marx com relação à categoria “trabalho”,
buscaremos fornecer subsídios teóricos que ajudem a entender o papel do Estado frente à nova
modalidade de trabalho presente na uberização, que mescla alguns fenômenos anteriores como
a terceirização e a precarização. A uberização vem se tornando uma tendência nas relações
trabalhistas, articulada aos avanços tecnológicos na busca pela manutenção do domínio do
capital.
O trabalho, o capital e o Estado têm uma dinâmica e estreita relação, que costuma estar
em constante mudança devido à grande complexidade desses elementos e das inúmeras
mudanças impulsionadas pelas inserções de novas tecnologias, maquinários, estratégias e até
mesmo das mudanças de percepção do homem perante a sociedade. No entanto, essas
mudanças, na grande parte das vezes, impactam com mais intensidade o proletariado, a classe
mais suscetível às mudanças da lógica capitalista.
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Com o passar do tempo, o capitalismo vem apresentando um movimento tendencial em
que a terceirização, a informalidade, a precarização, a materialidade e imaterialidade se tornam
mecanismos vitais, tanto para a preservação quanto para a ampliação da sua lógica. A
terceirização - e a crescente divisão do trabalho a ela associada - vem ganhando cada vez mais
espaço na nova dinâmica capitalista. Atualmente já vemos empresas que terceirizam até mesmo
sua atividade principal.
Sendo assim, visando a diminuição dos custos e aumento dos lucros, a terceirização
alcançou um novo patamar através da precarização do trabalho, que vem se consolidando como
elemento central da nova dinâmica do desenvolvimento do capitalismo. No entanto, a
precarização do trabalho vem apresentando uma forte dualidade em seus impactos perante as
economias e as sociedades. A precarização do trabalho pode trazer vantagens competitivas
para as empresas e uma maior oferta de emprego; porém, também traz frequentemente
instabilidade e insegurança para os trabalhadores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A terceirização e a flexibilização associadas à crescente divisão do trabalho são
elementos centrais da nova dinâmica do desenvolvimento do capitalismo e a uberização é fruto
dessa nova dinâmica. O fenômeno da uberização consolidou empresas que agora intermedeiam
a demanda de trabalhadores cada vez mais informais. A empresa Uber ganhou destaque por ter
sido uma das primeiras empresas do ramo a conseguir se consolidar em diversos países em um
curto período e ter inspirado a criação de outras “empresas-app” que intermedeiam serviços.
A Uber é uma empresa de tecnologia estadunidense, um aplicativo (programa
desenvolvido para processar dados eletronicamente, facilitando e reduzindo o tempo de
execução de uma tarefa, próprios para dispositivos com internet integrada como smartphones,
tvs e tablets) que tem como serviço promover o encontro imediato de trabalhadores dispostos
a utilizarem seu próprio carro para transportar consumidores em busca de um meio de
transporte particular.
A uberização tem como foco o trabalho por demanda (“on-demand jobs”), em que os
trabalhadores ficam conectados à Internet através de smartphones e oferecem sua força de
trabalho remotamente à espera do surgimento da demanda pelo seu serviço. Atualmente,
diversas empresas-app já utilizam dessa mesma base tecnológica para colocar consumidores e
fornecedores em contato direto, em que intermediários (as empresas-app) não atuam
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diretamente no processo. Essas empresas têm como função principal agilizar digitalmente o
encontro da demanda com a oferta por certo tipo de serviço.
Segundo Fonseca (2017), a criação, evolução e relevância do Uber está intimamente
relacionada a, pelo menos, dois fenômenos centrais: o desenvolvimento intenso e veloz das
tecnologias, dos dados e da internet móvel e o aumento do exército de reserva, gerado pelo
aumento do desemprego devido à crise econômica mundial de 2008 que implicou, no aumento
da informalidade e da inserção precária no mercado de trabalho.
A uberização apresenta algumas peculiaridades que destoam de formas anteriores de
organização do trabalho, por ter as tecnologias como meio de controle e principalmente pelo
fato de o trabalhador ser o proprietário dos meios de produção. Portanto, ela seria o mais novo
passo em direção a essa nova forma de estratégia de competição entre as empresas como
aponta Abílio:
“A uberização, tal como será tratada aqui, refere-se a um novo estágio da exploração do
trabalho, que traz mudanças qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das
empresas, assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do
trabalho. Trata-se de um novo passo nas terceirizações, que, entretanto, ao mesmo
tempo que se complementa também pode concorrer com o modelo anterior das redes
de subcontratações compostas pelos mais diversos tipos de empresas. A uberização
consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um nanoempresário-de-si
permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo
tempo que mantém sua subordinação; ainda, se apropria, de modo administrado e
produtivo, de uma perda de formas publicamente estabelecidas e reguladas do
trabalho.” (Abílio, 2017, p. 1)

Neste sentido, esse tipo de empresa-app usa como estratégia promover a ideia de que o
trabalhador que usa esses aplicativos para trabalhar se tornaria um empreendedor da sua
própria força de trabalho e de suas propriedades. No entanto, esse empreendedorismos seria,
na verdade, o esvaziamento do direito do trabalho, a intensificação da insegurança
característica do processo de precarização do trabalho e a ressignificação da relação do
trabalhador com o produto de seu trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, a análise crítica de Marx pode ser utilizada para o entendimento do
processo de aumento do exército industrial de reserva e do papel do Estado na governança
desse contingente de trabalhadores uberizados. Já a visão de Smith mostrará os efeitos
deletérios que a divisão do trabalho pode ter sobre o trabalho e como se pode minimizar tais
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efeitos. Como veremos, o Estado terá papel relevante como possível mediador nessa disputa
entre os capitalistas e trabalhadores.
Por sua vez, nem sempre tal governança do trabalho pelo Estado é facilmente levada a
cabo. Adam Smith afirma, em 1776, que “os capitalistas querem pagar o mínimo possível e os
trabalhadores querem ganhar o máximo possível”, evidenciando que compreendia a natureza
das relações ali iniciadas. Smith alertava para a tendência de abusos por parte de
corporativismo mercantil e dos monopólios geralmente em conluio com o Estado. Em Marx, por
seu turno, o papel do Estado em proteger o trabalho é fatalmente limitado por ser ele parte da
superestrutura que sustenta um modo de produção baseado na exploração da força de trabalho.
Atualmente, vemos o Estado propondo mudanças nas legislações protetoras do trabalho e do
trabalhador, fragilizando-os cada vez mais.
Com relação à estrutura, o artigo primeiramente irá abordar a uberização do trabalho e
a sua relação com a terceirização, precarização e com o trabalho informal. Em seguida, irá
detalhar quais as possíveis propostas que Smith poderia ter para que o Estado impedisse a
degradação do trabalhador e do trabalho. Depois, apontará como Marx poderia enxergar o
papel do Estado nesse contexto de mediador, e como o Estado poderia dar conta do exército
industrial de reserva, controlando a luta de classes. Na conclusão, abordaremos como essas
diferentes visões podem contribuir para o melhor entendimento do fenômeno da uberização.
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INTRODUÇÃO
A renda do trabalho e a do capital3, conjuntamente, crescem no sentido do
favorecimento da acumulação e da desigualdade. Cotejadas, por sua vez, a do capital tem
revelado vantagens acumulativas sobre a do trabalho. Finalmente, examinadas em separado, a
do trabalho e a do capital deixam desnudas as discrepâncias do seu próprio conjunto de
rendimentos (PIKETTY, 2014). Ambas interessam às finanças públicas e sua regulação jurídica,
embora, nos estados sociais estruturados ao longo do século XX, a renda do trabalho configure
objeto tradicional de atenção, quer na dimensão propositiva dos gastos quer na arrecadatória.
Naquela perspectiva, dos gastos, o Estado esforça-se para ampliar a empregabilidade
(conciliando as demandas da vida familiar e promovendo regulação protetora do trabalhador),
melhorar os níveis salariais e a sua distribuição, bem como garantir à cidadania a obtenção dos

1 Doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Direito Constitucional pela

Universidade
Federal
Fluminense.
E-mail:
tayssabotelho@yahoo.com.br.
Currículo
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4072473890301789.
2 Professor do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense. Doutor em Ciência Política pela Universidade
Federal Fluminense. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-mail:
prscorval@yahoo.com.br. Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7221133491442018.
3 A renda do trabalho é compreendida, aqui, em termos singelos, como o conjunto das remunerações obtidas pelas
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temporários), o que pretendemos avaliar noutra oportunidade. Compreende-se a renda do capital, por sua vez,
como o conjunto de remunerações resultantes da exploração da riqueza material e imaterial acumulada.
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recursos necessários à sua subsistência e satisfação. Nesta, arrecadatória, o Estado e a
sociedade recolhem do trabalhador sua contribuição para as despesas da vida comum e o
suporte do sistema de seguridade (notadamente a previdência) destinado a trabalhadores e
não trabalhadores.
O trabalho, porém, vem sendo reestruturado e adotando novos contextos ao longo dos
anos. O economista norte-americano David Weil (2014) utiliza uma metáfora geológica para
observar os rearranjos da organização empresarial e trabalhista. Para o autor, os antigos
conglomerados, que concentravam dentro de suas fronteiras as mais diversas espécies de
atividades, têm cedido espaço a uma nova estrutura fissurada, na qual as empresas de grande
porte concentram-se nas competências que elegem como nucleares e delegam as demais
atividades para empresas de menor porte ou para trabalhadores autônomos, os quais se
tornam obrigados a cumprir rígidos padrões de conduta estabelecidos em conformidade com
os objetivos da contratante. A “fissuração das relações de trabalho”4, como o fenômeno é
chamado, constitui uma estratégia empresarial para aumentar os lucros e diminuir os custos.
A fissuração comporta numerosos modelos, tais como a terceirização em sentido estrito,
as franquias, as cadeias de suplemento e o próprio processo de pejotização. Tal como se
encontra nos dias atuais, cria graves desajustes para as relações trabalhistas.
A relação entre tributação e reestruturação trabalhista nem sempre tem merecido, no
campo epistêmico do Direito, a atenção mais robusta que lhe tem conferido a economia e a
política social. Com efeito, no Direito das finanças e na sua comunidade profissional, na
contramão do que parecia enunciar a recepção das teorias “neo” e a constatação do maior
protagonismo do Poder Judiciário em diversas questões, debelaram-se as forças e a imaginação
construtiva e transformadora.

4Nas palavras de Weil (2014, p.7-9): “Like a rock with a fracture that depends and spreads with time, the workplace

over the past three decades has fissured. […] But the fissured workplace is not simply the result of employers
seeking to reduce wages and cuts benefits. It represents the intersection of three business strategies, one focused
on revenues, one on costs and one providing the “glue” to make overall strategy operate effectively. Its components
begin not with employment, but with the demands of capital markets that lead companies focus on core
competences that produce value for investors and consumers. […] But focusing on the core also has come to mean
shifting activities once considered central to operation to the other organizations in order to convert employeremployee relationships into arm’s-length market transactions. Finally, fissuring weds these potentially
contradictory activities through the glue of the creation, monitoring and enforcement of standards on products
and service delivery, made available through new information and communication technologies as enable by
organizational models like franchising, labor brokers and third-party management. The result in the businesses
and industries wired in fundamentally new ways. Wage setting and supervision shift from core businesses to a
myriad of organizations, each operating under rigorous standards of lead businesses but face fierce competitive
pressures”.
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O jurista, em poucas palavras, demitiu-se desse interessante ponto de encontro
transdisciplinar, mantendo-se refugiado em meios às exclusivas disputas de sentido dos textos
que, nessa seara, revelam inigualável profusão. Parece mesmo haver deixado de participar das
discussões estruturantes a respeito dos problemas e desafios da atividade financeira
compreendida como criação, obtenção, gestão e dispêndio para que se logre o máximo bemestar individual possível mediante o crescimento econômico elevado e sustentável, o
incremento do emprego (por meio de uma política estrutural), a construção de sistemas
universalistas de bem-estar social (por meio de uma política de redistribuição) e a utilização
democraticamente organizada de recursos comuns (por meio da política de estabilização).
Neste pequeno artigo, deseja-se pensar a relação entre as políticas fiscais e as políticas
de trabalho. Apresentam-se os resultados reflexivos da pesquisa sobre a tributação da renda do
trabalhão e seus efeitos no Brasil e na América Latina, levada a efeito no Grupo de Estudos
Interdisciplinares sobre Estado, Finanças e Tributação (Geieft). A ideia base é, por hora,
levantar alguns dados atinentes à tributação incidente sobre a renda do trabalho no Brasil e
mapear os principais problemas que as escolhas tributárias colocam para o campo do Direito,
não se atendo apenas aos problemas relacionados à interpretação de textos e precedentes
judiciais. Busca-se, do ponto de partida do Direito, uma reflexão criativa e criadora, responsiva
às rápidas transformações socioeconômicas e dirigida a toda a gente (não apenas aos
especialistas).5
Assim inspirados, a primeira seção cuida do mapeamento da tributação do trabalho no
Brasil.
A segunda seção trata da problemática que o mapeamento parece colocar para a
imaginação construtiva e transformadora no campo do Direito Financeiro, de modo específico
o desafio da interconexão da tributação da renda do trabalho com os processos de reordenação
da organização e das relações de trabalho, ora chamados processo de fissuração das relações
de trabalho.
Ao final, pretende-se apontar possíveis caminhos de pesquisa para o
aprofundamento destes passos iniciais.

5 Envidando esforços nesse sentido confira-se: CORVAL, Paulo Roberto dos Santos. A sétima tese: uma contribuição

ao pensamento jurídico-financeiro no Brasil. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 22, p. 67-90, 2014. No
mesmo sentido, também do autor, embora ainda não publicado, trabalho apresentado no seminário “Sistema
constitucional tributário da modernização à redemocratização: 50 anos após a Emenda Constitucional nº
18/1965”, promovido no mês de dezembro de 2015, na Faculdade de Direito da UFF, pelo Grupo de Estudos
Interdisciplinares sobre Estado, Finanças e Tributação (Geieft). Na ocasião, contei com a crítica arguta e
construtiva do professor José Fernando de Castro Farias.
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INTRODUÇÃO
A percepção de que as formas de violência organizada do século XXI possuem
peculiaridades e diferenciações em relação às guerras do século XX deu origem a um profícuo
debate acadêmico, que busca delinear respostas e formular políticas para desafios centrais à
segurança e à defesa das sociedades contemporâneas. Conceitos diversos foram empregados
na literatura para designar os conflitos contemporâneos (guerras híbridas, guerras entre os
povos, guerras privatizadas, guerras pós-modernas). Um conceito, em especial, parece
relevante: “novas guerras”.
A caracterização destas guerras como “novas” é fonte de grande disputa e controvérsia.
Neste artigo, analisarei a tese das “novas guerras”, a partir de dois questionamentos: as guerras
do século XXI são, de fato, novas? Esse conflitos são guerras ou seriam melhor descritos como
crimes? Uma análise radicada nessas questões é relevante diante da proposta, originalmente
defendida por KALDOR (2013), de que o adjetivo “novas” em “novas guerras” deve ser
primordialmente entendido como uma estratégia de pesquisa e como um guia para a
formulação de políticas para as várias formas atuais de conflitos violentos.
Porém, antes de adentrarmos na caracterização teórica das novas guerras, cumpre
observar que a maior parte das críticas direcionadas a essa categoria incorre em
reducionismos. Nesse sentido, autores como BERDAL (2003), DE GRAAF (2003), KALYVAS
(2001) e MELLOW (2010) tendem a identificar as novas guerras com as guerras civis, ou a
1

Professor Adjunto do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email: flavio@irid.ufrj.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5025410537326513.
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limitar, de forma mais geral, esse tipo de guerra aos conflitos que envolvem exclusivamente
atores não-estatais. Essa vertente crítica também tende a caracterizar as novas guerras como
conflitos originados por fins exclusivamente econômicos. Como veremos, esses autores não
lograram analisar o fenômeno das novas guerras em sua totalidade, pois desprezaram as suas
quatro dimensões essenciais: atores, objetivos, métodos e formas de financiamento.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A literatura crítica dedicada à análise das novas guerras parte de um questionamento
em comum: o que há de novo nas “novas guerras”? Argumenta-se que as características
associadas às novas guerras, sobretudo aquelas presentes nos Estados mais fracos, podem ser
identificadas em períodos históricos remotos. Portanto, em linha com essa argumentação, o
financiamento através de saques e pilhagens, o deslocamento forçado de grupos populacionais
e os ataques contra a população civil têm um longo histórico nas guerras consideradas
“antigas”.
A análise que aponta características em comum entre as novas e as antigas guerras está
correta. De fato, o conceito de “novas guerras” não significa uma negação da centralidade e dos
elementos herdados das formas de guerras tradicionais. O ponto que, frequentemente, escapa
aos críticos é precisamente o fato de que o conceito de “novas guerras” tem implicações
específicas para o método de investigação científica e para a formulação de políticas públicas.
Não obstante o reconhecimento de aspectos em comum entre as novas e as antigas
guerras, características verdadeiramente novas podem ser identificadas nos conflitos
contemporâneos. Ainda que o adjetivo “novas” em menção às guerras contemporâneas não se
limite à diferenciação dos conflitos com base meramente em características, é fundamental
enfatizar três aspectos históricos com impactos profundos sobre as novas guerras, a saber: o
desenvolvimento da tecnologia bélica; as novas formas de comunicação; e o adensamento do
processo descrito como globalização.
Embora essas três características sejam marcantes nos conflitos contemporâneos,
cumpre observar que a questão central do modelo teórico das novas guerras não é a mera
diferenciação com base em particularidades. Trata-se, de fato, de um modelo analítico que
enfatiza a lógica militar, política e econômica específica desses conflitos. Essa é a grande fonte
de incompreensão que cerca boa parte das críticas sobre as novas guerras. BERDAL (2011) e
MALESOVIC (2010), por exemplo, argumentam que a política identitária seria, na realidade,
uma forma de ideologia, uma vez que ambas poderiam ser reduzidas ao campo das ideias. A
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diferenciação entre as guerras motivadas por ideologias e as guerras motivadas por questões
identitárias não se resume, contudo, à mera questão semântica. Como bem observou KALDOR
(2013, p. 5), “a política identitária tem a ver com o direito ao poder em nome de um grupo
específico; a política ideológica tem a ver com a conquista do poder com o objetivo de conduzir
um programa ideológico específico.” Nesses termos, ficam evidentes a lógica militar das novas
guerras (o deslocamento populacional como método de controle político) e a tendência à
persistência desses conflitos, uma vez que a propagação do medo é um elemento central da
política identitária.
Um segundo conjunto de críticas, a exemplo de HENDERSON e SINGER (2002), também
aponta para a imprecisão do termo “novas guerras”, considerando-o excessivamente amplo e
confuso. Na mesma linha, CHOJNACKI (2006) argumenta que o termo “novas guerras” é
metodologicamente problemático, porque os critérios empregados para identificar as “novas”
guerras são arbitrários, subjetivos e difíceis de serem conciliados com a teoria dos conflitos. Na
realidade, os conceitos empregados para a descrição dos conflitos violentos contemporâneos
(como guerras híbridas ou guerras de alta complexidade) são tão ou mais amplos e, seguindo o
critério dos mencionados autores, confusos. Portanto, do ponto de vista conceitual, o problema
com categorizações de conflitos já existentes é que elas não descrevem com precisão a realidade
contemporânea e, consequentemente, as políticas baseadas nessas categorias são igualmente
imprecisas e ineficientes para lidar com os problemas atuais. A própria crítica que aponta a
irreconciabilidade entre o conceito das novas guerras e a teoria dos conflitos falha ao não
perceber que o “novo” é também uma ruptura com a mencionada teoria.
RESULTADOS PRELIMINARES
O artigo defendeu que as novas guerras devem ser interpretadas com base num modelo
teórico e conceitual que reconheça as transformações contemporâneas das relações de poder,
de tal forma a apreender e interpretar as descontinuidades e diferenças em relação às guerras
tradicionais. Parte-se, nesse sentido, de um conjunto de críticas que questionam a validade da
classificação dos conflitos contemporâneos como um fenômeno que encerra novidades.
Observei que uma análise comparada corrobora parcialmente o posicionamento dos autores
que questionam a tese das novas guerras, por revelar que os conflitos contemporâneos, de fato,
são herdeiros de características muito presentes nas guerras tradicionais.
Ao objetar os argumentos críticos à tese das novas guerras, sustento que uma definição
precisa desse fenômeno depende de quatro dimensões indissociáveis (os atores, os objetivos,
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os métodos e as formas de financiamento), que, em interação, são parte de um modelo teórico.
Assim, a maioria das críticas às novas guerras é imprecisa exatamente por não reconhecer a
simbiose entre essas dimensões, que alteram a natureza da guerra em comparação com os
modelos arquetípicos de violência organizada.
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INTRODUÇÃO
Para entender o funcionamento do poder no sistema internacional é preciso pensar um
pouco como funciona o poder no ponto de vista do Estado que é o vetor das relações e conflitos
que ordenam e desagregam. E pensar também com esse Estado nacional moderno nasce da
guerra, e dos seus preparativos, e se torna o espaço deliberativo onde se delibera a favor ou
contra a deflagração de uma guerra ou confronto armado.
A análise crítica da estratégia à moda de Clausewitz entende a dinâmica entre guerra e
política, entre objetivos militares e objetivos políticos. Neste trabalho interessará pensar esse
espaço decisório onde são formulados esses objetivos em curto ou longo prazo, na medida que
o soberano, seja o Príncipe, ou um Partido, centraliza os meios de força, adquire legitimidade
das mais variadas formas e dificuldades de hegemonia interna, e se capacita para o “jogo das
guerras” definitivo na “política das potências”.
Resgatando a visão weberiana sobre o poder, desta vez sobre o Estado, importa pensar
o poder no campo da dominação e da legitimidade. O poder é a capacidade de se sobrepor em
um conflito de valores – na situação-limite do conflito bélico. Seu exercício se coloca no êxito
estratégico e na consolidação de uma vontade sobre outra resistente, por vezes recalcitrante.
Na reunião da “trindade dinâmica” o Estado assume sua função principal. A questão deste
capítulo é: como o poder em sua relação com a força assume suas funções no Estado.
O Estado Nacional, essa criatura moderna que advém do antigo regime europeu e após
o cataclismo da era napoleônica assume as determinações da cidadania e sociedade civil, e as
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contradições da luta de classes, e outros tipos de conflitos distributivos. A forma moderna se
consolida com a monopolização da violência, a centralização administrativa burocrática,
monopolização da tributação, emissão de moeda e títulos da dívida pública. Essa máquina de
processamento, concentração (e até certa medida também de distribuição) de poder, que são
esses Estados, está na base de uma acumulação de riqueza e poder no continente europeu, e
mais tarde nos países do “norte” do globo.
O “milagre europeu” que fala Kennedy e outros autores, conta como a Europa por um
certo “virtuosismo” no qual, as potências não param de acumular poder enquanto disputam
entre si seus próprios territórios, ou em distantes colônias no além-mar. E na medida que a
última tentativa de um império territorial europeu fracassa com os Habsburgo no século XVII,
as posições hegemônicas são disputadas, ainda que surjam guerras revisionistas, e projetos
imperiais “internos” como o de um Napoleão ou Hitler. O desenvolvimento tecnológico,
industrial, e até social dos países europeus teve como motor a permanente disputa que os
Estados nacionais, que desde o momento que se unificam e superam as tradições do feudalismo
estão desde o princípio respondendo algum desafio militar em conflito civil ou externo. A nação
inglesa e francesa que nascem da guerra de 100 anos, ou Portugal na sua independência de
Castela que o digam.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Toda apropriação de um modelo teórico envolve contradições, ainda mais quando se
pretende lançar um olhar sobre a própria dinâmica da temporalidade na qual ele se inscreve e
provoca influência – a teoria da guerra de Clausewitz reflete a dinâmica do poder no sistema
interestatal capitalista que busca compreender em seu modelo no binômio guerra e política, e
isso por sua vez é composto por uma série de processos dinâmicos constitutivos, no qual a
síntese do enfrentamento das forças beligerantes articulam pares contraditórios como: tática e
estratégia; ataque e resistência; ação direta e indireta; aniquilação e conflito limitado;
destruição e fustigação, etc.
Propõe-se aqui investigar um modelo teórico relevante para se pensar a formação e os
limites do sistema interestatal capitalista, o que começa pela leitura da obra Da Guerra de
Clausewitz. Sendo então necessário tomar conhecimento de uma literatura secundária de
comentários e análises críticas que versem tanto de aspectos filosóficos, históricos e políticos
relacionados à conceituação clausewitiziana da guerra. Cabe observar em que medida
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reconhecem ou não sua validade na atualidade e quais os limites desse reconhecimento, assim
como a compreensão dessa “dialética interna” da guerra que parecem estruturar os conflitos
estratégicos segundo uma dialética outra que a da economia ou das ideias.
O Sistema formado pelas nações centrais do capitalismo, nascido em Westfália, tem ao
longo de quatro séculos de existência mostrado muitas transformações e alguns padrões. A
guerra é certamente uma constante na história desse sistema, e inegável sua presença
intermitente. As guerras são momentos decisivos de definições sobre manutenção da ordem ou
reforma do status quo, inegável o fato de que elas vêm a longo tempo pautando as disputas de
poder político e econômico e definindo as condições e hierarquias de comando e obediência
entre os atores. Todavia a guerra envolve diferentes manifestações, e variações históricas:
guerras nacionais e de fronteira, guerras coloniais e imperiais, guerras revolucionárias e de
libertação nacional, guerras de coalizão, guerras civis, etc. Retomar o modelo clausewitziano
em sua pretensão filosófica, transhistórica ou arquetípica da guerra e seu papel na definição da
política dos Estados pode ser alvo de questionamentos em um momento em que disputas
nacionais não são mais a única fonte dos conflitos internacionais, e conflito bélico armado
convencional não representa a única forma de guerra. Todavia podemos encontrar no conceito
clausewitiziano de guerra uma perspectiva que pretende justamente articular uma dimensão
histórica e com outra relativa à própria “natureza” da guerra, que busca apreender nesse
fenômeno tem de permanente e o que sempre varia.
Desse conceito sintético de guerra podem-se apreender dois tipos de princípios
estratégicos, um primeiro tipo que articula a decisão estratégica na guerra à decisão política, e
outro tipo que orienta as decisões táticas na batalha. Ainda que se possa discordar dos métodos
e resultados do autor, seu modelo teórico é um eixo necessário para se discutir a natureza e a
forma dos conflitos entre forças beligerantes no contexto do sistema internacional.
A história do desenvolvimento do pensamento estratégico moderno vem mostrando que
a organização da práxis bélica, seja no terreno percorrido pela infantaria até os mais recentes
ataques da ciberguerra, o conceito e modelo teórico de Clausewitz sobre a guerra vem sendo
reivindicado, seja para retomá-lo na íntegra, para remendá-lo acrescentando ou retirando
proposições, para invertê-lo, ou mesmo para rejeitá-lo.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Pensar o sistema internacional capitalista em suas formações estatais, relações de
subordinação, potência, hegemonia e hierarquia envolve uma análise que contemple não
apenas uma compreensão do modo de produção capitalista, mas também às múltiplas formas
de dominação e dependência que perpassam às condições econômicas, mas envolve também
sobretudo a dimensão do enfrentamento e conflito próprio da guerra. Nesse sentido este
trabalho se apoia na perspectiva teórica da Economia Política Internacional, desde os marcos
conceituais de José Luís Fiori (2004), que pensa as relações que se formam de subordinação e
dependência das nações como fundadas nas disputas pela “acumulação de poder” que
antecedem e presidem a múltiplas formas de acumulação de riqueza.
A lógica da conflito bélico tal como Clausewitz (1832) propõe pensar pela sua Teoria da
Guerra oferece subsídios para entender tanto a lógica que orienta a organização dos modernos
Estados nacionais que precisam reunir e preparar suas forças armadas para enfrentar outros
Estados nacionais, como parece estar no “espírito decisório” dos grandes estadistas, ou da
burocracia estatal quando formula os objetivos de uma nação. (Gaddis, 2019) A disputa pelo
poder no Sistema Internacional Capitalista admite a formação de “grandes estratégias” que
orientam os povos e nações a que desafios, riscos, revoluções estão dispostos e desejam
enfrentar.
No plano histórico a formação dos Estados nacionais no centro do capitalismo deriva
sua origem no “milagre europeu”, que fez com que um grupo pequeno de Estados criassem um
modo de acumulação de poder e riqueza que fizeram se situar no topo da hierarquia mundial.
(Kennedy, 1989) Observar a gênese sócio-histórica desse sistema, antes de nos jogar luz sobre
as sombras da conjuntura, revela uma persistência histórica na formação dos Estados centrais
na disputa por poder e riqueza que passa pelo preparo e efetivação de vitória nas guerras, e
sem dúvida, relega as demais nações ao contexto de subordinação e dependência nas mais
variadas formas.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre um tema alvo de intenso debate e permeado por
consideráveis discordâncias: a milícia armada atuante no Estado do Rio de Janeiro. Deste modo,
pretende-se analisar este objeto para que possamos determiná-lo de forma a conceituar suas
constituintes principiológicas, mesmo que essas aparentem não estarem inertes quanto ao
tempo e espaço. Contudo, vultoso se faz posicionar este objeto quanto às relações que exerce
com outros, exteriores e visceralmente conectados, para que se compreenda seu real
movimento.
A razão de poder e longevidade destes grupos armados encontra-se na íntima relação
que estabelece com o poder político. Este que muitas das vezes se confunde com aquele numa
observação instantânea. Tais grupos guardam relação estrita com o Estado, ocasião em que,
exercem inclusive funções típicas do Estado. Mas de que forma se constituem estes grupos
paramilitares? Quais suas vias de legitimação perante a sociedade? O que torna esta
legitimidade válida no contexto social? Quem são eles, a que classe servem? Quais interesses
pretendem salvaguardar?
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Nesse sentido, importante se faz analisar, numa primeira pincelada sobre a temática, o
conceito terminológico ao qual diariamente fazemos uso. O vocábulo milícia é claramente
passivo de críticas histórico-conceituais, pois é somente no Brasil que essa nomenclatura
possui significado de grupos armados, criminosos e com previsão expressa em norma penal. A
título de exemplo, em determinadas regiões da América Latina, a milícia possui uma conotação
extremamente politizada, como é o caso da Venezuela, em que o Estado reconhece o papel das
brigadas bolivarianas como defensoras da soberania e segurança do território nacional. Estas
que são compostas por civis, recebem treinamento militar e se juntam a outras forças armadas
na formação da Força Armada Nacional Bolivariana, e “possuem a incumbência de contribuir
para a consolidação da proposta Constitucional de adequação das Forças Armadas à ideologia
bolivariana” (SCARTEZINI, 2011, p. 18).
A primeira vez que o termo “milícia” foi empregado com a conotação que os cariocas (e
este trabalho) se utilizam cotidianamente se deu através de uma reportagem realizada pelo
jornal O Globo, em março de 2005. Ocasião em que, a jornalista encarregada pela reportagem,
apontava, com espanto, a atuação de um “novo grupo militar”. O título da reportagem anunciava
“Milícias de PM’s expulsam tráfico”. Assim, podemos afirmar que o termo empregado para
denominar os grupos criminosos paramilitares possuía caráter jornalístico, contudo, adquiriu
para si, morfologicamente, o único significado que pudesse explicar o fenômeno social que
acabara de estabelecer sua influência e autoridade em áreas específicas do estado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Aparentemente há uma sequência de 4 fatos que conseguem explicar a aparição e
dinamismo deste fenômeno social. O primeiro deles ocorreu quando da tortura de um jornalista
do Jornal o Dia. Logo em seguida, instaurou-se pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro a conhecida CPI das Milícias, no ano de 2008, que conseguiu desmantelar em parte a
maior milícia atuante no estado do Rio de Janeiro, a conhecida Liga da Justiça. Nesta ocasião,
quando do término da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo até então deputado
estadual Marcelo Freixo, descobriu-se o envolvimento de parlamentares que se beneficiavam
das práticas criminosas dos denominados milicianos. Observou-se então, a relação do
surgimento deste fenômeno com práticas políticas previamente calculadas. O Estado passou a
ter considerável parcela de responsabilidade pelas reiteradas práticas criminosas observadas
empiricamente por jornalistas e pesquisadores.
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Em ato contínuo, para corroborar definitivamente com a formação do senso comum das
milícias, era estreado o longa-metragem de José Padilha, intitulado “Tropa de Elite 2: O inimigo
agora é outro”, em 2010. Foi neste momento que, a sociedade de maneira geral, não só a carioca,
conseguiu ter uma noção mais prática do que se conhecia por grupos milicianos e seu modo de
atuação. O filme teve grande repercussão e abalou significativamente as estruturas
legitimadoras das milícias, por “revelar” cinematograficamente suas vias de legitimação. Vale
destacar que, no estado fluminense, o filme, inclusive, acelerou a bipolarização política, sob a
luz dos novos julgamentos virtuais (BLOIS, 2017, p. 62). Contudo, e infelizmente, como
qualquer organização criminosa “que se prese”, facilmente ludibriou o alarmismo provocado à
época dos fatos, tal como havia feito quando da realização da CPI.
O último fato, senão o mais controverso, se deu quando do assassinato da vereadora
Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Extremamente repercutida na mídia, a
execução da vereadora foi alvo das mais variadas matérias jornalísticas (e de senso comum),
das mais críticas às mais sensacionalistas. Há quem negue o envolvimento de milicianos no
homicídio de Marielle, por não serem de saber geral as causas que motivaram esta tragédia.
Contudo, investigações realizadas pela Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público do
estado do Rio de Janeiro, apontaram aqueles que teriam cometido os assassinatos: um policial
militar reformado e um ex-PM. Ronnie Lessa, um dos supostos envolvidos no assassinato da
vereadora também é apontado como chefe de um grupo paramilitar atuante nas comunidades
de Rio das Pedras e Gardênia Azul, locais onde, segundo o Parquet, fazia parte de esquemas de
bingos clandestinos e distribuição de água, atividades típicas de grupos milicianos. Pouco se
concluiu com as investigações acerca do crime cometido, mas muitos espaços foram abertos
para conclusões acerca da organização das milícias armadas e seu modo de agir e de ser.
Não obstante, para responder aos questionamentos anteriormente levantados,
necessário se faz percorrer um longo caminho, esbarrando em conceitos, conflitando
princípios, esclarecendo métodos etc. Tudo isso para buscar uma justificação dogmática e
científica para solucionar as questões postas pelo presente texto. Para a presente pesquisa,
emprestar-se-ão os conceitos metodológicos de Análise do Discurso, empregados por Michel
Foucault, tendo como expoente no Brasil a pesquisadora Eni P. Orlandi.
Tal caminho pretende-se dificultoso, vez que ao porfiar sobre as relações Estadoindivíduo, a legitimidade do aparato estatal parece ser o primeiro ponto de partida, contudo,
cuida-se de sua essência, não necessariamente do objeto que será estudado. A essência, por sua
vez, esbarra em outra crítica problemática: a aceitação do regime democrático instaurado no
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Estado em que se encontra o objeto desta pesquisa depende da boa relação entre os cidadãos e
as instituições (RANIERI, 2009, p. 24).
RESULTADOS PRELIMINARES
Nesse sentido, para chegarmos até os resultados que se esperam deste projeto,
imprescindível também se faz pontuar o processo teórico-metodológico da pesquisa, seus
fundamentos e sua razão de ser. Estes, podem compreender-se em 3 grandes grupos, que dadas
as suas peculiaridades, devem ser separadamente descritos e juntamente contextualizados, são
eles: Estado; Discurso; e Legitimidade. Do primeiro se extrai sua teoria geral, suas formas de
ser em relação ao tempo, bem como as correntes que o definem. Do segundo, pretende-se
recolher as palavras e suas relações com o objeto, a matéria, o núcleo do que é dito e, da mesma
maneira, a forma como se é dito. Do terceiro, retira-se a relação que o primeiro mantém com o
segundo, uma espécie de conclusão, mas que não se esgota em resumir o que fora descrito, que
por fim, produz sua convergência com o objeto estudado. Desta forma, separar-se-á esta
pesquisa em etapas que, devidamente alinhadas e genealogicamente posicionadas,
gradativamente concederão uma perspectiva primeira acerca do tema.
Assim, buscar-se-á, através de análises qualitativo-interpretativistas, abordar a íntima
relação que o Estado possui com a organização das milícias cariocas. Para tanto, serão
empregados textos específicos para a análise das concepções de Estado, bem como de seus
conceitos. Outrossim, importante se faz destacar que o estudo do objeto desta pesquisa deverá
caminhar lado a lado com o discurso que aquele se utiliza para sua legitimidade.
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INTRODUÇÃO
O enfrentamento das situações emergenciais ocasionadas pela dimensão da pandemia
de Covid-19, necessariamente, requer uma análise cautelosa sobre os aspectos da realidade
social que foram maculados em decorrência direta do momento em questão. Insta dizer, de
antemão, que a deflagração da pandemia à maneira que se estabeleceu, em escala global,
inaugurou um novo tempo. Em outras palavras, significa dizer que nada será como antes, a
rápida e implacável disseminação do novo coronavírus, em razão dos seus efeitos, promoveu
uma grande mudança no comportamento e mentalidade das pessoas e das instituições.
Nesse sentido, surge o ensejo para que se observe diligentemente a condução, por parte
do Estado, das medidas necessárias e cabíveis à contenção da pandemia, do medo e da
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imprescindível reestruturação. Assim sendo, verifica-se que a urgência das demandas sociais
provenientes do ainda atual momento de calamidade ensejou a discussão sobre o
funcionamento das políticas públicas e o modus operandi do Estado no que tange à gestão da
crise. Sob esta perspectiva, tendo em vista a necessidade de ampla mobilização dos recursos
direcionados à superação da pandemia, observa-se que o momento posterior a ela tende a
configurar um novo patamar onde os atores públicos terão que adequar-se a um cenário
econômico com outras nuances, o que implica novos pactos e novos formatos de priorização
em termos da distribuição dos recursos orçamentários entre os agentes.
Por essa perspectiva, o objetivo do presente trabalho consiste no estudo da ligação
existente entre as políticas públicas e o modo de operacionalização do poder punitivo,
entendido como a atuação do Estado que se estende desde a confecção de leis criminais até a
estruturação do modelo carcerário no contexto do enfrentamento da pandemia. Nessa direção,
deseja-se analisar a relevância estratégica da atuação estatal no manejo das instabilidades que
surgem no bojo da sociedade civil, bem como os riscos provenientes da omissão ou inatividade
de atuação do Estado em seu direcionamento ao combate da crise.
Sob esta ótica, faz-se fundamental uma análise que vise à compreensão dos novos
contornos punitivos influenciados pela pandemia e suas consequências. Nesse âmbito, destacase a importância da discussão sobre políticas públicas eficazes para que a gestão da crise não
se (des)configure em autoritarismo e inobservância de direitos fundamentais.
Portanto, à medida em que o agravamento da escassez de recursos públicos levar a um
conflito distributivo ainda mais polarizado, o Estado, em uma eventual dinâmica de austeridade
fiscal, poderá se inclinar ao aumento da repressão que se expressa, sobretudo, nos números da
violência policial. Verifica-se, nesse cenário, a instrumentalização da punição com vistas à
gestão de problemas sociais, o que acabaria configurando uma evidente desvirtuação do Direito
penal enquanto última ratio.
Este tema torna-se relevante à medida que, no que concerne à forma de atuação
governamental, observou-se, sobretudo nas últimas duas décadas, a escalada da violência do
Estado a partir da atuação policial4. Compreende-se que esse movimento de aumento da
violência do Estado vincula-se à uma política governamental pautada em bases de conotações
populistas, o que configura patente desvirtuação da conduta protetiva do Estado. O referido
enrijecimento, inadequadamente, se justificaria como sendo resposta à contenção dos anseios

4
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populares por justiça social, comumente associada a uma suposta política de diminuição da
violência, sendo esse o contraponto que se deseja discutir, entre o aumento da violência do
Estado e sua efetividade na resolução de problemas sociais.
O desenvolvimento desse trabalho se dará a partir da análise qualitativa e quantitativa,
tendo como base os dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e do Instituto de Segurança Pública (ISP), a
legislação em vigor, a bibliografia e a jurisprudência relacionada ao tema, bem como a análise
dos recentes diplomas legais elaborados para o enfrentamento da pandemia, tanto no âmbito
legislativo, quanto na esfera executiva (sobretudo Medidas Provisórias e Projetos de Lei de
2020).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O desenvolvimento da temática envolve o acompanhamento dos casos relativos ao
aumento da violência policial avaliando o endurecimento do tratamento governamental
destinado às problemáticas sociais em escala nacional, bem como traçando um panorama dessa
evolução na esfera estadual para o caso específico do Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido,
deseja-se discutir a postura atuante do Estado dentro de um enquadramento onde concorrem
a dinâmica de Estado de Bem-Estar Social e, por outro lado, a estruturação do Estado Penal.
Este último, portanto, lança as bases de uma atuação estatal que se funda no uso da força como
principal medida pública. Assim sendo, o Direito Penal acaba atuando como instrumento
interventivo em vez de subsidiário, como preconizam os princípios constitucionais consignados
no ordenamento jurídico pátrio.
Por esse espectro, obras de autores como Rusche e Kirchheimer (2004), Pavarini e
Melossi (2010), Alessandro de Giorgio (2017) e Loïc Wacquant (2018) representam
contribuições de fundamento à reflexão acerca da pesquisa em questão. Para além do âmbito
teórico, torna-se pertinente acompanhar a condução da Política Orçamentária do governo e a
destinação dada aos recursos em um contexto de crise versus a perspectiva de gestão com
austeridade fiscal. Buscando relacionar o encaminhamento das políticas públicas à condução
do sistema punitivo, a ideia consiste em observar os recentes números que deflagram o
aumento da violência policial durante a crise pandêmica.
A discussão nesse presente momento envolve questões relativas à efetividade limitada
dos entes públicos no que tange à elaboração de políticas públicas de combate à desigualdade,
pobreza, emprego entre outros. Sendo assim, em vez de se arquitetar uma atuação dos atores
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estatais na formulação de políticas que genuinamente lidem com as instabilidades sociais,
observa-se uma inclinação ao uso do Direito Penal como instrumento de neutralização
repercutindo, na prática, como elemento de “limpeza social” – questão de relevância para o
debate contemporâneo, a ser arguido no presente trabalho.
RESULTADOS PRELIMINARES
Como forma de acompanhar a evolução do quadro de violência e o modo de
operacionalização do poder punitivo, foram consultados preliminarmente os dados oficiais do
IPEA, DEPEN e do ISP que, por sua vez, sinalizam na direção apontada pelos recentes números
da violência policial que foram divulgados pela Folha de São Paulo correspondentes ao primeiro
quadrimestre do ano de 20205.
As informações colhidas do banco de dados do Instituto de Segurança Pública expressam
o agravamento da violência policial no Estado do Rio de Janeiro6. Viu-se aumentar em 43% o
índice de mortes causadas pela força policial no Estado, ao mesmo tempo em que se verificou
uma diminuição de mais de 50% dos crimes contra o patrimônio7.
Os números em comento pautam-se em uma comparação estabelecida em relação ao
mesmo período do ano de 2019 e coadunam-se com o argumento da presente pesquisa cuja
análise aponta para a verificação da escalada do Estado Penal e enrijecimento do sistema
punitivo durante o avanço da pandemia.
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INTRODUÇÃO
Este estudo considera que as doenças são socialmente determinadas, expandindo-se em
locais críticos, como as prisões, que, por isso, foram escolhidas como nosso estudo de caso.
Utilizamos uma metodologia descritiva, como proposta por Michel Foucault 4, em Arqueologia

do Saber, aplicada aos textos dos órgãos oficiais, confrontando o discurso e as práticas dos entes
públicos e sujeitos privados.
Em pesquisa recente realizada pelo escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
(UNODC)5, estimou-se que, em todo o mundo, pelo menos 11 milhões de pessoas estejam em
custódia penal, aguardando julgamento ou com sanção outorgada. No Brasil, no início do
primeiro semestre de 2020, as penitenciárias somaram em seu contingente populacional quase
750.000 pessoas privadas de liberdade (PPL),6 colocando o país em terceiro lugar mundial no
número de detentos, atrás apenas de Estados Unidos da América e China.

Professor Titular – Escola de Ciências Jurídicas UNIRIO. E-mail:carlos.oliveira@unirio.br Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0758443256363923.
2 Bacharelando – Escola de Ciências Jurídicas - UNIRIO. E-mail: antoniosergiofreitasjr@edu.unirio.br Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0096141466161588.
3 Bacharelando – Escola de Ciências Jurídicas UNIRIO. E-mail: eduardo.neto@edu.unirio.br. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6117702548548969.
4 Foucault M. A Arqueologia do Saber, 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
5 Os dados do UNODC incluem números da população carcerária no ano de 2018 para 153 países e territórios,
dados de 2017 para 52, e dados de 2014- 2016 para o restante. Não dispondo de dados para a Síria e Omã. E os
dados de 2018 estimam a população real da Eritreia, Coreia do Norte e Somália. O estudo foi realizado pela World
Prison Brief and Institute for Criminal Policy Research, World Prison Population List, 12a edição. Disponível em:
<www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf/>. Acesso: 15 fev. 2021
6 Cf: <https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/sisdepen/>.
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No início de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o
coronavírus havia se espalhado em uma escala pandêmica. Porém, em cada país, a doença
produzida por tal vírus, chamada de COVID-19, adquiriu dimensões próprias, com grandes
variações na morbimortalidade. Assim, o Brasil é atualmente o segundo país com maior número
de mortes absolutas em decorrência da COVID-19, tendo sido contabilizados quase 570.000
óbitos desde a declaração da pandemia. A nosso ver, as causas de tais números não residem
apenas no vírus, mas em sua implantação em um terreno propício à expansão, fenômeno este
que pode ser buscado em um conjunto de questões sociais, às quais as políticas públicas se
propõem a responder. 7 A esta combinação biológica-social, chamamos contexto pandêmico.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os estudos conduzidos no Brasil sobre a temática em tela, tomam como ponto de partida
duas abordagens distintas, isto é, outrora focavam exclusivamente nos aspectos biológicos da
epidemia brasileira, negligenciado a dimensão político-social; ou mesmo quando propõem-se
ao enfoque político fazem abordagens muito abrangentes, que demandam de alto custo e
dificuldade de implementação. Todavia o estudo do contexto pandêmico nas prisões brasileiras,
partindo da assertiva que a evolução de uma doença está condicionada aos determinantes
sociais, será capaz de produzir novas perspectivas para a formulação das políticas públicas,
bem como ao compreender o papel das instituições jurídicas para sua proteção e promoção,
poderá pontuar os equívocos na trajetória de implementação, e sua efetividade na garantia dos
direitos humanos.
O aumento da população carcerária no Brasil não é uma problemática recente ou
característica da conjuntura hodierna e, ao longo das últimas duas décadas, foi motivo de
frequentes denúncias por parte de diversas instituições da sociedade civil. De início, deve-se
assinalar que as informações penitenciárias só chegam até 2016. Mesmo assim, os dados do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) mostram que o déficit de vagas foi superior a
300.000. Destarte, não é preciso esforço para perceber que o sistema prisional como um todo
abriga um número de detentos muito superior à sua capacidade, em más condições de
administração do espaço físico, dos recursos materiais e humanos, colocando em constante

As políticas públicas são tratadas aqui de acordo com Lopes Pinto, João Roberto. Teoria e Prática da Política.
Curitiba: Appris, 2017, especificamente na pg. 261, lê-se: “O Estado em ação [...] decorre, exatamente, do fato de as
políticas públicas representarem a dimensão ativa do Estado, impondo para sua compreensão uma permanente
interpelação e refinamento do pensamento político, bem como do olhar sobre a dinâmica das instituições políticas
e dos atores públicos e privados”.
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risco a saúde e a vida dos apenados e de todos que ali trabalham. A situação sanitária das
prisões brasileiras já era de há muito marcada pela tuberculose pulmonar (TB)8. Com o
aparecimento do HIV a situação se agravou, evoluindo, inclusive, para uma confecção TB-HIV.
Sendo a COVID-19, assim como a tuberculose, uma doença de transmissão predominantemente
aérea, as aglomerações tornam-se focos de propagação, que, associadas às más condições de
higiene e alimentação, potencializam o avanço da doença no sistema carcerário. Por sua vez, os
estudos sobre abolicionismo penal9 denunciam a insalubridade dos presídios, como uma das
justificativas para o desencarceramento, apoiando essa necessidade no estado de mal-estar

generalizado ao qual os apenados têm sido submetidos. Neste sentido, a Anistia Internacional
elaborou recomendações para as governanças globais defendendo uma reforma legal, visando
ao desencarceramento, especialmente, dos condenados por delitos menores e não-violentos.10
Além disso, as condições de vulnerabilidade dos detentos, nas quais se misturam uma
série de fatores predisponentes à epidemia de COVID 19 – impossibilidade de isolamento social;
acesso insuficiente a máscaras; acesso precário e irregular à água e medicamentos, agravados
pela não disponibilização de vacinas – fazem da população carcerária um grupo de altíssimo
risco para a epidemia. Se, no passado, acumulavam-se críticas ao uso dos estabelecimentos
prisionais como forma de controle social e exclusão, agora, a situação se deteriora com a
absurda possibilidade de o Estado legitimar sua transformação em ambientes de doença e
morte.
RESULTADOS PRELIMINARES
Com os documentos obtidos, esperamos contribuir para o conhecimento do contexto
pandêmico e das falhas das políticas públicas brasileiras no que se refere à situação sanitária
das prisões, buscando, sobretudo, eventuais violações ao princípio da dignidade humana e do
direito à saúde. Tais violações podem confirmar nossa hipótese de que o Estado – que deveria
zelar pela saúde da população – ao oscilar entre a omissão e a negligência, torna-se um

SANCHEZ, A. & LAROUZE, B. Controle da tuberculose nas prisões, da pesquisa à ação: a experiência do Rio de
Janeiro, Brasil. Ciência & saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.7, pp.2071-2080. Disponível em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016000702071&script=sci_abstract&tlng=pt/>. Acesso
em: 30 jun. 2021
9 Cf: ABRAMOVAY, Pedro Vieira; BATISTA, Vera Malaguti. Depois do Grande Encarceramento . Rio de Janeiro:
Revan, 2010.
10 AMNESTY INTERNATIONAL. Forgotten Behind Bars. Londres: Amnesty International, 18 de março de 2021. p.
42 Disponível em: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4038182021ENGLISH.PDF/>. Acesso
em: 12 ago. 2021.
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veiculador direto de doença, com políticas públicas que se afastam de um compromisso com a
vida e o bem-estar dos cidadãos, assinando o que chamamos de pacto perverso.
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INTRODUÇÃO
A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 atingiu, significativamente,
inúmeras empresas e causou o aumento dos pedidos de recuperação empresarial e falência. Os
dados do Boa Vista SCPC mostram que os pedidos de recuperação empresarial, entre os meses
de maio a agosto de 2020 (auge das medidas de isolamento social), registraram um crescimento
próximo a 30% em relação ao mesmo período no ano anterior. A projeção sinalizada por
algumas consultorias para 2021 é um aumento de cerca de 50% deste tipo de demanda.
O Judiciário brasileiro assumiu um protagonismo importante no estímulo à resolução
consensual de conflitos, com destaque para o encaminhamento de controvérsias relacionadas
à crise econômica de empresas à mediação. Este incentivo ocorre tanto através da edição de
normas quanto pela criação de projetos voltados à reestruturação empresarial por meio de
abordagens autocompositivas, ou seja, em que as próprias partes são as responsáveis pela
construção de uma solução para o caso (LONGO, 2019).
Essas iniciativas dão continuidade à efetivação da Política Judiciária de tratamento
adequado de conflitos implementada pela Resolução n. 125 de 2010 do Conselho Nacional de
Doutora em Direito pela UFF. Pesquisadora visitante na Université Paris 1 Pantheón Sorbonne. Pesquisadora do
Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getulio Vargas. E-mail:
fernanda.braganca@fgv.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7914721547771934.
2 Doutora em Direito pela Université Paris 1 Pantheón Sorbonne e pela Universidad Carlos III de Madrid.
Coordenadora Técnica de Mediação da Fundação Getulio Vargas. Coordenadora Executiva e Pesquisadora do
Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV. Email: juliana.loss@fgv.br. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5864490480884774.
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Justiça e permitiram a preservação da atividade econômica de empresas e, consequentemente,
a manutenção de empregos no cenário adversarial provocado pela pandemia da Covid-19.
Nesse sentido, a pesquisa visa discutir sobre a seguinte questão: como a solução digital
de conflitos pode contribuir para a reestruturação e continuidade de empresas impactadas pela
crise sanitária? Este estudo tem o objetivo de aprofundar sobre este assunto a partir de dois
casos que passaram por um Regime Especial de Tratamento de Conflitos relativos à
renegociação prévia, à recuperação empresarial nas vias judicial e extrajudicial, e à falência das
empresas atingidas pelo impacto da pandemia (RER) no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ).
A metodologia de pesquisa se baseia em uma revisão bibliográfica sobre solução digital
de disputas e em uma análise de dados da experiência do RER nos casos que contaram com a
parceria da FGV Mediação na gestão dos conflitos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O tratamento desses conflitos com abordagem consensual permite uma compreensão
mais detalhada da condição da empresa pelos seus credores e a construção de soluções
realmente factíveis e adaptadas a cada grupo de credor, situação do processo ou valor do
crédito, por exemplo. A mediação se apresenta como um excelente instrumento para a
promoção do entendimento de aspectos relacionados a uma área muito especializada do
Direito, tal qual a insolvência empresarial. Os encontros tendem a ter um impacto importante
na qualidade da tomada de decisão e no conhecimento das questões envolvidas (e de suas
possíveis soluções). Além disso, as reuniões também têm o importante papel de alinhar as
expectativas dos credores e seus patronos em relação ao deslinde e tempo dos processos
(SCHMIDT; BUCHAMAR, 2021).
A lei n. 14.112 de 2020, que atualizou a legislação relativa à insolvência empresarial
previu, expressamente, a opção das partes se dirigirem à mediação antes e durante o processo
de recuperação judicial e falência, a qualquer tempo (artigos 20-A a 20-D), com destaque para
a possibilidade de realização das sessões de forma virtual (SALOMÃO; CARNIO, 2021).
A aplicação da tecnologia nesses procedimentos proporciona uma sincronização online
das agendas dos mediadores, a viabilidade de uma comunicação remota entre as partes sem
necessidade de deslocamentos e um melhor acompanhamento pelo tribunal. Por outro,
também impõe alguns desafios relacionados, sobretudo, à garantia da acessibilidade de todas
as partes envolvidas (ANDRADE; BRAGANÇA; DYMA, 2020).
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RESULTADOS PRELIMINARES
A FGV Mediação participou da gestão de dois RER no TJRJ. O primeiro foi relativo a uma
empresa do ramo da construção civil e o segundo de uma editora. Ambos os casos envolveram
organizações amplamente reconhecidas em seus mercados de atuação e ocorreram em 2021.
O RER da construtora reuniu 82 processos que geraram 150 sessões de mediação.
Alguns casos precisaram de mais de uma sessão para serem encerrados devido à maior
complexidade das propostas. No total, o projeto contou com o engajamento de uma equipe
multidisciplinar de 6 mediadores, 3 gestores e 1 profissional de TI. Neste projeto, as partes e os
advogados compareceram em mais de 86% das sessões realizadas
O regime especial do grupo editorial, por sua vez, contou com 52 sessões de facilitação,
sendo 30 processos originários de Juizado Especial e 22 provenientes de Vara Cível. A
participação do(s) autor(es) e/ou seu(s) advogado(s) foi expressiva e atingiu o patamar de
75%.
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa propõe sistematizar o estado da arte das produções acadêmicas
referentes aos papéis das elites brasileiras na formulação das políticas públicas em face ao
desenvolvimento na realidade pandêmica.
O trabalho se justifica porque a sua relevância se deve, principalmente, pelo momento
em que vivemos globalmente. Podemos estabelecer três fatores, que se desdobram em cada
país em tempos e formas distintas.
A sociedade de produção capitalista, de consumo exacerbado, composta por
desigualdades múltiplas, ocasiona malefícios e riscos para população e para o meio ambiente.
Outro aspecto importante, a crise financeira mundial de 2008, iniciada nos Estados Unidos da
América (EUA), decorrente da expansão do crédito conhecido como subprime, atrelado com a
venda de pacotes chamados CDO (Collateralized Debt Obligation), dívidas com garantia de
recebimento. Essa dinâmica financeira não se sustentou, levando empresas à falência e à
desvalorização das bolsas de valores. As economias de diversos países ficaram abaladas,
gerando nefastas consequências políticas e sociais.
Há que se destacar, ainda que está em curso a ascensão de movimentos de extremadireita e, em certos casos, chamada de nova direita de aspiração populista, fato que se
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evidenciou nos últimos anos, como força política, presente em parlamentos ou até mesmo
liderados por chefes de Estado, em diversos países do mundo, principalmente aqueles com
influências econômicas no sistema capitalista mundial, como EUA e Brasil. Isso gerou
questionamentos de como isso ocorreu ao longo dos anos, quais suas bases sociais e políticas e
se se sustentará no poder.
Esses fatores, especialmente se pensados de forma articulada, fomentam discussões a
respeito do que se entende por política para o desenvolvimento, a que projeto de
desenvolvimento estamos nos referindo, ou qual tipo de desenvolvimento pretendem as elites
no poder e que interesses as movem para isso? De outra forma, há uma crise do neoliberalismo?
Como se relaciona ao desenvolvimento? Outras dinâmicas políticas, econômicas e sociais estão
se estabelecendo?
Nesse sentido, por exemplo, ao analisarmos o Brasil, os conflitos entre as elites no poder
também acontecem na esfera de um diagnóstico de um dever/ser, ou seja, como a política deve
ser conduzida e qual tipo de desenvolvimento será adotado. Se outrora haviam elites dispostas
a aceitar a elaboração e execução de políticas sociais, no momento atual os desdobramentos
políticos sugerem pactos para cortes de investimentos nas áreas sociais e regressão de direitos
sociais. Ocorreram mudanças efetivas de agenda ao que se observa que repercutem
diretamente no cotidiano da população brasileira.
O objetivo principal é discorrer a respeito das relações entre elites, políticas públicas e
desenvolvimento referentes a esse período de pandemia que nos acometeu ao final de 2019 e
se alastra até os dias atuais.
Refere-se a uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativo, que interrelacionam os
temas de desenvolvimento, políticas públicas e elites.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E/OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao tratarmos de elites (econômicas, sociais, políticas, militares, empresariais, etc),
referimo-nos em suas concepções teóricas múltiplas nos estudos das Ciências Sociais. Uma das
vias, como exemplificação da complexidade, temos em Saint Martin (2008) que não consistem
na soma do conjunto de grupo ou atores que ocupam posições dominantes seja de ordem
política, econômica ou administrativa, também não são uma estratificação social, mas sim
sugerem modelos de comportamento, têm valores e interesses, além de serem partes de grupos
de influência e de pressão. Além disso, considerando as elites no sistema democrático pluralista,
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podemos supor que as elites representam elementos fundamentais que podem influenciar os
processos de formulação e implementação de políticas públicas.
A partir da problematização do papel das elites, temos também assertivas relacionadas
ao desenvolvimento, um conceito polissêmico com suas diversas abordagens teóricas. Ao
discorrermos sobre “nação desenvolvida”, devemos considerar desenvolvimento econômico,
político, social, local. Ou seja, analisar o conceito de desenvolvimento é algo complexo e amplo,
como nos lembra Cepêda (2012, p. 77): “deriva de sua polissemia conceitual ao atravessar
inúmeras áreas, diversos momentos históricos e por aninhar-se no coração de algumas das
mais complexas correntes teóricas produzidas em mais de quatro séculos de pensamento
ocidental”.
Por fim, destacamos os trabalhos que focam nas Políticas Públicas enquanto um campo
de estudos e análise que tem ganhado espaço acadêmico considerável atualmente,
considerando que é um termo polissêmico, assim optamos pelo não delineamento completo ou
específico, mas sim o propósito aqui diz respeito a tratarmos de pesquisas direcionadas aos
processos pré-decisórios e decisórios. São selecionados também trabalhos que contemplem
pesquisas sobre contextos internacionais, com o intuito de proporcionar leituras comparativas,
propondo compreender as dinâmicas, os comportamentos entre as diversas elites que podem
compor quadros interligados ao desenvolvimento dos países.
RESULTADOS PRELIMINARES
Este trabalho tem como foco principal oferecer uma contribuição teórica no sentido de
privilegiar o papel das elites no processo decisório de políticas públicas no Brasil,
especialmente durante a pandemia da Covid-19. Neste sentido, o objetivo é mapear a atuação
dos principais grupos econômicos que estiveram presentes para mitigar os efeitos causados
pela pandemia, especialmente decorrente da perda de empregos e do aumento da
vulnerabilidade social, especialmente a fome. Para tanto, mapearemos os principais programas
fomentados durante o período de 2020 a meados de 2021, para entendermos qual a
participação dos principais grupos econômicos do Brasil no fomento a essas políticas.
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INTRODUÇÃO
O objetivo do presente resumo é apresentar a constituição de um arcabouço jurídiconormativo para a inserção da Economia Solidária na agenda das políticas públicas na Argentina,
Brasil e Uruguai, na esteira das gestões progressistas presentes nestes três países a partir da
primeira década do Século XX. Autores latino-americanos como Coraggio (2014); Torres
(2019); Blasco e Garcia (2017); Guerra (2019); Deux Marzi (2018); Mota (2017); Cunha
(2012) se debruçaram sobre o debate acerca da relevância da consolidação de um marco legal
para a institucionalização da Economia Solidária, passando a ser uma política de Estado e não
apenas uma política de governo, relegada às conveniências e adesão de suas plataformas pelas
gestões de ocasião. Neste sentido, serão apresentados quadros com a apreciação pontual do
esforço em se constituir um marco jurídico-normativo de suporte para a consecução de
políticas públicas voltadas para atender demandas históricas dos trabalhadores e
trabalhadoras da Economia Solidária. O estudo se baseia em revisão de literatura e pesquisa
documental, em artigos científicos, teses, dissertações e legislação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Na Argentina, em decorrência de não haver um alinhamento nacional para o amparo dos
empreendimentos solidários por leis mais abrangentes, o que se registrou a partir dos anos
2000 foram dispositivos de regulação específicos a setores ou regiões e, ao mesmo tempo,
dispositivos de alcance mais geral. Para Torres (2019), mesmo havendo um impulso nas
atividades de Economia Solidária, não se presenciou avanços institucionais em âmbito nacional,
fazendo com que os níveis subnacionais, no caso as províncias, se incumbissem de formatar
legislação acerca da Economia Solidária. No quadro 1, a título de ilustração, encontram-se
sumarizados alguns dispositivos normativos aplicados em províncias e seus objetivos
precípuos.
Quadro 1 – Marco Jurídico sobre a Economia Solidária - Argentina
Ley
13136/2003 –
Província
de
Buenos Aires
Ley 8435/2012
– Província de
Mendoza

Encampa a Economia Social e Solidária e as atividades que
consistam na reprodução da vida, subsistência e emprego. Exclui
de sua regulamentação empreendimentos com fins lucrativos ou
de acumulação de capital.
Contempla um conjunto de recursos e atividades, instituições e
organizações orientadas pelos princípios da solidariedade,
cooperação e autoridade legítima, que realizem produção,
distribuição, circulação, financiamento e consumo dignos e
responsáveis.
Ley 4499/2010 Estabelece regime de promoção dos mercados produtivos
– Província de associativos.
Rio Negro
Ley
Aborda uma noção ampla de Economia Solidária e sua ação
10151/2012 - includente, acionando pessoas e entidades em uma organização
Província
de econômica equitativa para produção de bens e serviços, sua
Entre Rios
distribuição, circulação e consumo.
Ley 7480/2014 Instaura o Sistema de Promoção e Desenvolvimento da Economia
– Província de Social e Solidária. Alude formas econômicas alternativas
Chaco
cooperativas, autogestionárias e associativas, baseadas na
solidariedade, trabalho e o bem comum.
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Torres (2019) e Blasco e Garcia (2017)
No caso brasileiro, para a consecução das políticas públicas para a Economia Solidária e
sua execução sob o preceito da transversalidade, foi necessária a concepção de um arcabouço
jurídico, tendo como referência a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária –
SENAES – em 2003. Buscou-se a construção de um marco normativo apropriado para
reconhecimento, respaldo e segurança jurídica das formas coletivas de organização econômica,
o que é uma das principais demandas do campo da Economia Solidária, algo similar em demais
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países da América do Sul. Como resultado, arrolou-se um conjunto de dispositivos, como Leis,
Decretos e Portarias, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Marco Jurídico sobre a ES - Brasil
Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003: institui a criação da SENAES.
Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: regula a recuperação judicial, extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária. Em seu Artigo 50 reconhece a
possibilidade de recuperação de empresas por trabalhadores organizados em
autogestão.
Portaria nº. 30, de 20 de março de 2006: Institui o Sistema Nacional de Informações em
Economia Solidária (SIES)
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Decreto nº. 6.341, de 3 de janeiro de 2008: cria Seções ou Núcleos de ES nas
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTEs.
Decreto nº 7.357/2010, de 17 de novembro de 2011: regulamenta o Programa Nacional
de Incubadoras de Cooperativas – Proninc.
Decreto nº 7.358/2010, de 17 de novembro de 2011: institui o Sistema Brasileiro de
Comércio Justo e Solidário
Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012: dispõe sobre a organização e o funcionamento
das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP
Decreto nº 8.163, de 20 de dezembro de 2013: institui o Programa Nacional de Apoio
ao Associativismo e Cooperativismo Social - Pronacoop Social.
Aprovação pelo Senado em 11/12/2019 do Projeto de Lei da Câmara (PLC 137/2017)
que cria a Política Nacional de Economia Solidária (PNES) e o Sistema Nacional de
Economia Solidária (Sinaes).
Fonte: Elaboração própria, com base em: BRASIL (2019e); BRASIL (2020a); BRASIL (2020b)
Já no Uruguay, a partir de 2006 se observou a expansão do marco legal para o sistema
cooperativo, como a criação da figura das cooperativas sociais, dando maior protagonismo e
suporte legal para os empreendimentos de Economia Solidária. Guerra & Reyes (2019)
registram a importância da articulação propositiva entre executivo e legislativo para transpor
as barreiras partidárias e ideológicas para a inclusão da ES nos textos legais. No quadro 3 são
apresentadas as principais leis implantadas a durante a gestão da Frente Ampla e seus objetivos
específicos.
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Quadro 3 – Marco Jurídico sobre a ES - Uruguay
Ley 17.978 del Lei das ‘Cooperativas Sociais’, dentro do “Plan de Emergencia”,
26 de junio del estabelece a regulamentação das cooperativas sociais e sua
2006
regulação.
Ley 18.407 de Conhecida como Ley General de Cooperativas, instala pela
24 de octubre primeira vez um texto jurídico dando ‘voz’ à Economia Solidária
de 2008
e acesso às políticas públicas, com a criação do INACOOP.
Ley 19.337 de Cria o Fondo para el Desarrollo (Fondes), que receberia 30% dos
20 de agosto de ganhos anuais do Banco República para o apoio a
2015
emprendimentos autogestionarios.
Ley 19.472 de Cria o Sistema Nacional de Transformación Productiva y
23
de Competitividad,
com
a
finalidade
de
promover
diciembre de empreendimentos da Economia Solidária.
2016
Fonte: Elaboração própria com base em Guerra & Reyes (2019)
Elaborado pelo autor
RESULTADOS PRELIMINARES
Guardadas as especificidades da constituição de um marco jurídico-normativo na Argentina,
Uruguay e Brasil, o que nos parece é que houve um esforço, até então inédito, para a inclusão da
Economia Solidária na agenda governamental dos três países. No caso Argentino, com maior
sustentação legal dada pelas províncias, já nos casos brasileiro e uruguaio com leis nacionais, sendo
que, nos três casos, objetivou-se guarnecer os empreendimentos de Economia Solidária de um
suporte institucional para pleitearem políticas públicas para o melhor desenvolvimento de suas
atividades laborais e produtivas.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, em especial a partir dos anos 1990, a evolução dos estudos em
neurociência e o desenvolvimento das neurotecnologias fizeram com que a leitura de certas
atividades cerebrais e sua subsequente escrita deixassem de ser um assunto de ficção
científica.2 O progresso dos estudos nessa área da ciência foi preponderante para a melhoria da
pesquisa em saúde e do tratamento de múltiplas doenças como Alzheimer, esquizofrenia,
epilepsia, Parkinson, autismo, traumas neurológicos, depressão e ansiedade.
Paralelamente, as pesquisas em inteligência artificial vêm sendo conduzidas de forma
convergente com a neurotecnologia, conforme evidenciado pelos avanços no desenvolvimento
de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais e engenharia neuromórfica.
Ocorre que os resultados das descobertas sobre o funcionamento do cérebro e as
possibilidades de intervenção na atividade neural vêm se expandindo para campos que não
mais se limitam ao âmbito médico e clínico.
Dessa forma, os avanços proporcionados por novas neurotecnologias e pela
neurociência já vêm despertando o interesse de governos (Estados Unidos - The Brain

Initiative; Europa - Human Brain Project; Canadá - Canadian Brain Research Strategy; China Bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Bolsista do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense nos anos de 2011 e 2012. Advogado (OAB/RJ),
certificado internacionalmente em neurodireitos - neurolaw (CIFAL Ar - UNITAR/ONU) e especializado em Direito
Digital e Proteção de Dados pela Escola Superior de Advocacia (ESA/OABRJ). E-mail: pedrodalesejur@gmail.com.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2557933623329869.
2 Cf. MAKIN, Joseph Gerard, et al. Machine translation of cortical activity to text with an encoder–decoder
framework. Nat Neurosci 23, p. 575-582, 2020. HONG, Guosong; LIEBER, Charles. Novel electrode technologies for
neural recordings. Nature Reviews Neuroscience, v. 20, p. 330-345, 2019.
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Chinese Institute for Brain Research; Japão - RIKEN Center for Brain Science; Coréia do Sul Korea Brain Initiative e Austrália - The Healthy Brain Project) e grandes corporações privadas
(Facebook, Neuralink, Kernel, Microsoft e etc.), fazendo surgir questões éticas e jurídicas
relacionadas aos direitos humanos e às políticas de governança de dados neurais.
No intuito de melhor compreender esse novo estágio social, o presente estudo busca
refletir sobre os desafios regulatórios enfrentados no uso das neurotecnologias para fins que
ultrapassam a neurociência clínica e a biomedicina, com enfoque nas neurotecnologias da
ordem de interfaces cérebro-máquina (ICM) (NICOLELIS, 2001), bem como na implementação
de novos direitos neuroespecíficos, assim dizendo, neurodireitos, como um importante pilar na
tutela dos direitos ligados à mente e à cognição humana.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As intervenções no funcionamento do cérebro humano e o espraiamento de
neuroteclogias para além de finalidades terapêuticas levantam questões éticas sobre a proteção
jurídica dos dados neurais. Nesse sentido, segundo Bublitz (2013), mesmo sendo possível
constatar a existência de direitos voltados à proteção da esfera mais intrínseca da
personalidade humana como os direitos à intimidade, privacidade, liberdade de expressão,
religião e opinião, nestes novos tempos, o surgimento de um novo direito humano voltado à
tutela da liberdade cognitiva e autodeterminação mental assume papel de extrema relevância
na defesa da soberania do indivíduo sobre a mente.
Nessa perspectiva, ressalta-se que o rápido desenvolvimento da neurociência e
neurotecnologia para o âmbito das relações sociais representa desafios emergentes à proteção
dos neurodireitos, e.g., direito à liberdade cognitiva, direito à privacidade mental, direito à
integridade mental, e direito à continuidade psicológica, sendo até mesmo possível suscitar tal
debate no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos (IENCA & ANDORNO, 2021).
Sendo assim, num cenário de ineficiente regulação sobre o assunto, as implicações dos
usos contemporâneos das neurotecnologias para fins militares, comerciais, laborais, de
educação, de comunicação e consumo,3 sugerem que a estrutura atual dos direitos humanos
pode não ser suficiente para responder aos desafios emergentes à proteção da mente humana
(IENCA & ANDORNO, 2021).

Tome-se, como exemplo: Unicorn – The Brain Interface, disponível em: <unicorn-bi.com> e OpenBCI - Open
Source Biosensing Tools, disponível em: <openbci.com>. Ambas as empresas realizam a entrega de seus produtos
3

em grande parte dos países do mundo, incluindo o Brasil.
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Nesse contexto, destaca-se que no âmbito informacional as fronteiras entre a vida online
e offline estão sendo cada vez mais reduzidas por meio da influência exercida pelas Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs) nas conexões sociais em rede e na intensificação dos
fluxos de dados existentes na infosfera (FLORIDI, 2014). Essa mudança metafísica está em
pleno desenvolvimento e possui estreita conexão com a revolução neurotecnológica que vem
se propagando dentro e fora das clínicas nas últimas décadas (IENCA & ANDORNO, 2021).
De modo que, ao possibilitar a inserção dos dados neurais na infosfera, as
neurotecnologias expõem os dados neurais a um ecossistema digital dominado por corporações
capitalistas de vigilância que operam sob uma lógica de mercado voltada à monetização de
comportamentos futuros, repleta de desigualdade epistêmica e assimetrias de poder
informacional (ZUBOFF, 2020).
RESULTADOS PRELIMINARES
Na contemporaneidade, num mundo que está constantemente conectado à rede e que,
em tempos de tecnicismo, cada vez mais faz uso de ferramentas como Big Data, Inteligência
Artificial, Internet das Coisas, e mais recentemente, Internet dos Corpos, faz-se necessário um
olhar mais atento para com as atividades que processam dados neurais para fins que não digam
respeito à medicina e à pesquisa científica.
O conhecimento sobre o funcionamento do cérebro tem implicações éticas e jurídicas
que vão desde a proteção da liberdade cognitiva até as possibilidades de acesso desigual a
tecnologias de aumento cognitivo. Ademais, é necessário considerar as consequências sociais
acerca do uso comercial de neurotecnologias, bem como sua utilização no âmbito laboral, para
fins militares ou de segurança pública. De igual modo, o assunto desperta preocupação quanto
às possibilidades de manipulação indevida de sentimentos, emoções e decisões para fins
políticos ou de marketing.
À medida que empresas e governos continuam a investir e desenvolver
neurotecnologias, pode-se concluir que dilemas éticos e legais continuarão a surgir. Na ausência
de uma específica estrutura regulatória sobre o assunto, tais questões resultarão,
inevitavelmente, em violações aos neurodireitos.
Nesse contexto, os resultados preliminares do estudo indicam que a necessidade de um
amplo debate social acerca da proteção dos dados neurais sob uma perspectiva neurocientífica
e de direitos humanos contrasta com embrionárias diretrizes e recomendações de organismos
internacionais, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (2019),
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Organização dos Estados Americanos - OEA (2021), e escassas propostas regulatórias de
Estados-nação como as de Chile (2019), Brasil (2021) e Espanha (2021), estando o assunto, em
grande medida, centrado na esfera acadêmica.
REFERÊNCIAS
BUBLITZ, Jan-Christoph. My mind is mine!? Cognitive liberty as a legal concept. In: Hildt E.,
Franke A. (eds) Cognitive Enhancement. Trends in Augmentation of Human Performance.
Springer, Dordrecht, v. 1, p. 233-264, 2013.
FLORIDI, Luciano. The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality.
Nova Iorque: Oxford University Press, 2014.
IENCA, Marcello; ANDORNO, Roberto. Hacia nuevos derechos humanos en la era de la

neurociencia y la neurotecnologia. Argentina: Análisis Filosófico, v. 41, p. 141-185, 2021.
NICOLELIS, Miguel. Actions from Thoughts. Nature. v. 409, p. 403-7, 2001.
ZUBOFF, Shoshana. Caveat Usor: Surveillance Capitalism as Epistemic Inequality. In: Kevin
Werbach ed., After the Digital Tornado. Cambridge: Cambridge University Press, p. 174-214,
2020.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E INSTITUIÇÕES
GT 4 – Estado, Instituições e Governança
Naumana Kiran

ROLE OF THE STATE AND ITS INSTITUTIONS IN THE FIGHT
AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM: A CASE OF SWAT IN
PAKISTAN
Naumana Kiran1

Working Group 4 – The State, Institutions and Governance
Keywords: State; Institutions; Fight; Religious Extremism; Swat; Pakistan.
INTRODUCTION
This paper will explore the fight of the state of Pakistan and its institutions against
religious extremism in Swat district. It examines initial negligence, failures, half-hearted efforts
to solve the issue and then gradual successes of the State and its institutions in the region,
against fanaticism. It seeks how the problem had been originated, how the extremist element
was either ignored or supported by the State in early years? how the zealots reached to the level
of no-return and became enormously violent? It further investigates when had the State
realized the acuteness of the issue and decided in favour of taking action against the radical
element with the help of military and the other institutions.
The case of Malakand division has been opted for this study because extreme version of
religious radicalism was prevailing there since 1990s after establishment of Tehrik-i-Nifaz-iShariat-i-Mohammadi (TNSM). The founder of TNSM was purely a fanatic cleric who had only
incomplete knowledge of the religion. He was against democratic system, modern courts,
lawyers and judges and considered all such elements as un-Islamic. The extremist element
under Fazllullah, in the later period even tried to change the social fabric of the region by
imposing Party’s brand of religion. It is unfortunate that religious extremism, with various
unrealistic ideas, was not only tolerated and ignored by the State but also was accommodated
throughout 1990s. That element crossed all limits of patriotism and religious harmony
gradually; starting from leading a private band of militarists to fight Afghan Jihad against USA

Professor of History, Department of History and Pakistan Studies, University of the Punjab, Lahore. E-mail:
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in 2001-02 to the introduction of tyrannical rule of Maulana Fazlullah’s Tehrik-i-Taliban
Pakistan (TTP) in between 2007-09 and then ended up on declaring Pakistan’s constitution as
challengeable in 2009. It was only after the last challenge that a successful military operation
was materialized. It was the first territory in latest drive of radicalism, which was restored
completely with the involvement of multiple state institutions i.e. military, parliament, media,
civil society, local institutions etc. Later, the same model was used as an example to restore
other territories from extremists in Pakistan.
The objective of this paper is to prove that state of Pakistan and its institutions have
complete capability to address religious extremism. Secondly, to present Swat case as an
example for other parts of the world, where similar problem has been raised. The policy-makers
in such regions can take Swat case as a model and can apply similar strategies to restore their
regions. The study will be produced on the basis of mostly qualitative and partially quantitative
research methods. Primary and secondary sources besides some interviews of eye-witnesses,
affectees of extremism, policy-makers and workers of restoration projects will enhance the
value of the findings.
LITERATURE REVIEW
Few works are available on Swat’s case but most of such works either addresses the
causes of the conflict (Orakzai, 2011, p. 39-40) or the way extremists exploited the common
people there (Ali and Khan, 2010, p. 89) are few of such sources. The other variations are
detailed treatment of the military operations in the region (Ali, 2013, p. 12) or post-operation
rehabilitation programs. (Zahid, 2017, p. 13) Although all such sources are a great help to
understand the phenomenon fully, yet most of the above mentioned works do not address role
of state and its institutions at length. There is great need to address the role of the state and its
institutions as a combined effort to overcome religious extremism in Swat and the current work
is an effort in this regard.
PRELIMINARY RESULTS
This study will find that Pakistan’s response and fight against religious extremism and
terrorism in Swat region had passed through five stages and had been proved successful only
on forth stage; after observing many weaknesses, failures, compromises and hardships. Post
conflict phase is also important to be addressed as various issues related to extremism had been
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tackled, then. The state institutions in coordination with the civil society rehabilitated a number
of radicals through various programs and infrastructure was also rebuilt. Besides it, Internally
Displaced People were also resettled in the region with the help of the state institutions.
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INTRODUÇÃO
O ensaio examina as formas como o Estado lidou com a pandemia de Covid-19, com
particular ênfase na experiência europeia.
No último ano, a situação de emergência parece ter levado a uma mudança de
paradigma: enquanto nas últimas décadas se assistiu a uma retirada do Estado das esferas
económica, social e privada dos cidadãos, a pandemia conduziu a um intervencionismo
generalizado justificado pela necessidade de ultrapassar a emergência.
Esta abordagem manifestou-se de muitas maneiras (Ocone, 2021):
a) a forte compressão dos direitos de liberdade religiosa, de reunião, de atividade
económica, de movimento e não apenas na fase estritamente de emergência. Em muitos países,
ainda são necessários certificados para o acesso a muitas atividades.
b) a extensão contínua do estado de emergência.
c) o menor envolvimento do Parlamento. A maioria das restrições foi aprovada através
de medidas de emergência. A necessidade de rapidez, eficiência e eficácia das políticas conduziu
assim a um reforço do poder executivo.
d) a fraqueza da jurisprudência que, com algumas exceções, confirmou as restrições.
e) o reforço da neutralidade científica e técnica como base para as decisões. Na
realidade, as medidas foram adoptadas com base nos pareceres dos comités técnicos e
científicos. Estamos a assistir a um alargamento da esfera de especialização e competência da
economia a todas as outras áreas.
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Com base nestes pressupostos, a análise conduzida de uma perspectiva multidisciplinar
procura determinar se se trata de uma mudança de paradigma que irá continuar mesmo depois
de a pandemia ter terminado.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um exame da doutrina permite-nos identificar algumas linhas de tendência. Em
primeiro lugar, alguns autores (Cacciari, 2020; Castellani, 2020) sublinham como a pandemia
completou o processo de "governação especializada" que caracteriza a experiência da União
Europeia. No entanto, salienta-se que não só a alegada neutralidade é uma forma de ocultar
escolhas políticas explícitas, mas sobretudo determina a: é a política que deve escolher os
objetivos, não a técnica.
Outra orientação sublinha que:
o estado de excepção torna-se, neste sentido, o estado normal e aqueles que governam não
podem, em caso algum, governar de outra forma. É talvez possível que o estado de exceção
seja formalmente levantado: mas um governo de salvação nacional como o que está agora a
tomar forma, em que toda a oposição cessa, é a continuação perfeita do estado de exceção. O
nosso diagnóstico de um desaparecimento definitivo da era das democracias burguesas é, de
qualquer modo, confirmado. Resta saber quanto tempo a suspensão da política e a emergência
como paradigma de governo poderá durar sem assumir uma forma diferente do terror
sanitário sobre o qual foram fundadas até agora (Agamben, 2021).

Em particular, é notada a possível ascensão de um modelo de Estado diferente do das
democracias liberais.
Finalmente, numa perspectiva mais geral e positiva (Krastev, 2020) a pandemia é vista
como uma oportunidade para uma reestruturação do Estado e da sociedade numa nova base.
RESULTADOS PRELIMINARES
Ao exame preliminar, parece possível afirmar que a gestão da pandemia deixará certas
consequências no que diz respeito ao papel do Estado. Se o sacrifício de margens de liberdade
em favor da segurança é uma constante na história política e filosófica, é evidente que os
direitos de liberdade são agora vistos como concessões pelo Estado e não como direitos inatos
do indivíduo. Isto reflete-se no consenso público sobre as restrições. O mesmo debate nos meios
de comunicação parece limitar as vozes e teorias contrárias.
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A isto há que acrescentar a crise do poder legislativo, que é geralmente capaz de
conseguir uma síntese e um compromisso entre diferentes interesses em favor do poder
executivo, o que aproxima os modelos ocidentais de outras experiências políticas atuais.
Portanto, um novo método de governo e de resolução de problemas parece ter-se
imposto que também poderia ser utilizado face a outras emergências, tais como a crise
climática. Os riscos deste método não podem ser subestimados.
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INTRODUÇÃO
Em 2018, o professor Carlos Medeiros publicou artigo em que reunia as contribuições
de dois de seus trabalhos anteriores - ambos tratando da relação entre Estado, instituições e
desenvolvimento. O artigo de Medeiros faz, em primeiro lugar, uma crítica ao papel que novos
economistas institucionais (como Acemoglu, Robinson e North) dão às instituições no processo
de desenvolvimento. Em segundo lugar, o artigo também critica o “nacionalismo
metodológico”, isto é, a ideia de que “a nação é referida como unidade autossuficiente e inserida
num ambiente internacional indiferenciado”. Neste caso, a nação seria compreendida como
“entidade relativamente autônoma em face dos interesses materiais e das relações
interestatais”. O artigo finaliza apontando que as falhas da nova economia institucional e do
nacionalismo metodológico podem ter vindo de uma “questão de fundo, não satisfatoriamente
resolvida (...) da sociologia e da economia política, sobre a relação entre interesses materiais,
classes sociais e poder político nas trajetórias de desenvolvimento econômico”2.
O objetivo deste artigo é retomar e desenvolver tal “questão de fundo não
satisfatoriamente resolvida”. Seguindo a pista sugerida por Medeiros, vamos analisar como as
obras de dois autores da economia política clássica, Adam Smith e David Ricardo, propõem,
efetivamente, abordagens que procuram relacionar 1. Interesses materiais (presentes em
relações econômicas), 2. Classes sociais (que possuem interesses materiais frequentemente
conflitantes) e 3. O poder político (que regula eventuais conflitos entre interesses de classes
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distintas). Pode-se entender que a sugestão de Medeiros está em investigar como uma
governança adequada de interesses materiais conflitantes, por parte do Estado, podem ou não
gerar 4. Desenvolvimento, ou seja, um “processo de mudança estrutural, induzido pela taxa de
acumulação do capital, mas condicionado social e historicamente pelas relações de poder entre
classes e Estados nacionais”. Como o Estado poderia favorecer o processo de expansão da
divisão do trabalho e dos mercados, contornando conflitos entre classes e Estados com
diferentes interesses materiais?
Embora não respondam tais questões de forma peremptória, Smith e Ricardo fornecem
as bases de um arcabouço conceitual interdisciplinar que vai além do estudo de instituições
como “regras do jogo” (como em North) e que podem ser extrativas ou inclusivas dependendo
do país (como em Acemoglu e Robinson). Também vai além do conceito de Estados nacionais
como entes burocráticos neutros que atuam envoltos por outros Estados nacionais igualmente
neutros. Em suma, sugerimos que a relação entre riqueza material e poder político problemática que atravessa o artigo de Medeiros - pode ser mais bem compreendida se
tomarmos as abordagens de Smith e Ricardo como pontos de partida.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica para nosso trabalho está nas teorias da acumulação e
distribuição de Smith e Ricardo. Apesar de suas teorias serem distintas, Smith e Ricardo
possuem em comum uma preocupação de entender como se entrelaçam o crescimento da
“opulência” das nações e sua distribuição entre classes distintas. Mais que isso: tanto em Smith
(no livro V da “Riqueza das Nações”) quanto em Ricardo (a partir do capítulo 9 de seus
“Princípios”) apresenta-se um papel para o Estado na gestão de impostos e gastos públicos
perseguindo diversos objetivos que conduzem à riqueza das nações. Neste trabalho, nossa
pergunta se relaciona à governança sobre o capital e trabalho que o Estado deve exercer quando
a economia possui certo padrão de acumulação (que pode ter uma taxa maior ou menor) e
distribuição que favorece diferentes classes da nação de forma distinta. Como veremos, a
proposta de governança do Estado por Smith e Ricardo não é a mesma, apesar de os dois
autores serem considerados representantes da tradição econômica liberal inglesa.
Em Smith, temos uma teoria econômica que tem por base uma filosofia moral que busca
explicar a evolução histórica concomitante de sentimentos morais (de onde derivará o auto
interesse), das instituições de Estado e do mercado. Assim, procuraremos mostrar como tal
filosofia moral imbrica o desenvolvimento conjunto do mercado e do Estado. Tal imbricamento,
por sua vez, pode gerar uma distribuição funcional da renda e da riqueza mais ou menos
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propícia à acumulação e à mudança estrutural da economia. Dependendo da estrutura do
Estado e da sua divisão de poderes, as operações de compra e venda nos mercados terão
segurança jurídica e certo grau de previsibilidade futura, de modo que a divisão do trabalho e
o investimento podem se aprofundar. Neste processo, surgirão eventuais atritos (em grande
parte controláveis) entre as diversas classes que compõem as sociedades capitalistas.
Ricardo, por sua vez, não baseia seu pensamento em uma filosofia moral, nem assume
um desenvolvimento histórico de sentimentos morais, instituições de Estado e do mercado. O
inglês parte inicialmente da divisão da sociedade capitalista em três classes e do princípio de
que cada uma delas possui interesses materiais próprios (salários para trabalhadores, lucros
para capitalistas e renda para os donos e terra e demais proprietários). Em comparação com
Smith, Ricardo ganha em precisão analítica, mas perde na capacidade de entender histórica e
filosoficamente como se dá a relação entre classes sociais, Estado e interesses materiais. De
qualquer forma, sua teoria explicitamente assume que tal relação é central para o economista
político. Mostraremos que, embora sua teoria tenha aplicação mais limitada do ponto de vista
histórico e metodológico, Ricardo também procura jogar luz sobre a “questão de fundo mal
resolvida” apontada por Medeiros. A diferença da sua abordagem, como mostraremos, estará
no papel da “lei da população” (de Malthus) e da chamada “lei férrea” dos salários: na sua
influência sobre a economia, ambas limitarão a discricionariedade do Estado em adotar
medidas para gerir atritos entre capitalistas, trabalhadores e rentistas.
RESULTADOS PRELIMINARES
O trabalho pretende mostrar que a “questão de fundo mal resolvida” por modernos
institucionalistas e por nacionalistas metodológicos ganhou insights relevantes dos
precursores da economia política. Apesar de suas diferentes abordagens, Smith e Ricardo
podem nos ensinar a pensar o desenvolvimento não apenas como uma questão de achar as
“instituições corretas” ou dos “incentivos certos” para os agentes do mercado. Trata-se antes
de entender os limites e possibilidades que se abrem para o Estado no manejo de um processo
de acumulação cuja velocidade e cujos efeitos distributivos podem ser disruptivo e acirrar a
luta entre as classes sociais.
Como autores liberais, nem Smith nem Ricardo creem que tal luta desemboque
necessariamente em uma tendência de crescente tensão e possível revolução. No entanto,
ambos sugerem que o Estado possui papel importante no processo de regular o padrão de
acumulação e seus efeitos distributivos. Assim, nosso trabalho concluirá explicitando como
diferentes padrões de acumulação (com taxas maiores ou menores de crescimento) impactam
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na distribuição funcional da riqueza e renda, bem como o que pode o Estado fazer para auxiliar
na governança de cada padrão distinto de acumulação frente a diferentes classes sociais.
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INTRODUÇÃO
Sustenta-se que o conceito de “estratégia” foi fundamental como instrumento de
projeção internacional. Portanto, o presente trabalho busca articular a consolidação do termo
com as políticas externa e de defesa nos governos de Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010).
Em vista disso, a problemática que guia este estudo se limita em analisar de que maneira a
consolidação da política de defesa no Brasil contribuiu para sua projeção internacional. Dessa
forma, compreende-se que os objetivos políticos em consonância com a Estratégia Não-Militar
foram incisivos na afirmação do Brasil como uma potência média e em ascensão. Tal afirmação
se consolida com a inserção do país em agendas internacionais relevantes em Segurança e
Defesa. Para isto, o artigo em questão utiliza como método de procedimento a comparação,
mediante a análise do processo de criação e consolidação da política de defesa em ambos os
governos, além da definição e delimitação de conceitos fundamentais neste estudo.
Entende-se que o desenvolvimento da Política de Defesa no Brasil foi fundamental para
sua inserção internacional. Isso pois, a consolidação da “estratégia” no meio político
possibilitou que fossem feitas análises quanto à projeção dos Estados na arena internacional
(SILVA, APPEL, 2020). O termo leva em consideração a importância dos Estudos Estratégicos e
permite compreender que não se limita a uma questão militar, pensando seu significado nos
moldes da política também (CLAUSEWITZ, 2010).
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Nesse sentido, objetiva-se com a presente produção entender o quanto a condição de
estratégia não-militar, conforme afirma Coutau-Begarie (2010), fora empregada na execução
da Política de Defesa do Brasil no ano de 1996, com o governo de Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002). A partir dessa prerrogativa, trabalhar-se-á com a análise do quanto esta ação
tornou-se elementar para a projeção internacional do Brasil, colocando-o como uma potência
média em ascensão (FAUSTINNO, 2011; TOLEDO, 2014, VIGEVANI et al. 2003). A presente
proposta abre margem para uma análise quanto à produção da Estratégia Nacional de Defesa
no ano de 2008, durante o governo Lula da Silva (2003-2010) como um instrumento de
consolidação da inserção internacional brasileira. É importante ressaltar que o trabalho aqui
ainda é embrionário e passível de alterações com base em pesquisas futuras.
Portanto, para alcançar este objetivo a pergunta que guia a pesquisa é: de que maneira
a consolidação da política de defesa contribuiu para a inserção internacional do Brasil? Logo,
deve-se focar nos problemas regionais, que é pauta pouco estudada e que merecerá enfoque
contínuo na pesquisa proposta, para entender quais as razões das possíveis aproximações e
distanciamentos do Brasil com os países vizinhos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente trabalho tem como intuito perpassar pelas concepções conceituais bem
delimitadas. Acerca da estratégia, trabalha-se com autores clássicos dos Estudos Estratégicos,
como Clausewitz (2010), Freedman (2013) e Coutau-Begarie (2010). Assim, em um primeiro
momento faz-se a conceituação de estratégia segundo Clausewitz (1930) e Freedman (2013).
Posteriormente, são delimitados conceitos gerais acerca da ideia de Grande Estratégia e
Estratégia Não-Militar, de Nina Silove (2017) e Coutau-Bégarie (2010), respectivamente.
Ao tratar de Política Externa, utiliza-se como literatura fundamental a obra de Gonçalves
e Pinheiro (2020). Nesse sentido, entende-se que a política externa é uma política pública
voltada à atuação no ambiente internacional (SALOMÓN, PINHEIRO, 2013; MILANI, PINHEIRO,
2013). No que tange a definição de Política de Defesa, Alsina Jr. (2003) define a expressão como
reflexo para a inserção brasileira na arena internacional. Nesse último momento, então, será
feito o vínculo de toda a conceituação abordada no trabalho, articulando por fim, a importância
da política de defesa na política externa com vistas à projeção internacional do Brasil.
Para além das obras já citadas, pretende-se utilizar os documentos de defesa, como
fontes primárias de análise. São eles: a Política de Defesa Nacional (1996) e a Estratégia
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Nacional de Defesa (2008). Por fim, a pesquisa trata-se de uma análise qualitativa de dados
primários, onde buscar-se-á responder a hipótese apresentada no presente trabalho.
RESULTADOS PRELIMINARES
Busca-se aferir sobre a gênese da referida política e seu impacto na estratégia nãomilitar do Estado brasileiro. Trabalha-se com a hipótese de que a referida política torna-se um
elemento de projeção internacional eficiente, embasada no que Almeida (2010) afirma como
momento em que há o reconhecimento das Forças Armadas como elemento de projeção
internacional. A criação dos documentos de defesa contribuíra para que fosse traçada uma
estratégia para o país. Foi um marco na consolidação da política de defesa. Em conjunto com a
Política Externa Brasileira (PEB), foi possível garantir mais visibilidade do Brasil frente seus
vizinhos e nações amigas (CERVO, BUENO, 2012). A transparência dos documentos foi uma das
variáveis importantes para mostrar ao Sistema Internacional a organização, desenvolvimento
e planejamento brasileiros na seara da segurança e defesa. Dessa forma, o Brasil ganhou espaço
de barganha e de fala na arena internacional (LAFER, 2001).
Os rumos da Defesa Nacional só passam a serem repensados efetivamente durante o
governo de FHC, quando promulgou a Política de Defesa Nacional (PDN) no ano de 1996. Vidigal
e Flores (1976), em dado momento de suas análises defendem que o Poder Militar deveria ser
constituído com o intuito de respaldar a ação política nas diferenças continentais. Assim,
propõe que o Brasil tenha uma linha estratégica ligada a região em que se encontra, que deixa
totalmente de lado as ideias vigentes em governos desse período, com a finalidade de promover
por esta via uma estratégia voltada para o conflito regional e que por consequência disto, sirva
para uma possível autonomia frente às grandes potências.
O retorno à democracia e a promulgação de documentos sobre defesa representavam
um afrouxamento de tensões existentes, após períodos ditatoriais. Assim, Suzeley Kalil Mathias
(1995) afirma que para os militares, a restauração do Estado democrático de direito só seria
permitida se mantida inalterada a capacidade de intervenção por parte destes. Esse processo
de transição foi fruto de árduas negociações entre civis e militares. Destarte, como bem colocou
Eliézer Rizzo de Oliveira, a remoção das Forças Armadas do centro político deu lugar a um
quadro de “tutela sobre o governo civil” (1994, p. 106). Neste período, houve a insurgência da
condução de jogos políticos pelos militares, que emitem opiniões em todos os assuntos do
governo de José Sarney, como afirma Shiguenoli Miyamoto (1995). A formulação do documento
de defesa pelo Estado brasileiro fundamentou um espaço nacional mais coeso com o espaço
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geográfico no qual se insere, onde houve aproximação entre o Estado e seus vizinhos. Faustino
afirma que essa formulação “teve grande importância para o estabelecimento de uma zona de
paz para a América do Sul” (2011, p. 39).
A PDN em sua gênese, tinha uma preocupação muito clara com o quadro internacional,
onde está visava uma coesão interna do Estado brasileiro em face às incertezas do cenário
internacional. Todavia, é de suma importância mencionar que na íntegra, o documento é
bastante pontual com sua intencionalidade e visa uma execução diplomática somada aos meios
militares. Logo, traz a seguinte afirmação em seu item 4.2: “a presente política é centrada em
uma ativa diplomacia voltada para a paz e em uma postura estratégica dissuasória de caráter
defensivo” (BRASIL, 1996, p. 07). Assim, fica notório que a relação entre PDN e PEB é uma
máxima a ser preservada. A PEB naquele período já tinha seu status de prestígio na perspectiva
de uma potência média, onde buscava-se liderar o processo de integração regional, conforme
afirma Alsina Jr. (1996). As afirmações acerca do tema trazem em síntese a ideia de que a força
militar não é necessária no jogo estratégico, onde o histórico diplomático de resolução de
conflitos por meio da persuasão deve ser mantido.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem por objetivo verificar a influência do imperativo tecnológico e
do enfoque tradicionalista dos Estudos de Segurança Internacional (ESI) no desenvolvimento
e produção de simuladores pela Base Industrial de Defesa (BID) brasileira.
A opção pela utilização de simuladores pode ser considerada uma consequência da
abordagem tradicionalista dos ESI e tem se mostrado uma importante ferramenta para o
adestramento de militares com o intuito de diminuir as possíveis fricções no combate moderno.
Cada vez mais os equipamentos e materiais militares incorporam tecnologias sofisticadas com
elevados custos operacionais, fazendo com que a inclusão de simuladores nas diversas etapas
do adestramento se faça necessário. Além disso, novas tecnologias permitem o
desenvolvimento de simuladores progressivamente mais realistas e com custos decrescentes.
Nesse sentido, a BID, atenta a esse novo nicho mercadológico, vem buscando
desenvolver simuladores para os mais diversos sistemas e funções das Forças Armadas (FA)
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brasileiras, possibilitando a destinação de recursos para o desenvolvimento e compra de
simuladores torne-se uma necessidade.
Assim, o trabalho pauta seu problema de pesquisa na seguinte questão: Qual a influência
do imperativo tecnológico e do enfoque tradicionalista no desenvolvimento e produção de
simuladores pela Base Industrial de Defesa após 2000?
Para tanto, se dispõe a revisar os conceitos de imperativo tecnológico inserido na visão
tradicionalista dos ESI. Além disso, dispõe analisar a influência que esses conceitos tiveram no
desenvolvimento e produção de simuladores pela BID nacional. Propõe ainda a revisão literária
do desenvolvimento de simuladores. A pesquisa adotará uma estratégia de investigação
associada a métodos mistos conjugando coleta de dados por múltiplos métodos, com emprego
de métodos e técnicas qualitativas e quantitativa.
Dessa foram, será possível conjugar as capacidades das técnicas qualitativas e das
quantitativas, como uma terceira via de pesquisa em convergência com o modelo denominado
estratégia de triangulação concomitante. Essa análise qualitativa e quantitativa dos dados
permite a resolução do problema em pauta, que vincula o desenvolvimento de simuladores pela
BID com a abordagem tradicionalista dos ESI. Como resultados diretos, serão disponibilizados
instrumentos de coletas de dados, entre outros que forem produzidos na evolução da pesquisa.
Como resultado indireto, estima-se que a pesquisa tem potencial de impacto junto à gestão
pública nacional, com possibilidade de aperfeiçoamento de políticas públicas na área de Defesa
e Ciência & Tecnologia. São estimados transbordamentos em benefício da BID, a qual pode se
valer dos instrumentos de pesquisa para aperfeiçoar processos de produção, direcionamento
de produtos de Defesa além de possibilidade de parceiros comerciais para desenvolvimento de
produtos comuns que atendam os interesses militares e econômicos.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Após o término da Guerra Fria, parcela dos estrategistas, pesquisadores da paz e
estudiosos do controle de armamentos permaneceram ao lado da agenda militar (BUZAN,
2010). Esses estudiosos são conhecidos como “tradicionalistas” nos Estudos de Segurança
Internacional (ESI).
Dessa forma, passou-se a estudar e levantar novas ameaças que poderiam emergir no
mundo pós-Guerra Fria. Na lista dessas novas ameaças, eram contabilizadas algumas
velhas questões que agora se tornavam complexas pela transnacionalização e as
múltiplas conexões entre elas, como as migrações forçadas por guerras ou a miséria, as
crônicas diferenças sociais, o crescente desemprego, a pobreza extrema, o tráfico de
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drogas ilícitas, de armas e munições e de pessoas, o crime organizado transnacional etc.
(SAINT-PIERRE, 2011).

Com um certo atraso, porém no diapasão dos ESI internacionais, o Brasil realiza algumas
reformas para articular sua política externa com sua política de defesa. Durante a gestão de
Fernando Henrique Cardoso (FHC) tem início a formulação da Política de Defesa Nacional
(PDN), em 1996, e a criação do Ministério da Defesa (MD), em 1999. Posteriormente, em 2008
foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa (END), durante o governo de Luís Inácio Lula da
Silva e em 2010 é produzido o Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN), no governo de Dilma
Roussef.
Os objetivos de defesa previstos na Política Nacional de Defesa (PND) são todos
favoráveis ao desenvolvimento de uma BID forte e autônoma, entretanto é o objetivo VII
(Promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa) em que se torna explícita
essa importância.

Nesse contexto, cabe destacar a importância cada vez maior da utilização dos
simuladores no treinamento de tropas. Os avanços tecnológicos permitem o
desenvolvimento de simuladores progressivamente mais realistas e com custos
decrescentes, ao passo que os equipamentos militares, também com um alto valor
tecnológico agregado, exigem uma maior adequação e treinamento dos usuários, sendo
que grande parte desse treinamento pode ser realizada de maneira bastante adequada
nos modernos simuladores (ABDI, 2016, p. 415).

De acordo com o mapeamento da Base Industrial de Defesa (BID) de 2016, a crescente
sofisticação tecnológica e os elevados custos operacionais fazem com que seja cada vez mais
conveniente a compatibilidade entre as diferentes etapas de treinamento, incluindo os
simuladores.
Desta maneira, a tendência é que a BID também possa oferecer pacotes completos de
treinamento que abranjam as diferentes etapas de treinamento e não apenas a venda
de plataformas isoladas. Neste contexto, somente as empresas que liderarem ou
integrarem as alianças que venham a oferecer pacotes de soluções em treinamento
devem manter uma participação significativa nesse mercado (ABDI, 2016, p. 415).

Apesar disso, com a introdução de políticas neoliberais, por meio de cortes no
orçamento, Brasil e Argentina viram suas estruturas militares serem diminuídas ao longo das
últimas décadas do século XX (SILVEIRA, 2018).
Considerando este cenário, o artigo aborda o Desenvolvimento da Base Industrial de
Defesa sob o enfoque tradicionalista dos ESI, investigando especificamente o desenvolvimento
de simuladores como consequência do imperativo tecnológico. Serão estudados os casos dos
simuladores SHEFE e o simulador do programa Guarani, ambos do Exército Brasileiro.
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RESULTADOS PRELIMINARES
O imperativo tecnológico oriundo da abordagem tradicionalista dos ESI manteve a
continuidade da agenda militar e aumentou o hiato tecnológico do setor já existente entre as
potências mundiais e outros países periféricos além de servir para a manutenção da pauta de
defesa e garantia de orçamento e pesquisas militares.
No Brasil, a consequência do tradicionalismo pós-Guerra Fria é evidenciada na
assinatura do TNP e nas restrições orçamentárias sofridas após a Guerra Fria.
Os avanços tecnológicos com implicações militares e o minguado orçamento destinado
à Defesa no Brasil afetou negativamente a BID nacional e as Forças Armadas, que
posteriormente, encontraram em simuladores uma alternativa de diminuir o hiato tecnológico
existente, fomentar a BID e proporcionar o treinamento adequado com menores custos.
Foram observados alguns exemplos de utilização de simuladores como resposta às
restrições orçamentárias, ao imperativo tecnológico na área da defesa e como forma de
desenvolvimento da BID no Simulador de voo para Helicópteros Esquilo e Fennec (SHEFE) e no
simulador Guarani. Esses simuladores tiveram início de seu desenvolvimento em 2014 e 2020,
respectivamente e são voltados para o emprego principalmente nas operações militares de
guerra, o que pode ser considerado como influência da “paz negativa” conceitual dos ESI. Os
simuladores observados são de Projetos Estratégicos do Exército e serão utilizados como
Estudo de Caso nesta pesquisa.
REFERÊNCIAS
AMARANTE, José Carlos. Base Industrial de Defesa Brasileira. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.
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INTRODUÇÃO
As relações econômicas internacionais desempenham uma função muito importante no
desenvolvimento econômico dos países, como a expansão do fluxo de comércio exterior e a
atração de investimentos diretos estrangeiros que canalizam parte da produção interna para
outros mercados, contribuem para ampliação da capacidade produtiva e proporcionam o
acesso a novas tecnologias, entre outros benefícios. No entanto, para garantir uma posição
competitiva no comércio internacional é preciso ter atenção com aspectos como preço,
qualidade, inovação, serviços financeiros, regulação, meio ambiente e exigências sanitárias.
Sendo preciso também promover iniciativas para melhorar o ambiente de negócios e apoiar o
desenvolvimento sustentável, como os Objetivos de Desenvolvimento 2030 (ODS), entre os
quais se destaca a universalização do atendimento da população em saneamento - ODS 6, tema
deste trabalho, devido aos benefícios para saúde pública e atividade agropecuária.
A aprovação da Lei 14.026, em julho de 2020, o novo “Marco Legal do Saneamento” criou
a base legal para o início de uma nova era no setor de saneamento no país, com destaque para
o estabelecimento da concorrência por meio de licitação pelos contratos com os municípios, via
concessão de blocos regionais de municípios e estabelecimento de metas para alcançar a
universalização do atendimento da população até 2033. O Marco Legal contempla a concessão
comum (Lei 9.987/1995), com a remuneração da concessionária pelos investimentos e
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prestação de serviços sendo com base na tarifa paga pelo usuário final, e as Parcerias PúblicoPrivadas - PPPs (Lei 11.079/2004): concessão patrocinada, concessionária remunerada pela
tarifa mais uma contraprestação paga pelo poder concedente; e, concessão administrativa,
concessionária remunerada pelo poder concedente.
Um benefício adicional da melhoria no saneamento básico é a adequação do país aos
objetivos de desenvolvimento sustentável 2030 (ODS), estabelecidos pela ONU. As questões
relacionadas ao saneamento básico estão contempladas na ODS 6 Água Potável e Saneamento:
“Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”. Porém,
tais investimentos estão relacionados a vários ODS, como: 3 Saúde e Bem-Estar; 10 Redução
das Desigualdades; 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis; 13 Ação Contra a Mudança Global
do Clima; 14 Vida na Água; e, 15 Vida Terrestre. Um benefício relacionado ao conceito ESG
(Environmental, Social and Governance), muito importante na atração de investimentos
estrangeiros e atendimento de exigências de grandes importadores de produtos brasileiros.
Nesse sentido, este estudo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre as transformações
que aconteceram no setor do saneamento básico no Brasil nas últimas três décadas, com foco
no período anterior ao novo “Marco Legal”, quando se observou a emergência da atuação
municipal e sua respectiva contribuição para a reestruturação setorial e a construção da nova
legislação. Nesse período, vários municípios deixaram de renovar os antigos contratos com as
companhias estaduais e realizaram iniciativas próprias com o objetivo de universalizar o
atendimento com mais eficiência e eficácia, mostrando que era prioritário fazer as entregas a
população nos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na era do conhecimento, em pleno século XXI, em um cenário caracterizado pela
intensificação do processo de globalização da economia, as cidades brasileiras precisam
melhorar a infraestrutura econômica e social, com destaque especial para o saneamento básico.
Elas precisam melhorar o ambiente de negócios, atrair mais investimentos, gerar mais
empregos e melhorar a qualidade de vida da população. Assim, as cidades precisam construir
um projeto de longo prazo capaz de dotá-las de sistemas de educação e saúde de qualidade, de
sistemas de inovação competitivos, de legislação que facilite a realização de negócios e de
infraestrutura eficiente, eficaz e de baixo custo. Enfim, as cidades desempenham um papel
importante nos esforços para melhorar a posição competitiva do país no cenário internacional.
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Entre 1995 e 2019, o índice de atendimento urbano das companhias estaduais de
saneamento de água manteve-se praticamente estagnado em torno de 86%, enquanto o
atendimento em esgotos subiu de 23,5% para 49,4%, portanto, um crescimento abaixo do
desejável para alcançar a universalização no atendimento da população (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Brasil. Saneamento Básico. Sociedades de Economia Mista
de Administração Pública e Índices de Atendimento Urbano de Água
e Esgoto (Média) - 1996 -2019
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Fonte: SNIS, 2020. (Elaboração própria)

Nesse período, a iniciativa municipal ganhou escala nacional e promoveu a
modernização do setor, melhorando o atendimento e a eficiência em seus territórios e
pressionando as antigas companhias estaduais a buscarem ganhos de competitividade. Uma
iniciativa que melhorou a competitividade sistêmica e fortaleceu a democracia e a economia de
mercado no país. Um movimento que promoveu a descentralização administrativa por meio da
participação das unidades administrativas locais, incluiu as pequenas e médias empresas e
ajudou na regulação do setor (ver Tabela 1 e Gráfico 2).
Tabela 1. Brasil. Saneamento Básico (Água e Esgoto) - Evolução da
Natureza Jurídica das Empresas - 1995 - 2019 (Nº de Unidades)
Natureza Jurídica
1995 2000 2005
2010
Administração pública direta
2
25
107
700
Autarquia
22
145
251
404
Empresa privada
0
13
25
54
Empresa pública
2
1
6
5
Organização social
0
0
0
3
Sociedade de economia mista
28
33
33
34
com administração pública
Total
54
217
422 1.200
Fonte: SNIS, 2020. (Elaboração própria)
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Gráfico 2. Brasil. População total residente do(s) município(s) com
abastecimento de água, segundo o IBGE por Natureza Jurídica das
Empresas - 2019.
Administração
pública direta;
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155.324.736; 70%

Empresa pública;
2.517.149; 1%
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social; 50.458; 0%

Fonte: SNIS, 2020. (Elaboração própria)

RESULTADOS PRELIMINARES
A mudança na governança começou a partir das iniciativas de alguns municípios que
deixaram de renovar os contratos com as antigas companhias estaduais à medida que venciam.
A emergência da gestão municipal na prestação de serviços de saneamento no país foi capaz de
elevar os investimentos e aumentar a eficiência e eficácia, medidos pelos índices do setor. Por
outro lado, a nova dinâmica setorial levou as companhias estaduais a buscarem alternativas
para elevar os investimentos para ampliar o atendimento da população e garantir a
manutenção dos contratos com os demais municípios. Nesse período, se destacaram iniciativas
como a de Limeira em São Paulo e de Niterói e cidades da região dos Lagos no Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
O tema deste resumo é “O Direito de Defesa previsto na CRFB/88 e sua eficácia no Poder
Judiciário”. Tenta-se mostrar que o direito à Ampla Defesa e o direito ao Contraditório são
violados, em sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis; a partir do processo histórico de
criação da Lei 9.099/95 (Projeto de Lei 1.950/83 em diante), de forma crítica.
Os problemas abordados são: “Porque o Direito de Defesa é violado, em sede recursal,
nos Juizados Especiais Cíveis?” e “Há alguma Súmula Vinculante que trate do Direito de Defesa,
na fase recursal, dos Juizados Especiais Cíveis?”.
Este resumo se justifica pela necessidade de alteração legislativa do artigo 41, § 2º, da
Lei 9.099/95, porque, atualmente, o livre exercício do Direito de Defesa é amparado pela
CRFB/88, de forma ineficaz, tendo em vista a violação do referido Direito, em sede recursal, nos
Juizados Especiais Cíveis.
É importante destacar que não há Súmula Vinculante que se refira ao Direito de Defesa,
nos Juizados Especiais Cíveis, na fase recursal; tornando-se dispensável a atividade postulatória
judicial privativa de Advogado nos Juizados Especiais, nesta fase, na teoria.

Doutora em Economia, pela École des Hautes Études en Sciences Sociales; E-mail: bdavid@terra.com.br.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9109892966283367.
2 Especialista em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor, pela Universidade Estácio de Sá. E-mail:
premiomaryanneteixeira@hotmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5320305432905906.
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Os objetivos gerais são: 1) mostrar o processo histórico em que ocorreu a criação dos
Juizados Especiais Cíveis, de forma crítica; e 2) apresentar a relação entre a Filosofia e o Direito
na questão da violação do Direito de Defesa, em sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis.
Os objetivos específicos são: 1) exibir a influência do multiculturalismo na origem
histórica de instituição dos Juizados Especiais Cíveis( no Projeto de Lei 1.950/83); 2)
evidenciar que a obrigatoriedade da constituição de Advogado, na fase recursal dos Juizados
Especiais Cíveis, hoje em dia( artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95), visa à permanência de uma
Justiça elitista, influenciada por questão econômica secundária, ou seja, que não é questão de
economia processual; através da OAB( Ordem dos Advogados do Brasil); 3) expor que a
finalidade de criação da Lei 9.099/95 foi a de ampliar o acesso à Justiça pelos cidadãos; neste
caso, por meio dos Juizados Especiais Cíveis, promovendo inclusão social; 4) exibir uma visão
dos Juizados Especiais Cíveis baseada na Constituição Federal de 1988; 5) fomentar mudança
legislativa do artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95;
Em relação à metodologia, a pesquisa é: 1) qualitativa; 2) de análise teórica, acerca da
Lei 9.099/95, Lei que versa sobre os Juizados Especiais Cíveis, com multiculturalidade teórica;
3) quanto à vertente teórico-metodológica, vertente jurídico-sociológica, mostrando a eficácia
que não é plena do Direito de Defesa previsto na CRFB/88, nos Juizados Especiais Cíveis,
levando em consideração a sua fase recursal, e indicando também a presença da
multiculturalidade no processo histórico de criação da Lei 9.099/95; 4) modelo teórico de
teoria, da argumentação jurídica; e quanto à forma de abordagem do fenômeno jurídico, foi
utilizado o raciocínio hipotético-dedutivo; e 5) método materialista dialético marxista.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apesar de as visões dos grandes doutrinadores jurídicos (processualista-civilistas)
existentes, hoje em dia, serem contrárias ao ponto de vista deste trabalho e ao seu título(“O
Direito à Ampla Defesa e o Direito ao Contraditório que são violados, em sede recursal, nos
Juizados Especiais Cíveis, atualmente, no Brasil”), há de se ressaltar que o Projeto de Lei
1.950/83 teve influência intercultural do modelo do Juizado de Pequenas Causas da Cidade de

New York, que previa a dispensabilidade advocatícia, neste Juizado, na Seção 1803 do Ato do
Tribunal Civil, do Juizado de Pequenas Causas da Cidade de New York e visava a ampliar o
acesso à Justiça da população e a trazer celeridade processual, no Judiciário, gerando, dessa
forma, inclusão social para a população de baixa renda; viabilizando o exercício da cidadania
para esta quanto a esse direito, independentemente de constituir ou não constituir Advogado,
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para a defesa de seus interesses jurídicos. Portanto, esta era a finalidade da criação deste
Projeto de Lei, que teve forte pressão da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), por causa do

status social desta, na edição dele.
A OAB tinha interesse secundário econômico, com relação ao Projeto de Lei citado, de
manter a regalia que seus Advogados já possuíam, no Judiciário: a indispensabilidade do
Advogado no acesso do cidadão à Justiça. Além disso, a OAB era contrária ao modelo de Juizado
de Pequenas Causas da Cidade de New York. Contudo a pressão da OAB prevaleceu, porque o
Projeto de Lei 1.950/83 deu origem à Lei 7.244/84, que indicava ser obrigatória para as partes
a assistência de Advogado, para ingressar com recurso, em seu artigo 41, § 2º.
É bom esclarecer que a Teoria da Justiça de John Rawls expressa que uma lei é legítima,
a partir do momento em que ela objetiva tutelar os direitos de uma coletividade; e não, de uma
minoria, observando, ao máximo, o saldo líquido de satisfações sociais. John Rawls via, no
conjunto das Leis, o que a Lei precisava para ser justa: coerência interna da lei e coerência da
lei ao sistema legal; no caso em questão, coerência interna da Lei 9.099/95 e coerência da Lei
9.099/95 com a Lei Maior.
Segundo Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, 2009, p. 802), o Juizado Especial
Cível tinha, por finalidade, a Justiça dos Cidadãos, inspirada no Juizado de Pequenas Causas dos
Estados Unidos da América do Norte (influência multiculturalista).
Mas ainda utilizando a teoria da argumentação jurídica, com base no argumento
sistemático-teleológico, no que diz respeito à lei, preza-se pela harmonia da lei com o
ordenamento jurídico como um todo. No caso do Brasil, para que essa harmonia ocorra, é
necessário que todo o ordenamento jurídico seja recepcionado pela Constituição Federal de
1988, que é a Lei Maior brasileira, base do Regime Democrático de Direito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fim de que a CRFB/88 seja respeitada e o livre exercício do Direito de Defesa não seja
violado, em sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis, com base na Filosofia de John Rawls, e
por causa do criticado processo histórico de criação, da Lei 9.099/95, deve haver uma alteração
legislativa do artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo colocar em perspectiva as estratégias adotadas por um
grupo de grafiteiros da cidade de Macaé - RJ para lidar com a escassez de recursos financeiros,
dado o alto custo do material utilizado nas suas atividades, no contexto de crise econômica.
O grafite é uma atividade artística contemporânea de destaque, reconhecida como arte
de rua. Há expoentes internacionalmente reconhecidos como KOBRA2, GEMEOS3 dentre outros.
No entanto, em contraste com o destaque destes artistas, os interlocutores com quem realizei a
pesquisa demonstram uma crescente precariedade financeira, especialmente pela crise
econômica identificada na cidade onde residem, cuja atividade econômica se restringe ao
petróleo.
Embora o grafite possa ter destaque, inclusive com ganhos econômicos consideráveis4,
grafiteiros como aqueles mencionados, que ocupam uma posição dominante (BOURDIEU,
1996) representam uma parcela ínfima daqueles que, no campo, gozam segurança financeira.
Há um abismo entre a realidade destes e dos interlocutores. Na realidade, para grafitar, os
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF).
E-mail: mohandga@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5366969832296402.
2 Eduardo Kobra é um artista reconhecido internacionalmente, responsável pela elaboração do maior mural do
mundo, no ano de 2016, na região da Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro. Conforme
<https://eduardokobra.com/projeto/26/etnias> - Acesso em 20 de julho de 2021.
3 Os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo são grafiteiros consagrados internacionalmente. A Pinacoteca de São Paulo,
museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com o patrocínio do Banco Bradesco,
realizou uma exposição das obras dos artistas. Conforme <https://pinacoteca.org.br/programacao/osgemeossegredos/ >- Acesso em 20 de julho de 2021.
4 O artista Eduardo Kobra doou um cilindro de oxigênio grafitado para que fosse leiloado, em benefício do estado
do Amazonas, tendo sido arrematado por R$700.000,00 (setecentos mil reais). Conforme
<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/cilindro-de-oxigenio-pintado-por-eduardo-kobrae-leiloado-por-r-700-mil.ghtml >. Acesso em: 20 jul. 2021.
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interlocutores lançam mão de estratégias variadas para arcar com o material. Compram tintas
vencidas, para obter desconto e até mesmo recolhem latas de tinta abandonadas nas ruas.
Estas estratégias, num contexto de crise, podem ser interpretadas como
empreendedorismo, glorificando a sagacidade dos interlocutores, mas silenciando as agruras
que os artistas vivenciam para se expressar artisticamente, sendo certo que viver da arte seria
algo inimaginável, pois a crise que inviabiliza até mesmo patrocínios para as obras,
precarizando a vida dos artistas.
Objetiva-se colocar em perspectiva o abismo existente, dentro do campo artístico, entre
aqueles que são consagrados e os que estão na outra ponta, investindo na arte com escassos
recursos, mas que, diante de um novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI, 2009), poderia ser
interpretada, mediante um discurso de empreendedorismo, exaltando a iniciativa destes
atores, mas negligenciando a responsabilidade do setor público e privada, que poderiam
investir neste campo.
A temática ganha relevo quando se observa que os artistas com maior destaque
usufruem de apoios e patrocínios, em contraste com a realidade dos meus interlocutores que,
por não receber nenhum tipo de incentivo e terem origens bastante precárias, acabam por
lançar mão de estratégias para conseguir latas de tintas, sejam de spray, sejam para o uso com
rolinho.
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi realizada a partir de observação direta
(MALINOWSKI, 1978) e participante (BECKER, 1997), com contato estreito com os
interlocutores, identificando seus métodos para superar os obstáculos de ordem econômica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa foi desenvolvida num contexto espacial emblemático quanto à dinâmica de
crise financeira brasileira, pois a base da economia da cidade de Macaé é a exploração do
petróleo (PAGANOTO, 2012). Ao passo que esta é praticamente a única atividade desenvolvida
na região, é natural que os cidadãos sofram as consequências de sua crise.
Numa perspectiva weberiana, conforme Boltanski (2009), o novo espírito do
capitalismo desenvolve uma miríade de justificações frente às desigualdades e disfunções
observadas na realidade. Em se tratando da realidade periférica brasileira, um período de
escassez de recursos, como o que temos observado, proporciona uma nova configuração destes
discursos, enaltecendo as iniciativas dos indivíduos que, entregues à própria sorte, sacrificamse para desempenhar as suas atividades mais triviais.
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Tratam-se de mecanismos que constroem uma subjetividade neoliberal (PELE, 2018)
que, na realidade possuem efeitos nocivos para a sociabilidade do indivíduo que acaba por ter
uma perspectiva mais individualista frente aos problemas estruturais e crônicos da sociedade
brasileira.
Em se tratando do campo artístico, há de se destacar os contrastes entre aqueles que
disputam o campo. Enquanto os dominantes conseguem dispor de recursos e apoios
consideráveis, observei que, a despeito do potencial artístico dos interlocutores, eles conciliam
uma atividade profissional paralela, normalmente em setores menos valorizados, como
construção civil, com a sua prática artística, de onde raramente conseguem extrair algum lucro.
Os discursos que enaltecem as iniciativas dos sujeitos, a despeito dos obstáculos que
encontram na sua realidade, recebem a categoria de empreendedorismo, um guarda-chuvas
que chancela o neoliberalismo e obscurece o dever, em especial do Estado, para com cenários
como o descrito. Competiria ao Poder Público ou, ainda que em parceria com o setor privado, o
fomento e estímulo do campo artístico.
No contexto da cidade onde foi desenvolvida a pesquisa, percebe-se que inexiste o
fomento ou amparo para artistas, notadamente, grafiteiros, apesar de sua constante presença
no cenário urbano, o que só é viabilizado através de estratégias desenvolvidas por eles mesmos
para sustentar sua arte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões trazidas para este trabalho são oriundas de uma pesquisa ainda em
desenvolvimento, mas que já apontam reflexões interessantes, principalmente quando se
coloca em perspectiva o novo espírito do capitalismo que, mediante justificações que
obscurecem quadros nefastos através da exaltação de um individualismo nocivo.
O individualismo emerge como sintoma de um contexto de escassez e precariedade o
que, evidentemente, é potencializado pela crise financeira do petróleo, da qual a cidade onde
realizo a pesquisa é uma amostra interessante.
Entendo que os discursos de justificação que enaltecem o individualismo, servem ao
propósito de manutenção da exploração e fragilidade referidas, potencializada no campo
artístico por ser considerada perfumaria, ou supérflua, diante das dinâmicas da desigualdade
que o cenário brasileiro explicita.
Contudo, o recorte da pesquisa aponta aspectos que podem ser extrapolados, pelo fato
de que o sujeito é entregue à própria sorte para desenvolver suas atividades em tantos outros
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setores da vida. De um lado, tem-se que a desigualdade e a injustiça social é abafada pela
exaltação do empreendedorismo do sujeito.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea está envolvida em uma cultura marcada pela virtualidade,
então neste contexto, a forma imaterial reflete-se nas relações cotidianas, modificando o modo
como os indivíduos estão inseridos e se relacionam com o mundo no qual vivem. (RAMONET,
2010). Tais mudanças acarretaram o surgimento de novos conceitos, como o termo “pósverdade” e o termo “fake news”. O hábito de propagar fake news não é um fenômeno novo, mas
sua inovação está no cerne da era digital, respaldada na velocidade com que ocorrem as trocas
de informações em rede e no compartilhamento em massa, que faz parte de uma estrutura
logística de transmissão das comunicações criada desde a segunda década do século XXI
(RAMONET, 2010).
Isto posto, novas formas de se comunicar em rede surgiram e se disseminaram, como

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre outras. Além de ocorrerem no espaço cibernético,
sendo acessadas por eletrônicos como computadores e celulares, ainda possuem um desenho
que estimula a propagação de informações inverídicas, porém polarizantes: como são criadas
para gerar o maior tempo de engajamento possível, os algoritmos privilegiam conteúdos que
mobilizam as pessoas para maximizar seu tempo conectadas (KAUFMAN, 2019; DA EMPOLI,
2019, pp. 20, 76, 85; MOROZOV, 2018, p. 11).
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Esta problemática eclode atualmente na maximização do engajamento em rede, possível
graças à inteligência artificial por trás dessas plataformas. Atualmente, o machine learning é a
forma de IA mais utilizada por essas empresas. Estes programas utilizam a big data, isto é, a
grande quantidade de dados coletada e trocada pelos sites e aplicativos, para aprender padrões
e repetições (DYER-WHITERFORD et. al, 2019, pp. 12-13; KAPLAN, 2016, pp. 29-31). Em
seguida, essas informações obtidas através de dados brutos são utilizadas para criar perfis de
usuários. Esses perfis são utilizados para microtargeting - direcionar publicidade para públicos
cada vez maiores, prometendo mais chances de interação aos anunciantes. São utilizados
também na criação de bolhas ou câmaras de eco, em que grupos são repetidamente expostos às
opiniões que compartilham, para que engajem mais. Esses dados podem ainda ser usados para
determinar quais os conteúdos mais “virais” - em geral, aqueles mais polarizadores, sejam
verdade ou não - e aumentar sua visibilidade na plataforma, para que apareçam nas “timelines”
de mais pessoas (BUCCI, 2019, pp. 44-45; DA EMPOLI, 2019, pp. 40-45).
A propagação de fake news na conjuntura atual, referentes ao vírus da Covid-19, está
sendo um desafio extra ao enfrentamento da pandemia, além de estar sendo apontada pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia como um artifício político utilizado
pelos gestores públicos no “enfrentamento” da "calamidade humanitária", tal comissão tem por
objetivo apurar as ações e omissões nas medidas tomadas pelo Governo Federal para conter os
impactos no alastramento da Pandemia da Covid no Brasil (SENADO FEDERAL, 2021). A autora
Hannah Arendt observou que, entre a verdade e a política surge um conflito ético, pois a política
- mais especificamente os políticos - está distorcendo verdades factuais e transformado-as em
opinião, isto acarreta em enfraquecimento na preservação da essência democrática, pois estes
acontecimentos defendem causas que são, em geral, demagógicas e retrógradas (ARENDT,
1995).
Dados enviados pela empresa de tecnologia Google à CPI mostram que canais no

YouTube foram identificados como divulgadores de fake news em âmbito nacional durante este
período, nesta lista consta a identificação de 385 videos contendo mentiras sobre a Covid-19,
que foram removidos de 34 canais da plataforma, 90 nestas publicações não geraram renda aos
administradores (CONGRESSO EM FOCO, 2021). Em suma, a pesquisa científica a ser realizada
pode ser classificada como uma pesquisa exploratória, e tem por objetivo analisar os
mecanismos que influenciam os grupos sociais a fomentar fake news nas redes com foco na lista
fornecida à CPI da Covid pela empresa de tecnologia Google sobre a plataforma YouTube.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa terá como fundamento teórico a obra “Verdade e Política” da teórica em
política Hannah Arendt, e utilizará reflexões do jornalista e sociólogo galego Ignácio Ramonet.
Para maiores esclarecimentos sobre os dados enviados pela empresa de tecnologia Google à
CPI da Pandemia, será consultado manuais da plataforma YouTube e literatura sobre
algoritmos que constituem as redes sociais, e suas consequências tecnológicas e sociais. Para o
levantamento de dados a respeito da ligação dos canais a pandemia, será utilizado material
elaborado pela Comissão da CPI, e canais jornalísticos divulgados em rede, além de
informativos governamentais, como o site do Senado Federal e outros sites ligados a ele.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste fenômeno podemos observar a migração do boato político para uma “forma
jornalística” que tem por intuito diminuir as fronteiras entre a verdade e a mentira,
influenciando os rumos dos debates políticos na sociedade. Todas estas características do
funcionamento da rede social fortalecem a transmissão de fake news, visto que permitem a
mobilização de grupos em torno de informações bombásticas, mas nem sempre factuais, que
recompensam o engajamento e o tempo gasto consumindo conteúdo em detrimento de outras
métricas, e favorecendo a formação de bolhas ou câmaras de eco.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos países com mais desigualdades entre sua população, desigualdades
evidenciadas em épocas de crises como a trazida recentemente pela pandemia. O país ainda
possui uma longa tradição relacionada ao racismo e que traz repercussões até os dias atuais. O
artigo visa discorrer sobre como a pandemia vem repercutindo na população negra no Brasil e
como órgãos como a OAB e a Comissão Internacional de Direitos Humanos vem agindo e quais
as medidas vêm sendo tomadas para a defesa e proteção de minorias sociais.
Isso porque a pandemia trouxe profundos impactos à humanidade, além de medidas
extremas, que fizeram evidenciar o imenso abismo social, cultural e econômico a que ainda está
mergulhado o Brasil. A pandemia escancarou o racismo estrutural existente no país, e o
genocídio que vem ocorrendo com a população negra demonstra que ainda há muito o que fazer
para que os direitos mais fundamentais dessa população prevaleçam.
Neste contexto, a pandemia também aponta a responsabilidade de órgãos nacionais
como a Ordem de Advogados do Brasil e internacionais como a Corte Internacional de Direitos
Humanos, órgãos bastante representativos no Brasil e no mundo, e que em período de
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pandemia vem demonstrando, através de suas efetivas atuações, a importância de suas lutas
frente a questões como a defesa dos direitos da população negra.
Neste diapasão, revela-se fundamental um estudo criterioso sobre o genocídio da
população negra em época de pandemia, bem como analisar o papel e a importância destas
instituições. Para isso, a metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, a ser desenvolvida
através de um estudo dos principais teóricos nacionais e internacionais, bem como legislações
e demais materiais que venham a agregar em termos de produção literária.
O problema que se apresenta e que se pretende responder com o presente artigo é: Qual
o papel de instituições como a OAB e a Corte Internacional de Direitos Humanos na luta contra
o racismo institucional e contra as graves consequências trazidas pela pandemia à população
negra?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2021) no Brasil, as pessoas
afrodescendentes estiveram historicamente inseridas em um contexto de discriminação
estrutural e de racismo institucional, não obstante o Brasil ser visto como um país sem racismo.
A autora Santos et al. (2020) esclarecem que a atual pandemia, tendo em vista as assimetrias
que vem produzindo em contextos de desigualdades no Brasil, vem a colocar as populações em
situações mais precárias de adoecimento e morte, sendo distinto os impactos conforme o lugar
ocupado pelos grupos populacionais na estrutura social. Neste sentido, a população negra é
uma das que vem sentindo de forma mais preponderante os efeitos da pandemia, conforme se
verá no tópico a seguir.
O debate a respeito do racismo é fundamental importância para seu combate, eis que a
associação da desigualdade racial à condição socioeconômica trata-se de um reflexo do mito da
democracia racial que contribui para a manutenção do racismo institucional, sendo necessária
maiores medidas a respeito do racismo, de forma a que se torne indispensável pensar na
categoria racial para obtenção do acesso à direitos.
Em consonância com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2021), o elevado
número de mortes de negros no Brasil revela o processo histórico de discriminação e
desigualdade estrutural observado no país e que tem grande impacto na segurança dos
cidadãos. Segundo a comissão, os dados revelam que as políticas de segurança voltadas para
essa população são falhas e insuficientes, em especial se analisar-se que grande parte das
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mortes de negros no Brasil é de responsabilidade da polícia brasileira, que é considerada como
uma das mais letais no mundo.
O combate ao racismo deve ser preponderantemente uma luta do Estado, em conjunto
com a sociedade, no entanto no Brasil o que se verifica é que o Estado se revela mais um agente
segregador do que atuante no combate às desigualdades. Neste contexto, a participação de
instituições como a OAB se revela imprescindível, conforme se explanará em momento
oportuno. Isso porque iniciativas privadas como do aludido órgão se revelam fundamentais
para a conquista de direitos.
RESULTADOS PRELIMINARES
A pandemia veio a evidenciar as desigualdades sociais e raciais presentes na maior parte
das sociedades contemporâneas, em especial no Brasil, país que possui um longo histórico de
racismo, e que ainda se apresenta bastante presente na sociedade brasileira contemporânea.
Restou comprovado que a população negra no Brasil é uma das mais afetadas pela pandemia,
seja pelo alto número de infectados e de óbitos, seja pelos impactos econômicos advindos da
pandemia e que atingem especialmente os grupos menos favorecidos.
Nesse sentido, é possível verificar que o racismo e as desigualdades com relação a
população negra no Brasil ainda são assentes, em especial em período de pandemia, e deve
existir um esforço conjunto do Estado, de órgãos e instituições, da sociedade e de grupos de
defesa aos direitos humanos no combate ao racismo e na busca pela efetivação dos direitos do
ser humano, em especial no âmbito da população negra.
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INTRODUÇÃO
Desde as eleições de 2018 o Brasil vem observando uma onda de ideais autoritários,
nunca vistos desde a redemocratização. A notoriedade de discursos que violentam a orbe
constitucional e democrática do país, consagra-se com a eleição de um Presidente da República
advindo de um partido político mal estruturado, com tempo de TV pífio, desdenhando das
tradicionais campanhas políticas, valendo-se da internet e do disparo em massa de publicidade
a fake-news (ABRANCHES, 2019).
No âmbito de discursão se há, de fato, indicadores de comportamento e ideias
autoritárias em voga no Brasil, pós eleições de 2018, devem ser observados os comportamentos
dos eleitores e seguidores assíduos, assim como, o modus operandi dos que cultuam a ideia de
um discurso conservador que se traveste do slogan “Deus, Pátria e Família”.
A Constituição Federal não permite a propagação de ideais contrárias à ordem
constitucional e ao Estado Democrático de Direito. A liberdade de expressão e o pluralismo de
ideias são valores tutelados por ela. O jogo democrático ainda deve ser maior que o jogo político,
Doutora em Política Social pela Universidade de Brasília (UnB). Professora do Centro de Ciências Jurídicas da
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entretanto, o que mais se observa são entraves de pautas deveras importantes para a garantida
do estado democrático de direito. Cabe tão somente a judicialização, entrando, portanto, a
figura do STF como guardião do direito afetado, causando, assim, o efeito backlash.
O trabalho tem como objetivos demonstrar, sob a literatura acadêmica, a existência da
construção de um governo com os indícios de comportamento autoritário no Brasil e mostrar
quais os fatores que corroboraram para a sua ascensão, bem como investigar o papel do Poder
Judiciário, sob a égide da Constituição Federal de 1988, na garantia e defesa do Estado
Democrático de Direito.
Pesquisa acadêmica explicativa de caráter bibliográfica e documental, uma vez que a
revisão da bibliografia dá apoio à análise, à construção de hipóteses e à formulação do problema
de pesquisa (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017), valendo-se de autores de reconhecimento, bem
como pautada pelo Direito Constitucional, pela Carta Magna de 1988, e por legislações que
tratem do tema e entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em 2018, pela primeira vez no Brasil, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a direita
tem uma candidatura explícita de seus ideais. Historicamente candidatos abertamente
contrários aos ideais de esquerda que se valeram de discursos de perseguição, como Jânio
Quadros e Fernando Collor, nunca aderiram um ideário tipicamente de direita quanto o
Presidente da República Jair Bolsonaro (ABRANCHES, 2019).
Para ajudar a identificar um político autoritário Levitsky e Ziblatt (2018),
desenvolveram um conjunto de quatro sinais de alerta para ajudar a reconhecê-los, aos quais:
rejeitam por palavras e ações o jogo democrático, contraditam a legitimidade de opositores,
encoram e toleram atos de violência, dão indícios de restrições de restringir direitos civis e
liberdade da mídia. Reforçando esses sinais indicam que:

Um político que se enquadre mesmo em apenas um desses critérios é motivo de
preocupação. Que tipo de candidato tende a dar positivo em teste de autoritarismo?
Com grande frequência, os outsiders populistas. Populistas são políticos
antiestablishment figuras que, afirmando ouvir a ‘voz do povo’, entram em guerra
contra o que descrevem como uma elite corrupta e conspiradora. Populistas tendem a
negar a legitimidade dos partidos estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e
mesmo antipatrióticos (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p.32).
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Neste sentido, é possível listar cientificamente alguns aspectos que encaixam o
Presidente da República nos quatro sinais de alerta, assim como os fatores propulsores do seu
discurso e mensurar os impactos ao Estado Democrático de Direito, assim como na Democracia.
Para Almeida (2019) evangélicos protestantes, sejam eles pastores ou políticos do meio
cristão, foram personagens centrais para o núcleo de campanha de Bolsonaro em 2018,
valendo-se de citações bíblicas para narrar discursos no pleito, sinalizando uma aliança à
comunidade cristã, principalmente pentecostal, o que não incluiu referências às religiões com
matrizes africanas.
Segundo Abranches (2019), quem encarnou a forma mais completa e violenta dos
opostos antagônicos foi Bolsonaro e seus seguidores, ao propagar a ideia antipetista do “nós”
contra “eles”. Ao posicionar dessa forma, resvala a esquerda e suas ideologias a um papel de
inimigo oculto, atribuindo ao medo imaginário somando o marxismo, comunismo e socialismo
a uma ameaça invisível constante e principalmente de desqualificar e perseguir seu principal
oponente político. Dentro desta ótica, Levitsky e Ziblatt (2018, p.33) trazem em seu quadro de
indicadores de comportamento autoritário exatamente o mesmo sistema de negação da
legitimidade dos oponentes políticos, onde, sem fundamentação, descrevem seus rivais como
criminosos e os desqualificam politicamente.
Ato contínuo de raciocínio, diante das ameaças que se mostram às claras, a própria
Constituição Federal da República tem seus meios legislativos próprios para manter a paz e a
harmonia democrática, como salienta no texto próprio, no artigo 5º, XLIV:
[...] constitui crime inafiançável e imprescritível a constitui crime inafiançável e
imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático; ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (BRASIL, [2021], p.4).

Assim como na Lei 7.170/1983, vulgo Lei de Segurança Nacional, em seus artigos 17 e
23 que, respectivamente, prevê pena de 3 a 15 anos de reclusão contra quem tentar mudar com
o emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou Estado de Direito e, pena
de 1 a 4 anos a quem incitar à subversão da ordem política e social (BRASIL, 1983).
Resguardando os Direitos Constitucionais e Fundamentais para o estabelecimento
democrático, o Supremo Tribunal Federal age em favor de pautas que lhe são pertinentes para
resguardar tais direitos, o que acaba sendo ponto de coalizão contra um pensamento ideológico
do governo, causando o efeito backlash, que para Sales, Martins e Acácio (2018) consiste em
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uma espécie de efeito colateral que acaba enfraquecendo o direito de minorias, ao passo que
grupos conservadores atacam de maneira antidemocrática a Suprema Corte do país.
RESULTADOS PRELIMINARES
Todas as referências aqui postas, atingem diretamente a democracia, esta que não se
resume ao ato das eleições, ela está presente ao cotidiano (SCHWARCZ, 2019). Levitsky e Ziblatt
(2018) reafirmam com tal assertiva, uma vez que defendem que o igualitarismo, a civilidade, o
sentido de liberdade e propósito compartilhado são as bases da democracia, estando ela sob
ataques de figuras autoritárias precisa urgentemente ser restauradas e torná-las inclusivas.
Deste modo, a saída para a crise imersa no Brasil só se resolverá com um grande pacto
constitucional, amplo e democrático, com o envolvimento de todos os setores da sociedade civil
com a implementação de direitos onde há desigualdade e o fortalecimento das instituições.
Direitos conquistados não são direitos dados, existe uma luta de cada segmento social a quem
por lhes são de direito e nenhuma figura autoritária ou truculenta podem o deixar a míngua.
REFERÊNCIAS
ABRANCHES, Sérgio. Polarização radicalizada e ruptura eleitoral. In: ABRANCHES, Sérgio et al.
Democracia em risco? 22 ensaios sobre o brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, p. 1134, 2019.
DUNKER, Christian Ingo Lenz. Psicologia das massas digitais e análise do sujeito democrático.
In: ABRANCHES, Sergio et al. Democracia em risco? 22 ensaios sobre o brasil hoje. São Paulo:
Companhia das Letras, p. 116-135, 2019.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
NAÍM, Moisés. O Fim do Poder: como os novos e múltiplos poderes estão mudando o mundo e
abalando os modelos tradicionais na política, nos negócios, nas igrejas e na mídia. São Paulo:
Leya, 2019.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras,
2019.

REALIZAÇÃO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

APOIO

