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A P R E S E N T A Ç Ã O 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros coronavírus humanos foram 

isolados inicialmente em 1937. Somente a partir de 1965, contudo, o vírus passou a ser 

descrito como coronavírus, em virtude do perfil na microscopia, parecido com uma coroa. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em realidade, os coronavírus estão por toda 

parte. São a segunda principal causa de resfriado comum (após rinovírus) e, até as últimas 

décadas, com pouquíssima frequência causavam doenças mais graves em humanos do que o 

resfriado comum. 

A OMS, contudo, foi alertada sobre diversos casos de pneumonia na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China, em 31 de dezembro de 2019. 

Tratava-se de um novo tipo de coronavírus, que ainda não tinha sido identificado em seres 

humanos, o que foi atestado pelas autoridades chinesas em 07 de janeiro de 2020.  

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus 

constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), ou seja, o 

mais alto nível de alerta da Organização, consoante previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional (2005). Segundo ela, a decisão buscou ―aprimorar a coordenação, a cooperação e 

a solidariedade global para interromper a propagação do vírus‖.  

Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi identificada pela OMS como uma 

pandemia. Segundo a OMS, o ―termo ―pandemia‖ se refere à distribuição geográfica de uma 

doença e não à sua gravidade‖. A despeito disso, em 24 de maio do corrente, já se somam 

342.104 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e quatro) mortos pela Covid-19 no mundo, 

além de serem inequivocamente perceptíveis os reflexos desta crise pandêmica da mais diversa 

ordem, ou seja, sociais, econômicos, políticos, culturais, dentre outros.  

Com isso, diante do desafio de colocar em prática o VI Seminário Internacional 

sobre Direitos Humanos Fundamentais, um evento anual, promovido pelo Programa de Pós-

Graduação em Direitos, Instituições e Negócios/UFF, com apoio do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), do 

Mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento da Universidade Cândido Mendes 

(UCAM) e do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), este ano, em face da situação 
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ocasionada pelo novo coronavírus e da medida restritiva de isolamento social, optamos por 

realizar o evento inteiramente on-line e priorizar dentre os debates a serem realizados, tanto 

nas palestras quanto na apresentação de pesquisas nos grupos de trabalhos, temas que 

refletissem  questões emergentes no âmbito dos direitos humanos fundamentais e suas 

implicações, no cenário desta crise global. 

Fruto deste evento, seguem os presentes trabalhos oriundos das mais diversas 

Universidades, com os votos de um ótimo aproveitamento aos seus leitores.  

 

Niterói, 24 de maio de 2020. 

 
Célia Barbosa Abreu 
Fábio Carvalho Leite 

Manoel Messias Peixinho 
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A (IN) EFICÁCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO 

COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19): O 

MÍNIMO EXISTENCIAL NO DIREITO À SAÚDE E A PROTEÇÃO À 

DIGNIDADE HUMANA 

 

Rosane Augusto Iellomo1 

Alexsandro Oliveira de Souza2 

Darlan Alves Moulin3 

 

Palavras Chave: (IN) Eficácia; SUS; Coronavírus; Mínimo existencial; Dignidade humana.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa analisar o direito humano e fundamental à saúde e a 

importância do Sistema Único de Saúde (SUS) no combate à Pandemia da Corona Vírus 

(COVID-19). Questiona-se, como problemática, se esse direto fundamental é efetivado no 

Brasil e quais tem sido às políticas públicas que tem sido implementadas pelo SUS para 

garantir a efetivação desse direito em tempos de pandemia COVID-19. 

Cogita-se que o SUS não tem condições de atender às demandas que surgirem por 

conta das contaminações por covid-19, o que acabará acarretando um colapso no referido 

sistema, hipótese está confirmada por meio de diversas pesquisas realizadas que demonstraram 

que o SUS está sendo dilapidado há anos por maus gestores que tem desviado diversos 

recursos públicos que deveriam ser destinados à saúde, fragilizando ainda mais a eficácia do 

referido sistema. 

                                                                 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá; integrante do grupo de estudos sobre Dignidade Humana 

e a função social do Estado em tempos de crise; e-mail: rosaneiellomodireito@outlook.com; Lattes; 

http://lattes.cnpq.br/4240351515714833. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá; Integrante do grupo de estudos sobre Dignidade Humana 

e a função social do Estado em tempos de crise; e-mail: alexeufenix@hotmail.com; Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3204261874505502. 
3 Mestre em Direitos Sociais, Difusos e Coletivos. Professor de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário na 

Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ. Pesquisador bolsista do Programa Pesquisa Produtividade da 

UNESA/RJ. E-mail: darlan.moulin@estacio.br; Lattes: http://lattes.cnpq.br/9695783352656464. 
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Por tais razões, é imperioso demonstrar que o direito humano e fundamental à saúde 

tem sido diariamente violado no Brasil, principalmente em tempos de pandemia, uma vez que 

o descaso com tal direito vem ocorrendo por anos, violando, desta forma, a própria dignidade 

humana. 

A pesquisa demonstrará, ainda, que o direito humano e fundamental à saúde digna, 

previsto nos Documentos Internacionais sobre Direitos Humanos e no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 não está sendo concretizado para grande parcela da população 

brasileira, que tem sua dignidade violada diariamente por não conseguir viver de forma digna.  

Para tanto, utilizou-se dos métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise de 

documentos para se demonstrar que a não efetivação do direito à saúde acaba por enfraquecer 

as políticas de combate à pandemia, uma vez que não é oferecido à maioria da população, 

principalmente para aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, o 

mínimo existencial necessário para viver com dignidade nesses atuais tempos sombrios.  

 

OBJETIVOS 

A pesquisa objetiva demonstrar a (in) eficácia do SUS para o combate à pandemia do 

COVID-19. Objetiva, ainda, esclarecer que a ausência de investimento no referido sistema 

durante anos e o desvio das verbas que eram destinadas a ele, acabou por comprometer 

seriamente a concretização do direito à saúde, especialmente em tempos de combate à 

pandemia, uma vez que o sistema acabou sendo sucateado por anos, o que acaba por violar a 

própria dignidade humana. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Constituição Federal de 1988 defende o direito à saúde em seu artigo 6º e no artigo 

196 diz que o Estado através de políticas sociais e econômicas deve garantir a promoção, 

proteção e recuperação da saúde de todos (BRASIL, 1988). A saúde está inserida na segunda 

dimensão dos direitos fundamentais sociais, sendo um direito diretamente relacionado com a 

dignidade humana, razão pela qual o Estado tem o dever de concretizá-lo (SARLET, 2003). 
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 Percebe-se que há vários tipos de pesquisas sendo realizadas para a cura de doenças. 

É realizado investigações, como por exemplo a diabetes melito, que causa alteração no peso, 

alteração dos níveis de glicose no sangue entre outros. Há estudos de doenças transmissíveis 

para identificar suas causas. É o caso de uma epidemia onde é analisado as causas, sintomas e 

também como é a doença é propagada. (SOLHA, 2014, p. 90, 9.1) 

Importante esclarecer que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para efetivar o 

direito humano e fundamental à saúde e, consequentemente, resguardar a própria Dignidade 

Humana. Nesse sentido, observa-se que: 

 

O Sistema Único de Saúde foi criado com princípios e diretrizes para um sistema 

organizacional pautado em ética na gestão, trabalho e serviços na saúde. Na 

Pandemia da Corona Vírus no Brasil é possível visualizar com clareza a dignidade 

da pessoa humana e o Princípio da Universalidade sendo violados pelo Estado que 

é responsável de proporcionar a todos cidadãos brasileiros o direito à saúde, através 

de serviços, ações necessárias à saúde da população brasileira (SOLHA,2014, p. 22).  

 

Partindo desse pressuposto, para que o ser humano tenha uma segurança básica e a 

dignidade da pessoa humana, é necessário o mínimo existencial, ou seja, é o mínimo que pode 

ser exigido para sua integridade física e mental. (ISMAIL FILHO, 2016).  

Salienta-se o momento que o mundo está vivendo com essa Pandemia da Corona 

Vírus. Pessoas morrendo por falta de equipamentos de ventilação mecânica, de leitos, 

respiradores, sedativos e antibióticos. Observa-se a discriminação entre hospitais da periferia e 

os hospitais dos grandes centros, quando chega ao conhecimento da população que parte dos 

medicamentos do hospital da periferia havia sido transferido para outro Hospital numa 

localidade de classe média Alta para ter sua inauguração garantida no prazo 

estipulado(ALTINO, 2020).  

Há registros no Conselho Federal de medicina no Brasil de médicos que relatam a  

falta de exames para detectar a doença e ausência de equipamentos de proteção como 

máscaras, aventais e falta de material para higienização como sabonete liquido e desinfetantes. 

É o pior cenário projetado nessa pandemia (PRAZERES; FERREIRA, 2020).  

No Brasil, as diferenças sociais ficaram potencializadas com a Pandemia da Corona 

Vírus, começando nas áreas mais ricas e se espalhando para as áreas mais pobres, municípios 
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sem estrutura para o atendimento básico, contribuindo para que o Sistema Único de Saúde 

entrasse em colapso.(ROCHA; FARIAS,2020).  

Destaca-se a Política Pública na área de saúde, que são as diretrizes que os gestores e 

profissionais da saúde buscam seguir em determinada situação voltada para a saúde com 

objetivos e estratégias. Sendo a atenção Básica o nível central para as ações curativas, 

preventivas de doenças graves. Percebe-se que o grande problema que a população enfrenta é 

a oferta de vaga para o atendimento de média e alta complexidade causadapor diversos fatores, 

como a falta de manutenção de equipamentos, insuficiência de pessoal da saúde e a falta de 

capacitação. observa-se uma excelente organização, mais sem grandes resultados devidos à 

falta de recursos financeiros(SOLHA,2014, p. 71).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Neste trabalho foi analisado o desempenho doSistema Único de Saúde, das Políticas 

Públicas e o Mínimo Existencial para garantir o direito fundamental social na Pandemia do 

Coronavírus. Percebe-se que o Mínimo Existencial para a dignidade da pessoa humana não 

está sendo cumprido pelo Estado diante de diversas situações. Cogita-se o colapso no Sistema, 

ocasionado por não estar sendo cumprido o Mínimo Existencial e as Políticas Públicas sem 

resultados satisfatórios. A Pandemia da Corona Vírus mostra que o Mínimo Existencial, a 

Dignidade da Pessoa humana elencados na Carta Magna estão sendo violados pelo próprio 

Estado. 
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A INSALUBRIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

       Camila Rabelo de Matos Silva Arruda4 

       Lourival Arruda Junior5 

 

Palavras-Chave: Adicional de Insalubridade; COVID 19; Pandemia 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Adicional de Insalubridade está prevista na Constituição Federal Brasileira no seu 

artigo 7º inciso XXIII e tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, e 

visa proteger a integridade do trabalhado e em sentido geral, melhores condições de trabalho e 

do seu meio ambiente, para evitar condições gravosas a saúde do trabalhador. 

 Atividades insalubres são aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à 

saúde, acima dos limites legais permitidos. Juridicamente, a insalubridade somente é 

reconhecida quando a atividade ou operação passa a ser incluída em relação publicada pelo 

Ministério do Trabalho. Para definir quais são aos agentes insalubres, as condições insalubres, 

bem como o nível do respectivo adicional, o Ministério do Trabalho elaborou a Norma 

Regulamentadora nº 15. 

 A presente pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: Como ficará o adicional de 

insalubridade devido a pandemia do COVID 19 de forma a assegurar os direitos do trabalhador?  

 A metodologia aplicada na presente pesquisa foi a revisão bibliográfica em artigos 

científicos, legislação e literatura concernente a matéria.  

 

OBJETIVO 

 

 Analisar de que forma é concedido o adicional de insalubridade e como a Pandemia 

devido ao COVID 19 irá afetar ou influenciar a concessão deste adicional.  

                                                                 

4 Doutoranda do PPGD/UVA e Docente da Universidade Veiga de Almeida. Email: 

profcamilaarruda@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/1524693699005337 
5 Mestre. Conselheiro da Sociedade de Engenharia de Segurança do Estado do Rio de Janeiro – Sobes Rio.  

Email: lourivalarrudajunior@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/3059057535687111 

mailto:profcamilaarruda@gmail.com
mailto:lourivalarrudajunior@gmail.com
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A legislação trabalhista brasileira determina que uma atividade insalubre envolve a 

atuação em ambientes com exposição a agentes nocivos à saúde. É o caso da presença de 

ruídos intensos, calor,  radiação, agentes químicos e  biológicos acima  do limite de tolerância, 

poeiras minerais e elevado nível de umidade, conforme NR 15 e seus anexos.  

 O trabalho em condições insalubres, ainda que intermitente (Súmula n. 47 do TST), 

envolve maior perigo para a saúde do trabalhador o que ocasiona um aumento na 

remuneração do empregado. O adicional de insalubridade é um acréscimo ao salário do 

trabalhador, que labora exposto a agentes insalubres, ou em condições insalubres. Conforme 

CLT no seu artigo 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) 

do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo, 

apurado por médico ou engenheiro do trabalho. 

 Considera-se eliminada a condição insalubre quando forem adotadas medidas que 

conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou mesmo a utilização de 

equipamentos de proteção individual do empregado que minimize a intensidade do agente 

agressivo a limites de tolerância, de acordo com o item 15.4.1 da NR 15.  

 No mesmo sentido dispõe a CLT em seu art. 191: I – com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; II – com a utilização de 

equipamentos de proteção individual ao trabalhador (conforme NR 16: todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho), que diminuam a intensidade do 

agente agressivo a limites de tolerância. 

 Porém não basta dar o EPI para o funcionário cabe ao empregador conforme NR 6:  

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao t rabalhador 

somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho; d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; e) 

substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; f) responsabilizar-se pela 
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higienização e manutenção periódica; g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade 

observada; h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas 

ou sistema eletrônico 

 Cabe ao Empregado: a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) 

responsabilizar-se pela guarda e conservação; c) comunicar ao empregador qualquer alteração 

que o torne impróprio para uso; e, d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado. 

 Quando tratamos de um ambiente laboral que não é considerado saudável, o 

empregado faz jus a uma contraprestação, chamada de adicional, já que o trabalhador fica 

exposto a um ambiente que compromete sua saúde ou integridade física.  

 Estamos em um período de uma pandemia sem precedentes históricos, de uma doença 

altamente contagiosa, sem expectativa de cura a curto prazo e com taxa de letalidade alta para 

pessoas que integram o grupo de risco, o que demonstra o fato gerador para o recebimento do 

adicional de insalubridade, face ao risco de contaminação em diversos ambientes onde ocorre 

circulação de pessoas e não apenas em hospitais, conforme previsto na NR 15 anexo 14.  

 Isso porque o adicional de insalubridade diz respeito ao ambiente de trabalho que 

trazem riscos à sua saúde do trabalhador, encontrando assim relação aos trabalhadores que 

laboram expostos ao risco de contaminação pelo COVID-19, em especial, àqueles, conforme 

Decreto 10.282/2020, que laboram com serviços essenciais para a manutenção da sociedade.  

 Em função disto, temos o Projeto de Lei 830/20 que requer a alteração do artigo 192 

da CLT para que conste a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade em grau 

máximo (40%) aos empregados que laborem em serviços essenciais.  

 E o Projeto de Lei 744/2020 que dispõe sobre o pagamento do adicional de 

insalubridade no percentual de 40% a todo trabalhador da saúde cujas instituições em que 

trabalham estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo COVID-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O COVID-19 é altamente contagioso, bastando, para tanto, contato direto ou simples 

exposição a aerossóis (gotículas de saliva), tornando evidente o risco da exposição. Devido a 
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isso, temos que cuidar dos profissionais realmente expostos, que trabalham para a manutenção 

da sociedade, serviços essenciais, e que atualmente não estão amparados por legislação em 

meio à um estado de calamidade decretado. 

 Entretanto, atualmente, não basta a referida previsão legal, pois é necessário que 

Ministério da Economia defina quais os limites de tolerância das condições de trabalho. 

Necessitando ainda de norma regulamentadora que relacione quais as atividades que expõem o 

trabalhador a agentes nocivos à saúde. Por último, quando requerido esse adicional na Justiça, 

é necessário a realização de perícia por profissional especializado para quantificar o grau de 

insalubridade da atividade em análise. 

 Em conclusão, deve-se realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau 

máximo, devido a forma de contaminação, a gravidade da pandemia e no estado de 

calamidade decretado, o que torna legítimo aos trabalhadores que exercem atividades 

consideradas serviços essenciais por Lei (Decreto 10.282/2020), e não apenas naquelas que 

trabalham no combate direto, anexo 14 NR 15, logo é cabível seu pagamento do adicional de 

insalubridade para os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades da população.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 CARVALHO, Igor; ADVOGADA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, Carla 
Andrade. O adicional de insalubridade em tempos de pandemia . Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, n. 6135, 18 abr. 2020. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/81244. Acesso em: 17 maio 2020. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, acessado em 
20abril2020. 
 
BRASIL. Decreto Lei nº 5.452:Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm, acessado em 17abril de 2020. 
 
BRASIL. Decreto 10.282 de 20 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm, acesso 
em: 17abril2020 
 
BRASIL. Ministério da Economia. NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. Brasília: 
Ministério do Trabalho e Emprego, 2020. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/81244/o-adicional-de-insalubridade-em-tempos-de-pandemia
https://jus.com.br/revista/edicoes/2020
https://jus.com.br/revista/edicoes/2020/4/18
https://jus.com.br/revista/edicoes/2020/4/18
https://jus.com.br/revista/edicoes/2020/4
https://jus.com.br/revista/edicoes/2020


Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

19 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-15-atualizada-
2019.pdf. Acesso em: 17 março2020.  
 
BRASIL. Ministério da Economia. NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL -EPI. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2020. Disponível em: 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-06.pdf. Acesso em: 
12abril2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal do Trabalho. Súmula nº 47. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_1_50.html#SUM-
47. Acesso em: 17 de março de 2020. 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239623 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL. Projeto de Lei 744/2020. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239623. 
Acesso em: 17 de março de 2020. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL. Projeto de Lei 744/2020. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2241698. Acesso em: 17 de março de 2020. 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

20 

SISTEMA PENAL PARA ALÉM DO CÁRCERE: UM ESTUDO A 

PARTIR DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS FAMILIAS DE 

DETENTOS NA PANDEMIA DO COVID-19 

 

Jéssica Domiciano Jeremias6 

 

Palavras Chave: Criminologia crítica; Encarceramento; Família; Covid-19; Auxílio 

emergencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No dia 14 de maio de 2020, o jornal Estadão (Portal do Estado de São Paulo) noticiou 

que o governo federal não concedeu aos familiares de detentos o auxílio emergencial 

disponibilizado em razão da pandemia do novo Corona Vírus, no valor de 600 reais. Segundo 

o portal de notícias, que obteve acesso ao ofício encaminhado ao Ministério Público Federal 

pelo Ministério da Cidadania, a empresa que faz o processamento dos dados para a concessão 

do auxílio admitiu a restrição de acesso às famílias de encarcerados. Noutro giro, segundo a 

Dataprev, os requerimentos não foram negados, porém mais de 39 mil pedidos apresentados 

pelos familiares de detentos ou pelos próprios indivíduos encarcerados irão passar por um 

―processamento adicional‖. Em entrevista ao Estadão, o procurador do MPF Júlio Araújo 

destacou a gravidade da situação, principalmente considerando que a lei não estabelece a 

restrição operada neste caso (TURTELLI, 2020). 

Para além das divergências nas informações prestadas, ora apontando para uma 

restrição discriminatória no acesso ao auxílio emergencial, ora apontando para um suposto 

―reprocessamento‖ dos dados, tem-se imposta a problemática de 39 mil requisições ainda não 

atendidas. Com isso, infere-se que milhares de pessoas encontram-se desamparadas pelo 

                                                                 

6 Advogada inscrita na OAB/SC, graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 

mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito UNESC na linha de Direitos Humanos, Cidadania e 

Novos Direitos, com ênfase em Criminologia Crítica, pesquisadora do Grupo de Estudos Avançados em 

Economia Política da Pena, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) em parceria com o Grupo 

Andradiano de Criminologia Crítica da UNESC. Currículo Lattes em: 

<http://lattes.cnpq.br/5486365774085204>. ORCID em: <https://orcid.org/0000-0002-1604-0256>. 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

21 

Estado em um momento de grave crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19. Desta 

forma, para além dos riscos já trazidos pela própria doença, da crescente sobrecarga do 

sistema de saúde e da fragilização das relações de trabalho em decorrência da pandemia, a 

camada mais empobrecida da sociedade sofre ainda com a discriminação oriunda dos órgãos 

da administração pública. Por esta razão, importa investigar possíveis explicações para o 

acontecimento, bem como analisar as consequências da política pública adotada, 

principalmente na vida dos que tiveram negado o auxílio.  

Como hipótese, tem-se a possibilidade de que o estigma de encarcerado atinja não 

somente os indivíduos selecionados diretamente pelo sistema penal, mas também seus 

familiares, de modo que se vê ainda mais fortalecido os processos de discriminação e exclusão 

dos encarcerados e seus familiares. Nesta pesquisa, utilizar-se-á o método dedutivo, em 

pesquisa do tipo teórica e qualitativa, com análise de matérias jornalísticas e dos documentos 

disponibilizados pelo Dataprev e Ministério da Cidadania.   

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho objetiva investigar a relação entre o sistema penal e o controle 

social da população, principalmente por meio do aspecto econômico. Para isso, buscar-se-á 

esclarecer as principais consequências do encarceramento para a família dos indivíduos 

detidos, com especial enfoque na situação financeira enfrentada por estas pessoas frente à 

negativa do auxílio emergencial em decorrência do novo Corona Vírus.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, publicado em 2019, 

apontam que a população carcerária brasileira era de 726.354 pessoas no primeiro semestre de 

2017. No que tange à ocupação dos estabelecimentos por gênero, das ―unidades cadastradas 

no Infopen, 74,8% destas destinam-se aos homens, 6,9% as mulheres e outros 18,1% são 

destinadas a ambos os públicos, havendo alas/celas destinadas para o aprisionamento de 

mulheres‖, tendência já manifestada nos levantamentos dos anos de 2017 e 2018 (BRASIL, 
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2019, p. 20). Ainda, 46,2% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são de cor/etnia parda, 

35,4% são de cor/etnia branca e 17,3% de cor/etnia preta. ―Somados, pessoas presas de 

cor/etnia pretas e pardas totalizam 63,6% da população carcerária nacional‖ (BRASIL, 2019, 

pp. 31-32). 

Os presos casados ou em união estável representam 37,2% da população prisional 

(BRASIL, 2019, p. 37). Relevante pontuar também que, segundo o mesmo relatório, 47,22% 

dos homens encarcerados possuem um filho, 27,06% possuem dois filhos, 12,32% possuem 

três filhos, 6,28% possuem quatro filhos e 7,11% possuem cinco ou mais filhos (BRASIL, 

2019, p. 43). Não foi descriminada a porcentagem de detentos que não possuem filhos. Para 

mais, destaca-se que o referido relatório não aponta a renda média das pessoas encarceradas 

ou de sua família ao tempo de sua prisão. 

Com os dados acima expostos, é possível traçar um breve panorama da população 

selecionada pelo sistema penal no Brasil. Contudo, o mesmo relatório não demonstra 

preocupação com as condições familiares das pessoas encarceradas, demonstrando, tão 

somente e com destacável ineficiência, seu estado civil e quantos filhos possuem. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina em seu artigo 5º, 

XLV que nenhuma pena passe da pessoa do condenado (BRASIL, 1988), o que Zaffaroni 

explica tratar-se do princípio da intranscendência da pena. Deste modo, a legislação busca 

evitar que as consequências do controle pelo sistema penal afetem a terceiros (ZAFFARONI; 

PIERANGELI 2011, p. 160). 

Entretanto, o referido princípio constitucional não possui a aplicabilidade declarada 

em lei, ao passo que o sistema de justiça criminal brasileiro é repleto de exemplos de violação 

de direitos aos familiares das pessoas encarceradas, como por exemplo das revistas íntimas 

realizadas em diversos presídios e penitenciárias pelo país, falta de condições de acessos aos 

estabelecimentos prisionais, agressões verbais e assédio moral em instituições que compõem o 

sistema judiciário e prisional etc. 

Para além deste problema, contudo, destaca-se o compartilhamento do estigma de 

criminalizado do preso para com a sua família. Goffman, ao tratar do estigma que recai sobre 

a pessoa criminalizada, diz que a pessoa conectada de alguma maneira com o indivíduo 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

23 

estigmatizado passa a ser lida como uma pessoa ―informada‖, recebendo parte do descrédito 

atribuído ao estigmatizado (GOFFMAN, p. 28, 1981).  

Desta forma, conforme pontua o autor: 

 

Um segundo tipo de pessoa "informada" é o indivíduo que se relaciona com 
um indivíduo estigmatizado através da estrutura social - uma relação que 
leva a sociedade mais ampla a considerar ambos como uma só pessoa. 
Assim, a mulher fiel do paciente mental, a filha do ex presidiário, o pai do 
aleijado, o amigo do cego, a família do carrasco, todos estão obrigados a 
compartilhar um pouco o descrédito do estigmatizado com o qual eles se 
relacionam. Uma resposta a esse destino é abraçá-lo e viver dentro do 
mundo do familiar ou amigo do estigmatizado. Dever-se-ia acrescentar que 
as pessoas que adquirem desse modo um certo grau de estigma 
(GOFFMAN, p. 28, 1981).  

 

Assim, é possível identificar que as relações mantidas pelos familiares dos indivíduos 

encarcerados são influenciadas pelo estigma decorrente da criminalização.  

Pelo enfoque do marco teórico aqui brevemente exposto, pretende-se analisar a 

problemática da restrição do auxílio emergencial disponibilizado em decorrência do Covid-19 

aos familiares de detentos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa refere-se à fato ocorrido no dia 14 de maio de 2020, ou seja, tem como 

marco inaugural data bastante recente. Por esta razão, encontra-se ainda em fase inicial, com 

coleta de dados e formulação de um marco teórico de análise. Com efeito, ainda não se pode 

dizer quais rumos a política de restrição de acesso ao auxílio emergencial por parte de 

familiares de detentos irá tomar, razão pela qual, até o momento de submissão do presente 

resumo expandido, não é possível antecipar conclusões.  
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O DIREITO FUNDAMENTAL À INTERNET EM TEMPOS DE 

COVID-19: GARANTIA DA IGUALDADE MATERIAL NO DIREITO 

À EDUCAÇÃO 

 

Janice Scheila Kieling7 

Diego Luiz Trindade8 

Lisiane Beatriz Wickert9 

 

Palavras-Chave: Direitos sociais; direito à educação; igualdade material; Internet; Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O direito social à educação integra o mínimo existencial da pessoa humana, 

funcionando como veículo propulsor da sua formação. Em razão da elevada importância 

desse direito, o isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 impôs a utilização de 

novas formas de acesso ao ensino, principalmente através da Internet. Contudo, essas medidas 

acabaram causando flagrante violação ao direito à educação, tendo em vista que grande parcela 

da população das classes sociais menos favorecidas não detém acesso à Internet, dificultando 

ou impossibilitando a continuidade dos estudos dos alunos, ao passo que aquelas com maior 

capacidade econômica seguem com as aulas através de plataformas on-line. 

Assim, busca-se determinar qual a contribuição jurídica da elevação do acesso à 

Internet ao texto constitucional, seja como direito fundamental (no art. 5º) seja como direito 

social (no art. 6º). Ademais, a problematização está atrelada a saber se o arcabouço legislativo 

já existente (normas constitucionais sobre direito à educação, leis do marco civil da Internet e 

de diretrizes básicas da educação) é suficiente para se exigir do poder público políticas efetivas 

                                                                 

7 Pós-graduanda em Direitos Humanos pela Faculdade de Ciências e Tecnologias de Campos Gerais (FACICA). 

Bacharel em Direito pela URI - Campus Santo Ângelo. Advogada. E-mail: janiceskieling@gmail.com. 
8 Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera Uniderp - Campus Campo Grande. 

Bacharel em Direito pela URI - Campus Santo Ângelo. Servidor público federal. E-mail: 

diegoottrindade@gmail.com. 
9 Mestre em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania pela UNIJUÍ. Pós-graduada em Instituições Jurídico-Políticas 

pela UNIJUÍ. Professora da Pós-graduação e Graduação em Direito da UNIJUÍ. Advogada. Email: 

lisianewickert@gmail.com. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737963Z6.  
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para a concretização do acesso à Internet como vetor da igualdade material no direito à 

educação. 

Para tanto, esclarece-se que a presente pesquisa foi desenvolvida através do método 

hipotético dedutivo e de pesquisas bibliográficas, o que compreende uma valorosa fonte 

investigatória. Além disso, foram feitas buscas em artigos e decisões internacionais e nacionais. 

 

OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa visa a analisar o direito à Internet à luz da teoria dos direitos 

fundamentais, identificar sua natureza jurídica como direito de 1ª ou de 2ª dimensão (direito 

fundamental ou social), quais as repercussões da sua inserção na Constituição Federal de 1988 

(CRFB/88) e aprofundar a interdependência existente entre o direito à educação e o acesso à 

Internet, em especial durante/após a pandemia da Covid-19.  

No decorrer do estudo, será exposta a posição do STF sobre a imposição de polí ticas 

públicas no setor da educação, bem como apresentados exemplos de medidas sociais voltadas 

à universalização do acesso à Internet para fins educacionais (no Brasil e em outros países) e 

como elas são cogentes para atenuar as diferenças entre as redes pública e privada de ensino. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A sociedade vive em constante mudança, novos direitos fundamentais surgem e outros 

são reduzidos ou suprimidos de acordo com as necessidades da população, ―com a mudança 

das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos 

meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc.‖ (BOBBIO, 

1992, p. 18). Tanto é assim que o artigo 6º da CRFB/88 já foi objeto de Emendas 

Constitucionais que incluíram em seu rol os direitos à moradia, à alimentação e ao transporte.  

É inegável que os direitos sociais possuem como fundamento a igualdade, cujo cerne 

está na intervenção estatal, de modo a garantir estes direitos para as pessoas que não possuem 

condições de fazê-lo sozinhas, seja por se encontrarem menos favorecidas economicamente 

seja por outros fatores. Sem a prestação estatal, os direitos sociais estariam fadados a ficarem 
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acessíveis apenas às pessoas com poderio econômico, razão pela qual o Estado possui o dever 

de equiparar as pessoas em direitos o máximo possível (OLIVEIRA; LAZARI, 2018, p. 147).  

A igualdade pode ser visualizada sob o vértice formal – oriunda do liberalismo clássico 

– em que todos têm acesso aos mesmos direitos sem quaisquer distinções, ou material – 

surgida no estado social – segundo a qual o Estado deve adotar medidas concretas capazes de 

diminuir as desigualdades, protegendo os grupos vulneráveis. Impende observar que "a regra 

da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que 

se desigualam, pois, tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real‖ (BARBOSA, 2003 apud CUNHA JR.; 

NOVELINO, 2015, p. 37). 

O direito à educação – previsto em nosso ordenamento desde a Carta Imperial de 

1824 – é um dos direitos sociais que compõem o mínimo existencial (ao lado do direito à 

saúde, à assistência social e à justiça). Justamente por isso, tem suma importância para a 

materialização de um grau mínimo de dignidade para os cidadãos, pois a educação é 

fundamental para a concretização de outros direitos fundamentais (MENDES; BRANCO, 

2015, pp. 650-651).  

Com efeito, o direito (fundamental) à Internet se apresenta como verdadeiro vetor da 

igualdade material prevista no artigo 206, inciso I, da CRFB/88, que garante o direito à 

educação. Para garantir tal direito basilar da sociedade moderna, esse acesso deve ocorrer por 

meio de políticas públicas concretas, em razão da insuficiência da igualdade meramente 

formal. 

Não obstante a pandemia tenha revelado a necessidade de universalização do acesso à 

Internet como garantia ao pleno exercício do direito à educação, o debate jurídico-político em 

que se discute a inserção do direito à Internet no texto constitucional antecede a pandemia e 

está presente em duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC 06/2011 e PEC 185/15), 

uma classificando-o como direito fundamental e a outra como direito social. Vale salientar, 

ainda, que a Organização das Nações Unidas (ONU) já reconheceu o acesso à Internet como 

direito humano básico e, por consequência, uma ferramenta essencial à concretização da 

dignidade da pessoa humana (SAMPAIO, 2020, p. 166).  
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No período pré-pandemia, em diversos julgados atinentes ao direito à educação,  o STF 

afastou a fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos, com 

base na impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres 

estatais de prestação (RE 1060961 - j. em 29/04/19; RE 9656475 - j. em 12/05/016). Já no 

contexto atual, diante da crise econômica latente ocasionada pela pandemia, é muito provável 

que o Estado coloque em pauta a seguinte dicotomia: os recursos ou serão destinados a 

garantir a saúde das pessoas ou a outros direitos (ex.: Internet e educação).  

Por certo, este contraponto exige uma análise cautelosa, a fim de que não seja apenas 

retórica mascarada de reserva do possível, que contribuiria para o aumento das diferenças 

sociais no acesso à educação (alunos de escolas privadas, com acesso aos mais avançados 

aparatos tecnológicos, versus alunos de escolas públicas, carentes de dispositivos eletrônicos 

minimamente adequados e sem acesso à Internet). 

A título de ilustração, destaca-se que algumas medidas visando a universalização do 

acesso à Internet com fins educacionais já estão sendo adotadas, como no Estado do Rio 

Grande do Sul, cuja Assembleia Legislativa destinou recursos para garantir, de forma gratuita, 

o acesso à Internet aos alunos da rede pública estadual de ensino,  para aulas virtuais e 

conteúdos didáticos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, 2020).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notadamente, embora a Lei 12.965/14 discipline o acesso à Internet como um direito 

de todos e essencial ao exercício da cidadania (arts. 4º e 7º), a elevação ao status de norma 

constitucional deste direito (PEC 06/2011 - arquivada; PEC 185/15 - em trâmite no 

Congresso Nacional) teria o escopo de concretizar o princípio da igualdade material previsto 

no artigo 206, inciso I, da CRFB/88. Inclusive, torná-lo cláusula pétrea (art. 62, § 4º, IV, 

CRFB/88) representaria uma conquista para o homem moderno, impedindo Estados 

autoritários de o suprimirem futuramente com base na vedação ao retrocesso social. Em 

aspectos práticos, haveria a aplicação da regra da autoaplicabilidade (art. 5º, § 1º, CRFB/88), 
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bem como a possibilidade de ajuizamento de mandado de injunção, em caso de omissão do 

poder público na sua regulamentação, inviabilizando seu exercício (art. 5º, LXXI, CRFB/88).  
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TELETRABALHO NA PANDEMIA DA COVID-19: REFLEXOS DA 

MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 NAS CONDIÇÕES LABORAIS 
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Palavras Chave: Teletrabalho; COVID-19; Precarização do Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão se justifica pela implementação massiva do labor em regime de 

teletrabalho pelas empresas, como alternativa para manutenção das atividades empresariais 

após as medidas implementadas pelos governos estaduais e municipais no Brasil, em 

decorrência da covid-19. Essa implementação se desenvolve em meio a um contexto no qual o 

regime apresenta ainda lacunas no âmbito de proteção aos direitos sociais do trabalho, 

reforçando a necessidade do debate acerca dos impactos que as medidas podem acarretar para 

o empregado.  

O tema assume grande relevância, uma vez que o Direito do Trabalho brasileiro tem 

sido alvo de relevantes transformações do seu alcance protetivo ao trabalhador, sob o 

argumento de uma suposta necessidade de aumentar a competitividade das empresas e gerar 

empregos. Diante do cenário atual de crise, a proteção já relativizada pelas alterações 

legislativas anteriores tende a ser alvo de novas alterações, de forma que se faz necessário 

debater os impactos que esses fatores podem gerar na vida do empregado.  
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Diante da atualidade e da relevância das discussões, o presente trabalho parte da 

seguinte problemática: quais os impactos que as medidas políticas mais recentes destinadas 

regulamentar o teletrabalho durante a covid-19 podem acarretar na vida do empregado em 

regime de teletrabalho? 

Para tanto, busca-se fazer uma pesquisa explicativa qualitativa, utilizando-se como 

método de abordagem o dedutivo. Para tanto, tem-se como método auxiliar a análise histórica 

do tratamento jurídico da matéria no Brasil. A técnica de pesquisa utilizada é a investigação 

bibliográfica-documental, partindo do estudo de pesquisas já realizadas acerca de temáticas 

afins e da legislação pertinente.  

O estudo busca tecer algumas considerações preliminares a partir das observações que 

vêm sendo feitas desde a sua regulamentação, com a Lei 13.467/2017. Busca -se compreender 

o objetivo de estudo de uma maneira crítica, sem esgotar a temática, analisando não apenas a 

legislação, mas o contexto em que está inserido. 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar os agravamentos trazidos pela crise 

da pandemia da covid-19 às condições de trabalho dos empregados em regime de teletrabalho, 

em função da aplicação da Medida Provisória 927/2020. Para tanto, apresenta os seguintes 

objetivos específicos: compreender de que maneira o teletrabalho é recebido pela ordem 

jurídica sob a perspectiva dos direitos do trabalhador, investigar as modificações trazidas para 

a modalidade pela medida provisória acima citada e, por fim, verificar os possíveis impactos da 

regulamentação na vida do teletrabalhador.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O teletrabalho vem se mostrando como uma alternativa a ser desenvolvida nas 

relações laborais, uma vez que possibilita ao empregado que as atividades habitualmente 

desempenhadas no ambiente da empresa sejam realizadas em um espaço distinto. 

Normalmente, estas atividades são desenvolvidas no ambiente da residência do empregado. 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

32 

A modalidade veio a ser objeto de regulamentação pela Lei 13.467/2017, que incluiu 

relevantes disposições na Consolidação das Leis do Trabalho, entre as quais se destacam: 

ausência do controle de jornada de trabalho, forma de contratação e migração para o regime 

presencial e vice-versa, custeio dos equipamentos de trabalho previstos expressamente em 

contrato, responsabilização do empregado por acidentes e doenças ocupacionais e prevalência 

das disposições em acordo e convenção coletiva sobre disposições legais (BRASIL, 1943).  

A simples implementação da medida apresenta pontos bastante criticáveis, uma vez 

que representam formas de precarização das condições de trabalho. Isso porque possibilitam 

que o empregado seja compelido a desempenhar jornadas abusivas, assumir os riscos da 

atividade econômica da empresa e, em virtude de estarem afastados do ambiente de trabalho, 

sofram com cláusulas de convenções e acordos coletivos que tenham força de lei, uma vez que 

dificilmente participam dos movimentos sindicais (LIMA FILHO, 2018).  

Inobstante às mudanças trazidas pela legislação acima citada, em virtude da pandemia 

da covid-19, o Governo Federal implementou duas as medidas provisórias 927 e 936, 

prevendo uma regulação específica para a situação emergencial observada. Em ambas as 

medidas, o que se observa é uma flexibilização da legislação laboral, enfraquecendo cada vez 

mais o caráter protetivo dos direitos trabalhistas. Senão, veja-se a seguir. 

A Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 trouxe uma série de medidas a 

serem adotadas durante a pandemia, dentre as quais se destacam: flexibilização da legislação 

geral para aplicação do teletrabalho, podendo ser estendido para estagiários e aprendizes; 

antecipação de férias individuais com pagamento posterior ao período de gozo; concessão de 

férias coletivas no prazo de aviso mínimo de 48 horas; aproveitamento e antecipação de 

feriados; banco de horas com prazo para compensação em 18 meses; suspensão de exigências 

administrativas em segurança e saúde no trabalho; suspensão do contrato de trabalho pelo 

prazo de até 4 meses; e diferimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(BRASIL, 2020). 

O que se observa é que a medida provisória implementada não teve por finalidade a 

redução da tributação devida pela empresa ou a instituição de um programa de auxílio para a 

manutenção da atividade econômica, mas sim uma redução ainda maior da proteção conferida 

ao trabalhador. Para o teletrabalhador, as medidas contribuíram para uma redução ainda maior 
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do que Antunes se referia como separação entre o tempo de vida no trabalho e fora dele, 

combinando mundo digital com sujeição completa ao ideário e à pragmática das corporações 

(ANTUNES, 2018). 

Desta forma, as medidas implementadas pelo Governo Federal durante a pandemia da 

covid-19 demonstram claramente uma lógica flexibilizadora e precarizadora das condições 

laborais. No que tange ao teletrabalho, de uma maneira mais específica, a modalidade permite 

a execução do trabalho de maneira mais intensa, reduzindo período de desconexão e 

acentuando ainda mais os riscos da atividade econômica para o trabalhador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das observações acima apresentadas, percebeu-se que o teletrabalho já se 

apresentou na legislação brasileira como um regime laboral mais flexível, que permitia ao 

empregador submeter seu empregado ao trabalho em jornadas extenuantes, assunção dos 

riscos da atividade econômica e aceitar normas coletivas mais precarizadoras.  

Com a Medida Provisória 927/2020, observou-se fortes tendências de enfraquecimento 

ainda mais acentuado dos direitos dos empregados. Especificamente quanto ao 

teletrabalhador, além de seu regime seguir normas ainda mais flexíveis, o regime pôde ser 

instituído para estagiários e aprendizes, além do fato de que esses empregados ainda podem 

vir a se submeter ao regime do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, recebendo menos do que o salário habitual. 

Todos estes fatores permitem perceber um contexto que favorece a submissão do 

teletrabalhador a condições cada vez mais precárias de trabalho, sem que haja nenhuma 

contrapartida realmente efetiva por parte do empregador. Com a submissão do empregado 

sem controle de jornada e com possibilidade de assunção dos riscos da atividade econômica, 

bem como a extensão dessas condições também para aprendizes e estagiários, associando-se 

ao período de incertezas gerado pela pandemia, a tendência é que a relação contribua para o 

desenvolvimento de doenças laborais, com pouca ou nenhuma responsabilização do 

empregador pelos riscos gerados pelo labor. 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção do novo normal mundial, a partir da experiência da pandemia do Covid-

19, tem sido assunto essencial nas pautas acadêmicas, além de todos os outros campos da vida 

social em todo o planeta, a partir desse ano de 2020. A segunda década do terceiro milênio se 

inicia com inúmeros desafios para a humanidade. É relevante nesse contexto refletir sobre a 

relação intrínseca entre o Estado social e o desenho de modelo global de política pública para 

alimentação a partir do acesso à renda básica.  

Existem diversos problemas podem ocorrer na implementação de políticas a partir de 

um modelo global. Isso justifica a importância e urgência de realizar a pesquisa tendo por 

objeto a experiência brasileira, sem deixar de cotejá-la com outros exemplos que antecederam, 

como é o caso da Espanha, por exemplo. A Espanha é tomada em comparação, 

particularmente, diante da minha vivência, enquanto pesquisadora com doutorado sanduíche 

em andamento naquele país durante o período da pandemia e das primeiras políticas públicas 

observadas. 

Em outras palavras, o problema da pesquisa consiste responder à seguinte questão: 

Qual seria a relação entre o Estado social e o modelo global de política pública para 
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alimentação no contexto da pandemia mundial do Covid-19? A partir do problema colocado, 

nortearão a pesquisa questões sobre como foram realizados os desenhos das políticas públicas 

de renda básica, como acesso à alimentação, no Brasil e na Espanha.  

A hipótese é que a implementação das políticas públicas para alimentação nessa 

conjuntura aponta para um modelo global baseado na ideia do Estado social. A construção de 

um modelo global revela acentuado resgate do papel dos Estados nas democracias em análise. 

Nesse cenário, será possível observar forte tentativa de reconciliação do Estado com a 

sociedade, mesmo que estes estivessem experimentando um momento político de aparente 

transição ideológica, com crescimento de ideologia neoliberal em face do passado em que se 

construiu a democracia social, ou ao menos houve a tentativa de construí-la. 

Considerando-se o problema da pesquisa e a hipótese colocada, a metodologia mais 

adequada para construir a pesquisa é, inicialmente, a hipotético-dedutiva. Ou seja, parte-se das 

ideias preexistentes sobre os conceitos de Estado social, políticas públicas e direito social à 

alimentação para, então, adentrar nos casos específicos do Brasil e da Espanha. Nesse 

particular, a técnica de pesquisa adotada será a comparação, levando em conta sempre as 

semelhanças e diferenças entre os sistemas democráticos em análise.  

Por outro lado, a técnica de comparação visa apresentar um desenho inicial do modelo 

global a partir das experiências desses dois países, sem deixar de panoramicamente buscar 

outros exemplos para que sejam associados à ideia universalizante, a partir, inclusive e 

especialmente, de diretrizes das Organizações Internacionais para enfrentamento do Covid-19. 

 

OBJETIVOS 

 

A reflexão sobre a construção de um modelo global de política pública baseada na 

ideia de Estado social perpassa, essencialmente, pela retomada dos conceitos principais que 

envolvem a pesquisa. Assim, o primeiro objetivo da pesquisa é apresentar os conceitos que 

norteiam as categorias: Estado social, políticas públicas e direito social à alimentação.  

 A partir da reconstrução teórica dessas categorias, será possível, ao final compreender 

a relação que é guardada entre as experiências até agora vivenciadas no Brasil e na Espanha, 
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bem como compreender a relação que possuem com as diretrizes traçadas pelas Organizações 

Internacionais e pelos exemplos de outros países mundo afora.  

Por isso, o segundo objetivo da pesquisa compreende investigar as normas e condutas 

políticas que foram adotadas no âmbito dos países sob exame, bem como identificar as 

diretrizes internacionais, cotejando esses resultados. 

O terceiro objetivo, decorrente do trabalho de pesquisa anterior, consiste justamente 

em cotejar aqueles resultados, apresentando outras experiências de combate ao problema da 

fome diante da pandemia mundial, a fim de obter os traços iniciais de um modelo global de 

política pública. 

O objetivo final e principal desembocará na resposta ao problema colocado: Qual seria 

a relação entre o Estado social e o modelo global de política pública para alimentação no 

contexto da pandemia mundial do Covid-19? Dessa forma, o último objetivo da pesquisa é o 

de compreender, no bojo da construção do desenho político do referido modelo global, a sua 

sedimentação nas bases da ideia de Estado social.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O terceiro milênio tem mostrado para a humanidade que ainda existem muitos 

desafios e que o progresso almejado nos últimos milênios não segue uma lógica estável e 

contínua. Em termos políticos, isso quer dizer que o movimento da história em torno da 

construção do Estado é muito mais cíclico do que linear. As crises, sejam elas econômicas, 

sociais, ambientais, etc, tem dado o tom das voltas que esse ciclo realiza.  

A considerar o Estado Moderno, surgido da crise do feudalismo (KOSELLECK, 

1999) desde quando se pode considerar as bases iniciais para o Estado como hoje 

conhecemos, muitas foram as crises e as transformações. Um pouco de cada uma delas,  

porém, foi edificando e mobilizando determinadas estruturas do poder, construindo as 

democracias populares.  

O ideal do Estado social, para Hermann HELLER (1998), está relacionado ao 

momento de reconciliação do Estado com a sociedade. É certo que, no contexto do marco 

histórico colocado, a sociedade burguesa face ao Estado absolutista viveu um primeiro 
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momento de rompimento e de assunção de poder interno à estrutura do próprio Estado então 

vigente. Desse modo, identifica-se na assunção do poder legislativo ou parlamentar a base para 

a construção do Estado liberal. Isso porque, nesse momento, as leis objetivavam justamente 

conter o poder do Estado, que era presentado na pessoa do Monarca. Ao assumir parte do 

poder público, a sociedade burguesa alcança significante relevância dentro dessa estrutura 

estatal moderna. 

Esse traço liberal se faz marcante até os dias atuais. Legislar para os interesses de 

classes ainda é o modus operandi dos parlamentos nas democracias ocidentais. A liberdade 

contra o poder do Estado absolutista, então, é a nota principal do que se pode considerar o 

início do Estado – como conhecemos hoje. A libertação, o desfazimento do nó que dava ao 

poder estatal, autoritariamente, a possibilidade de determinar a condução da vida social.  

O desfazimento desse nó para dentro da realidade de cada Estado e sociedade 

nacional, porém, não significou o esvaziamento ou controle do poder no ambiente público 

externo. Então, com as guerras a sociedade amarga a falta de sorte de voltar a ser a parte 

efetivamente vulnerável nessa relação. E não há outra solução possível frente aos descalabros 

da guerra que não transformar o nó desfeito em laço. O enlaçamento do Estado com a 

sociedade nos períodos pós-guerras e pós-ditatoriais evidenciou o reconhecimento da validade 

de uma ideia: a mútua necessidade entre esses atores políticos no processo de construção e 

reconstrução da vida humana e não humana.  

Nesse cenário, só as pessoas, com a força da conjunção social, podem ser capazes de 

sustentar a existência e força de um Estado. E só o Estado seria capaz de criar condições de 

vida adequadas e garantir a proteção no cenário global. Então, é aí que reside o ponto de 

convergência que faz surgir o Estado social.  

É importante compreender que a sociedade, na visão helleriana, enquanto efetividade 

humana, é condicionada por fatores naturais e culturais. Ela é a chave para entender o próprio 

Estado. A realidade social, fundo de onde surge a ideia de sociedade, não seria um tipo de 

realidade subjetiva, tampouco extra subjetiva (ou metafísica, seguindo sua crítica à 

racionalidade kantiana). Ou seja, objetivamente, seria possível compreender que no conceito 

de realidade social, ―aparecem unidos, em forma inseparável, os dois momentos da efetividade 
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subjetiva do homem e das suas condições objetivas‖. (HELLER, 1998, p. 102) A sociedade é a 

vivência humana que constrói a própria subjetividade humana.  

É certo que hoje esses paradigmas, embora válidos, tornaram-se parcialmente 

defasados, diante de fenômenos como a globalização, o mercado financeiro, o avanço 

tecnológico, a complexificação da própria sociedade. Enfim, todas essas mudanças 

posteriores, porém, não apresentaram mudança essencial no conteúdo objetivo dessa relação 

que está na base do Estado social – a mútua construção de Estado e sociedade a partir da sua 

própria relação. 

Em momentos como os atuais, com a pandemia mundial do Covid-19, nos quais a 

humanidade vivência extrema fragilidade, mesmo os Estados que são identificados com traços 

ideológicos mais liberais e neoliberais passaram a adotar posturas e condutas políticas 

claramente socialistas (no sentido de condutas próprias dos Estados sociais). Ou seja, a maior 

parte dos Estados ocidentais apresentou políticas públicas de promoção da igualdade, 

percebendo-se a insuficiência da preponderância de políticas meramente liberais. 

O modelo global de política pública para combate à fome nesse cenário perpassa, 

portanto, pela injeção de dinheiro público, pela transferência de renda, pela assunção de 

postura proativa dos Estados, inclusive sobre as políticas econômicas e o equilíbrio geral da 

economia, com a transferência de capital público para sujeitos privados.  

Afinal, em 18 de maio de 2020, houve 4.628.903 casos confirmados de COVID-19, 

incluindo 312.009 mortes, relatados à Organização Mundial da Saúde, e a alimentação é uma 

das medidas preventivas essenciais para manutenção da imunidade da população mundial 15. 

Esse modelo está alinhado com as recomendações da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e das demais entidades que compõem o sistema onusiano. As recomendações 

consistem, basicamente, além das medidas de proteção à saúde e de trabalho decente, também 

na construção de políticas de apoio econômico com relação à oferta e demanda 16. Assim, o 

fomento do emprego, quando possível, bem como da renda, constitui principal diretriz 

política a ser seguida pelos Estados, de acordo com a ONU. 

                                                                 

15 Os dados atualizados estão disponíveis em https://covid19.who.int/ Acesso em 18/05/2020. 
16 Essas diretrizes podem ser encontradas em: https://nacoesunidas.org/quais-politicas-serao-mais-eficazes-para-

mitigar-efeitos-da-covid-19-no-mundo-do-trabalho/ Acesso em 18/05/2020. 

https://covid19.who.int/
https://nacoesunidas.org/quais-politicas-serao-mais-eficazes-para-mitigar-efeitos-da-covid-19-no-mundo-do-trabalho/
https://nacoesunidas.org/quais-politicas-serao-mais-eficazes-para-mitigar-efeitos-da-covid-19-no-mundo-do-trabalho/
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Nesse ponto, é relevante mencionar que política pública é categoria aqui considerada 

enquanto orientação para ação (LASSWELL, 1956). Para ação, a orientação deve levar em 

consideração os aspectos relevantes como multidisciplinaridade, normatividade e foco na 

resolução dos problemas. Essas questões são imprescindivelmente consideradas no sentido da 

construção do programa e sua respectiva execução, envolvendo desde o momento do seu 

desenho inicial, da elaboração do projeto até a sua implementação efetiva.  

A categoria ―políticas públicas‖ aqui considerada guarda relação com o conceito 

estadocêntrico, pois se compreende enquanto conjunto medidas dentro da esfera  de atuação 

do Estado (SECCHI, 2017). Não quer dizer que esteja sendo negada a existência de outros 

prismas conceituais, porém, o ponto de vista que mira no Estado é o campo sobre o qual essa 

pesquisa é desenvolvida. Também se considera no bojo do conjunto conceitual de políticas 

públicas a sua construção em relação, também, ao Direito, ou seja, a sua face normativa no 

ciclo de sua formação. Essa compreensão interdisciplinar é importante e condição sine qua non 

para construção metodológica da pesquisa jurídica sobre políticas públicas, conforme BUCCI 

(2013). 

No Brasil, as medidas adotadas estão divididas em um complicado emaranhado de 

normas e atos administrativos de todos os níveis federativos, o que evidencia outro importante 

problema que não é objeto dessa investigação, mas vale ser citado: a existência de uma 

possível crise do modelo federativo centralizado na União e a construção de um novo 

federalismo de cooperação horizontal entre Estados e Municípios.  

A principal medida federal adotada em resposta ao problema da fome, objeto dessa 

pesquisa, consiste num programa de transferência de renda condicionada, que ficou conhecido 

como auxílio emergencial. O auxílio emergencial, tal como está sendo afinal implementado, 

surge no âmbito do Poder Legislativo federal brasileiro, como um projeto de lei de iniciativa 

parlamentar, que se tornou, por fim, a Lei 13.982 de 2020, a qual foi recentemente alterada.  

A política em questão prevê, em resumo, o pagamento mensal da quantia que varia 

entre R$600,00 ou R$1.200,00, pelo período de três meses, a contar do mês de abril de 2020, 

para famílias que preencham as condicionalidades impostas. São exemplos de 

condicionalidades ser trabalhador cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) 

salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos e que, no 
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ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, dentre 

outras. 

Na Espanha, por sua vez, também foram aprovados diversos decretos leis, 

especialmente focalizados nas políticas públicas sobre renda e trabalho. Esse conjunto de 

normas é conhecido como ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). Com as medidas 

previstas no ERTE o Executivo previu o apoio às empresas, mas também apresentou medidas 

de proteção aos trabalhadores, à manutenção do emprego, com a possibilidade de retorno aos 

postos de trabalho, uma vez concluído o lapso temporal da política pública. Diversas outras 

medidas, subsídios e ajudas incluem desde trabalhadores autônomos, temporários, agrários e 

não essenciais, até a situação especial das crianças com câncer, passando pelo trabalho de 

docentes e investigadores17. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados parciais da pesquisa concluem provisoriamente que o modelo 

global de políticas públicas para a alimentação no contexto do Covid-19 nos Estados de todo 

o mundo tem assumido as características políticas de transferência de renda.  

As medidas configuram características próprias do Estado social, em que há 

reconciliação do Estado com a sociedade. A criação desse laço tem sido especialmente obtida 

mediante os repasses de capital público para os sujeitos privados, assim como interferência 

direta do Estado sobre as condições para manutenção do trabalho decente, o que tende a 

manter certo equilíbrio e coesão social no momento excepcional da pandemia. Também essas 

medidas têm objetivado alcançar a efetivação do direito à alimentação adequada, no aspecto da 

renda básica. Demonstra-se, assim, que tais medidas são, ao mesmo tempo, capazes de atender 

ao direito social à alimentação, bem como ao direito à manutenção de economia saudável.  

Por outro lado, não se ignoram as dificuldades encontradas no Estado brasileiro 

quando da implementação de tais políticas. Essas vicissitudes perpassam desde problemas 

basilares para efetivação dos programas, como a exclusão digital na realidade periférica, até 

                                                                 

17 Um resumo informativo sobre essas medidas estão disponíveis em https://www.eldiario.es/economia/Todas-

medidas-laborales-aprobadas-coronavirus_0_1012099570.html Acesso em 18/05/2020. 

https://www.eldiario.es/economia/Todas-medidas-laborales-aprobadas-coronavirus_0_1012099570.html
https://www.eldiario.es/economia/Todas-medidas-laborales-aprobadas-coronavirus_0_1012099570.html
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questões de conjuntura, como a crise política do governo Bolsonaro, com os consequentes 

impasses, gerados no bojo do sistema político brasileiro.  
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ENTRE GÊNERO E RAÇA: MULHERES NEGRAS E A CLIENTELA 

SELETIVA DO DIREITO PENAL 

 

Izabella Cristina Boaventura Ferreira Lopes18 

Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa19 

Julia Carvalho Lemes do Couto 20  

 

Palavras Chave: Gênero; Raça; Lei de Drogas; Grande Encarceramento; Clientela Seletiva.  

 

―Imagine como seríamos mais felizes, o quão livres 

seríamos para sermos nós mesmos, se não 

tivéssemos o peso das expectativas de gênero‖. 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

INTRODUÇÃO  

 

O trabalho que se propõe justifica-se em razão da sua importância. Faz-se 

imprescindível discutir a desigualdade a que está submetida a mulher negra no país. Parte-se 

do pressuposto de que o Brasil se manteve inerte para o que viria depois da abolição, e as 

mesmas pessoas que ajudaram a construir o Brasil, foram descartadas. Ao negro negou-se 

terra, trabalho e educação, tal como afirmara Darcy Ribeiro. Assim, a relevância social do 

presente trabalho decorre da tentativa de lançar reflexões sobre a penúria das mulheres negra 

no Brasil, que, embora pouco representadas nos bancos da universidade, encontram-se em 

grandes proporções nos presídios.  

O problema de pesquisa parte da seguinte indagação: por que as mulheres negras 

aparecem tão evidentes nas estatísticas deste grande aprisionamento feminino? 

A hipótese que se verifica é que a mulher negra representa uma vulnerabilidade dentro 

de outra grande vulnerabilidade. Experimenta, de início, a desigualdade de gênero, em razão 

                                                                 

18 Discente do Curso de Direito da UNIFASC - Faculdade Santa Rita de Cássia. E-mail:  

<izabellaboa123@gmail.com> 
19 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - MG. Docente das Disciplinas de Direito 

Constitucional II e III da Faculdade Santa Rita de Cássia- UNIFASC/GO. E-mail: 

<jaquelinesousadir@hotmail.com> Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0528831211952441> 
20 Discente do Curso de Direito da UNIFASC - Faculdade Santa Rita de Cássia. E-mail:  

<juliacouto51@outlook.com> 
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da condição de ser mulher. Como se não bastasse, vivencia a desigualdade racial, razão pela 

qual a discussão sobre violência de gênero deve ressaltar o recorte racial, sob pena de incorrer 

na invisibilidade.  

A pesquisa bibliográfica e documental constitui a metodologia escolhida para a 

presente análise, aliada a uma análise crítica pautada na realidade social.  

  

OBJETIVOS 

 

São objetivos da pesquisa:  

a) analisar o grande encarceramento feminino que nos últimos anos aumentou 220% 

segundo Infopen (2014); 

b) Verificar o perfil do sistema prisional com recorte racial e de gênero;  

c) (Re)pensar a política de drogas desempenhada no Brasil, notadamente a Lei 

11.343/2006; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De início, convém destacar que a desigualdade de gênero é um dado e possui várias 

facetas, a exemplo da desigualdade no âmbito do trabalho, educacional, no exercício dos 

direitos reprodutivos, dentre outras. Todavia, para além desta desigualdade, a mulher negra 

ainda se sujeita às práticas discriminatórias e a própria dificuldade econômica, legado de um 

período escravagista.  

Conforme Angela Davis, proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam 

mais fora de casa do que as mulheres brancas. 

 

O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras 
reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. 
Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos de sua 
existência ofuscados pelo trabalho compulsório. Aparentemente, portanto, o 
ponto de partida de qualquer exploração da vida das mulheres negras na 
escravidão seria uma avaliação de seu papel como trabalhadoras. (DAVIS, 
2016, p. 24). 
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No âmbito do direito penal, Amilton Bueno de Carvalho (2013) considera que existe a 

‗clientela seletiva do Direito Penal‘. Até 2014, as mulheres presas permaneciam invisíveis nas 

estatísticas. O primeiro relatório desenvolvido, com recorte de gênero, teve seus dados 

coletados pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN - junto às unidades prisionais 

brasileiras, e foram consolidados no INFOPEN Mulheres de 2014.  

Nesse contexto, em junho de 2014, 3 a cada 10 mulheres presas ainda não tinham 

condenação, o que equivale a 11.269 mulheres custodiadas no sistema prisional sem sentença 

condenatória. Com relação à faixa etária, 50% das mulheres encarceradas têm entre 18 e 29 

anos. (INFOPEN-Mulheres, 2014, p. 22). 

 

Analisando-se o perfil das mulheres privadas de liberdade por faixa etária 
por Unidade da Federação, percebe-se que o perfil etário da mulher 
encarcerada repete o padrão nacional jovem em quase todos os estados, 
com a grande maioria das mulheres privadas de liberdade abaixo dos 34 
anos, ou seja, em pleno período economicamente ativo da vida. No 
Maranhão e no Acre, foi registrado um percentual considerável de mulheres 
entre 18 e 24 anos (45% e 41%, respectivamente). (INFOPEN - Mulheres, 
2014, p.23). 

 

Ainda segundo o relatório, 67% das mulheres presas são negras, o que possibilita 

afirmar que duas em cada três presas são negras. (INFOPEN-Mulheres, 2014, p. 24). Por 

outro lado, há pouca representatividade das mulheres negras nos bancos das universidades, 

constituindo um verdadeiro paradoxo. Portanto, o trabalho será pautado nos dados do 

Infopen Mulheres para analisar a situação da mulher negra encarcerada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 No âmbito das considerações finais, há que se destacar o crescente encarceramento de 

mulheres negras que ocorre na atualidade advindo dos dispositivos encarceradores da Lei de 

Drogas. Os relatórios analisados, em especial INFOPEN Mulheres, dão conta que a maioria 

das mulheres recolhidas no sistema prisional são negras, sem trabalho formal e com pouca 

escolaridade. Mulheres que na realidade extramuros já estavam alijadas do ciclo econômico, 

passando a constituir, na contemporaneidade, a clientela do direito penal.  
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TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Carina Deolinda da Silva Lopes21 

Franceli Bianquin Grigoletto Papalia22 

 

Palavras Chave: Terceirização. Professor. Ensino Superior. Trabalho docente.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é inspirada na trajetória acadêmica e laborativa destas 

pesquisadoras, uma vez que ambas são advogadas trabalhistas militantes e membra do 

KAIRÓS – Grupo de Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas, grupo que 

desenvolve frequentes discussões sobre trabalho, mundo do trabalho, trabalho pedagógico e 

educação. Para tanto, diante da reforma trabalhista, não poderíamos deixar de pensar as 

profundas mudanças que surgiram, especialmente quanto a terceirização do trabalho do 

professor, especificadamente quanto o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico, frente a 

inquietações e incertezas que estes contratos terceirizados lhe oferecem.  

É importante ressaltar que o professor está inserido, neste caso, em ramos do direito 

importantíssimo, como direito do trabalho que é um direito social e à educação, que é um 

direito fundamental, isso tudo dada a importância do papel do professor frente a educação e o 

trabalho que realiza. Mas, nem caso, quando se fala em trabalho pedagógico dos professores, 

não podemos deixar de olhar para o contexto laborativo ao qual estão inseridos.    

A metodologia utilizada na presente está embasada no método indutivo responsável 

pela viabilização de uma abordagem de análise dos meios da realidade para assim chegar a uma 

conclusão geral do tema apresentado, a qual utiliza-se da pesquisa do tipo bibliográfica e 

documental, pois nenhuma teoria, por mais elaborada que seja, consegue explicar todos os 

fenômenos e processos da pesquisa.  

                                                                 

21 Doutoranda em Direitos Humanos pela UNIJUÍ, lopesdeo@hotmail.com e 

http://lattes.cnpq.br/1912433621401452 .  
22 Mestranda em Educação pela UFSM, franpapalia@gmail.com e http://lattes.cnpq.br/8604787325675705. 
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http://lattes.cnpq.br/8604787325675705
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Assim, é imprescindível que se analise quais serão os reflexos que poderão ocorrer no 

trabalho pedagógico dos professores de ensino superior através da concretização da 

terceirização do setor, uma vez que as significativas mudanças na educação e na construção de 

um trabalho pedagógico organizado e de qualidade. Tendo em vista a reforma trabalhista de 

uma forma geral e os impactos no meio educacional, a problemática deste estudo se constitui 

na seguinte questão norteadora: o trabalho pedagógico desenvolvido pelo decente no ensino 

superior sofre impacto com a terceirização no setor?  

 

OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a possibilidade da terceirização dos 

docentes do ensino superior, visando averiguar os impactos negativos nesta prática, e, 

especificadamente, pesquisar sobre a terceirização dentro da reforma trabalhista e suas 

consequências dentro do setor da docência no ensino superior e de seu respectivo sindicato; e 

averiguar os impactos dentro da docência superior e da qualidade do trabalho pedagógico 

diante da possibilidade de terceirização. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A reforma trabalhista trouxe inúmeras alterações e mudanças para as leis que gerem 

as relações de trabalho, uma delas, e a mais significativa foi a possibilidade de terceirização de 

atividade fim da pessoa jurídica fornecedora do serviço, inclusive para o serviço público. Num 

primeiro momento, o mais importante é conceituar, ou pelo menos trazer uma pequena noção 

sobre o que é o trabalho, sendo assim Karl Marx sobre qualquer assunto, refere:  

 

(...) trabalho e um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. (...) Põe em movimento 
as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhe forma útil à vida 
humana (MARX, 2008, p. 202). 
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Nesta mesma linha, Ferreira (2017), salienta importância do trabalho para a 

humanidade referindo que ―trabalho é toda ação humana no ambiente, transformando-se em 

acordo com as demandas e os anseios (p. 22-23)‖. Seguindo, Ferreira (2018), quando trata do 

trabalho dos professores, refere que: 

 

Tendo por base essa concepção geral, trabalho pedagógico é o trabalho de 
sujeitos que, ao realizá-lo, produzem historicidade e se autoproduzem. 
Objetiva elaborar meios para alcançar um fim, mas vai além: põe em 
interação, inter-relação, relação (esses termos não se substituem, por isso 
são citados) os sujeitos, com seus saberes, de modo sistemático, dialógico, 
produzindo conhecimentos a partir da interlocução acerca desses saberes. É 
um trabalho imaterial, por gerar bens imateriais relativos à criação de 
informações ou modos de divulgar e criar essas informações, de 
argumentos, de ideias, etc. É considerado, também, na perspectiva marxiana, 
como trabalho improdutivo, pois não contribui diretamente para o aumento 
da mais-valia. (Ferreira, 2018, p. 595) 

 

Assim, dada à importância do trabalho dos professores como sujeitos diretos do 

trabalho pedagógico e sendo este uma prática social que atua na configuração da existência 

humana individual e grupal para realizar nos sujeitos humanos as características de seres 

humanos. Essa prática social é munida de forma e conteúdo, expressando dentro das suas 

possibilidades objetivas as determinações políticas e ideológicas dominantes em uma 

sociedade.   

Neste viés, ser docente de nível do ensino superior implica estar a par do domínio 

dos saberes científicos disciplinares, o reconhecimento de outros saberes, em especial, o saber 

pedagógico de modo a que o professor possa assumir cabalmente o papel de “responsável pela 

mediação entre o saber e o aluno” (Roldão, 2005, p. 117), bem como a valorização do seu próprio 

conhecimento profissional, mediante a superação das ―formas clássicas de pensar e fazer a ciência‖ 

na Universidade (Leite & Ramos, 2010, p.32).  

A Lei Federal n. 13.467/17, que institui a alteração na Consolidação das Leis do 

Trabalho/CLT – Reforma Trabalhista, em seu artigo 4º, deixou muito mais abrangente o 

conceito de terceirização.  Neste passo, o Tema 725 da repercussão geral do STF, cujo teor é o 

seguinte: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 
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distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária 

da empresa contratante". 

Assim, é mais do que natural que às empresas estatais e subsidiárias entendam que 

possuem uma maior liberdade para uso da terceirização, como se infere do verbete do Tema 

725 do STF, que literalmente alude às ―empresas‖, direcionando-se, pois, a uma técnica de 

gestão descentralizada — ―terceirização empresarial‖.  A terceirização é um fenômeno velho e 

novo ao mesmo tempo, e a novidade está no lugar central que ocupa no capitalismo flexível e 

no seu crescimento e generalização, constituindo uma verdadeira epidemia sem controle, 

mesmo que, no caso brasileiro, exista, no plano da regulação, entretanto, com a aprovação da 

Lei no 13.429, em março de 2017, ficou estabelecida a terceirização sem limites, isto é, a 

liberalização para todas as atividades e segmentos, derrubando por terra o argumento do 

empresariado e de defensores da terceirização de que ela é necessária, por conta da 

imprescindível especialização ou da focalização das atividades da empresa.  

Gonçalves e Oliveira (2008) também enfatizaram a forma como a terceirização afeta 

o professor, mas relacionada a outros setores, estes autores investigaram ―se‖ e ―como‖ a 

terceirização de outros setores de uma universidade pública poderia influenciar no trabalho 

desempenhado pelos docentes.  

Demonstra-se assim que diante da importância do trabalho pedagógico do docente 

de nível superior a terceirização poderá não colaborar para o êxito do trabalho executado pelo 

profissional docente, pois este profissional ficará prejudicado na realização do seu trabalhado, 

deixando a desejar em sua qualidade, continuidade e aperfeiçoamento, uma vez que não possui 

qualquer tipo de vinculação estável com a instituição em que desempenha suas funções.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelas leituras e pesquisas realizadas até o momento verificou-se que o impacto da 

terceirização do professor do ensino superior será catastrófico para a realização do seu 

trabalho pedagógico. Atualmente já se verifica este fenômeno, em especial em instituições de 

ensino superior particular, sendo que nas instituições públicas, as discussões já começaram, 

como demonstrado no decorrer da pesquisa com o discurso dos presidentes dos principais 
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sindicatos da categoria. É certo que o trabalho pedagógico desenvolvidos por professores do 

ensino superior, é um caminho que é percorrido por longos anos de pesquisas e continuidades 

de estudos específicos, a fim de que os mesmos sejam cada dia mais aperfeiçoados e 

minuciosos. Para tanto, é imprescindível que os professores detenham o mínimo possível se 

segurança jurídica em suas relações de trabalho, para que possam desenvolver o trabalho 

pedagógico de forma satisfatória. 

Demonstra-se assim que diante da importância do trabalho pedagógico do docente 

de nível superior a terceirização poderá não colaborar para o êxito do trabalho executado pelo 

profissional docente, uma vez que poderá fica prejudicado em sua qualidade, por não possui 

qualquer tipo de vinculação com a instituição em que desempenha suas funções.   
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O AUXÍLIO EMERGENCIAL COMO CONCRETIZADOR DO 

MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SOCIAIS 

 

Danna Catharina Mascarello Luciani23  

Maria Paula Miranda Carvalho24 

 

Palavras Chave: Auxílio Emergencial; Direitos Fundamentais Sociais; Mínimo Existencial; 

pandemia; COVID-19; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após os casos de COVID-19 aumentarem 13 vezes em duas semanas ignorando as 

fronteiras internacionais, a doença foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde. Nesse cenário, o Governo Federal reconheceu, por meio do Decreto Legislativo nº 6 

de 2020, a ocorrência de estado de calamidade pública, a fim de discutir as medidas para 

enfrentar a crise (o que levou, inclusive, à publicação da EC nº 106 de 2020, que estabelece um 

regime extraordinário para enfrentamento dessa calamidade).  

Diante das possibilidades de impactos negativos na saúde pública (como sobrecarga de 

leitos hospitalares), foram adotadas certas limitações às atividades sociais e econômicas e, com 

isso, a amplitude do exercício de alguns direitos, inclusive os fundamentais sociais, acabou por 

ser mitigada. Serviços e atividades comerciais não essenciais foram balizados por normas 

federais, estaduais e municipais, de modo a atender às necessidades regionais.  

A Lei Federal nº 13.979/2020 estabeleceu medidas que objetivam a proteção da 

coletividade, definindo medidas para contenção do vírus. O decreto regulamentador desta lei 

(nº 10.282/20), estabelece quais as atividades e serviços essenciais, os quais, segundo a lei, 

devem permanecer funcionais mesmo durante a pandemia. Como o objetivo dessas normas é 

                                                                 

23 Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento na Pontifícia Universidade Catól ica do Paraná 
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24 Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), popmpmc@hotmail.com. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0999265380816978. 
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a redução da circulação de pessoas, as atividades laborais de muitos indivíduos foram afetadas, 

o que alterou a capacidade individual dos cidadãos de promover seu sustento e de garantir 

acesso aos demais direitos fundamentais sociais, como lazer e saúde.  

Dessa forma, a Lei nº 13.982/2020, estabeleceu o Auxílio Emergencial aos 

trabalhadores que cumprissem os requisitos estabelecidos na lei, cujo objetivo é a proteção 

social em tempos de pandemia (geradora de instabilidade econômica). O valor recebido, em 

tese, deve ser destinado à garantia da existência minimamente digna de seu titular, com a 

fruição dos direitos à alimentação, à saúde, à segurança e outros.  

A partir disso, pretende-se enfrentar o seguinte problema: o auxílio emergencial pode 

ser considerado um instrumento útil e suficiente para efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais? Por meio do método hipotético-dedutivo, partindo de dados 

concedidos pelo Governo Federal e da doutrina especializada, enfrentar-se-á a hipótese "o 

auxílio viabiliza o exercício dos direitos à alimentação, à saúde e à segurança em época de 

pandemia". 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é avaliar a política pública do Auxílio 

Emergencial, a fim de diagnosticar seus impactos no exercício dos direitos socia is daqueles 

que fazem jus ao benefício, com foco no direito à alimentação (previsto no artigo 6º da 

Constituição da República Federativa do Brasil).  

Dentre os objetivos específicos pretende-se identificar o direito à alimentação como 

um direito fundamental social e, portanto, possuidor de um mínimo existencial, e analisar se a 

postura positiva do Estado na intervenção nesse direito (por meio da concessão do Auxílio 

Emergencial) é suficiente e útil à garantia do mínimo ao cidadão.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Estado brasileiro, há a Seguridade Social (artigo 194 da CRFB): um sistema 

complexo pelo qual a Administração Pública exercita o princípio da solidariedade com a 
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distribuição de bens e serviços àqueles que necessitam (PERSIANI, 2008, p. 48). A seguridade 

se expressa pela tríade entre Assistência, Saúde e Previdência, que, juntos, fortalecem a ―rede 

solidária de proteção aos riscos sociais, organizada pelo Estado e patrocinada por toda a 

sociedade‖ (ROCHA, SAVARIS, 2014, p. 25).  

A Seguridade Social está atrelada à necessidade de o Estado proteger o cidadão dos 

riscos sociais (doença, acidente, desemprego, idade, etc.) - ou, pelo menos, reduzir os efeitos 

destes na vida do indivíduo -, garantindo condições dignas de subsistência em meio a tais 

adversidades (e garantindo segurança econômica); Dessa necessidade deriva a implementação 

de políticas públicas de segurança social (SAVARIS, GONÇALVES, 2018, p. 27).  

Dentre as políticas públicas - programas de ação governamental que visam coordenar 

os recursos disponíveis ao Estado para realização de ―objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados‖ (BUCCI, 2006, p. 39) - realizadas para contenção dos efeitos 

decorrentes da pandemia de COVID-19, está a concessão de Auxílio Emergencial àqueles que 

cumpram os requisitos legais. 

Os direitos sociais, como todos os direitos fundamentais, possuem multifuncionalidade, 

logo, apresentam tanto a dimensão subjetiva (pela qual não deve haver interferência estatal) 

quanto a dimensão objetiva (que impõe obrigações ao destinatário - o Estado - para tutela 

desses direitos) (HACHEM, 2013, p. 627), sendo a política pública a expressão da dimensão 

objetiva, já que decorre da intervenção estatal para a promoção e fruição desses direitos.  

A promoção desses direitos busca a satisfação da dignidade da pessoa humana e é 

balizada pelo mínimo existencial, cujo conceito deriva das previsões constitucionais do que se 

considera fundamental e indispensável para a manutenção de uma vida sustentável (SARLET, 

FIGUEIREDO; 2010, p. 24). Esse mínimo ―não pode ser objeto de intervenção estatal por 

meio de tributos (imunidade) e exige prestações estatais positivas para sua garantia‖ 

(TORRES, 2009, p. 35). Cumpre ressaltar que o ―mínimo existencial‖ não se restringe à 

garantia de sobrevivência física, abarcando ainda a ―fruição dos demais direitos fundamentais e 

o livre desenvolvimento da personalidade de seu titular‖ (HACHEM, 2013, p. 211).  

Assim, faz-se necessária análise acerca da postura adotada pelo Estado, de forma que a 

população possa intitular alimentos (SEN, 2010, p. 212-213) em observância ao direito à 

alimentação (art. 6º/CRFB), por meio do valor do Auxílio Emergencial (de R$600,00), em 
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especial considerando que o preço médio da cesta básica no Brasil em janeiro de 2020 foi de 

R$ 445,95 (DIEESE, 2020, p.2). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A situação de calamidade enfrentada pelo Brasil em virtude da pandemia do COVID-

19 justifica a promoção, pelo Estado, de direitos e garantias fundamentais. A implementação 

do Auxílio Emergencial é a expressão da dimensão objetiva desses direitos: uma prestação 

positiva do Estado para promover a manutenção de tais direitos. Desta forma, faz-se 

necessária a investigação do impacto do Auxílio no Brasil em relação a esses direitos, 

principalmente o direito à alimentação, e o respeito ao mínimo existencial.  
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇAS DURANTE  

A PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL  

 

Fabianne Manhães Maciel25 

 

Palavras chave: educação; inclusão; direito; deficiente; igualdade; virtual 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Se faz necessário em um momento atípico como de uma pandemia, a revisão de 

determinados procedimentos educacionais. No entanto, diante da necessidade de isolamento 

social, se faz necessário investigar o alcance dos objetivos educacionais, principalmente para 

crianças que requerem educação inclusiva. 

 Para se falar em educação inclusive se fará necessária a análise da Política Nacional de 

Educação Especial e a perspectiva de sua efetivação diante de uma momento atípico que 

requer isolamento social. 

 Desta forma, neste presente artigo, busca-se narrar quais são as especificidades de uma 

educação inclusiva, e como tais características foram enfrentadas durante o pico da pandemia 

no país. Diante da análise das previsões legislativas e sua aplicabilidade na prática, questiona -se 

ainda, a respeito da inclusão digital diante da educação inclusiva em nosso país. 

 Levando-se em conta as desigualdades sociais em nosso país, se faz necessário um 

alerta para o enfrentamento diferenciado da questão da inclusão digital e da educação 

inclusive, trazendo um recorte mais real da questão. 

 As questões que se buscará responder é se realmente existiu a preocupação por parte 

dos entes federativos no cumprimento das normas legais para a promoção da educação 

inclusiva, bem como se em tais políticas públicas, foi possível o alcance dos objetivos 

educacionais traçados ao educando. 
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 Para o desenvolvimento do trabalho, serão realizadas análises legislativas e 

bibliográficas, bem como o relato de diversas políticas públicas de vários entes federativos. 

Para se alcançar a perspectiva dos objetivos educacionais e dificuldades encontradas durante o 

processo, será realizada uma pesquisa através de formulário on line para associações de 

responsáveis de crianças que demandam educação inclusiva.  

 

OBJETIVOS 

 

1) Descrever previsões legislativas referente a educação inclusiva;  

2) Realizar uma análise bibliográfica quanto ao enfrentamento da educação inclusiva;  

3) Analisar regulamentos e políticas públicas de vários entes federativos sobre o 

desenvolvimento da educação inclusiva durante a pandemia do COVID-19; 

4) Relatar as experiências após pesquisa junto a responsáveis de crianças que demandam 

educação inclusiva; 

5) Concluir se foram alcançados os objetivos educacionais e os regramentos legais para a 

educação inclusiva durante o período de isolamento social na pandemia.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Para analisar a educação inclusiva, precisamos partir da premissa de que a efetivação de 

um sistema educacional inclusivo passa também pela análise da democratização da educação, 

que estabelece um padrão de competitividade consequentemente a produção de desigualdades, 

tendo em vista o sistema econômico em que vivemos e as disparidades sociais que 

enfrentamos. 

 Realizando o enfrentamento desta questão, Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 

2004)  traça a lógica de que somos reféns de um tipo de racionalidade que produz ―ausências‖, 

―não-existências‖: ―o ignorante, o residual, o inferior, o local e o improdutivo‖. Mas do que 

isso, relata a imposição de se assumir um único conhecimento como verdadeiro visando ser 

―produtivo‖ conforme determina o modelo capitalista. 
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 Diante de tal premissa, foi necessário o enfrentamento do princípio da igualdade de 

oportunidades conforme traça LIMA (2003), e seu paralelo com os excluídos que não 

conseguem ingressar nas escolas e, também aqueles que, mesmo matriculados, não exerc itam 

seus direitos de cidadania de apropriação e construção de conhecimentos (CARVALHO, 

2004). 

 Porém, para se analisar o enfrentamento das políticas públicas no campo da educação 

inclusiva, buscou-se a conceituação da mencionada terminologia, estabelecendo a 

consideração se qualquer política se presta a resolver os problemas, ou apenas propõe a 

interpretação para os problemas. Para isso, foi feito um breve relato das considerações de 

SOUZA (2006).    

 Realizando o recorte da escola comum como o lugar preferencial para o 

desenvolvimento da educação inclusive, estabeleceu-se apenas a realização de políticas 

públicas neste espaço, conforme prefere o texto da Constituição Federal de 1988.  

 O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Visando uma 

abordagem adequada dos referidos estudantes conceituados como ―deficientes‖, foi necessário 

realizar a abordagem legislativa, porém, advertindo que as políticas públicas devem assegurar a 

franca superação dos assistidos para que assumam a direção de suas vidas e o gozo pleno de 

seus direitos humanos básicos (FONSECA, 2012).  

 No entanto, para o enfrentamento dos instrumentos que englobam o atendimento 

educacional especializado, foi utilizado o rol enumerado por FÁVERO (2010).  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O foco principal do artigo é a investigação das políticas públicas educacionais  no 

período de isolamento social durante a pandemia do COVID-19 em diversos locais no Brasil. 

Buscou-se identificar primeiramente a questão da promoção da educação inclusiva conforme a 

previsão legislativa e bibliográfica, bem como realizar um recorte da aplicabilidade dessas 

políticas públicas na escola comum e com crianças. 
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 Após o enfrentamento dos instrumentos pedagógicos previstos e o reflexo de sua 

aplicabilidade durante a pandemia, verificou-se junto aos familiares a falta de um olhar efetivo 

governamental que buscasse alcançar a inclusão desejada, mesmo neste momento de 

adversidade. 

 Constatou-se que a grande disparidade socioeconômica da população brasileira, reflete 

na dificuldade de se universalizar uma educação inclusiva a partir de uma educação digital. 
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DADOS PESSOAIS E SUA CATEGORIZAÇÃO COMO DIREITO DA 

PERSONALIDADE. UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL PARA A 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO JURÍDICA 

EFICIENTE  

 

Douglas Marangon 26 

 

Palavras Chave: Dados Pessoais; Informação; Personalidade; Privacidade; Identidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ante o crescente desenvolvimento das tecnologias de informação e a universalização 

da internet, multiplicaram-se as plataformas que disponibilizam serviços e interações online, 

conectando pessoas e empresas em um nível global, com a praticamente eliminação de 

fronteiras físicas. As mudanças sociais e econômicas decorrentes dessa transformação podem 

ser contextualizadas no que doutrina convencionou chamar ―Sociedade da Informação‖27.   

O próprio termo ―Sociedade informacional‖ denota a importância e o papel 

adjetivante da informação. A sociedade atual está estruturada de modo que a informação é o 

elemento nuclear para o desenvolvimento da economia.  

Invariavelmente, o acesso à rede é condicionado ao fornecimento de uma extensa 

gama de dados pessoais, inseridos pelo próprio usuário quando o cadastramento em 

determinada plataforma, cuja utilização no mais das vezes extrapola os estritos limites do 

interesse ao serviço acessado. A virtualização da informação fez surgir uma verdadeira 

economia informacional. 

O potencial de utilização dos dados pessoais vai desde a publicidade direcionada, 

como tônica dos modelos de negócio na internet, até o uso para fins políticos mais 
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específicos. Disso resulta a imprescindibilidade do desenvolvimento de um modelo adequado 

de proteção aos dados de ordem pessoal. 

Para tanto, tem-se como primeiro obstáculo a categorização da proteção dos dados 

pessoais como um direito da personalidade autônomo. Outrossim, a delimitação de seu 

conteúdo e inserção dentro de uma das espécies de direito da personalidade (intimidade, 

identidade, liberdade, etc.) exerce influência direta na perspectiva de análise.  

Assim, o presente artigo trabalha com as hipóteses de a) categorização da proteção de 

dados como direito da personalidade e b) definição adequada da espécie que melhor acomode 

seu conteúdo.  

A sistemática de desenvolvimento do presente ensaio adotou como método o 

dedutivo, com uma abordagem qualitativa, a partir de uma revisão bibliográfica da dogmát ica, 

com aplicação da técnica de documentação indireta, abrangendo a pesquisa documental e 

bibliográfica.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: O objetivo central da investigação consiste em, a partir do adequado 

delineamento da dogmática jurídica aplicável à espécie, atribuir proteção jurídica eficiente aos 

dados pessoais sob a perspectiva do sistema de proteção dos direitos da personalidade.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As preocupações quanto à proteção do indivíduo frente às tecnologias da informação 

não são exatamente novas, remontam ao final de década de 1970, encontrando referências nos 

estudos de Stefano Rodotá. Contudo, atualmente, notadamente com a massificação dessas 

tecnologias, a questão ganha realce nas pautas política e jurídica, consoante destacado alhures.  

Há repercussões dos ajustes celebrados por meio virtual em aspectos da personalidade 

que não podem ser negligenciados. Rodotá (2008) chama a atenção para o fato de que se a 

pessoa entra em uma loja física, sua imagem desaparece quando ela sai. Mas se faz isso na 
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Internet, deixa vestígios, marcas, isto é, suas informações, que a outra parte poderá utilizar 

para além da relação contratual que foi estabelecida. 

A partir do desenvolvimento das tecnologias informacionais, em conjunto com 

algumas mudanças no tecido social, a captação e o tratamento de dados tornam-se 

interessantes aos entes privados, que passam a dispor de meios de transformá-los em uma 

utilidade com inúmeras potencialidades de uso. A importância da informação aumenta à 

medida que a tecnologia passa a fornecer os meios de transformá-la em utilidade, a um custo 

razoável (DONEDA, 2006). 

A regra socialmente estabelecida prescreve a publicidade dos dados pessoais, da 

história de vida, dos pensamentos, das atitudes do usuário, de forma a conferir a este um 

mundo paralelo e totalmente personalizável, adequado aos seus gostos e interesses pessoais, 

em troca da especificação cada vez mais cirúrgica da publicidade e do aumento das chances de 

sucesso das empresas detentoras dessas informações, conforme sublinhado por Verbicaro 

(2018). 

A mercantilização dos dados pessoais tem como efeito colateral a perda da 

importância de sua dimensão política como esfera de proteção da liberdade individual no seio 

do espaço público, conforme observam Gediel e Corrêa (2008). Deve-se salientar, outrossim, 

que o acesso aos dados pessoais e informações privadas no mais das vezes acontece, 

justamente, por iniciativa do consumidor, ―que ao se cadastrar em sites da Internet, abrir contas de e-

mail, preencher cadastros, etc., disponibiliza desavisadamente seus dados a terceiros‖ (GEDIEL; 

CORRÊA, 2008, p. 150). 

As informações fornecidas pelas pessoas para que possam acessar determinados 

serviços são tais, em quantidade e qualidade, que possibilitam uma série de usos diversos 

daqueles aos quais eram inicialmente destinadas, com relevante potencial de lucro para seus 

gestores. Os caminhos percorridos pelos dados estão, em tese, descritos nas políticas de 

privacidade, cujos textos além de prolixos são de difícil compreensão, além de serem 

estruturados em forma contrato de adesão (BIONI, 2019). 

Bioni (2019) identifica como inadequada sistemática de consentimento para o exercício 

da autonomia informacional. A conclusão se deve primordialmente ao fato de que os dados 

pessoais representam um valor social, que autoriza sua inserção dentre os direitos 
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personalidade. Segundo aduz, o fluxo informacional deve ser adequado para o livre 

desenvolvimento da personalidade e, ao mesmo tempo, condizente com os desafios 

normativos dos usos secundários dos dados na era do Big Data (BIONI, 2019).   

Com base na concepção de Schreiber (2005) de que o rol de direitos da personalidade 

não encerra numerus cluausus, mas sim cuida de rol aberto, de modo que os direitos da 

personalidade são uma noção inacabada e que deve ser constantemente cultivada, 

especialmente frente ao manancial de dados produzidos pelas pessoas na sociedade da 

informação, Bioni (2019) aduz ser possível identificar uma nova variante desta categoria 

jurídica, para nela enquadrar a proteção dos dados pessoais.   

Doneda (2006) e Rodotá (2008) partem da premissa de que os dados pessoais estão 

intimamente ligados ao aspecto da privacidade, o que acaba por restringir o âmbito de 

proteção sob prisma de sua característica de serem públicos ou privados. Bioni (2019), por sua 

vez, não limita a discussão ao caráter público ou privado dos dados. Segundo ao autor, os 

dados pessoais transitam dentre mais de uma das espécies dos direitos da personalidade. Ao 

lado do princípio da qualidade dos dados, o direito à correção é uma construção que deriva da 

perspectiva da identidade do sujeito e não do direito à privacidade. Portanto, direito à 

identidade está mais intimamente ligado ao direito à correção dos dados, enquanto a esfera do 

que é público ou privado (privacidade) se mostra incompleta para dar vazão a esse tipo de 

dinâmica normativa (BIONI, 2019).  

Nessa perspectiva, os dados que influem na projeção de uma pessoa e na sua esfera 

relacional são conceitualmente compatíveis com um novo direito da personalidade (BIONI, 

2919). A inserção dos dados pessoais na categoria dos direitos fundamentais permite uma 

tutela dinâmica e aberta para abraçar novas situações como um ferramental para a promoção 

da pessoa humana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto, considerando-se a importância atribuída à informação na sociedade 

atual (informacional), bem com o intenso fluxo de dados pessoais, cuja quantidade e qualidade 

permitem o desenvolvimento de uma verdadeira economia informacional, como inúmeros 
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potenciais usos econômicos, bem ainda a necessidade de proteção adequada dos dados 

pessoais, os quais são dotados de valor social e repercutem na esfera dos direitos da 

personalidade individual, tem-se com adequada a categorização da proteção dos dados 

pessoais com direito de personalidade autônomo, não vinculado a uma das tradicionais 

espécies, mas que dialoga com vários aspectos relacionados ao desenvolvimento da 

personalidade. Tal categorização viabiliza a efetiva e adequada tutela do direito em questão, 

sob a ótica da sistemática de proteção dos direitos da personalidade.  
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A RUPTURA DOS VÍNCULOS SOCIAIS NOS GRUPOS DE 

MULHERES RURAIS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL NA 

PANDEMIA: A REALIDADE NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO-

RS  

 

Joice Schneider Marmentini 28 

Jociele  Paula Cagol Brunhera 29 

Jean Carlos Marmentini 30 

 

Palavras Chave: Direitos Sociais, Empoderamento Feminino, Vínculos, Isolamento Social.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os grupos de mulheres rurais, mais conhecidos como clubes de mães, são 

historicamente vinculados a atividades laborais de extensão rural promovido pela Emater-

ASCAR/RS. Estes grupos constituem uma base de vínculos consolidados de luta e projeções 

no empoderamento feminino para as mulheres do campo junto às extensionistas rurais, porém 

possuem uma independência autônoma para manter seus encontros e atividades.  

Diante do distanciamento de suas habitabilidades, de seus afazeres e compromissos 

com a família, os clubes de mães se tornam um espaço para que as mulheres possam pensar 

juntas em alternativas de empoderamento feminino, a partir de suas narrativas e luta por 

espaços diante das realidades particulares da mulher do campo.  

Nesse contexto, tal realidade traz consigo a preocupação quanto a questões de níveis 

de isolamento já pré-existentes. As mulheres rurais já vivenciam em suas realidades territoriais 

o afastamento de centros urbanos e já mantinham um significativo distanciamento 

georreferencial e social de seus vizinhos e da comunidade, visto que normalmente tal 

distanciamento acontece devido ao fato de residirem em propriedades rurais. Desta forma, 
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adentramos a um complicador maior e esse acirra o distanciamento social. A pandemia pelo 

COVID-19, que agrava este distanciamento e está causando também problemas de ordem 

psíquica e emocional, afetando não só a organização social coletiva destes grupos, mas 

também um sentimento de impotência e invisibilidade frente ao direito fundamental de ir e vir 

e a necessidade prudente contra o contágio do vírus.   

Justifica-se a temática desse trabalho na necessidade de visibilidade das mulheres do 

campo e de seu significado social, na medida em que a promoção e integração includente de 

suas atividades consolidam e fortalecem o papel das mulheres não só como donas de casa, 

mas representantes de uma narrativa feminina que exercem sua presença como artesãs, 

cozinheiras, influenciadoras de opiniões e do empoderamento financeiro. Porém é preciso 

romper barreiras com os elementos patriarcais somados também à difícil realidade do 

isolamento social.   

Com isso, surgem questões como: haverá ressignificação de tais perdas? Essas mulheres 

terão no isolamento condição de superação à esta situação? Quais motivadores podem fazer o 

Clube de Mães quando a necessidade de isolamento acabar? Para se pensar estas questões, 

utilizou-se de metodologia bibliográfica investigativa.  

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva refletir sobre as possíveis perdas e ruptura de vínculos criados 

pelos grupos de mulheres rurais diante da pandemia, como forma de impacto aos direitos 

sociais constituintes.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao falar em gênero, faz-se referência a um conceito construído nas últimas décadas 

pelas Ciências Sociais e com grande contribuição de grupos feministas para analisar a 

construção sócio histórica das identidades masculina e feminina. Esses discursos explicam a 

ordem estabelecida e a hierarquização da compreensão de homens, e o ser masculino e as 

mulheres e o ser feminino. Segundo Carrara; Heilborn, (2009, p.39) são sistemas de crenças 
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que especificam o que é característico de um e outro sexo e, a partir daí, determinam os 

direitos, os espaços, as atividades e as condutas próprias de cada sexo e nas relações de poder.  

No município de Centenário/RS, onde existe sete grupos de mulheres no meio rural, 

constituídos como clubes de mães, podemos perceber a construção e ressignificação do ser 

feminino nas mulheres do campo no município, uma vez que, segundo os registros das atas 

dos clubes de mãe na década de 1980, a nomenclatura já designava a exclusão de outras 

mulheres que não eram mães.  

Naquela época se entendia que era necessário possuir estes espaços para que estas 

mães pudessem ter um suporte, um local onde elas pudessem apreender coisas novas e que 

fossem estritamente interessantes para funcionalidade e servidão do lar.  Elementos como 

cuidar da casa, da limpeza, da culinária, até como ser uma mulher com habilidades manuais, 

em relação a desenvolvimento de artesanatos. Tudo isso para que as mulheres pudessem 

agregar mais conhecimento sobre estas atividades e poder cuidar da sua família da melhor 

maneira. (SENNA, FONSECA, 1995). 

Ao longo dos anos, movimentos sociais e políticos corroboraram para que outras 

pessoas pudessem participar, isto é, mulheres casadas, mas sem filhos, mulheres solteiras, que 

residiam ainda com os pais e assim ocorreu uma mudança na constituição do clube de mães 

em sua percepção e organização como espaço representativo para o ser feminino.  

Todavia, as mulheres do campo ao sair da realidade dos encontros do clube de mães, 

que normalmente são quinzenais, tornam para a realidade patriarcal tão conhecida por outras 

mulheres no Brasil. Percebemos uma particularidade nas relações de gênero e as mulheres do 

campo em Centenário/RS diante das políticas de extensão rural, que por vezes não representa 

a ruptura de um modelo pautado na concentração de renda ou na exclusão social, no 

empobrecimento da agricultura familiar e na concentração de decisões e poder nas mãos dos 

homens, mas busca realizar o enfrentamento a este modelo patriarcal e a pensar em estratégias 

de mudanças de comportamento social diante dos direitos já conquistados pelas mulheres nas 

lutas vivenciadas historicamente.  

Ou seja, esse enfrentamento se dá a partir do momento em que observa-se que o 

regime patriarcal se insere, por exemplo, no momento de decisão sobre o que fazer, seja em 

relação à propriedade, bens materiais e financeiros ou que tipo de técnicas adotarem para o 
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bom andamento das atividades agrícolas. Assim, os clubes de mães surgem como alternativas 

para pensar os direitos femininos diante de tais realidades vinculadas ao meio rural, para o 

resgate do papel da mulher não somente relacionado às suas funções matriarcais diante da 

sociedade (como cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos), mas resgatar a função do feminino 

diante da sociedade e o poder que estas mulheres têm para melhorar, modificar ou preservar 

as conquistas realizadas diante da estrutura predominante neste contexto.  

As atividades realizadas nos dias atuais nestes grupos mudaram significativamente. 

Elas estão relacionadas ao resgate das lutas femininas das mulheres rurais, das conquistas 

realizadas até o momento, da percepção e do estímulo ao pensar seus papéis sociais e, diante 

deles, seus direitos e deveres, a promover momentos de motivação e autoestima, a criar 

estratégias coletivas de enfrentamento das diversas violações de diretos das mulheres rurais, a 

estimular a capacidade criadora, intuitiva e criativa das habilidades sejam elas artesanais, 

culinárias ou artísticas, a desenvolver o espírito de coletividade e o quanto isto está inserido 

diretamente no cotidiano das famílias rurais a partir da percepção e da sensibilidade feminina.  

Porém, no cenário atual vivenciado por todos por causa da Pandemia do COVID-19, 

onde o isolamento social se faz necessário para a prevenção da saúde, percebe-se que estas 

mulheres estão sofrendo com a invisibilidade social que acaba por desencadear adoecimento 

de cunho emocional e de possível perda de suas identidades reconhecidas através destes 

grupos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Analisando a construção histórica dos grupos de mulheres rurais e verificando a 

situação vivenciada neste momento de pandemia, observa-se que os vínculos criados para e 

com estas mulheres está enfraquecido e com risco de perdas identidárias significativas. Esta 

percepção ocorre, pois com o isolamento social orientado pelas organizações de saúde, as 

atividades coletivas estão suspensas e assim as mulheres rurais, que já se sentem isoladas 

territorialmente, agora se encontram sem este vínculo social importante como referência de 

coletividade, de aproximação e de fortalecimento do papel da mulher rural na sociedade 

contemporânea.  
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É prudente mencionar que está sendo utilizada como ferramenta metodológica de 

trabalho da extensão rural a organização de grupos em aplicativos (principalmente whatsapp), 

visto que a disponibilidade e a acessibilidade à rede de internet está presente atualmente na 

vida da maioria das famílias rurais. Assim, são propostas atividades semanais com vídeos, 

fotos, áudios, pesquisas interativas com os grupos de mulheres para que estes distanciamentos 

sejam minimizados e para que possa se encontrar novas formas de apoio e de vinculação neste 

momento, resgatando o sentimento de pertencimento social.  
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AS OBRIGAÇÕES DAS NAÇÕES DE PROTEGER A POPULAÇÃO 

CARCERÁRIA EM ÉPOCA DE COVID-19 À LUZ DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

Antônio Lucas dos Santos da Mata31 

Daniel Tavares Pereira32 

Semiramys Fernandes Tomé33 

 

Palavras Chave: Obrigação de cuidar. População penitenciária. Direitos Humanos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A rápida difusão do COVID-19 (Corona virus desease 2019) levou diversos países a 

declararem estado de emergência pela gravidade e o impacto gerado na sociedade. Ainda, por 

conta de certas particularidades, existem certos grupos sociais que são mais vulneráveis aos 

efeitos da pandemia do que outros, como as comunidades indígenas, os sem-teto e a 

comunidade carcerária, uma vez que possuem maiores dificuldades de acesso ao mínimo 

necessário para cumprir com as medidas sanitárias de prevenção da doença.  

Assim, este estudo justifica-se pela necessária análise das medidas adotadas em relação 

a grupos vulneráveis, em particular a população carcerária, objetivando a salvaguarda deste 

grupo ante a pandemia do Corona Vírus, uma vez que se percebe uma problemática no atual 

contexto no que diz respeito a certo desinteresse dos governos de pensar em medidas eficazes 

para a proteção dos aprisionados, considerando ainda a existência das obrigações 

internacionais dos Estados advindas das normas de Direitos Humanos de proteger a 
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população carcerária durante o contexto de uma pandemia. Para tanto, far-se-á uso de uma 

metodologia exploratória, de natureza qualitativa, a partir da análise de instrumentos 

normativos, documentos, artigos científicos, entre outros.  

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva discutir acerca das principais medidas de proteção da comunidade 

carcerária contra o COVID-19, tendo os direitos humanos como um dos principais 

instrumentos dos quais advém a obrigação do Estado de proteger a população penitenciária.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A rápida difusão do COVID-19 na sociedade global tem afetado as dinâmicas sociais e 

econômicas em todos os países, considerando que, em razão das diferentes medidas de 

contenção e proteção da população, diversas atividades passaram a ser suspensas ou reduzidas 

(VIEIRA, C. M. et al. 2020). E nesse contexto criado pela pandemia, existem certos grupos 

que são socialmente considerados vulneráveis, tendo em vista suas condições pessoais, como 

os imigrantes, refugiados, indígenas, os presos, os idosos, pessoas com deficiência, dentre  

outros (VIEIRA, C. M. et al. 2020).  

Assim, tais agrupamentos sociais necessitam de uma maior atenção das autoridades 

governamentais, de modo a desenvolver instrumentos capazes de efetivamente aprimorar as 

condições de vida e a redução das chances de contaminação pela COVID-19, considerando as 

particularidades e as necessidades de cada grupo.  

 No caso da população penitenciária, um dos maiores problemas a se enfrentar dentro 

das prisões, ante a situação de crise sanitária advinda da pandemia do Corona vírus, diz 

respeito ao cumprimento de uma das recomendações básicas feitas pelas autoridades, qual 

seja, o distanciamento espacial. No caso do Brasil que possui um sistema carcerário que já 

atingiu há muito tempo os limites de capacidade, assim como outros pa íses, como os Estados 

Unidos da América, que possuem a maior população de presos do mundo, é possível 

vislumbrar a dificuldade de se assegurar um espaço seguro para todos os aprisionados, uma 
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vez que o problema de superlotação já era um fato a ser enfrentado pelas autoridades antes 

mesmo do início da pandemia34.  

 Nesta perspectiva, questiona-se acerca da garantia de direitos básicos, em especial, o 

direito a integridade física, à saúde e à vida, para a população carcerária no contexto de uma 

pandemia. Apesar do COVID-19 ter sido causa da declaração de estado de emergência 

sanitária em diversos países, isto não anula a força normativa dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, podendo, entretanto, haver a sua mitigação parcial a depender das circunstâncias, 

proporcionalidade e razoabilidade das medidas, como ocorre no caso do lockdown, em que há a 

limitação do direito de locomoção tendo em vista a necessidade de se manter as pessoas em 

casa.  

No caso dos direitos basilares dos aprisionados, dentre os quais se incluem os previstos 

nas Constituições, normas infraconstitucionais e de direito internacional, como os direitos 

humanos, não perdem sua eficácia durante o estado de emergência (GREGORY, B. 2020). 

Pelo contrário, passam a ser os parâmetros para a definição das medidas de proteção e 

contenção do COVID-19 nas unidades prisionais.  

 No caso do Brasil, por exemplo, às medidas adotadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça, através da recomendação nº 62/2020, objetivam a implementação de estratégias para a 

prevenção do COVID-19 no sistema penitenciário e socioeducativo. A título de 

exemplificação, o art. 9º prevê que os magistrados, que são responsáveis pela fiscalização de 

estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas, devem realizar um plano de medidas 

que venham a ser adotados na unidade, devendo conter, minimamente, os pontos elencados 

nos incisos do presente artigo, como o aumento da higienização dos espaços comuns, o 

fornecimento de medicamentos, dentre outros (BRASIL, 2020).  

 A proteção da população presidiária surge enquanto um dos reflexos da prerrogativa 

de punir do Estado, já que, considerando as finalidades da pena, o estabelecimento prisional 

deve ser um local de ressocialização, em que o responsável por garantir a pacificação e a 

higidez passa a ser o mesmo que possui o dever de punir àqueles que violaram os preceitos de 

convivência harmônica estabelecidos nas legislações penais. Estas obrigações advém de 

                                                                 

34 De acordo com os dados do Institute for Criminal Policy Research, a população carcerária dos Estados Unidos da 
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diferentes instrumentos normativos, como a Constituição Federal, a Lei de Execuções Penais, 

e as normas de direitos humanos, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

do qual o Brasil é signatário, o Corpo de Princípios para a proteção de todas as pessoas sob 

qualquer forma de detenção ou aprisionamento, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 

1988, e, também, os regramentos mínimos das Nações Unidas para o tratamento de presos, 

também conhecidos como Regras de Mandela.  

 Um caso prático de aplicação das obrigações Estatais de garantir a integridade física e 

psíquica dos aprisionados está no julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

Chinchilla Sandolva vs. Guatemala, de 2016. O presente julgado refere-se a situação de Maria 

Inés Chinchilla Sandoval, que foi sentenciada pelas autoridades da Guatemala à cumprir uma 

pena de 30 anos de prisão, mas que, em decorrência da ausência de cuidados médicos no 

estabelecimento prisional que estava, para realizar o acompanhamento adequado de suas 

condições de saúde, veio a falecer. No fim, a Corte argumentou pela obrigação do Estado de 

proteger a vida e a integridade física dos apenados, em alusão ao que ocorreu com Maria Inês 

(CIDH, 2016). 

Desse modo, tendo em vista a nova realidade introduzida por conta da pandemia do 

Corona vírus, o dever de cuidar do Estado em relação a população carcerária passa a ser 

vislumbrado com maior intensidade objetivando a garantia da dignidade humana dos presos, 

considerando ser este o responsável por garantir o mínimo existencial nos estabelecimentos 

prisionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A crise sanitária gerada pelo COVID-19 afetou as bases das dinâmicas sociais ao redor 

do mundo, e com maior intensidade os grupos vulneráveis, como a população carcerária. 

Assim, tendo em vista o breve estudo, conclui-se, preliminarmente, que os Estados possuem a 

obrigação e o dever de implementar estratégias de proteção da comunidade carcerária, que 

advém, além das normas nacionais, das normas de direitos humanos, como se viu no caso 

julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como o Estado é o responsável por 
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realizar a persecução criminal e aplicar as sanções, este também possui o dever de cuidar 

daqueles que foram presos, uma vez que agora, passam a estar sobre a tutela direta do Estado.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 31 de dezembro de 2019 foi diagnosticado, na província de Wuhan, na China, o 

primeiro caso de coronavírus (SARS-CoV2). O vírus alastrou-se rapidamente pelo continente 

asiático e, em menos de dois meses, atingiu países dos continentes europeu e africano, de 

forma voraz. 

Em fevereiro de 2020, a COVID-19 chamou a atenção do mundo pelo crescimento 

desenfreado do número de infectados e de mortos na Itália. Diante da caótica situação na 

Itália, que expôs a ineficiência da saúde mundial frente ao novo vírus, o Ministério da Saúde 

alterou a definição de caso suspeito no Brasil, para englobar pacientes que estiveram fora do 

país. Em março de 2020, a OMS declarou como pandemia o surto da COVID-19. Poucos dias 

após a declaração da OMS, foi confirmada a primeira morte no Brasil por COVID-19, em São 

Paulo.  

No Brasil, o vírus espalhou-se em pouco tempo pelos estados da federação e a 

transmissão logo tornou-se comunitária. Os governos federal e estaduais agiram no sentido de 

editar normas e formular propostas, a fim de conter o avanço da doença. O governo federal 

editou a Lei 13.979/20 que fixou medidas administrativas destinadas a orientar o Ministério da 

Saúde e os governantes dos estados e municípios no combate à pandemia em âmbito nacional.  
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As medidas adotadas, em sua maioria, restringiram direitos fundamentais de primeira 

geração, como: liberdade de locomoção (art. 5º, II e XV, CF/88), reunião (art. 5º, XVI, 

CF/88), e inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X e XII, CF/88), entre outros. No intuito de 

garantir a eficácia das medidas, a Portaria Interministerial 5, de 17/03/2020, estabeleceu, em 

seu art.3º, a possibilidade de responsabilização através da aplicação de sanções civis, 

administrativas e penais àqueles que infringissem as medidas estipuladas pelo governo. 

Com base nas orientações emitidas pelo governo federal, os estados iniciaram a adoção 

de medidas próprias para lidar com as diferentes realidades que o vírus ocasionou. O 

governador do Rio de Janeiro, por exemplo, apresentou o decreto 47.027, em 13 de abril de 

2020, decreto este que proibiu a visita a pacientes infectados, determinação que vai de 

encontro à legislação pátria que garante, no caso das parturientes e dos menores de idade, o 

direito a acompanhante em caso de internação (art. 19-J, da Lei 11.108/2005 - art.12, ECA). 

As ações dos governos geraram entraves políticos e sociais que terminaram levando a 

discussão de muitos destes assuntos ao Poder Judiciário, através da ADI 6341, da ADPF 672 e 

da SL 1309, entre outras. Estas, em sua maioria, discutiram justamente o objeto deste trabalho, 

qual seja se seria possível a restrição do direito fundamental de ir e vir para a proteção de 

outro direito fundamental, o direito à saúde. Ressalte-se que, para a realização do presente 

trabalho, foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica através: da análise da literatura 

sobre direitos fundamentais, tendo sido importantes as contribuições de  Alexandre de Moraes 

e Pedro Lenza; da análise dos julgados relacionados ao tema pelo Supremo Tribunal Federal e 

de matérias jornalísticas destinadas a ajudar a compor o panorama da pandemia da COVID-

19. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é verificar se a medida restritiva do direito 

fundamental de ir e vir adotada pela maioria dos estados durante a pandemia do coronavírus é 

inconstitucional, ou se, ao contrário, a medida seria constitucional, uma vez que viria 

alicerçada em outro direito fundamental também constitucionalmente garantido, o direito à 

saúde. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diante da pandemia da COVID-19, a discussão acerca do choque entre direitos 

fundamentais, no caso o direito de ir e vir e o direito à saúde, voltou à tona e, para resolvê -la, é 

preciso conhecer os direitos fundamentais, sua classificação, suas gerações, para que  seja 

possível, através da técnica da ponderação, verificar qual princípio deve prevalecer sobre o 

outro. 

Os direitos fundamentais são um conjunto de valores objetivos básicos e fins diretivos 

da ação dos Poderes, além de agregarem também as garantias negativas dos interesses 

individuais. Ressalte-se que o entendimento atual do tema pela doutrina e pelo guardião da 

Constituição, o Supremo Tribunal Federal (STF), vê como direitos fundamentais não apenas 

aqueles que estão expressamente dispostos na CF/88, mas também todos aqueles que podem 

ser implicitamente deduzidos. 

Quanto à classificação dos direitos fundamentais, a Teoria do Status de Jellinek 

estabelece que estes seriam divididos em três grupos: direitos de participação, direitos 

prestacionais e direitos de defesa. Os direitos de participação são aqueles que garantem a 

participação dos cidadãos na vontade política da comunidade; já os direitos prestacionais são 

aqueles que impõem ao Estado um dever, seja na proteção de bens jurídicos tutelados, seja na 

promoção de condições para fruição dos bens; por fim, os direitos de defesa são aqueles 

destinados ao controle do Estado, a fim de garantir que este não interfira na autonomia dos 

seus cidadãos. 

Quanto às gerações, a doutrina estabelece que existem, hoje, três gerações ou, ainda, 

quatro gerações. Os direitos de primeira geração são aqueles que refletem a ânsia pela não 

interferência do Estado na intimidade dos indivíduos. Os direitos de segunda geração são 

aqueles que obrigam o Estado, tornando-o responsável pela garantia de uma vida digna para o 

cidadão. Os direitos de terceira geração estão relacionados ao progresso e ao desenvolvimento, 

assim como à proteção de grupos vulneráveis e ao meio ambiente. Por fim, os direitos de 

quarta geração são aqueles que advêm dos direitos da bioética e da informática. 

Estabelecidas as definições devidas, é imperioso para o presente trabalho tratar de uma 

das principais características dos direitos fundamentais, a sua relatividade, ou seja, os 
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princípios fundamentais não possuem caráter absoluto, conforme afirma o ministro Alexandre 

de Moraes em sua obra: ―os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição 

Federal não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos 

igualmente consagrados pela carta magna (princípio da relatividade)‖(MORAES:2003, p.61). 

Essa característica permite que, em caso de choque entre princípios, seja avaliado qual aquele 

que deve prevalecer no caso concreto e, por isso, foi utilizada na análise realizada neste 

trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se viu, o presente trabalho discutiu, através da revisão bibliográfica, um tema 

que se tornou amplamente abordado durante a pandemia da COVID-19 no Brasil, a saber: se 

medida restritiva imposta ao direito fundamental de ir e vir, adotada pela maioria dos estados 

durante a pandemia do coronavírus, é inconstitucional ou se, ao contrário, esta medida seria 

constitucional, posto que, viria alicerçada em outro direito fundamental, também 

constitucionalmente garantido, o direito à saúde. 

O estudo empreendido permitiu concluir que não há direito fundamental absoluto, 

podendo o rol de direitos fundamentais ser alvo de limitações, desde que as medidas de 

restrição venham respaldadas por três importantes elementos: a necessidade, a adequação e a 

proporcionalidade, em sentido estrito. Neste aspecto, este trabalho permitiu verificar que as 

medidas restritivas impostas e que atingiam o direito de ir e vir tinham como finalidade 

proteger outro direito fundamental, a saúde, que é direito social, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196), direito este que impõe ao Estado um dever que 

está intimamente vinculado ao direito à vida e aos objetivos da justiça social, devendo, 

portanto, prevalecer neste momento. 

Conclui-se, desta forma, que as medidas restritivas impostas são constitucionais, uma 

vez que foram propostas de forma lícita e para um propósito legítimo, sendo, além disso, 

proporcionais, inclusive na consideração de seu impacto. 

 Desta forma, torna-se evidente que o Estado não apenas pode, mas, ao contrário, 

deve agir no sentido de tomar todas as medidas necessárias à preservação de seu povo. Assim, 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

81 

no presente caso, a análise da situação concreta aponta que, diante da colisão desses 

princípios, é plenamente constitucional a limitação do direito de ir e vir em prol da proteção 

de outro direito fundamental, o direito à saúde, visto que este traz consigo o interesse da 

coletividade. 

Portanto, conforme se viu, as medidas restritivas foram adequadas e destinadas à 

preservação do direito fundamental à saúde e, consequentemente, à vida, direitos da 

coletividade e que possuem preferência no caso concreto frente ao direito de ir e vir.    
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OS SENTIDOS DA UBERIZAÇÃO DO TRABALHO EM TEMPOS DE 

COVID-19 E OS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Beatriz de Mello36 

Vitor Hugo Bueno Fogaça37 

 

Palavras Chave: Uberização; subordinação jurídica; salário; habitualidade; saúde mental.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As relações modernas de trabalho, no transcorrer das décadas, constituíram-se como 

condicionantes capazes de impactar diretamente na saúde dos trabalhadores. As mudanças nos 

regimes de regulamentação das relações trabalhistas podem proporcionar danos àqueles que 

encontram na ordem jurídico-laboral o seu único campo de proteção e superação de 

desigualdades econômicas e processuais. O advento da pandemia mundial da COVID-19 pode 

se mostrar como um potencializador na conjuntura de sofrimento mental da comunidade 

laboral. Assim, assume-se como problemática verificar os possíveis impactos do novo 

paradigma laboral que adveio após 2017 – o qual se nominará neste estudo como 

―uberização‖ - no processo de adoecimento mental de trabalhadores em tempos de 

isolamento social.  

Apresenta-se, como hipótese, que tal conjuntura laboral constituir-se-á como 

potencializadora do sofrimento psíquico dos trabalhadores, em um cenário de necessário 

distanciamento social em decorrência da pandemia da COVID-19. Metodologicamente trata-

se de uma pesquisa constituída por objetivos exploratórios, com abordagem qualitativa, 

desenvolvida por meio do método dialético. 
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OBJETIVOS 

Como objetivo geral, busca-se compreender a existência de um novo paradigma laboral 

no Brasil após 2017, denominado ―uberização‖, bem como indicar seus potenciais impactos 

no adoecimento mental de trabalhadores em tempos de isolamento social. Apresenta como 

objetivos específicos tecer considerações acerca da pandemia da COVID-19; compreender a 

relação entre condicionantes sociais e o adoecer mental; e analisar o paradigma laboral que se 

estabeleceu no Estado Brasileiro a partir de 2017.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A partir do início do ano de 2020, verificou-se o desenvolvimento de uma crise 

multifacetária global em decorrência do surgimento do vírus SARS-CoV-2, causador da 

patologia COVID-19. Em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reconheceu a circulação do referido vírus (LANA et al., 2020) e diante de sua célere 

disseminação, em 30 de janeiro de 2020, passou a considerar a COVID-19 como Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional, e, em 11 de março de 2020, reconheceu-a 

como uma pandemia (OPAS, 2020).  

Diante da inexistência de vacinas e tratamentos, medidas não farmacológicas, como o 

distanciamento social, vêm sido adotadas, de modo a minimizar a oportunidade de contágio, 

reduzindo o número de casos, e a sobrecarga nos sistemas de saúde (OPAS, 2020).  

Ocorre que, no processo saúde-doença, o afastamento social tem o condão de constituir-

se como uma força desestabilizadora da saúde mental. Seligmann-Silva (2011) pontua que 

existem condicionantes sociais, econômicas e políticas que influenciam no adoecer, as  quais 

tanto podem contribuir quanto fragilizar o bem-estar dos indivíduos. Assim, adoecer 

configura-se como um processo contínuo, que se desenvolve ao longo do tempo, no qual 

entram em conflito forças consideradas vitais e desestabilizadoras.  

Inúmeros são os fatores que influem no referido processo: genéticos, escolhas 

comportamentais, a existência de relações sociais e comunitárias, as condições individuais de 

vida, relacionadas ao acesso à educação, habitação, trabalho, saúde, etc., e as condições gerais  - 

macroeconômicas, sociais, ambientais e culturais (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007)  
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É a partir desse contexto que se verifica que a necessidade de afastamento social, em 

decorrência da pandemia, pode criar uma conjuntura de sofrimento psíquico. Ponderam 

Usher, Bhullar e Jackson (2020) que as pessoas se veem forçadas a se separar de seus 

familiares, amigos, trabalho, rotina diária, o que pode ensejar quadros psicopatológicos, em 

especial aos que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, como pelas baixas 

condições econômicas, idade, etc. Diante do que se expôs, verifica -se que não obstante o 

isolamento social imponha-se como estratégia necessária para combater a disseminação do 

COVID-19, é necessário atentar-se para os males que o isolamento pode causar.  

Nesse viés, e considerando o trabalho como uma instância social que tem o condão de 

influir no bem-estar mental, a depender do como o labor se estrutura, o trabalhador pode 

emergir como uma figura vulnerável ao sofrimento psíquico. Nesse sentido, merecem 

destaque as observações de Christophe Dejours e Florence Bègue (2010, p. 28-29):  

 

[...] privação de trabalho, a demissão, o desemprego de longa duração 
aumentam consideravelmente o risco de descompensação psicopatológica, 
expressa por alcoolismo, toxicomania, depressão, violência, suicídio etc. [...] 
De fato, algumas formas de organização do trabalho têm a capacidade de 
fragilizar a maioria dos indivíduos, favorecendo as descompensações.  

 

Na conjuntura laboral brasileira, tem-se que a Lei 13.467/2017 promoveu uma ampla 

reforma em normas de direito do trabalho na ordem jurídica brasileira, alterando-se uma série 

de dispositivos que regulavam a relação empregado-empregador desde a década de 1930.  

Como alegoria do fenômeno a ser descrito, e com a finalidade eminentemente ilustrativa 

da concepção ora adotada, remete-se o texto à figura do aplicativo de transportes Uber. O 

referido serviço cadastra motoristas sem formação específica em um grande banco de dados, 

bastando contar como ferramentas de trabalho de um carro e um celular com acesso à 

Internet, correndo tais instrumentos por conta exclusiva do operário.  

Nessa relação triangular – passageiro, empresa de aplicativo e motorista – o primeiro 

contrata o serviço de transporte por meio de uma tecnologia oferecida pela segunda, para um 

serviço realizado por meio da força de trabalho empregada pelo terceiro, remunerando-se este 

e proporcionando àquela um lucro diretamente descontado daquilo que será recebido pelo 

trabalhador. Nesse aspecto, utiliza-se a concepção de ―uberização‖ para delinear um processo 
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por meio do qual motoristas sem contrato de trabalho, sem direitos vinculados ao seu labor, 

sem qualificação específica para o exercício da ocupação contratada e pagadores de percentual 

expressivo sobre cada corrida à empresa, colocam-se em uma condição de subtrabalho que, 

protegido pela quase-irretocável autonomia das vontades, afasta-se do direito do trabalho para 

situar-se na disciplina privatista do direito dos contratos.  

Isso posto, é possível afirmar que diante da pandemia da COVID-19 e da necessidade de 

distanciamento social, circunstâncias que podem ocasionar sofrimento psíquico, o trabalhador 

emerge como uma figura em situação de vulnerabilidade, com a tendência de desenvolver um 

adoecimento mental agravado, na medida em que o novo paradigma laboral que se instalou no 

país a partir de 2017 é marcado pela precarização da organização do trabalho, com a derrocada 

de direitos de classe operária, conjuntura que, por si só, impacta negativamente a saúde 

mental.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a promulgação da Lei 13.467/2017, verificou-se uma ampla reforma nas normas 

que regulam as relações laborais no Estado Brasileiro, marcando o início de um novo 

paradigma, caracterizado por um processo denominado de ―uberização‖ das relações 

trabalhistas. Destaca-se que, na lógica do Uber, os motoristas não possuem qualquer contrato 

de trabalho, exigência de qualificação para exercício da ocupação, ou direitos vinculados ao 

labor. Tem-se, assim, um contexto de precarização do mundo do trabalho, marcado por um 

retrocesso na garantia de direitos trabalhistas, e, portanto, uma conjuntura com o condão de 

causar sofrimentos mentais.  

 Outrossim, o início de 2020 foi marcado pelo advento da pandemia da COVID-19, 

com consequências inimagináveis a toda a sociedade global, sendo necessário, para conter a 

disseminação da patologia, medidas de distanciamento social, as quais, por sua vez, também 

impactam negativamente na psiquê dos indivíduos.  Em vista do exposto, percebe-se que os 

―novos trabalhadores‖ se encontram em uma situação de vulnerabilidade prévia, dada a 

precarização de suas relações trabalhistas, o que potencializa os impactos negativos à saúde 

mental que o isolamento social, decorrente da pandemia, pode vir a acarretar.  
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DIREITO A TRATAMENTOS IGUALITÁRIO DIANTE DA 

PANDEMIA: UMA ANÁLISE SOCIOJURÍDICA DA CRISE DA 

COVID-19 

 

Rogério Monte Santo 38 

 

Palavras-chaves: Direitos Fundamentais; Dignidade da Pessoa Humana; Direito à Saúde, 

Pandemia, Igualdade.  

 

OBJETIVOS 

 

O presente estudo busca analisar o aspecto jurídico e social da situação do Brasil na 

pandemia do Coronavírus, onde fatos já vivenciados por outros países, demonstraram a 

necessidade de medidas urgentes e necessárias na saúde pública. Itália, Espanha, China, 

Estados Unidos, entre outros, nos apresentam números de casos e mortes por eles 

experimentados durante a pandemia. Podemos dizer que estas experiências sinalizam formas 

de enfrentamento da problemática, onde medidas mínimas devem ser adotadas pelo nosso 

sistema de saúde, para que o Estado seja resiliente. Essas ações, caso não sejam 

implementadas em tempo, trarão inúmeras consequências drásticas e várias vidas serão 

perdidas. Tal fato poderá atingir direitos fundamentais como o da saúde que, 

indissociavelmente está ligado ao direito à vida. Neste sentido,  buscaremos identificar normas 

constitucionais relativas ao tema, além de procurar trazer a visão global normativa referente à 

estas circunstâncias, no que se refere ao direito das pessoas à saúde, diante da pandemia da 

Covid-19, onde iremos verificar os deveres e responsabilidades do Estado em buscar mitigar 

os impactos já conhecidos da pandemia. 
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ABORDAGEM TEÓRICA  

 

A questão envolvendo o direito fundamental à saúde, é uma garantia não só descrita 

em nossa Constituição Federal de 1988, mas também uma regra prevista na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

A organização Mundial de Saúde (OMS) ao declarar o coronavírus uma pandemia em 

março de 2020, já buscou alertar o mundo da imensa gravidade e das consequências que 

seriam causadas. Muitos países não se preocuparam com o que estaria por vir e não agiram 

rápido para conter o avanço do vírus. Na Espanha e na Itália os efeitos foram dramáticos, 

assim também foi com os Estados Unidos. Todos esses países sofreram por não agirem 

rapidamente, onde o sistema de saúde, em colapso, gerou a necessidade de médicos terem que 

escolher, quem iria continuar recebendo um tratamento com maiores chances de sobreviver e 

quem iria ficar de fora e acabar geralmente morrendo pela falta de um tratamento adequado. 

Em países como, Alemanha e Nova Zelândia, onde as ações foram rápidas, as consequências 

foram menores.  

Devido ao fato de a ciência estar na busca da melhor maneira de tratar a doença, o 

isolamento tem sido, até o momento, uma das medidas mais recomendadas pelos agentes de 

saúde, sendo adotada no mundo, além de testes em massa da população. Outra questão que 

nos mostra ser muito clara, é que a evolução da doença, causada pelo vírus, produz 

consequências graves respiratórias, o que leva a inúmeras pessoas precisarem de respiradores – 

ventiladores mecânicos, são equipamentos de oxigenação para auxiliar na perda de capacidade 

pulmonar causada pela doença. A partir destes dados, é factível identificar quais medidas 

essenciais para mitigar os impactos da crise da pandemia na saúde que devem ser adotadas. 

Pois bem, essas medidas que possuem o objetivo de salvar o máximo de vidas possível são 

ações opcionais para o Estado? Como deve se comportar o Estado diante deste cenário sem 

que os direitos fundamentais sejam atingidos? Qual a responsabilidade do Estado em casos 

nos quais pessoas venham a ir a óbito por falta de equipamento hospitalar? O Estado possui o 

dever de evitar que vidas sejam escolhidas no sistema de saúde? 

As ações do Estado para evitar os impactos da pandemia não são ações opcionais, 

em verdade, é um dever do Estado garantir o acesso a saúde para todos e assim salvar vidas, é 
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o que nossa constituição federal de 1988 nos garante. A vida é nosso bem maior, não existe 

nada a se ponderar a respeito dela, logo, nem mesmo a economia do país poderia vir a ser uma 

forma de ponderação. Nos referimos a isso de maneira inicial, pois, no que se refere às 

medidas de isolamento ou qualquer outra medida que venha a impedir que mais pessoas 

venham a óbito em função do vírus, certamente existem alguns limites a respeito disso, mas, 

em um primeiro olhar, não devemos privilegiar a economia em relação à vida. Sendo assim, 

seria de fundamental importância que medidas preventivas de saúde e medidas curativas de 

saúde sejam adotadas, ou seja, tais conceitos nos remetem ao status positivus libertatis 

(FERNANDES, 2017), prestações positivas e igualitárias do Estado, com conexão ao mínimo 

existencial, que deverá ser efetivado, no caso em análise, focando nos direitos fundamentais de 

receber prestações positivas na área de saúde pública, entre elas a previsão de proteção estatal 

com ligação ao status positivus socialis (direito social de maneira direta), proteção dos direitos 

sociais, cura da existência (TORRES, 1989), visando também a proteção dos menos 

favorecidos. Vale lembrar que a lei 8.080/1990, dispõe em seu artigo. 2º que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício, corroborando com nossa Constituição e com a Declaração dos Direitos 

Humanos. 

Para que o Estado não ultrapasse as limitações nocivas à vida, será necessária ações 

efetivas como as de incentivo à produção de ventiladores mecânicos, injetando recursos para 

isso, sem que se dependa de uma produção de outros países, investimento forte na ciência, 

busca por vacinas e tratamentos de eficácia, enfim, medidas de suma importância que devem 

ser coordenadas pelos gestores públicos com a máxima do princípio da eficiência 

constitucional.  

Cumpre lembrar que o Governante somente mantém sua legitimidade demonstrando 

igual consideração pelo destino de todas as pessoas (DWORKIN, 2014). O Estado deixando 

de agir, ou mesmo agindo em desacordo com a realidade sabida, agirá contra seus cidadãos, 

fazendo com que inúmeras pessoas sejam atingidas pela morte.  

Essa pandemia, gerou discórdia entre governantes do Brasil, o chefe do executivo 

federal e diversos governadores e prefeitos entraram em um debate conflituoso sobre a 

política de isolamento, medida que visa retardar a evolução da doença, para que justamente 
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seja gerado tempo suficiente para que o serviço público de saúde se prepare para a doença que 

atingirá milhões de pessoas em nosso país em um espaço curto de tempo, essa discussão 

precisa ser melhor entendida, ou seja, a necessidade do isolamento. É importante buscar fatos 

e estudos a respeito dessas ações para entender sua real eficácia, a Unicamp fez um estudo 

recentemente em que demonstrando o número de pessoas que estão sendo salvas com as 

medidas de isolamento diariamente. Total de vidas salvas por dia no Brasil, segundo a pesquisa 

(UNICAMP, 2020), seria 247 (duzentas e quarenta e sete) pessoas por dia em 14/05, 

progredindo diariamente até que no dia 27/05/2020, estariam sendo 2998 (duas mil 

novecentos e noventa e oito) pessoas por dia sendo salvas, com a política de isolamento, essa 

atitude demonstra ser uma forma de mitigar progressivamente as mortes, fazendo com que se 

ganhe tempo para o aparelhamento da rede pública de saúde. 

Nós não podemos esquecer que consagramos o princípio da igualdade em nossa 

Constituição Federal de 1988, onde, ao que se refere à saúde, todos devem receber um 

tratamento igual, logo, mesmo que o Estado não venha a atingir plenamente este princípio, em 

função da reserva do possível, na realidade das limitações financeiras, deve ele buscar, no 

momento de uma pandemia, respeito ao direito de um tratamento igualitário, limitando suas 

condutas políticas  que sejam nocivas a vida social. Vale lembrar que estamos em um país em 

que a desigualdade não é só social, mas também fiscal, por aqui, os que mais pagam impostos 

proporcionalmente são os menos favorecidos de recursos, onde existe uma carga tributária 

extremamente pesada sobre o consumo, logo, temos uma população extremamente vulnerável 

que custeia fortemente o Estado, assim sendo, existe não só um dever legal de aplicação de 

recursos para a rede de saúde, mas também um dever moral.  

 

CONCLUSÕES  

 

A pandemia da covid-19 nos trouxe uma nova realidade, na qual estamos 

vivenciando algo extremamente grave que trará consequências semelhantes ou piores que uma 

guerra, algo realmente assustador e que de fato requer uma ação de muita seriedade e 

responsabilidade pelas autoridades brasileiras. Estamos diante de uma circunstância em que os 

direitos fundamentais estão sofrendo ameaças concretas, onde as máximas principiológicas 
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constitucionais precisam ser aplicadas com todo o vigor possível. A seriedade da pandemia 

requer condutas isentas de ideais políticos e que visem apenas a busca por salvar vidas. O 

Estado, apesar de ser uma instituição política, está a serviço da coletividade (CARVALHO, 

2017), onde as suas ações e omissões estão pautadas pelo princípio da eficiência, requerendo 

assim, uma atuação de elevada qualidade e melhor técnica possível, ao que se remete ao 

princípio  da moralidade, devendo agir de maneira correta na gestão das verbas públicas, e 

respeito ao princípio da Juridicidade, onde o conjunto de regras e princípios sejam observados 

para que o fim maior seja alcançado. 

Certamente a economia sofrerá graves consequências financeiras, devido as políticas 

de isolamento, esse fato não deve ser esquecido, ou seja, não devemos ignorar a realidade, as 

soluções ideais nem sempre combinam com os fatos reais, entretanto, existem diversos 

mecanismos que podem ser utilizados na busca de mitigar esses efeitos, onde as consequências 

sejam as menos gravosas possíveis. O momento é de buscarmos lucidez e um constante 

aprimoramento, sobretudo na busca de soluções cientificas. A ciência está engajada em buscar 

a cura e a vacina contra o vírus, enquanto isso, os responsáveis pela gestão governamental 

devem agir para se evitar o colapso da saúde.  É evidente que não será nada fácil para o Brasil 

enfrentar a crise que será gerada com os efeitos colaterais da pandemia e das consequentes 

medidas de isolamento, mas salvar vidas, e não só de mais novos ou mais velhos ou apenas de 

uma camada da sociedade, mais sim ao máximo que se puder, é um dever, ético, moral e 

jurídico. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROSO, Luís Roberto.  Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 2ª ed. – São 

Paulo: editora Saraiva, 2010. 

 

BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo  – 31ª. ed. rev., atual. 

e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. 

 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

92 

DWORKIN, Ronald. A Raposa e o Porco-Espinho, Justiça e Valor (Justice For Hedgehogs), 

por Harvard University Press, 2011, Ed. Martins Fontes, 2014, p. 4-5. 

 

MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional, 1ª ed. – São Paulo: editora Revista dos 

Tribunais, 2017. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 7ª ed. – Rio de 

Janeiro. Forense; São Paulo: Método, 2019. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise, Porto Alegre: editora Livraria do 

Advogado, 1999. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Perspectivas e Possibilidades 

de Concretização dos Direitos Fundamentais-, Novos Estudos Jurídicos - Volume 8 - Nº 2 - 

p.257-301, maio/ago. 2003. 

 

SARMENTO, Daniel. O Mínimo Existencial, Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4. 

ISSN 2317-7721.-pp.1644-1689. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.Php/rdc/ 

article/view/26034. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais, Revista de 

Direito Administrativo, FGV,  1989.  Disponível em : http: 

//bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46113.p.39-41. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.Php/rdc/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.Php/rdc/


Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

93 

CARTA REGULATÓRIA - INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA 

ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO ENTRE AS AGÊNCIAS 

REGULADORAS E O CONCESSIONÁRIO 

 

Washington Luiz de Souza Monteiro39 

 

Palavras-chave: Agências Reguladoras; regulação; carta regulatória; instrumento normativo; 

mitigação de assimetrias. 

 

OBJETIVO 

 

 A motivação para o desenvolvimento deste artigo é a constatação de que existem 

lacunas no arcabouço legal, dentro do incipiente processo regulatório brasileiro.  

 A justificativa que aponta para a presente pesquisa é a busca de meios, elementos e 

ferramentas que possam contribuir para a garantia da informação de forma disponível, pronta, 

completa e à tempo e que, por consequência, proporcione a satisfação das partes e permita a 

prestação do serviço ao público de qualidade e eficiente. Foi nesta direção que, se identificou, 

dentro do processo normativo da Arbitragem, práticas que poderiam ser extrapoladas para o 

processo normativo regulatório. Como a Arbitragem é um processo rápido de resolução de 

divergências, a expectativa de se encontrar soluções aplicáveis à regulação, veio de forma 

automática, principalmente, a partir da leitura do artigo 22, da Lei de Arbitragem.  Para iniciar 

esse processo de mudança, o referido dispositivo legal, já mostra indícios de e lementos que 

poderiam ser aplicáveis e úteis, para a agilização do processo decisório das Agências 

Reguladoras.  Essa rapidez pretendida, se mostrou vital, quando se analisa a falta de cobertura 

de saneamento básico, necessidade básica para debelar a pandemia em curso. 
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em Engenharia Mecânica pela Universidade Gama Filho e, atualmente, pesquisador mestrando em  Direito 

Econômico e Desenvolvimento da Universidade Cândido Mendes; wmbrasil@gbl.com .br,  < 

http://lattes.cnpq.br/4287138385976834>. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

1.  SIMILARIDADES ENTRE OS SISTEMAS REGULATÓRIOS E ARBITRAL 

 

 Dentre os pontos que guardam convergência entre as duas áreas, os dois mais 

importantes são: a celeridade, por evitar a disputa através da via judicial e a qual idade das 

decisões, em face da especificidade daqueles que instruem os dois processos decisórios. O viés 

técnico requerido em ambas as áreas, é fator primordial para que o objetivo que estas 

perseguem, isto é, a solução de controvérsias e disputas no âmbito extrajudicial, de maneira 

veloz e simples, se perfaça. Pereira (2014) reforça a ideia quando afirma que: "...A atividade de 

regulação se apresenta como grande desafio para a Administração Pública...". É um processo 

que envolve a análise e o diagnóstico dos problemas, o estudo de possibilidades de atuação e 

fundamentação das decisões tomadas, em matérias de grande exigência técnica...". Da  mesma  

forma,  em  relação  a  Arbitragem,  Teixeira   disponibiliza, através do artigo de Luciano 

Benetti Timm, no item 4.2, subtítulo " Especialização dos árbitros:  menor  assimetria  

informacional",  outros    elementos  em  que  a  Regulação  e a Arbitragem se encontram: 

"...Como se sabe, disputas comerciais podem mostrar-se altamente técnicas e complexas ... 

podem depender largamente da correta compreensão do funcionamento e da dinâmica do 

mercado afetado ... para uma resolução satisfatória da controvérsia... ".  

 

1.1- ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES 

 

 Os. processos de mediação, conciliação e arbitragem e muitos outros processos 

decisórios, possuem semelhanças com a regulação. O que os unem de forma incontestável, é 

que um dos maiores obstáculos para uma decisão equilibrada e justa, é a assimetria das 

informações. 
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1.2- ESSENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO 

  

A informação deve estar sempre disponibilizada, tanto para o processo arbitral, quanto 

para o processo regulatório e é essencial para: a) Qualidade das Decisões - as decisões de 

maneira geral são melhor escolhidas, delineadas e implementadas quanto maior o grau de 

informações organizadas, que estejam à disposição daqueles que estudarão o problema. b) 

Efetividade de Decisões - o entendimento de como usar as informações para torná-las 

efetivas, isto é, para que funcionem, para que as decisões tomadas sejam adequadas a sanar o 

problema. De Bragança,  discorre  sobre  ganhos  de  produtividade  e  um  dos componentes 

citado por ele é GET (ganho de eficiência técnica) e cita: "... Dois importantes objetivos dos  

sistemas regulatórios modernos consistem em i) gerar os incentivos necessários para que a 

firma regulada seja a mais produtiva (ou eficiente) durante o período responsável pela 

prestação de serviço...". c)  Celeridade de Decisões - o sistema arbitral foi criado para 

agilizar resolução de conflitos e litígios de forma extrajudicial entre empresas e, na mesma 

direção, o processo regulatório também foi criado para a mesma finalidade, mas no âmbito 

tripartite, qual seja, arbitrar conflitos e litígios entre o Poder Concedente, a Concessionário e o 

usuário do serviço público.  

 

2.  CARTA ARBITRAL 

 

 Destaca-se, no trecho do artigo de Andrade (2016), que comenta a introdução do 

direito Arbitral, dentro do CPC, ferramentas legais que podem ser úteis à regulação: 

 

O árbitro solicitará a cooperação do Judiciário, por meio da carta arbitral, 
quando for necessária a prática de um ato de força ou a determinação do 
cumprimento coercitivo da decisão arbitral. A solicitação de cooperação 
também poderá ter por objeto a imposição de medida coercitiva para o 
cumprimento de quaisquer medidas de urgência concedidas pelo árbitro, e 
não apenas a  efetivação da tutela antecipada, como poderia induzir a 
interpretação literal da parte final do inciso IV do art. 237 do NCPC. 

 

3. CARTA REGULATÓRIA 

 

 Desta forma, é que proponho a inserção da CARTA REGULATÓRIA, nos moldes da 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894618/inciso-iv-do-artigo-237-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894626/artigo-237-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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Carta Arbitral utilizada pelos juízes arbitrais. para acelerar o processo decisório regulatório. 

Defendo esta posição por viver o ambiente regulatório e,  por muitas vezes, sentir grande 

frustração por não poder resolver rápido, com qualidade, com efetividade, os problemas que 

caem sobre a minha mesa, por falta de base legal. As Concessionárias, muitas vezes, 

procrastinam ou não fornecem informações. Fica-se  preso, a arcaico sistema decisório, que 

não  permite ao regulador, dar a solução que o usuário deseja. É nessa toada, que insisto ser 

necessária a introdução da CARTA REGULATÓRIA, no arcabouço regulatório, 

analogamente à Carta Arbitral.  

 
CONCLUSÃO 
 

A inclusão da CARTA REGULATÓRIA, nos moldes da carta arbitral, contribuiria de 

forma ampla, para a ágil implementação de decisões regulatórias. Esta modernização 

regulatória proposta, tem o objetivo de resgatar a justiça para as decisões de Estado, com a 

mitigação do Princípio da Legalidade, quando este é confrontado com outros Princípios 

Constitucionais e Direitos emanados pela Constituição Brasileira, tão imprescindíveis quanto 

este, tais como: o Direito da Dignidade da Pessoa Humana, tão atrelada à questões de saúde e, 

consequentemente, saneamento básico, e à questões como poluição, atreladas a mudança da 

matriz energética nacional; o Direito ao Trabalho, atrelado ao ir e vir dos transportes urbanos, 

e da boa conservação das vias de transporte, como estradas, portos, aeroportos. Em suma, a 

flexibilização das regras do Direito Regulatório, principalmente por ser um Direito Híbrido, 

onde questões de Direito Público se entrelaçam com questões de Direito Privado, e onde as 

questões mais caras, à   vida  humana,  são  reguladas  pelas Agências  Reguladoras, que  tem o  

compromisso  e a missão de  garantir  a boa prestação do serviço público para a população e 

que, por esta razão, não tem a permissão para não darem certo. 
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CARCERÁRIA NA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

 

Bárbara Rocha Moratti40 

Fernanda Franklin Seixas Arakaki41 

Vítor Oliveira Rubio Rodrigues42 

 

Palavras-chave: População carcerária; Direitos humanos; Dignidade humana; Coronavírus; 

Pandemia;  

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 

2020, entendeu-se que, o surto da doença causada pelo COVID-19 constitui uma Emergência 

de Saúde Pública de importância internacional, considerando a COVID-19 como uma 

pandemia. 

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 varia de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios, conforme dados da OMS. Nesse sentido, os ambientes 

super populosos, mal ventilados e com iluminação solar limitada, como observado na maioria 

das prisões, cadeias públicas e delegacias de polícia, são particularmente favoráveis à 

disseminação de doenças respiratórias, tal como a COVID -19, acentuando uma série de 

complexidades desumanas, tais como a carência de acesso à saúde, a água e alimentos, além de 

produtos de higiene pessoal, conforme dito em carta endereçado ao Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

Nesta perspectiva, as recomendações da OMS são para evitar aglomerações e contato 

pessoal, higienização das mãos e das superfícies às quais as pessoas têm acesso, manutenção 

da ventilação dos ambientes, atendimento imediato daqueles que apresentam os sintomas e o 

seu isolamento. (OPAS/OMS, online, 2020) 
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Constata-se, desta forma, que a realidade carcerária no Brasil é justamente o oposto, e 

está referida na terceira maior população carcerária do mundo com mais de 750 mil presos. 

Com base no Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a Rede de Observatórios da 

Segurança destaca que a proporção de presos acima das vagas disponíveis varia em cada 

estado. Ceará e Pernambuco parecem liderar a superlotação. Ceará tem 173% a mais, 

Pernambuco, 172%. Rio de Janeiro está com 70% de presos acima das vagas disponíveis. 

Além do mais, vale ressaltar que quase metade dessa população é composta por pessoas que 

não foram sequer julgadas. (DEPEN, online, 2017) 

Destaca-se que, a suprema corte brasileira, antes mesmo de qualquer crise sanitária, 

mais precisamente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 (ADPF 

347), em 2015, reconheceu que o sistema prisional está cercado de inconstitucionalidades, 

como a ausência de dignidade humana e acesso à saúde básica. Afirmando na decisão a 

ineficiência da prisão para solucionar problemas sociais de menor gravidade, além da 

necessidade de garantir a observância a direitos fundamentais dos presos.  

Diante a crise sanitária, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão competente para 

exercer o controle de atos administrativos do Poder Judiciário, edita  a recomendação nº 62, 

de 17 de março de 2020. Tal recomendação, em vista as peculiaridades apresentadas pelo 

sistema prisional, apresenta aos tribunais, medidas um pouco mais humanas ao enfrentamento 

da pandemia pela população carcerária, apesar de não solucionar uma situação que há anos se 

arrasta pelo país. 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as medidas tomadas nos centros 

prisionais para a garantia da dignidade humana, do direito à vida e da saúde, direitos esses que 

são violados todos os dias no sistema penal brasileiro.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os direitos humanos, resguardados por tratados internacionais desde o final da década 

de 60, foram positivados pela Carta Magna de 1988, introduzindo ―indiscutível avanço na 

consolidação legislativa das garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores de 

vulneráveis da sociedade brasileira‖ (PIOVESAN, 2011, p. 76).  

Sob uma perspectiva histórica, vale enfatizar a importância da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, ao introduzir uma nova concepção dos 

direitos humanos, caracterizada pela universalidade e pela indivisibilidade e conforme a 

doutrinadora Flávia Piovesan (2005, p. 44) expressa:  

 

[...] universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos 
humanos, com crença de que a condição de pessoa é o requisito único 
para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como 
essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. 

 

Seguindo a linha de pensamento de Piovesan, a indivisibilidade se dá pela conjugação 

do valor da liberdade com o valor da igualdade (PIOVESAN, 2005).  

Conquanto, o sistema carcerário brasileiro enfrenta grave crise de superlotação e 

violência. As consequências da superlotação e a falta de estrutura dos presídios favorecem a 

propagação de doenças, enquanto o direito ao acesso à saúde básica continua representando 

letra morta na legislação. (Souza, p.15, 2015). 

Foucault (1973), diante o cenário das mazelas carcerárias assevera que: ―o sistema 

carcerário contemporâneo se tornou uma espécie de depósito de pessoas, convivendo sem as 

mínimas condições de respeito à dignidade‖. (FOUCAULT,1973)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no exposto, nota-se que liberdade é uma questão de saúde pública e que a 

situação da população carcerária brasileira associada com Covid-19 é um cenário caótico 

devido ao impacto devastador que essa e outras doenças respiratórias causam dentro das 

prisões.  
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Dessa forma, medidas essenciais precisam ser tomadas, dentre elas, está o 

desencarceramento, acesso adequado a tratamentos de saúde, que muitas vezes não ocorre 

devido a falta de comunicação, não existindo então, uma ficha médica adequada e atualizada, 

pois muita das vezes, o detento enxerga uma consulta médica como ação de fraqueza dentre 

os demais detentos, fazendo com que sua saúde e de todos os outros possa ficar cometida.  

Os tribunais brasileiros não atenderam as recomendações do CNJ apoiado o 

desencarceramento para o grupo de risco. Porém, o CNJ tem autonomia tomar medidas de 

emergência e realizar mutirões de desencarceramento, ou até mesmo aprovar resoluções para 

as varas de execução de penal, assim, os tribunais seriam obrigados a aceitar. Contudo, o CNJ 

negligência a fiscalização de medidas necessárias a serem tomadas pelo Poder Judiciário.  
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O DIREITO NEGOCIAL SOBRE JORNADA, SALÁRIO E 

SUSPENSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 

 

Maria Laura Bolonha Moscardini43 

Daniel Damásio Borges44 

 

Palavras Chave: negociação coletiva; medida provisória; salário; jornada de trabalho; Covid-

19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em uma análise quanto às alterações feitas através de 

medidas governamentais sobre negociações trabalhistas devido à pandemia de Covid-19 e sua 

compatibilidade com princípios fundamentais do trabalho, a situação inédita vivenciada hoje e 

a constitucionalidade dessas mudanças. 

O tema tem grande relevância devido ao impacto do direito negocial no âmbito 

trabalhista. O direito à negociação e à liberdade sindical são pilares na proteção do 

trabalhador, além de serem meios de democratização das relações de trabalho.  

Sua importância é tamanha que a OIT elencou o direito à negociação coletiva e à 

liberdade sindical dentre as quatro áreas essenciais reconhecidas na Declaração sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho. É também um meio efetivo de garantia dos 

direitos humanos fundamentais sociais do polo hipossuficiente das relações laborais e tem 

significado ímpar no contexto da luta por condições dignas de trabalho. 

No âmbito jurídico interno, as negociações trabalhistas sofreram inúmeras mudanças 

com a Reforma Trabalhista, como é o caso da prevalência do negociado sobre o legislado, e as 

alterações feitas devido à pandemia de Covid-19 sobre o tema fomentaram ainda mais o 

debate sobre a efetividade da função das negociações coletivas no Brasil, principalmente por 
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flexibilizarem regras negociais sob o pretexto de serem ações necessários no presente 

momento de crise. 

O nosso trabalho busca, então, analisar a necessidade dessas alterações em meio ao 

enfrentamento da crise gerada pela pandemia de Covid-19, bem como a constitucionalidade 

das mudanças e sua compatibilidade com princípios fundamentais do direito do trabalho, 

como o princípio à proteção e o princípio da vedação ao retrocesso social, posto que as 

medidas tomadas representaram anacronismos jurídicos quanto à direitos já conquistados 

sobre matérias e formas de negociação. 

Para tanto, a metodologia aplicada será, quanto aos métodos de procedimento, o 

método bibliográfico, documental e jurisprudencial. O método bibliográfico garante o contato 

direto com outras pesquisas e obras desenvolvidas sobre o tema e assim propicia diferentes 

enfoques e visões que podem auxiliar na elucidação da questão pesquisada. 

Já o método documental será utilizado no intuito de trazer dados recentes e fontes 

confiáveis capazes de complementar a pesquisa e, para tanto, usaremos arquivos públicos e 

arquivos particulares como fontes documentais.  

No mais, o método jurisprudencial será usado na análise das decisões e manifestações 

presentes nos autos da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 6.363 – como forma de 

analisar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e também as críticas e 

defesas feitas pelas partes processuais.  

Quanto ao método de abordagem, adotaremos o método qualitativo dedutivo sobre as 

análises que demandam o estudo da ideia geral para a específica, como é o caso da análise das 

negociação trabalhistas, o contexto e processo de formulação das medidas adotadas devido à 

pandemia de Covid-19, assim como o efeito da pandemia nas relações trabalhistas e suas 

respectivas negociações e também sobre a constitucionalidade de tais alterações e sua 

compatibilidade com princípios fundamentais do direito do trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 

Nosso objetivo no presente trabalho é analisar as alterações feitas pelas medidas 

provisórias sobre negociações trabalhistas devido à pandemia de Covid-19 e seus efeitos no 
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ordenamento jurídico interno, além de averiguar a constitucionalidade de tais alterações e sua 

compatibilidade com princípios fundamentais do trabalho, tais como o princípio da proteção e 

o princípio da vedação ao retrocesso social. 

Para tanto, será primeiramente abordado o conceito de negociação trabalhista, as 

diferenças entre negociação coletiva e individual, destacando a importância da proteção do 

direito negocial e da representatividade sindical para a proteção do trabalhador.  

Em sequência, serão analisadas as alterações feitas sobre as negociações trabalhistas 

devido ao impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil e, para tanto, estudaremos o processo 

de criação das medidas governamentais adotadas, as principais críticas e elogios referentes às 

mudanças ocorridas e também o resultado que se espera alcançar através dessas medidas. 

No intuito de complementar o estudo, será analisada a ação direta de 

inconstitucionalidade proposta contra a MP 936/2020, ADI 6.363, na qual a autora da ação 

sustenta ser a negociação coletiva o único meio para negociar a irredutibilidade salarial e desde 

que vise a manutenção de postos de trabalho. 

Após tais exames, será feita então uma análise sobre a constitucionalidade das 

alterações realizadas sobre negociações trabalhistas e a compatibilidade dessas modificações 

com princípios fundamentais do direito do trabalho, bem como iremos averiguar a 

necessidade dessas medidas governamentais em tempos de crise pandêmica.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico da presente pesquisa foi estruturado em três tópicos interligados. 

O primeiro tópico diz respeito à liberdade sindical no contexto dos direitos humanos como 

forma de analisar o papel do sindicato e da negociação coletiva na proteção do trabalhador. 

Para tanto, levamos em consideração a obra Representatividade Sindical, do autor Túlio de 

Oliveira Massoni (2007). 

O segundo tópico refere-se ao estudo das medidas governamentais adotadas sobre o 

tema e o efeito da pandemia de Covid-19 nas relações de trabalho. Para tanto, analisamos os 

apontamentos feitos por Luciano Martinez e Cyntia Possídio (2020) em estudo recente 

intitulado ―O trabalho nos tempos do coronavírus‖.  
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Por fim, o terceiro e último tópico trouxe uma abordagem financeira sobre as medidas 

adotadas no intuito de averiguar quais os efeitos almejados a partir das alterações realizadas, 

contando, para tanto, com a análise do estudo ―Covid-19: A potência das medidas 

trabalhistas‖ (2020) formulado pelo autor Hélio Zylberstajn.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do presente estudo não estar finalizado, a partir do que já  foi pesquisado, os 

resultados esperados são no sentido de que há um movimento de flexibilização dos direitos 

negociais e sindicais no Brasil iniciado muito antes da crise gerada pela pandemia de Covid-19 

que influenciou nas decisões referentes às alterações feitas sobre o tema.  

No entanto, foram as circunstâncias não apenas de crise econômica, mas 

principalmente sanitária e de saúde que tornaram necessárias as medidas de supressão e 

flexibilização de direitos trabalhistas conquistados, medidas justificadas a partir desse contexto 

nunca antes vivido e que tem como cerne a manutenção de postos de trabalho e das atividades 

econômicas. 
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LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

COMO FUNDAMENTO DE LA DIGNIDAD E IGUALDAD 

HUMANAS 

 

                                                                                                  Francisco Ercilio Moura45                                                                                  

Eloisa Gomes Holanda de Abreu46 

 

Palabras Claves: Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc); Exigibilidad; 

Justiciabilidad; e Integralidad.  

 

Resumen:   En este trabajo los articulistas  reflexionan sobre los avances  en la academia y 

entre los actores estatales y organizaciones de la sociedad civil global,  respecto de los 

enfoques acerca de los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), cuya importancia 

toma relieve a partir de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 

al identificar un solo conjunto indivisible de derechos inalienables que se levantan sobre la 

base de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, la 

DUDH se constituye como el instrumento fundante que dar cabida a los dos Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, así como los demás instrumentos regionales sobre la 

materia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), al igual que los derechos 

humanos en el ámbito civil y político, son parte indisoluble de los derechos humanos y del 

derecho internacional de los derechos humanos, tal como constan en la Declaración Universal, 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo 
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Facultativo (PIDESC), la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la 

Declaración sobre Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

el Protocolo Facultativo de San Salvador47. 

Los DESC han sido reafirmados y desarrollados a través de un gran número de 

instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención de los derechos del Niño 

y de la Niña, la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los derechos 

fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, entre otras48. 

 

La cuestión teórica  

 

Juntos con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC) conforman los soportes básicos del sistema de derechos fundamentales. 

Por ello, la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Teherán, 1968), proclamó la 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, precisando: “que la plena realización 

de los derechos civiles y políticos es imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales.” 49 Con 

el mismo temperamento, el artículo 5° de la Declaración y el Programa de Acción de la 

Cumbre Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), reitero que:  

 

―Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí.(…) además los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y 
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales‖50. (Énfasis agregado) 

 

                                                                 

47 Declaración de Quito acerca de la exigibilidad de los DESC. Ver en http://www.pidhdd.org/quito.htm 
48 Ibidem. 
49 Ver Cancado Trindade, Antonio. Protección Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. 

En Estudios Básicos de Derechos Humanos; I, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, páginas 39 y siguientes.  
50 Afonso Da Silva, José. 2002. Impacto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Constitución 

Brasilera. En Palomino Manchego, José y Remotti Carbonell, José Carlos  (Coordinadores). Derechos Humanos y 

Constitución en Iberoamérica. Lima, Perú, Ed. Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional (sección peruana). páginas 158-159.  
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Los derechos económicos, sociales y culturales se rigen por los principios esenciales de 

universalidad, equidad, calidad y justiciabilidad; y su disfrute debe ser ejercido y garantizado sin 

discriminación de ninguna clase, de conformidad con la obligación estatal consignada en el 

artículo 2.2. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al 

cual:  

 

―los estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social‖. (Énfasis agregado) 

 

El principio de universalidad de los DESC deriva de su conceptualización como 

derechos humanos, o derechos fundamentales, que deben ser asegurados a todas las personas. 

El de equidad, está relacionado con las posibilidades reales de realización plena de los DESC,  y 

guarda conexión con el principio según el cual el financiamiento de los servicios o 

prestaciones inherentes al disfrute de estos derechos debe provenir, esencialmente, de tributos 

y no del pago de sus titulares, salvo el supuesto de que éstos tengan capacidad económica 

suficiente para absorber su costo, con el objeto razonable de eliminar así toda arbitrariedad o 

discriminación en el acceso a las prestaciones correspondientes en razón de la condición o 

posición socioeconómica de las personas51.  

El principio de calidad, inherente también a los DESC, no solo constituye una 

condición necesaria para la eficacia del sistema, sino que surge de la necesidad de igualación de 

oportunidades de vida que debe asegurar el Estado.  

La justiciabilidad de los DESC proviene, finalmente, no solo de su condición de atributo 

inherente a todos los derechos fundamentales, sin excepción, sino del hecho de que cuando existe 

una adecuada delimitación de un derecho de carácter prestacional, han sido definidos los sujetos 

activos y pasivos del mismo, y han sido satisfechos, asimismo, los supuestos de hecho 

delimitados por la norma respectiva en cabeza de alguien, estos pueden ser exigidos en forma 

imperativa e inmediata. 

                                                                 

51 Carbonell, Miguel. (2001), La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales. México, 

Ed. Porrúa – Universidad Nacional Autónoma de México, página 181.  



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

112 

En igual forma que los derechos civiles y políticos, también los DESC explicitan las 

exigencias de los valores de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas52, con el propósito de 

superar las desigualdades sociales y generar las condiciones materiales y subjetivas que posibiliten 

a todas las personas, sin discriminación, a ejercer su derecho a participar en los beneficios de la 

vida social, a través de derechos y prestaciones positivas brindadas, directa o indirectamente, por 

los poderes públicos, en la medida en que todos éstos resumen el fin de la actividad estatal.  

 

CONCLUSIONES 

 

Con arreglo a las consideraciones hasta aquí planteadas, y apreciada desde una 

perspectiva general, podemos afirmar que la noción de progresividad es inherente a la 

conceptualización contemporánea de los derechos humanos.  Refiriéndose a la naturaleza y el 

alcance de las obligaciones de los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los Principios de Limburgo establecen que: 

 

 ―La obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa aplicación de los 
derechos exige que los Estados partes actúan tan rápidamente como les 
sea posible en esa dirección.  Bajo ningún motivo esto se deberá 
interpretar como un derecho de los Estados de diferir 
indefinidamente los esfuerzos desplegados para la completa 
realización de los derechos.‖53 

  

 En este sentido, los derechos sociales y prestacionales han sido aseguradas por normas 

constitucionales y el derecho convencional de los derechos humanos, con el deliberado propósito 

de posibilitar una mejor realización de la dignidad y la igualdad substancial de las personas54. La 

                                                                 

52 ―Hoy en día es indudable que los derechos humanos en su conjunto son indivisibles, interdependientes, 

interrelacionados y de igual importancia para la dignidad humana. En vista de lo anterior, los Estados tienen la 

misma responsabilidad en cuanto a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y las 

violaciones a los derechos civiles y políticos.‖ Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, (1997). Párr. 4. 
53 Principios de Limburgo, párr. 21.  
54 Así, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-042 del 7 de  febrero de 1996, señalo 

que ―Cuando los derechos prestacionales, genéricamente consagrados, son asumidos por el Estado en forma 

directa, y se ha definido legal y reglamentariamente como destinatario de la prestación específica a un grupo de 

personas determinadas, tales derechos se truecan en subjetivos y, en consecuencia, pueden ser exigidos en forma 

inmediata por sus titulares, a través de la vía judicial prevista para el caso por el legislador". En Herrera Vergara, 
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satisfacción de estas constituye, al mismo tiempo, el presupuesto y complemento esencial del 

goce de los derechos civiles y políticos, puesto que la realización de los DESC habilita las 

condiciones materiales que permiten un mejor y más efectivo ejercicio de las libertades 

fundamentales reconocidas por estas mismas normas.  
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CRISE SANITÁRIA E SOCIAL: O BRASIL NA CONTRAMÃO DOS 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 
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Coronavirus.. 

 

RESUMO. É frequente encontrar em setores do pensamento acadêmico no campo dos 

direitos humanos, um enfoque centrado com exclusivo  foco  nos chamados direitos da 

liberdade, também conhecidos como ―blue rights‖ (os civis e políticos), o que tem contribuído 

para uma distorção das prioridades, ainda quando expressem as enormes e justas repercussões 

produzidas pelo fato de uma pessoa encontrar-se desaparecida ou por ser vítima de tortura, 

v.g.; não obstante, disposições contidas no Pacto Internacional dos direitos econômicos, 

sociais e culturais (Pidesc), não vêm merecendo as mesmas atenções e cuidados das academias, 

instituições púbicas e privadas nacionais sobre as normas cogentes deste Tratado. . Esta 

distorção criou uma falsa percepção de que algum tipo de padecimento não é socialmente 

aceitável, enquanto outras formas igualmente graves são vistas como fatalidades e socialmente 

toleráreis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Estamos vivenciando, no mundo inteiro, uma crise sanitária e, consequentemente uma 

crise social e econômica que, mais uma vez, coloca em xeque a efetividade dos direitos 

humanos, principalmente quando se trata de grupos sociais considerados vulneráveis, em que, 

a ordem econômica mundial, ditada pelo capitalismo financeiro, revela o quanto desigual 

somos e ainda se mostra na contramão do desenvolvimento e da justiça social.  

 O novo coronavírus, que tem causado esta crise sanitária, de proporção mundial, 

também tem causado uma crise social em que se exige do Estado uma atuação mais ativa, 

através de políticas públicas, para minimizar os efeitos desta crise e, assim, buscar efetivar os 

direitos humanos à saúde. 

 Este trabalho possui como objetivo principal discorrer sobre a necessidade de políticas 

públicas estatais de minimização dos efeitos das crises sanitária e socioeconômica, diante de 

um cenário que escancara a inefetividade dos direitos humanos, econômicos e sociais no 

Brasil, bem como busca reflexionar sobre as principais medidas e ferramentas jurídicas-

administrativas que o Presidente da República do Brasil deve adotar para efetivar os direitos 

humanos, diante desta pandemia. 

 Para a consecução destes objetivos, foram realizados estudos bibliográficos sobre 

políticas públicas para efetivar direitos, bem como estudos dos principais documentos 

jurídicos que abordem a necessidade de atuação do Estado, além do estudo, nestes 

documentos, acerca das principais medidas jurídicas e administrativas para a contenção destas 

crises.  

 

ABORDAGEM TEÓRICA 

 

 A II Conferência Mundial de Direitos Humanos, ocorrida em 1993, em Viena, formula 

questões pertinentes para a necessidade de ações positivas do Estado de modo a garantir a 

observância dos Direitos Humanos, bem como a discussão de criação de planos nacionais de 

direitos humanos, com o propósito de ajudar os Estados na tarefa de construir e reforçar 

estruturas nacionais, sendo necessárias, nesse sentido, que os Estados formulem políticas 
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públicas para efetivação dos direitos humanos, exigindo, para isso, de disponibilidade 

financeira e orçamentária na consecução destas políticas públicas, o que o Brasil alega não 

possuir tais recursos.  

 A Carta Magna brasileira traz como um de seus objetivos a erradicação da pobreza e 

da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como possui como 

um de seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana.  

 Entrelaçado nestes pilares e fundamentos, diante de situações consideradas normais, já 

é bastante forçoso uma atuação do estado brasileiro no sentido de se alcançar estes objetivos, 

considerando a alegação de insuficiência de recursos financeiros e orçamentários na 

implantação de políticas públicas. Em se tratando de situações de calamidades, como esta que 

estávamos vivenciando, fica ainda mais delicada a situação, uma vez que, o Brasil não 

conseguiu se estruturar a ponto de, em situações pandêmicas, estabelecer uma política sanitária 

e socioeconômica capazes de minimizar seus efeitos.  

 Apesar dos esforços dos governadores estaduais em minimizar os efeitos da crise 

sanitária, orientados pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS que 

estabelece a necessidade de isolamento social para diminuir a velocidade do contágio do novo 

coronavírus, e a partir desse isolamento, causando uma crise econômica e social, o Presidente 

da República brasileira, enquanto chefe de Estado e de governo, pouco vem se importando 

com as recomendações da OMS, como podemos observar nos noticiários e Medidas 

Provisórias, em que enfatiza a necessidade de se voltar à ―normalidade‖ a fim de que a 

Economia funcione.  

 Por este pensamento, o Presidente da República não se atenta que sua postura está na 

contramão dos direitos humanos, sob seus vários aspectos, dentre eles a de falta de atuação 

em políticas públicas sanitárias e sociais.  

 Certo que, com este período em que a Economia não vai bem, por conta da 

inatividade dos setores produtivos e de consumo, também o Estado se desestabiliza 

financeiramente, já que prejudica a arrecadação de tributos, que são insumos à s políticas 

públicas. 

 Por outro lado, há algumas medidas jurídicas e administrativas que poderiam ajudar a 

estabelecer a Economia e, assim, minimizar os efeitos sociais causados pelo seu 
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enfraquecimento como, por exemplo, a possibilidade dada pela CF/88 em seu art. 21, VII que 

diz que a compete à União emitir papel moeda.  

 A emissão de papel moeda é uma medida em que o Tesouro Nacional, através do 

Banco Central, coloca no mercado mais dinheiro em circulação para assim financiar os gastos. 

Para muitos especialistas, esta medida não é muito adequada, tendo em vista que pode gerar 

uma grande inflação. No entanto, trata-se de uma medida válida quando se deve pensar em 

momentos de crise, como esta.  

A propósito, emitir papel moeda era uma conduta praticável em época de guerras, para 

o seu financiamento, é o que afirma Brito (2010, p.10):  

 

Durante períodos de guerra, o padrão-ouro era suspenso com a promessa de 
ser readotado após o conflito. Isso ocorria porque a necessidade de 
financiamento da guerra exigia que mais moeda fosse emitida 
(financiamento de guerra através de impostos, emissão de títulos ou emissão 
de moeda), e era preciso abandonar o lastro ouro nesse momento. Os países 
que estivessem suspendendo a convertibilidade deveriam se comprometer 
em voltar a aplicá-la, de preferência com a mesma taxa de antes, assim que o 
motivo da suspensão não existisse mais. (BRITO, 2010) 

  

Considerando que a atual crise sanitária e social seja comparada a uma guerra, é 

razoável que se pense nesta possibilidade de saída, por mais que tal prática possa ensejar um 

endividamento público e altas taxas inflacionárias.  

 O que importa, diante deste cenário devastador, é minimizar os efeitos destas crises 

que estão violando os direitos humanos, principalmente o da vida, sendo esta vida deve ser 

considerada em padrões dignos. Cabe ao Poder Público efetivar políticas públicas a fim de 

atingir tais objetivos.  

 Posteriormente, deve-se pensar em estratégias de políticas monetárias de recuperação 

da economia. Foi exatamente desta maneira que o Presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, 

reagiu diante da grande crise econômica mundial de 1929, tendo sua recuperação logo em 

1933, é o que afirma Brito (2010, p.28) quando ela explicita que assim que assumiu a 

presidência, ele abandonou o regime padrão-ouro no intuito de conter a deflação, tendo como 

pensamento de que a situação econômica interna de uma nação era um fator mais importante 

para seu bem-estar do que o preço de sua moeda. 
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 Outra medida que a nossa Constituição Federal também prevê,  em casos de 

atendimento a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 

ou sua iminência, é a possibilidade de a União instituir empréstimos compulsórios, porém tal 

medida não seja a mais adequada para o momento, considerando a inatividade dos fatores de 

produção e consumo.   

 

CONCLUSÕES 

 

 Considerando a Convenção de Viena de 1986, conhecida como ― Conferência de 

Viena II‖ que proclama que  os Estados nacionais têm de buscar se estruturar para que se 

efetive os direitos humanos integrais, e ainda considerando todos os preceitos constitucionais 

brasileiro que coloca os direitos fundamentais sociais como fundamental e prioritario na busca 

de sua efetividade, bem como analisando o atual momento social e político de pandemia 

mundial, que coloca os direitos humanos e sociais em xeque frente a outros direitos, 

lembrando sempre da força cogente, os quais devem prevalecer sob quaisquer circunstâncias é 

que se firma a construção das reflexões que sustentam este trabalho: O Brasil não pode assistir 

de braços cruzados a centenas de milhares morrerem de Covid-19 e a outros tantos milhões de 

brasileiros passando fome. 
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OBJETIVOS 

 

60Com esteio em pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, com base no método 

hipotético-dedutivo, o presente estudo tem por finalidade apontar se a judicialização do 

problema do usuário de drogas, conforme previsto na Lei Antidrogas, alcança eficácia nos 

objetivos inibidores de reincidência e na consequente reinserção do infrator em sociedade. 

Assim, o aprofundamento do tema se dará a partir de uma reflexão crítica a respeito do 

procedimento legal da lei ora mencionada no combate ao consumo de entorpecentes, 

perpassando pelas prerrogativas relacionadas aos direitos humanos.  

Ressalta-se que a doutrina majoritária entende como objetivo principal da Lei 

11.343/06 a repressão do consumo de drogas e a supressão do tráfico ilícito, destarte, a 

realidade demonstra uma política repressiva por meio de ações em que se busca a execução - a 

todo custo - das normas legais. 

Tal política repressiva é ineficaz na diminuição do percentual de consumo das 

substâncias entorpecentes, como afirma Boiteux: ―objetivos de redução do consumo, 

impedimento da produção e erradicação das substâncias não foram alcançados‖ (BOITEUX, 

Luciana, 2015, p. 03). O que se verifica na realidade é uma busca desenfreada pela condenação 

aliada a uma inobservância das regras técnicas concretizando-se um amplo desprezo ao 

objetivo legal. 
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ABORDAGEM TEÓRICA 

 

No cenário mundial, a problemática do consumo de entorpecentes tem se mostrado 

cada vez mais evidente. Apesar da existência de normas que regulem a aplicação de sanções 

criminais aos incursos neste delito, estas normas seguem a um modelo proibicionista que se 

manifesta através de ações excessivas do Poder Público violando direitos humanos 

fundamentais. 

Sob uma percepção prática, verifica-se que a reinserção do infrator e sua reincidência 

estão diretamente interligadas. De tal modo que, a progressão do índice de reincidência no 

consumo de substâncias entorpecentes demonstra uma falha na reinserção dos indivíduos em 

sociedade, gerando, por conseguinte, um efeito reverso do objetivado pela norma.  

O que se observa é que a reinserção, na maior parte dos casos, não é alcançada. Na 

prática, há uma desproporcionalidade advinda de ações rigorosas na aplicação da lei e falhas na 

reinserção do indivíduo em sociedade. Isto decorre de vários motivos, um deles é a falta de 

assistência ao condenado que, em razão de situações precárias, volta a delinquir em um curto 

espaço de tempo. De tal forma, se o objetivo da reinserção é a reintegração do infrator em 

sociedade, buscando a sua recuperação, o Estado deve contribuir para que as medidas na sua 

aplicação sejam efetivas.61 

As pesquisas realizadas pelo IPEA/CNJ em 2015 demonstram que os índices de 

reincidência relacionados ao consumo de drogas são de 7,3% em um número de 14, ficando a 

primariedade num ínfimo percentual de 3,2% dos condenados. Em suma, na maior parte dos 

processos relativos ao uso indevido de drogas tem-se verificada a reincidência dos infratores. 

Assim, de maneira genérica, pode-se dizer que na existência de condenação o 

cumprimento do procedimento da Lei de Tóxicos deve produzir dois efeitos: a inibição da 

reincidência e a reintegração do infrator. Logo, se há condenação, deve haver a completa 

reintegração dos indivíduos, evitando-se uma execução parcial. 

                                                                 

61 Nesse sentido, conforme Boiteux: ―a pesquisa concluiu que a melhor estratégia para lidar com o problema das 

drogas é a ampliação das políticas públicas de saúde, razão pela qual se sugere o fortalecimento e a ampliação de 

medidas de redução de danos, mediante o reconhecimento dos direitos humano s dos usuários de drogas.‖ 

(BOITEUX, Luciana. 2009, p. 24) 
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Por fim, a questão do consumo de drogas abarca um problema de grande dimensão, 

qual seja, a condenação daqueles que são usuários no tráfico ilícito de entorpecentes. Tal 

problema decorre da falta de definições do que descaracterizaria a  imputação para o tráfico de 

drogas. Apesar da previsão na Lei de Tóxicos acerca da quantidade e condições da ação, tal 

definição é dada de forma ampla, havendo inúmeras interpretações doutrinárias e 

jurisprudenciais.  

Outro ponto que merece destaque é que a atual política de drogas apresenta 

divergências acerca do que é permitido em detrimento a proteção à saúde (bem jurídico 

tutelado) dos indivíduos e a criminalização do consumo de drogas. Assim dispõe Boiteux: ―na 

escolha das condutas a serem criminalizadas sob a justificativa de ―proteção à saúde‖, e na 

atuação em concreto das cortes em sua aplicação, verifica-se uma grande contradição entre 

tratados de controle de drogas e os tratados de direitos humanos.‖ (BOITEUX, Luciana, 

2015, p. 03) 

É evidente que os ordenamentos jurídicos, em perspectiva mundial, reprimem com 

grande afinco as condutas relacionadas ao consumo e principalmente ao tráfico ilícito de 

entorpecentes, contudo, as discrepâncias entre as condutas permitidas na utilização de drogas 

para benefício à saúde e as condutas criminalizadas mostram-se sob uma linha tênue de difícil 

configuração. 

 

CONCLUSÕES 

 

Em suma, observa-se a ineficácia da judicialização na diminuição da reincidência dos 

infratores e sua consequente reinserção no meio social. Tal afirmação decorre do fato de que 

as medidas atuais da política de drogas possuem pontos divergentes assim como há a 

demonstração de falhas na reinserção objetivada pela norma.  

Ainda, verifica-se que os usuários de drogas são, em sua maioria, jovens pobres e 

marginalizados, assim, o problema no consumo de drogas abrange, além da falha no 

procedimento normativo, a falta de políticas públicas que assegurem uma igualdade na 

reinserção dos indivíduos à sociedade. 
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É de se concluir que a diminuição no uso indevido de drogas está longe de se 

efetivar, a elevada progressão nos índices de reincidência aliados a uma precária uniformidade 

nas definições do que é permitido e criminalizado na atual política de drogas, levam a 

entendimentos conflitantes tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 

Por fim, é de extrema importância o reconhecimento dos direitos humanos aos 

usuários de drogas, de forma que, sejam garantidas as suas prerrogativas constitucionais, assim 

como, a individualização necessária, com o fim de evitar que o usuário seja tratado com a 

mesma severidade do tráfico ilícito de entorpecentes. 
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OS DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 
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Palavras-Chave: COVID-19; Teletrabalho; Desafios.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 se iniciou com uma crise de saúde pública internacional deflagrada 

pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que interferiu drasticamente nas relações 

sociais e econômicas globais, mormente nas práticas de trabalho e de emprego dos povos. 

Ante esse quadro, o Governo Federal Brasileiro promulgou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que ―dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019‖, e a 

Medida Provisória (MP) nº 927, de 22 de março de 2020, que estabeleceu alternativas 

trabalhistas – como o teletrabalho (artigo 3º, inciso I) – para lidar com essa situação atípica.   

A presente pesquisa se propõe a analisar esse problema de saúde que afeta o mundo 

sob a perspectiva das mudanças das relações trabalhistas. O desemprego, a informalidade e as 

alterações no contexto da prestação laboral se apresentam como desafios no atual momento 

de pandemia por Covid-19, cenário que demonstra a relevância da pesquisa. A pandemia por 

Covid-19 interfere substancialmente no mundo do trabalho e intensifica problemáticas ainda 
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não superadas, tais como o trabalho precarizado e a falta de ocupação digna para inúmeros 

brasileiros.  

Tendo como enfoque a jornada de trabalho, a atenção à boa qualidade de seu 

exercício e os desafios para que isso se efetive, centramos esta pesquisa no instituto do 

teletrabalho, estatuído no ―Capítulo II-A‖ da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos 

artigos 75-A e seguintes. Conforme prevê o texto do diploma celetista, o teletrabalhador não 

está submetido ao regime de duração do trabalho (artigo 62, inciso III). Desta forma, o 

teletrabalhador não possui direito à limitação da duração máxima de 8 (oito) horas diárias e 44 

(quarenta e quatro) horas semanais (artigo 58 da CLT combinado com artigo 7º, inciso XIII, 

da CRFB/88).  

Diante desse cenário, justifica-se esta pesquisa, pois vem à tona a preocupação com a 

saúde dos trabalhadores nos aspectos mental e físico, uma vez que esses empregados remotos 

poderão trabalhar ―sem limites‖. Por conseguinte, eles poderão estar sujeitos a variados 

problemas decorrentes da má qualidade de vida no trabalho e que podem escapar do poder 

diretivo do empregador, tendo em vista que a ―teledireção‖ foi pouco explicitada na CLT com 

a Lei nº 13.467/2017 (artigo 75 – E). Todo esse contexto pode afrontar os direitos 

fundamentais dos obreiros (artigo 1º, inciso III, combinado com o artigo 7º da  Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988).  

Este trabalho adota a hipótese de que o exercício adequado da jornada de trabalho na 

modalidade de teletrabalho é desafiador e que pode ocorrer de forma a prejudicar a qualidade 

de vida daqueles que praticam seu labor total ou parcialmente distante da empresa, de maneira 

telemática. Para validar ou não essa hipótese, o método de abordagem a ser utilizado nessa 

pesquisa será o dedutivo e as técnicas de pesquisa serão a bibliográfico-doutrinária, com a 

revisão da literatura e da legislação brasileira e internacional sobre o tema, e também a técnica 

estatística, a partir da análise de dados com vistas a se obter um resultado mais concreto da 

situação dos trabalhadores no Brasil que vivenciam o teletrabalho, em especial nesse período 

de pandemia de Covid-19.  
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OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é alinhar e avaliar os desafios presentes no exercício 

da jornada de trabalho pelos teletrabalhadores brasileiros, sobretudo com o advento da  

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Já os objetivos específicos são apresentar os 

conceitos de teletrabalho e de jornada de trabalho, relacionando-os ao direito à desconexão e 

aos dilemas teletrabalhistas, à luz dos direitos humanos fundamentais dos obreiros; 

demonstrar as dificuldades estruturais e psicológicas enfrentadas pelos empregados no 

teletrabalho; e abordar os impactos na saúde física e mental dessas pessoas que trabalham 

remotamente em tempos de Covid- 19. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar de forma mais detalhada as dificuldades 

enfrentadas pelos teletrabalhadores, sendo esse o recorte metodológico da pesquisa. Os 

teletrabalhadores mencionam os seguintes problemas: isolamento em virtude da falta de 

colegas de trabalho; dificuldade de se automotivar; conflito entre trabalho e vida familiar; 

maiores jornadas de trabalho; entre outros (TREMBLAY, 2002, p. 63).  

Para compreender a relação homem-trabalho, a presente pesquisa adota o pensamento 

do psiquiatra Christophe Dejours – o ―pai‖ da Psicodinâmica do Trabalho – como referencial 

teórico. Os estudos desenvolvidos por Dejours demonstram que a organização do trabalho é 

responsável pelas consequências penosas ou favoráveis para o funcionamento psíquico do 

trabalhador. Cada categoria profissional está submetida a um modelo específico de 

organização do trabalho - esse modelo pode facilitar, ou não, a saúde mental do trabalhador, e 

se relaciona com os interesses econômicos, ideológicos e políticos daqueles que dominam o 

processo produtivo (MENDES, 1995, p. 34-36). Para Dejours (1992, p.133), ―a organização 

do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo impacto é o aparelho psíquico‖.  

O teletrabalho possui desafios inerentes à sua configuração. A pandemia por Covid-

19 impôs a modalidade do teletrabalho de forma massiva e em curto espaço de tempo. As 

empresas e os trabalhadores não estavam preparados para essa realidade, tal mudança ocorreu 
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de forma drástica e promoveu alterações substanciais na forma da prestação do trabalho. 

Sendo assim, é fundamental priorizar a saúde mental dos trabalhadores nesse momento de 

incertezas e de mudanças significativas. Para alcançar esse objetivo, é preciso garantir que o 

trabalho seja prestado em condições favoráveis ao psicológico dos trabalhadores, conforme 

sustenta o pensamento dejouriano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resumo analisou os desafios presentes no exercício da jornada de trabalho pelos 

teletrabalhadores, visto que muitos desses obreiros tiveram que se adaptar ao teletraba lho em 

meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A modalidade de teletrabalho possui 

desafios inerentes à sua configuração, e, com a pandemia, essa realidade foi modificada sem 

prazo hábil para as devidas adequações.  

O teletrabalho pode ocorrer de forma a prejudicar a qualidade de vida daqueles que 

praticam seu labor fora das dependências da empresa, de maneira telemática, pois não há 

obrigatoriedade por parte do empregador de controlar a jornada e, não raro, o teletrabalho se 

associa à alta carga de trabalho e à pressão da demanda de mercado. Sendo assim, é urgente 

conferir prioridade à saúde mental dos teletrabalhadores nessa fase incerta e garantir que o 

trabalho seja prestado de forma saudável ao psiquismo dos trabalhadores.  
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INTRODUÇÃO 

 

O debate público internacional em relação aos medicamentos que poderiam ser 

utilizados em tratamentos eficazes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) 

exige que a discussão sobre o direito humano a medicamentos seja revisitada. A necessidade 

de balizamento para a adequada realização desse direito merece especial atenção.  

Na primeira década do séc. XXI, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais fixou o entendimento de que os países signatários do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) têm o dever de fornecer medicamentos 

essenciais a toda pessoa que deles necessitar. Ainda em 2000, no seu Comentário Geral nº 14, 

o Comitê referiu que o direito à saúde, em todas as suas formas e em todos os níveis, deveria 

poder contar com a prevalência de certas condições nos Estados-parte, dentre as quais a 

disponibilidade de medicamentos essenciais (essential drugs), a qual constituiria um determinante 

subjacente da saúde. A partir de então, a doutrina passou a destacar não apenas a existência de 

direito humano a medicamentos (HUNT; KHOSLA, 2008), mas também a essencialidade que 

deveria caracterizar esses medicamentos (HOGERZEIL, 2006).  

O presente trabalho discute se o direito humano a medicamentos essenciais deveria ser 

interpretado code modo a fundamentar o uso de medicamentos off label em contextos de crise 

sanitária, em especial na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) atualmente em curso.  
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Até poucos anos, persistiam dúvidas nos tribunais brasileiros sobre se o Estado e as 

empresas de planos de saúde teriam o dever de fornecer aos seus assistidos medicamentos 

com uso off label, isto é, com uso diverso da indicação aprovada em bula ou não registrado no  

órgão regulatório de vigilância sanitária (a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa). 

Na atual pandemia, medicamentos como a hidroxicloroquina e a cloroquina, por exemplo, 

passaram a ser postulados como alternativas farmacêuticas no tratamento contra o Covid-19, 

sem que houvesse qualquer comprovação de sua eficácia no combate desse vírus – afinal, 

esses medicamentos estão registrados para o tratamento de enfermidades completamente 

distintas.  

O uso de medicamentos off label implica evidentes riscos, uma vez que eles não foram 

ainda suficientemente testados para uma determinada doença e, por isso, não há confirmação 

científica de que possam ser administrados com segurança no seu tratamento. Em razão disso, 

o Estado brasileiro era reticente quanto a aceitar que o direito ao acesso de medicamentos 

abrangeria a utilização destes para tratamentos não indicados na bula ou não aprovados no 

registro da agência governamental.  

No entanto, a possibilidade que se abriu de dispensação da cloroquina e da 

hidroxicloroquina como ―terapias coadjuvantes‖ no tratamento do Covid-19 – conforme 

passaram a admitir o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina – aponta para 

uma tendência de liberalização do uso off label como estratégia válida em situações 

excepcionais, como seria o caso pandemia do novo coronavírus.  

 

OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do trabalho é questionar se a tendência de desregulamentação de 

regras de vigilância em relação ao uso de medicamentos off label para o tratamento de doenças 

ainda sem cura, em contextos pandêmicos, poderia ser juridicamente fundamentada no direito 

humano a acesso a medicamentos essenciais.  

Nesse passo, discute-se a correção de uma interpretação liberal que o direito a 

medicamentos essenciais (enquanto direito humano de segunda dimensão) estaria recebendo 



Crise Pandêmica & Direitos Humanos Fundamentais 

Grupo de Trabalho II: Direitos Sociais, Econômicos & Culturais 
Tomo III 

 

 

131 

no Brasil, na pandemia do novo coronavírus, admitindo o uso de medicamentos off label (como 

a cloroquina e a hidroxicloroquina) para o tratamento de infectados pela Covid-19. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho desenvolve uma crítica a abordagens liberais segundo as quais o papel  do 

Estado em relação a direitos sociais institucionalizados seria o de mero prestador de serviços e 

fornecedor de bens, de modo que a responsabilidade decisória pela realização e forma de 

exercício desses direitos deveria ser transferida do ente estatal para os beneficiários individuais 

deles.  

Essa concepção de direitos sociais é inconsistente com o reconhecimento histórico 

deles e do papel prestacional que o Estado desempenha para a sua promoção. Mesmo quando 

as reivindicações éticas dos indivíduos em relação aos seus bens sociais são legítimas, ainda é 

reservada ao Estado o direito de regulamentar, ampliando ou restringindo, suas políticas de 

bem-estar. Não há nada de errado com os órgãos governamentais cuja função é definir a quem 

e como certos direitos como a assistência social, a educação básica ou o acesso a 

medicamentos serão prestados. O fato de serem direitos humanos não os livra da necessidade 

de regulamentação estatal, mas apenas impõe ao Estado o dever de fazê-lo de forma 

satisfatoriamente democrática. 

A mecânica da promoção dos direitos humanos não é tão simplória como supõe Hans 

V. Hogerzeil (2006), para quem eles partem da relação entre Estado e indivíduos, criando 

direitos individuais e obrigações estatais. Para que a ―utopia‖ dos direitos humanos seja 

realizada, é necessário atribuir papeis e poderes aos sujeitos que têm deveres perante os 

direitos humanos; e esses sujeitos não são apenas os Estados, mas também atores não-estatais 

(NIADA, 2010).  

No caso presente, o Estado não apenas compartilha o dever de fornecimento de 

medicamentos essenciais a todos os necessitados, mas também o direito-dever de definir os 

mecanismos pelos quais isso pode ser feito com segurança e eficiência. Na tomada de decisões 

relacionadas a questões como o acesso a fármacos em fase de testes, não registrados ou 

registrados para usos diversos (off label), ou a própria definição de medicamentos ―essenciais‖, 
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o Estado deve construí-las com o apoio de associações médicas, conselhos profissionais, 

institutos científicos independentes e grupos de interesse da sociedade civil, inclusive os 

pacientes e os médicos que os assistam.  

Sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, eles 

serão liberados para dispensação pelo Ministério da Saúde ou considerados essenciais desde 

que haja um relativo consenso entre a comunidade científica e os órgãos governamentais 

sanitários e de vigilância de que poderiam ser administrados com relativa segurança 67. Em 

contextos extraordinários, como o de uma pandemia, desde que mantida uma base 

democrática para a tomada de decisão, a adoção de remédios off label poderia ser simplificada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxocloroquina como medicamentos de 

uso off label para o tratamento dos infectados pelo Covid-19 reacende o debate sobre os 

contornos do direito a medicamentos essenciais e seu status de direito humano.  

A forma correta de compreender a questão seria reconhecer que o direito humano a 

medicamentos, no caso de uso off label, implica o direito de acesso e dever de fornecimento de 

medicamentos que podem ter sido registrados para usos distintos, desde que decidido de 

forma democrática pelo Estado, com o apoio de atores não-estatais (comunidade científica e 

interessados), que aquele uso é a única forma viável de fazer frente a uma enfermidade para a 

qual não há medicamento específico registrado ou mesmo tratamento eficaz comprovado. NO 

contexto de uma pandemia, o direito a medicamentos essenciais, como direito humano, pode 

incluir o acesso a medicamentos off label, se assim decidir o ente responsável pela sua prestação 

(Estado). 

  

 

 

                                                                 

67 Isso parece de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ―"Esta Corte já se posicionou no 

sentido de que não há vedação legal ao uso de medicamentos off label, se há evidências clínicas que amparam a 

prescrição médica" (AgInt no AREsp 1517002/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, julgado em 

16/12/2019, DJe 18/12/2019)‖. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi elaborado à luz da pesquisa realizada no âmbito das 

dependências do Centro de Atendimento Jurídico da Faculdade de Direito da UFF, polo de 

Macaé, fruto do projeto de extensão PIBIT – PIBINOVA 2019-2020, que alia o atendimento 

jurídico realizado aos trabalhadores da comunidade local à prática do entendimento da técnica 

jurídica associado ao mundo de conhecimento dos trabalhadores.  

 Por se tratar de pesquisa de campo fundamentada em entrevistas semiestruturadas dos 

trabalhadores, a pandemia do corona vírus causou impacto na parte final do projeto, que 

previa a colheita de mais relatos de trabalhadores, contudo, por questões sanitárias, houve a 

paralisação das entrevistas presenciais a partir de março do corrente ano em decorrência da 

paralisação de atividades do polo universitário. 

Nesse sentido, o artigo apresenta as conclusões iniciais da pesquisa de campo realizada 

entre os trabalhadores do Município de Macaé e suas impressões acerca das alterações de 

direitos trabalhistas levada efeito com a Reforma Trabalhista.  

Em uma segunda fase do projeto, acaso ainda perdure a pandemia do corona vírus, a 

pesquisa buscará a colheita de dados via campo virtual, a fim de verificar a viabilidade dessa 

modalidade de pesquisa, ante a impossibilidade de prosseguimento das entrevistas presenciais.  
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De toda sorte, a abordagem teórica do projeto visa a uma releitura dos direitos sociais 

e trabalhistas erigidos à categoria de Direitos Constitucionais e supra-constitucionais, na 

esteira da Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 

na visão dos próprios trabalhadores, destinatários da norma e que comumente restam alijados 

de qualquer papel deliberativo ou agir comunicativo nas últimas e inúmeras alterações 

legislativas que culminaram em uma precarização dos direitos sociais que anteriomente 

contavam com um Princípio da Proteção norteador. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do trabalho se dá através do método dedutivo, tendo como base a 

legislação em vigor, a literatura pertinente e a jurisprudência, além dos relatos colhidos através 

das estruturas semiestruturadas com os trabalhadores da comunidade local. A metodologia 

utilizada se pautou por uma abordagem teórica qualitativa, com base em revisões bibliográficas 

de pesquisas descritivas e explicativas. 

 

OBJETIVOS 

 

Nesse sentido, o presente trabalho possui como principal objetivo analisar como os 

anseios pela afirmação de direitos é vista pela ótica do trabalhador e como ela se consolida de 

fato pela CLT normatizada. 

     Assim, a dicotomia entre a  idéia de uma efetivação de direitos sociais sob a visão do 

trabalhador, sob o que considera justo em termos de monetização de seu tempo de vida em 

troca de seu tempo de trabalho não guarda proporção com as recentes mudanças levadas a 

efeito pela denominada Reforma Trabalhista. 
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A RENDA BÁSICA UNIVERSAL COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE:  JUSTIFICATIVAS POLÍTICO-

JURÍDICAS, LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Fabrício Manoel Oliveira 70 

Thaís Costa Teixeira Viana 71 

 

Palavras Chave: Políticas Sociais; Renda Básica Universal; Distributivismo; Direitos 

Fundamentais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No final do século XVIII, Thomas Paine, britânico que havia sido protagonista em 

três grandes processos revolucionários, quais sejam a Revolução Norte Americana, em 1776, a 

Revolução Francesa, em 1789, e a agitação revolucionária vivenciada pela Inglaterra nos 

primeiros anos da década de 1790, escreveu um manifesto que, para além de trazer luz à 

desigualdade social e pobreza que afetavam grande parte das nações, propunha ações 

afirmativas universais para romper tais barreiras, isto é, políticas de interferência e mudança 

social, dentre as quais se destacava a criação de um fundo para distribuição de renda quando 

da maioridade, isto para compensar a distribuição desigualitária da propriedade fundiária 

(PAINE, 2019, p. 776-783), o que geralmente é apontado pela doutrina como o embrião da 

ideia de renda básica universal. 

Esse expediente, que se desenvolveu com o passar do tempo e foi aprimorado por 

diversos autores, dentre eles o filósofo inglês Bertrand Russell, vencedor do prêmio Nobel de 
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Literatura em 1950, o qual propunha uma sociedade calcada em valores sociais, que pudesse 

suprimir, por meio de uma renda mínima, as necessidades basilares dos cidadãos (RUSSELL, 

2006, p. 13-178), acabou ganhando vultuosa projeção e robusteza na tradição moderna do 

pensamento liberal. Autores como Milton Friedman (1984, p. 173-178), exempli gratia, nele 

enxergaram uma possibilidade efetiva de superação da pobreza, desde que implantada por 

meio de um imposto de renda negativo72. 

Na segunda metade do século XX e no início do século XXI, contudo, seus traços 

ecoaram principalmente em dois autores: Philippe Van Parijs (1994, 2003, 2004, 2014), 

professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Universidade Católica de 

Louvain (Bélgica), e Eduardo Matarazzo Suplicy (1994, 1997, 2009, 2011), professor da 

EAESP/FGV, hoje aposentado. 

Com a pandemia proporcionada pela COVID-19, no entanto, a temática voltou a 

orbitar o cenário acadêmico e político de grande parte dos países ocidentais, haja vista que 

vários deles realizaram sua implementação, ainda que temporária, com viso a dar sustentação 

econômica para seus cidadãos, que se viram impedidos de laborar em função da quarentena ou 

mesmo do lockdown estabelecidos. 

É nesse cenário, pois, que grassa o presente trabalho, que se justifica ante a 

necessidade de se (re)pensarem novas dinâmicas de estruturação e funcionamento da 

sociedade contemporânea (ŽIŽEK, 2020, p. 43-47), questão de extrema relevância e 

atualidade. Portanto, propõe-se como tema-problema a seguinte questão: a implementação da 

renda básica universal efetiva e conforma direitos fundamentais, especialmente em um 

contexto extremo? Diante da premissa de que o Estado deve ser o assegurador de direitos 

sociais, toma-se como hipótese a adequabilidade de tal mecanismo de transferência de renda, 

especialmente em função dos ganhos sociais observáveis em experiências pretéritas ao redor 

do globo. Para tanto, o trabalho se vale de uma metodologia descritiva -exploratória, o 

raciocínio dedutivo e o método teórico. 

 

 

                                                                 

72 Em síntese, o imposto de renda negativo pode ser definido como uma política em que pessoas que ganham até 

determinado valor, ao invés de pagarem imposto de renda, recebem uma quantia do próprio governo.  
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o que é e quais são os 

fundamentos jurídico-políticos da renda básica universal, bem como quais são seus limites e 

possibilidades, e analisar se ela, em última instância, possui como cariz a concre tização de 

direitos fundamentais, tendo como plano de fundo o cenário pandêmico imposto pelo 

Coronavírus.  

   

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referencial teórico pretende-se adotar a teoria de renda básica universal 

delineada por Philippe Van Parijs (1994, 2003, 2004, 2014), a qual aponta os inúmeros 

benefícios sociais de tal programa73, e é lastreada em um ideal de sociedade justa (PARIJS, 

2009, p. 129-132), diretriz a ser perseguida pelos Estados, que devem ter como foco central de 

políticas públicas a própria pessoa, resguardando-se, pois, todos os espectros de seus direitos 

fundamentais, componentes positivados por um diploma constitucional, dos direitos do 

homem74 (ALEXY, 1999, 2015), especialmente em cenários extremos, como o 

contemporâneo em virtude da COVID-19.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com efeito, levando em consideração que a renda básica universal confere 

sustentação social (lato sensu), não se pode desconsiderar seu cariz de proteção aos direitos 

fundamentais, de privilégio à dignidade da pessoa humana. Assim, como conclusão parcial, 

tendo em vista que a renda básica universal representa um vetor de benefícios sociais, infere-se 

que ela propicia a efetivação e garantia de direitos fundamentais da pessoa humana, 

                                                                 

73 Tais como a promoção da cidadania, da igualdade, do desenvolvimento econômico e da estabilização social em 

recessões. 
74 Quer dizer, os direitos do homem, que primordialmente apenas possuem validez moral e têm por objeto 

carências e interesses, passam a também possuir validez jurídico-positiva quando convertidos em direito positivo 

através de uma carta constitucional, tornando-se direitos fundamentais. Não perdem, é claro, aquela (ALEXY, 

1999, 2015). 
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principalmente em um contexto de incertezas, que demanda uma atuação mais incisiva do 

Estado como garantidor de direitos. 
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DIREITO À SAÚDE NO CONTEXTO DE PANDEMIA NA 

GUATEMALA: RUPTURA OU LEGITIMAÇÃO DO STATUS QUO 

 

Cristian David Osorio Figueroa75 
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INTRODUÇÃO 

 

O enfrentamento de catástrofes sanitárias exige um sistema de saúde fortalecido que 

dê conta de garantir o acesso a serviços básicos, por exemplo, no contexto da pandemia 

SARS-CoV-2.  Porém, a abordagem sistêmica dessas problemáticas requer uma perspectiva 

ampliada desde a determinação social da saúde, ou seja, considerando o contexto 

sociopolítico, econômico e cultural que incide no processo saúde, doença e morte. Por isso, as 

respostas dos países têm sido diferenciadas para garantir os direitos fundamentais no contexto 

da pandemia e as medidas de confinamento físico, influenciados pelo modelo de atenção e de 

proteção social de forma geral.  

Nesse sentido, Guatemala, país da América Central, enfrenta a recente pandemia com 

uma série de problemas crônicos na esfera econômica, política, sociodemográfica e na garantia 

do direito à saúde. Existe uma pronta flexibilização de medidas de isolamento social, apesar da 

sua baixa capacidade diagnóstica. Neste trabalho, examina-se inicialmente, dados de 

contextualização do país. Posteriormente, abordam-se a organização, o desenvolvimento 

histórico e o estado atual do sistema de saúde guatemalteco. Em seguida, mostra -se as 

diferentes medidas tomadas para o combate da pandemia na Guatemala e possíveis saídas 

como considerações finais. 

Foram revisados os estudos publicados e analisados dados originais provenientes de 

fontes oficiais, para apresentar uma visão geral do sistema de saúde na Guatemala e descrever 

seus desafios para enfrentar a recente pandemia ou futuras calamidades. Algumas limitações 
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na obtenção dos dados oficiais foram encontradas no decorrer da revisão, por tanto se 

recorreu à utilização de fontes secundárias, como relatórios nacionais ou de organismos 

internacionais e literatura cinzenta de organizações de sociedade civil.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar de forma geral a organização, o 

desenvolvimento histórico e o estado atual do sistema de saúde guatemalteco para 

compreender seus desafios e propor soluções para garantir o direito à saúde para melhorar a 

capacidade de resposta diante qualquer contrariedade inclusive a pandemia por SARS-CoV-2. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O direito à saúde possui uma acepção tanto individual, familiar quanto comunitária. 

Porém, essas dimensões serão consideradas a depender do significado que seja atribuído ao 

termo saúde e, a complexidade da sua garantia depende do equilíbrio entre a liberdade e a 

igualdade (DALLARI, 1988). 

Reconhece-se que o direito à saúde inclui a disponibilidade, acessibilidade, 

aceitabilidade e qualidade, com pertinência intercultural e deve ser sensível às necessidades de 

gênero e o ciclo de vida (MORALES; SEMINARIO, 2013). Contudo, o predomínio de 

paradigmas biomédicos e restritivos tem se enraizado de forma profunda em alguns países, 

realizando políticas focalizadas, verticais e sem considerar o contexto sociopolítico.  

Para retratar a situação na Guatemala do direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, inicia-se apresentando alguns indicadores de saúde. Dallari (1988) 

apontava que não basta apenas declarar que todos têm direito à saúde; é indispensável que a 

Constituição organize os poderes do Estado e a vida social de forma a assegura -lo a cada 

pessoa.  

No contexto guatemalteco as regiões rurais, com predominância de população maia, 

possuem os menores índices de desenvolvimento humano, quando comparadas com a capital 

do país. Mostrando iniquidades, que se entrecruzam com aspectos étnicos e de gênero. A taxa 
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de desnutrição continua a ser das mais altas de América Latina, conjuntamente com os níveis 

de pobreza e mortalidade infantil (FAO et al., 2019; PNUD, 2016, 2019). 

A continuação se detalha brevemente cada período no desenvolvimento das políticas 

sociais e sanitárias no país. O primeiro, corresponde ao período do estado autoritário da 

ditadura pré-constituinte (1921–1944) com o desenvolvimento de políticas voltadas para as 

doenças dos pobres, principalmente infecciosas. Posteriormente, o estado democrático 

desenvolvimentista (1944–1954), permitiu a criação do Seguro Social, investimento em 

infraestrutura, educação e políticas voltadas para o período agrário. Não obstante, foram 

desestimadas após o golpe de estado (1954). 

Em seguida, identifica-se o período autoritário desenvolvimentista (1954–1985) e o 

democrático contrainsurgente (1985–1991). Ambos os períodos, durante a guerra civil que 

durou 36 anos. No que se refere aos serviços de saúde, o provisionamento era através de 

promotores em um contexto de repressão estatal com predomínio de programas verticais e 

políticas voltadas para a população como um processo de segurança nacional.  

A reforma setorial (1991–1999), colocaria na agenda a redução do gasto social em 

saúde, o pagamento por serviços a provedores privados que teriam a responsabilidade de levar 

pacotes básicos itinerantes de saúde à população materno-infantil sem considerar as diferenças 

sociolinguísticas ou de gênero. Propiciou-se a flexibilização laboral das/os trabalhadoras/es de 

saúde e modificou-se um esquema redistributivo e solidário por outro que estratifica às 

pessoas pela sua capacidade de pagamento (VERDUGO, 2000). Posteriormente, começa um 

período (2000–2009) no qual se deram modificações para eliminar o copagamento e uma 

maior presença do Estado. Entretanto, na prática, nos últimos anos (2009–2020) tem-se 

mostrado pouco interesse em aumentar o gasto em saúde, inversão social ou políticas sociais 

com algumas exceções com programas de transferência de renda. 

Portanto, a resposta para o novo coronavírus está intimamente relacionada com o 

desenvolvimento histórico do sistema de saúde na Guatemala. Pode-se observar a implantação 

de medidas individuais, higienistas e hospitalocêntricas, de isolamento social, ainda que 

parciais, colocando toque de recolher em um contexto de abertura do comércio sempre que 

cumpram com medidas de proteção. Culpabilização da sociedade da detecção de novos casos, 
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incluindo a população migrante, sem ser considerada a precarização histórica do sistema e a 

ausência de planificação estratégica para fazer frente a qualquer catástrofe sanitária no país.  

Além disso, campanhas de informação restritas e boletins epidemiológicos divulgados 

pelo presidente da República. Isto derivou-se na criação de um imaginário positivo do manejo 

da pandemia. Restringiu-se a participação social já ausente pela ausência de um sistema de 

informação que permitisse fiscalizar. Enquanto estruturas democráticas foram desmanteladas 

para poupar recursos, empréstimos milionários foram autorizados pelo Congresso Nacional. 

Com um filantrocapitalismo sanitário (BIRN; RICHTER, 2016) muito presente se percebe a 

falta de investimento duradouro no sistema de saúde. 

Nas comunidades com cordões sanitários existem perdas de fontes de trabalho, 

flexibilização laboral, crise alimentaria, impactos econômicos e sociais severos, congelamento 

da economia popular, e sobre-exploração das/os trabalhadoras/es de serviços (BASILE, 

2020), sem políticas de proteção social. Ainda com suas baixas taxas de realização de testes, a 

flexibilização das medidas de isolamento social chegou antes do esperado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Guatemala ainda apresenta sérios desafios para garantir o direito fundamental à saúde, 

desde uma perspectiva ampla da determinação social, com equidade de gênero e pertinência 

intercultural. A realidade no país reflete um histórico de um Estado residual com baixo 

potencial de promoção de justiça social baixo a premissa da diminuição do gasto público e do 

seu tamanho. O Ministério da Saúde não aparece como um ator fundamental, centrando a 

resposta no governo central, sem o consenso da sociedade civil convidada se recolher, no 

contexto da pandemia. Nesse contexto, parece necessário realizar uma modificação do modelo 

de atenção, da definição de saúde, e reivindicar um Estado presente, situação que deverá ser 

atravessada pela ideia de uma reforma sanitária para a Guatemala.  
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo vivencia um período de catástrofe no desenvolvimento sustentável e na 

evolução humana por conta do Covid-19, um vírus que teve sua primeira incidência no 

continente Asiático que tem causado uma nova forma de repensar as relações interpessoais em 

âmbito global. Os impactos que esse novo ―agente microscópico‖ trouxe para o mundo fez 

emergir um novo olhar sobre o pensamento capitalista tanto na questão da produção e 

gerenciamento do próprio capital, como na forma de pensar o mercado para além das relações 

sociais, sobretudo por conta dos impactos nas relações trabalhistas, principalmente as 

informais. 

Sem dúvidas, o vírus atingiu severamente o emprego informal. Afinal, a circulação de 

pessoas, que é vital à informalidade, restou prejudicada com a implementação do isolamento 

social. E assim, esses trabalhadores, que não têm nenhum amparo das legislações trabalhistas, 

sofrem ao verem suas rendas despencarem, isso quando não se veem sem meios de 

subsistência. 

                                                                 

76 Advogado. Mestrando em Ciências Jurídicas e Sociais no Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito 

da UFF (PPGSD/UFF) e membro do grupo de pesquisa Laboratório Empresa e Direitos Humanos (LEDH-

UFF). E-mail: renanpssouza@yahoo.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3927340018219483.  
77 Advogado. Especialista em Processo Civil  pela UFF. Mestrando em Ciências Jurídicas e Sociais no Programa 

de Pós Graduação em Sociologia e Direito da UFF (PPGSD/UFF).E-mail:thiago_pachecoo@hotmail.com. 

Lattes http://lattes.cnpq.br/4372685380980627. 
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 Nesse ínterim, a proposta do presente trabalho é fazer uma reflexão, a partir do livro de 

Boaventura Sousa Santos ―A cruel pedagogia do Vírus‖, acerca dos impactos do COVID-19 

na vida de trabalhadores informais, em especial as mulheres transexuais que carregam como 

seu marcador social a informalidade como subsistência.  

 Dessa forma, o presente trabalho se faz oportuno por se tratar de um tema atual, que 

extrapola o campo jurídico e que contribui não somente para avanços nessa temática, mas 

também, para subsidiar processos de transformação social em meio a Pandemia do Covid-19. 

Afinal, tem como objeto a proteção de um vulnerável grupo, que diariamente tem sua 

dignidade humana e seus direitos fundamentais dilacerados em nossa sociedade.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo é fazer uma reflexão, a partir do livro de Boaventura Sousa Santos ―A cruel 

pedagogia do Vírus‖, acerca dos impactos do COVID-19 na vida de trabalhadores informais, 

em especial as mulheres transexuais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O processo de empregabilidade é ditado pelas normas capitalista, que tem em seu seio as 

regras do patriarcado, o qual usa do processo de exclusão e modulação dos padrões binários 

para delimitarem as normas de ocupação laboral. Podemos perceber que o mercado de 

trabalho é limitado à construção exclusiva de homens/mulheres, fechando-se num ciclo 

vicioso que excluí a mulher transgênero e travesti. E assim, essas ficam as margens de 

subempregos, ou da informalidade profissional na busca do âmbito de reconhecimento de 

direitos. (SOUZA, Renan, 2019, pag.47).  

No Brasil, cerca de 90% da população trans tem como fonte de renda a prostituição e a 

possibilidade de subsistência. Dentre aquelas que não estão nas ruas, outras encontram na 

informalidade uma forma de sobrevivência, porque o mercado de trabalho guarda em si seus 

retrocessos em relação ao gênero. É importante destacar que o cenário trabalhista sempre foi 

excludente com relação ao sexo feminino, o qual sofreu durante anos com a discrepância de 
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direitos existentes para homem, enquanto elas eram tidas como inferior dentro do mercado de 

trabalho. (SOUZA, Renan, 2019, pag.49). 

O Brasil, assim como o mundo vive hoje um cenário de paralisação dos processos 

econômicos e produtivos por conta do COVID-19, um vírus que tem causado mortes, 

desemprego e mudança nos hábitos de vida da população mundial. Essa pandemia tem gerado 

uma nova forma de refletir as relações sociais, o que se certa forma tem afetado a economia e 

com isso o emprego formal, informal e outras formas de trabalho.  

Ocorre que por conta das recomendações de isolamento social feita pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), o trabalho informal acabou sendo afetado. De acordo com o 

IBGE, 38,3 milhões de pessoas, que trabalham como informais, podem ficar sem renda com o 

avanço da pandemia de coronavírus.  

Nessa perspectiva podemos entender que esse impacto na economia afeta diretamente a 

vida dessas mulheres que se encontram na informalidade, haja vista que os corpos racializados 

e sexualizados são sempre os mais vulneráveis perante um surto pandémico. Os seus corpos 

estão à partida mais vulnerabilizados pelas condições de vida que lhes são impostas 

socialmente pela discriminação racial ou sexual a que são sujeitos. Nesse sentido, propõem-se 

garantir a sobrevivência dos corpos socialmente mais valorizados, os mais aptos e os mais 

necessários para a economia. Outras vezes, limitam-se a esquecer ou negligenciar os corpos 

desvalorizados. (SANTOS, Boaventura Sousa, 2020, págs. 26-27). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em que se pese o vírus não fazer distinção de pessoas, não levando em conta 

marcadores sociais como identidade de gênero e classe social , é visível que determinados 

atores sociais sofrem muito mais com as consequências e repercussões dele.  De acordo com 

esse lugar social, algumas pessoas se protegem (sanitária e financeiramente) melhor do que 

outras.  

Nesse sentido, é inquestionável que por serem excluídas do mercado de trabalho formal e 

por não terem acesso à maior parte das políticas públicas sociais, os impactos do covid-19 são 
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ainda mais perversos nas mulheres transexuais e travestis, as quais sobrevivem graças a 

atividades informais e autônomas.  

Ressalta-se, inclusive, que algumas dessas atividades já eram envoltas de estigmas e 

preconceitos como é o caso da prostituição. E assim, por sofrerem um triplo estigma (o de ser 

mulher, o da prostituição e o da transexualidade), em tempo de pandemia essas mulheres 

tornam-se ainda mais ―invisíveis‖ aos olhos da sociedade, o que potencializa as consequências 

e os efeitos do vírus nesses atores sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, discorre-se sobre a realidade da população carcerária, no sistema 

prisional do Rio Grande do Norte, tendo por base os impactos causados pela pandemia do 

Covid-19, especialmente as medidas que estão sedo implementadas para combater o avanço 

do vírus nesse ambiente.  

Para tanto, o presente trabalho tem como problema central a análise das ações em 

âmbito nacional e estadual para assegurar o direito à saúde das pessoas encarceradas no 

Estado do Rio Grande do Norte.  

Desse modo, tem-se a seguinte hipótese de estudo: a Recomendação nº 62, do CNJ, 

é suficiente para barrar a contaminação pelo Covid-19 entre as pessoas presas em solo 

potiguar? Para além disso, quais as políticas públicas implementadas pelo governo estadual 

para resguardar o direito à dignidade da pessoa humana nesse ambiente?  

Como forma metodológica, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 

tendo por base diplomas legais, posicionamento doutrinário e os números prisionais sobre o 

impacto da pandemia no espaço carcerário do Rio Grande do Norte.  

                                                                 

78 Mestrando em Direito pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, e-mail: brunof_barboza@hotmail.com, 

link para currículo na plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/6334824308322475.  
79 Pós-graduando em Direito Constitucional e Tributário pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, e-mail: 

oliveira_pablo@outlook.com, link para currículo na plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/2240567117708064. 
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OBJETIVOS 

Os principais objetivos são demonstrar a atual realidade do sistema prisional norte 

riograndense, as principais disposições da Recomendação nº 62, do CNJ, quanto ao 

tratamento das pessoas encarceradas, especialmente com as consequências geradas pela 

pandemia do Covid-19, assim como analisar a efetividade das medidas adotadas em âmbito 

estadual.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O sistema prisional brasileiro, como fato público e notório, encontra-se colapsado há 

muitos anos. As pessoas são amontadas em celas minúsculas, com poucas condições de 

salubridade, o que acaba gerando fatores determinantes para a propagação de diversas 

doenças.  

No século XVIII, Cesare Beccaria já apontava: 

 

Os castigos têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se 
futuramente prejudicial à sociedade e afastar os seus concidadãos do 
caminho do crime. (...) É necessário, portanto, escolher os meios que devem 
provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável e, 
igualmente, menos cruel no corpo do culpado. (...) Qualquer excesso de 
severidade torna-se supérfula e, portanto, tirânica. (BECCARIA, 2007, p. 
49). 

 

Não bastasse a existência do chamado ―estado de coisas inconstitucional‖, 

reconhecido nos presídios brasileiros, por nosso Supremo Tribunal Federal, o mundo, o Brasil 

e o Estado do Rio Grande do Norte passam por uma crise jamais vista, causada pela 

propagação do Covid-19.  

Nesse sentido, o ambiente carcerário, que já era tão propenso ao desrespeito aos 

direitos dos apenados, passa por um agravamento involuntário e para o qual não estava 

preparado, gerando um choque maior ainda entre o direito de punir e a preservação dos 

direitos fundamentais dos encarcerados: 

 

Não se inverte, em hipótese alguma, o eixo que levam justiça penal e direitos 

fundamentais a inevitável choque, quando, em verdade, deveriam juntos caminhar 
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neste processo de evolução e amadurecimento dos institutos do direito processual 

penal, que na maioria das vezes somente na retórica se pode dizer instrumento de 

proteção do indivíduo perante o Estado. (SAMPAIO JÚNIOR, 2009, p . 304).  

 

Para tanto, é preciso destacar a necessidade de observância, em especial, do 

resguardo ao direito à saúde dos presos, haja vista que, em razão da existência de uma doença 

de tão fácil propagação, como é a Covid-19, o ambiente prisional acaba sendo uma área de 

fácil e intensa propagação da doença, expondo todos que ali habitam ao contágio iminente.  

Desse modo, importante destacar que o respeito ao direito à saúde não é voltado 

apenas para a prevenção das doenças, envolvendo outros fatores, como um ambiente saudável 

apto à promoção da qualidade de vida e capaz de minimizar os efeitos do adoecimento, caso 

ocorra (WINTER; GARRIDO, 2017, p.6). 

Tendo em vista tal preocupação, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da 

Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, trouxe diretrizes para os Tribunais e 

magistrados no sentido da adoção de medidas protetivas à propagação da infecção pelo novo 

corona vírus no âmbito dos sistemas da justiça penal e socioeducativo.  

Afinal, o direito retirado dessas pessoas é apenas o de liberdade, não podendo haver 

supressão de outros relativos à sua condição existencial que não sejam antinômicos entre si. 

Como bem afirma Bobbio (2004, p. 21) ―a ilusão do fundamento absoluto de alguns direitos 

estabelecidos foi um obstáculo à introdução de novos direitos, total ou parcialmente 

incompatíveis com aqueles‖.   

No caso específico do Rio Grande do Norte, segundo dados de dezembro de 2019 80, 

existia um total de 10.155 (dez mil, cento e cinquenta e cinco) presos custodiados no sistema 

penitenciário norte riograndense, sendo 4.296 (quatro mil, duzentos e noventa e seis) deles 

ocupantes do regime fechado.  

Assim, como forma de conter o avanço da doença aqui abordado, o governo estadual 

suspendeu totalmente as visitas aos apenados, por meio da Portaria nº 152/2020 – GS/SEAP, 

em 14 de março de 2020.  

                                                                 

80 Levantamento Nacional realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/RN/rn. Acesso em: 10 maio 2020. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/RN/rn
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Todavia, o que se vê na mídia local ainda é a disseminação do vírus entre os 

detentos81, ainda não se sabendo até que ponto o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte 

está implementando as recomendações emanadas pelo CNJ, razão pela qual, o presente estudo 

visa analisar de forma geral os efeitos da pandemia no sistema carcerário potiguar e a 

efetividade das medidas adotadas para contenção dos efeitos da Covid-19 entre os detentos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve por objetivo entender a atual realidade dos efeitos causados 

pela pandemia do Covid-19 no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte.  

Para alcançar o objetivo propugnado, tornou-se necessário uma maior aproximação 

com a problemática por meio de pesquisa bibliográfica, documental e das medidas adotadas 

pelo Poder Executivo Estadual, tendo-se por base, também, a possibilidade de aplicação da 

Recomendação nº 62 do CNJ.  

Dessa forma, levando em consideração a vulnerabilidade patente das pessoas 

privadas da liberdade e a responsabilidade estatal para zelar pelos detentos, torna -se mais do 

que necessária a adoção de medidas capazes de, efetivamente, combater o avanço da Covid-19 

entre os reclusos. 

Afinal, o respeito à saúde dos encarcerados não é nada menos que a obrigação 

decorrente da aplicação da norma penal, uma vez que os demais direitos continuam sendo 

passíveis de proteção e a manutenção de uma existência digna para os aprisionados é medida 

que deve ser atentada pelo Poder Público e intensificada em tempos de pandemia. 
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STANDARDS DE PROTEÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 

DOS DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DO COVID-19: A 

RESTRIÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS SOB A ÓTICA DO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO. 

 

Raíssa Christini Santiago Panait82 

 

RESUMO  

Busca a presente investigação o estudo dos parâmetros estabelecidos pelo direito 

internacional dos direitos humanos para a suspensão e restrição de direitos sociais em 

contexto de crise, nomeadamente através da análise da jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

  

Palavras-chave: Direito Internacional; Direitos Humanos; Direitos sociais; CIDH; 

COVID-19. 

 

ABSTRACT  

The present investigation seeks to study the parameters established by international 

human rights law for the suspension and restriction of social rights in the context of 

crisis, namely through the analysis of the jurisprudence of the Inter-American Court of 

Human Rights.  

 

Keywords: International Law; Human rights; Social rights; CIDH; COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia global do COVID-19 realçou e agravou os problemas sociais 

enfrentados pelos indivíduos no mundo, tanto relacionados às consequências derivadas 

da própria disseminação viral como relacionados às medidas para a sua contenção. Em 

meio a esse contexto, muitos Estados aplicaram medidas excepcionais com o intuito de 

balancear o produto negativo dessa crise por meio da suspensão e da restrição de 

diversos direitos.  

Nesse sentido, busca o presente artigo o estudo dos parâmetros estabelecidos 

pelo direito internacional dos direitos humanos para a suspensão e restrição de direitos 

sociais no contexto de uma crise, nomeadamente através da análise da jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Encontra relevância o estudo na 

necessidade de se identificar limites inultrapassáveis derivados das normas 

internacionais para condutas estatais que restringem ou suspendem direitos sociais dos 

indivíduos, ainda que justificados no enfrentamento da crise pandêmica ocasionada 

pelo COVID-19.  

Para cumprir com este objetivo, a pesquisa utilizará os métodos dedutivo, 

histórico-evolutivo e comparativo de abordagem teórica, com foco específico na 

análise jurisprudencial das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 

objetivo é identificar na jurisprudência do órgão standards de compreensão das 

fronteiras entre restrições e suspensões de direitos sociais admissíveis pelo direito 

internacional dos direitos humanos e restrições e suspensões inadmissíveis.  

Por fim, busca o presente artigo revelar as limitações impostas pela jus-

normatividade internacional interamericana às restrições e suspensões de direitos no 

contexto de pandemia do COVID-19. Em tempos de flexibilização de parâmetros 

relativos ao arcabouço jurídico-material fundamental dos indivíduos justificados na 

excepcionalidade dos tempos de crise, compreendemos como necessário a 

identificação de contenções a esse movimento.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A tutela dos direitos humanos é realizada, hoje, sob uma ótica multinível de 

proteção (MARTINS, 2014). Não só os Estados, por meio da atuação dos seus 

poderes e instituições, são responsáveis pela tutela do cumprimento dos direitos 

humanos. A nível internacional, os sistemas de proteção – regionais ou globais – 

complementam o dever estatal, fiscalizando o respeito de obrigações derivadas de 

normas internacionais que impõem padrões mínimos de respeito aos direitos humanos 

nas suas respectivas esferas de vinculação.  

Nesse contexto, no Sistema Interamericano, realizado no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos, há a fiscalização e controle do cumprimento de 

direitos derivados da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) por meio 

da atividade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH). Desse modo, todos os Estados que 

ratificaram a CADH devem cumprir com os mandamentos contidos nesta normativa. 

A CorteIDH, como o órgão de caráter judicial responsável pela aplicação e 

interpretação da CADH, ao ser acionada para analisar as demandas individuais, 

identifica determinados standards interpretativos que explicitam os parâmetros que 

devem ser dados aos direitos e deveres previstos no tratado interamericano.   

No contexto de uma pandemia global como a que enfrentamos atualmente 

causada pela disseminação do COVID-19, diversos direitos estão sendo suspendidos 

ou restringidos, justificados na excepcionalidade da crise. Dentre eles, limitações de 

exercício de direitos sociais, como o direito à saúde, alimentação e moradia, ameaçam 

drasticamente a dignidade humana e a sobrevivência de indivíduos, principalmente nos 

países do sul global. As mazelas sociais e as fragilidades institucionais e democráticas 

desses países exacerbam o produto negativo da pandemia.  

Ainda que a CADH não seja um instrumento de previsão de direitos sociais por 

natureza, a afetação derivada de outros direitos humanos protegidos pela Convenção, 
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como a dignidade humana e a vida, fez com que a CorteIDH tenha produzido um 

arcabouço jurisprudencial relevante sobre direitos sociais. O órgão exerce, portanto, 

uma proteção indireta desses direitos, como quando reconheceu a justiciabilidade 

direta dos direitos sociais com base no artigo nº 26 da CADH (CorteIDH, 2017).  

Ocorre que o alcance dessa proteção pode enfrentar determinadas 

flexibilizações no contexto de uma crise como a pandemia global do COVID-19. A 

suspensão e a restrição de direitos são instrumentos jurídicos válidos, úteis em 

momentos de excepcionalidade. No entanto, jamais podem ser utilizados 

indiscriminadamente, de modo que um núcleo essencial de proteção deve ser mantido 

inatingível.  

Desse modo, os parâmetros mínimos de cumprimento desses direitos 

estabelecidos no seio do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, por 

vincularem os países parte da Convenção, podem configurar uma importante 

ferramenta para a contenção de suspensões e restrições de direitos sociais que 

ultrapassam os limites discricionários do Estado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em que pese a investigação ainda esteja em andamento, foi possível identificar 

algumas hipóteses iniciais, as quais podem mostrar-se verificáveis com a conclusão do 

artigo. Inicialmente, quanto à não previsibilidade de direitos sociais diretamente na 

CADH, a CorteIDH já demonstrou aplicar a teoria da judiciabilidade direta por meio 

da potencial afetação desses direitos a outros direitos humanos protegidos na 

Convenção. Desse modo, há a hipótese de que a inderrogabilidade de alguns direitos 

previstos no art. nº 27 como o direito à vida e à integridade pessoal, possa alcançar o 

núcleo material dos direitos sociais. 

Além disso, ainda que não se possa concluir pela inderrogabilidade absoluta de 

determinados direitos sociais por afetação indireta, é possível identificar na 
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jurisprudência da Corte padrões mínimos de proteção desses direitos. Tais standards 

deverão ser tidos em conta como limites objetivos de conduta dos estados-parte da 

CADH no contexto da pandemia do COVID-19, vez que juridicamente vinculados aos 

mandamos do tratado regional.  
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OMS E OIT NO COMBATE AO CORONAVÍRUS: AÇÕES 

CONJUNTAS E DIÁLOGO NORMATIVO COMO INSTRUMENTOS 

DE PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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Saúde e segurança do trabalhador; Direito Internacional do Trabalho; Profissionais da saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 No bojo da Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) foi criada em 1946 com a finalidade de ser a agência especializada na temática da 

saúde, a partir da reunião de experts em saúde pública, conhecidos como ―delegados‖. No 

período de sua concepção, no pós II Guerra mundial, houve grande disseminação e 

proliferação de doenças, sobretudo infecciosas como varíola, sarampo e tuberculose 

(PRENTZAS, 2009, p. 12), de sorte que a saúde se tornou uma questão de ordem global que 

transcendia fronteiras. 

No ato de criação, os delegados elaboraram a Constituição da Organização (1946), que 

previa a definição de saúde como ―um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

[qu]e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade‖ e que, no artigo 1, “o 

objetivo da Organização Mundial da Saúde (...) será a aquisição, por todos os povos,  do nível 

de saúde mais elevado que for possível‖.  
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Para a consecução de tal objetivo, a Constituição da Organização definiu, entre os incisos 

do art. 2, a colaboração com as Nações Unidas – e, por conseguinte, suas agências 

especializadas – e outros organismos. O diálogo interinstitucional, portanto, se apresenta 

como alternativa para garantir o maior nível possível de saúde pelos grupos e nações, 

possibilitando conjuntamente a atuação em pautas transdisciplinares.  

Nesse sentido, como temática paralela entre a OMS e outras agências especializadas da 

Organização das Nações Unidas está a proteção à saúde nos mais diversos âmbitos, inclusive 

no trabalho e, consequentemente, com a saúde e segurança dos trabalhadores. Como agência 

especializada na temática das relações de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) apresenta grande importância na promoção da saúde e segurança do trabalhador (SST).  

A despeito de a SST não integrar os core labour rights da OIT (ou, ainda não integrar, já que 

na Conferência Internacional do Trabalho de 2019, ano do centenário da OIT, discutiu-se a 

importância da SST e a sua inclusão nos core labour rights), delimitados a partir do 

reconhecimento de convenções fundamentais, tal temática apresenta grande centralidade para 

a Organização, já que, das 77 convenções atualizadas, 59 se relacionam, ainda que 

parcialmente, à saúde e segurança do trabalhador (PASQUALETO, 2020, p. 38).  

Assim, face à conjuntura de pandemia causada pelo Covid-19 e do espraiamento do 

coronavírus, a compreensão da colaboração entre a Organização Mundial da Saúde e a 

Organização Internacional do Trabalho, sobretudo em relação ao diálogo entre suas normas e 

a interação entre suas ações em matéria de saúde e segurança do trabalhador, em relação aos 

profissionais da área da saúde, se mostra de grande importância.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é compreender se e como a colaboração entre a OMS e a 

OIT, a partir do diálogo normativo e ações conjuntas, pode ser útil para majorar os 

parâmetros de SST dos profissionais de saúde, em tempos de pandemia. Para tanto, como 

objetivos específicos, a pesquisa pretende: 1. Compreender a atuação, as áreas de trabalho e o 

tratamento conferido à temática da SST pela OMS e OIT; 2. Verificar quais são as normas 

internacionais de cada uma das Organizações relacionadas à SST e aos profissionais da saúde 
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aplicáveis durante o período de pandemia; e, por fim, 3. Analisar como se dá a colaboração 

entre a OMS e a OIT e o diálogo entre as normas internacionais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em um primeiro momento, realizou-se uma pesquisa documental sobre as normas 

internacionais provenientes da OMS e da OIT para compreender a possibilidade do diálogo 

normativo e da realização de ações conjuntas entre as duas organizações. Verificou-se que os 

instrumentos constitutivos de cada uma das Organizações, como denominador comum, 

preveem a colaboração e possibilitam, por conseguinte, a cooperação e o diálogo.  

Assim, a Constituição da Organização Mundial da Saúde estabeleceu, como função da 

Organização, a ―colaboração efetiva‖ com as Nações Unidas e suas agências, bem como com 

os organismos especializados (artigo 2, b e i). Já a Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho, no anexo ―Declaração de Filadélfia‖ (1944), afirmou a promessa de colaboração 

da OIT com os demais organismos internacionais (IV).  

Considerando tais previsões, em um segundo momento, aprofundou-se a pesquisa 

documental para averiguar as normas internacionais relacionadas à SST, no âmbito das duas 

organizações, verificando-se a compatibilidade entre elas. No que tange à OMS, o estudo 

enfatizou as International Health Regulations (IHR), atualizadas em 2005. Já em relação à 

OIT, foram analisadas as seguintes normas internacionais do trabalho (NIT): C149 ―Sobre o 

Emprego e Condições de Trabalho e de Vida do Pessoal de Enfermagem‖ (1977); C155 

―Segurança e Saúde dos Trabalhadores‖ (1981); C161 ―Serviços de Saúde do Trabalho‖ 

(1985); C187 ―Sobre o Marco Promocional para a Saúde e Segurança no Trabalho‖ (2006),  

Por fim, em um terceiro momento, valendo-se do referencial teórico fundado nos 

estudos sobre a influência do direito internacional para a promoção e proteção da saúde e 

segurança do trabalhador (VALTICOS, 1955; LEARY, 1982; LEARY, 1996; COMPA, 2008; 

POTOBSKY, 2004; BORGES, 2017; MELO, 2019), buscou-se avaliar se há e, em caso 

afirmativo, como tem ocorrido a interação entre tais normas. Segundo Borges,  

 

[...] as convenções sociais internacionais precisam e esclarecem o sentido 

dos direitos sociais constitucionais [...] as convenções sociais internacionais 
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são chamadas a expandir os direitos sociais previstos constitucionalmente 

[...] o direito internacional público é chamado a exercer o papel de escudo 

contra a supressão e a limitação dos direitos sociais. 

 Nesse sentido, o direito internacional – seja por meio das normas internacionais, seja 

por meio de ações conjuntas entre organismos internacionais – tem o condão de auxiliar a 

proteção da saúde e segurança do trabalhador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre a ação conjunta e o diálogo normativo entre a OIT e a OMS demonstrou 

que a cooperação entre os dois organismos internacionais está prevista em seus atos 

constitutivos, além de evidenciar a existência de diversos instrumentos internacionais 

dedicados à saúde e segurança no trabalho (inclusive de profissionais da área da saúde) 

compatíveis entre si, a despeito de apresentarem diferenças substanciais quanto ao teor, por 

um lado mais generalista (IHR) e por outro, mais específico (NIT).  

Contudo, embora a OIT e a OMS tenham se manifestado – por meio de relatórios, 

publicações com sugestões sobre a higiene do meio ambiente do trabalho e medidas de 

prevenção e precaução para dificultar a transmissão do vírus, dentre outros – não se verificou 

nenhuma iniciativa colaborativa oficial entre as duas organizações durante a pandemia de 

Covid-19, como já se verificou em outras situações, como se observa nas ―Diretrizes 

conjuntas OIT/OMS sobre os serviços de saúde e a infecção VIH/sida‖ publicadas em 2008.  

Nesse sentido, entende-se que uma publicação conjunta – ainda que não dotada de 

caráter cogente – auxiliaria no estabelecimento de condições de trabalho mais seguras e 

saudáveis para os trabalhadores, sobretudo para os profissionais da saúde que estão na linha 

de frente do combate à pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estado possui o dever de assistência com quem necessitar, independente de 

contribuição mediante Regime Geral de Previdência Social. A Constituição Federal de 1988 no 

art. 203, incisos IV e V, os quais se referem a assistência social, verifica -se atenção especial 

com as pessoas que possuem deficiência. Assim, é garantido a habilitação, reabilitação e 

integração social, além do benefício mensal de prestação continuada (BPC), o qual é 

direcionado as pessoas em condição de miserabilidade, desde cumprido com certos requisitos 

na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Desse modo, a condição de miserabilidade como importante requisito para concessão do 

BPC merece atenção especial ao que se refere conceituação de miserabilidade. A Lei em 2011 

estipula que a família com integrante que possua deficiência não consegue prover sua 

manutenção com renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Ocorre que no ano 

de 2011 o salário mínimo correspondia a R$ 545,00 reais, ou seja, um quarto do salário seria 
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R$ 136,25 reais por pessoa, atualmente o salário mínimo quase dobrou se comparado a 2011, e 

como o salário mínimo praticamente é utilizado com base de cálculo universal podemos dizer 

que o custo para manutenção da vida também sofreu reajuste.  

Desse modo, apesar do Estado invocar a teoria da reserva do possível e o princípio do 

equilíbrio financeiro e atuarial, não pode eximir-se de sua responsabilidade alegando escassez 

de recursos financeiros para as pessoas que necessitam de amparo, seja pela condição de 

miserabilidade ou vulnerabilidade, neste sentido se desdobra a teoria do mínimo existencial. 

Destaque para o parágrafo único do art. 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual 

coloca a pessoa com deficiência em estado de vulnerabilidade diante do estado de calamidade. 

Dessa forma, a portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 declarou emergência em saúde 

pública de importância nacional devido ao novo coronavírus, o que levou ao estado de 

calamidade da atual conjuntura. Fato que requer atenção e cuidado reforçado com as pessoas 

que possuem deficiência, devido a situação de vulnerabilidade. Segundo Catalina Devandas, 

representante da ONU, em que pese os direitos das pessoas com deficiência, oportunizar 

acesso financeiro adicional com objetivo de prevenir que esse grupo de pessoas venha se 

tornar mais vulnerável (ONU, 2020). 

Portanto, o presente artigo propõe-se por meio de estudos da matéria legislativa 

envolvendo a temática, doutrinas que apresentam críticas a teoria da reserva do possível, além 

de uma revisão de artigos e da literatura nacional que aborda a temática em bases de dados 

como Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). E assim discutir em que medida o Estado pode valer-se da reserva do 

possível diante da necessidade de garantir o mínimo existencial, além de abordar a efetivação 

de direitos fundamentais de pessoas com deficiência em época de calamidade pública.  

 

OBJETIVOS 

 

O presente artigo propõe-se abordar a assistência social fornecida a pessoa com 

deficiência, com intuito de discutir critérios como mínimo existencial e condição de 

miserabilidade. Assim, abordar os obstáculos e dificuldades enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência para efetivação de direitos fundamentais.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O mínimo existencial compreende direitos sociais essenciais para atender necessidades 

básicas, em especial a dignidade humana, assim, para sua materialização e efetivação do 

mínimo faz-se necessário uma prestação estatal positiva. Embora seja difícil visualizar um 

conceito para o que seria o mínimo existencial, tal critério faz por necessário uma análise de 

caso a caso, de acordo com direito que procurasse proteger em cada caso concreto. Desse 

modo, o poder judiciário pode ser provocado para decidir quando não se verificar a proteção 

de determinados direitos fundamentais sociais. (BUARQUE, 2016) 

Contrapondo o exposto, a teoria da reserva do possível importada pelo Brasil do direito 

alemão é utilizada pelo poder público com finalidade de desobrigar-se de seus deveres 

justificando a escassez de recursos financeiros quando acionado judicialmente. Ocorre que tal 

teoria não possui entendimento pacificado na doutrina e tribunais nacionais devido à 

dificuldade de uniformizar sua aplicabilidade no contexto jurídico-social brasileiro. 

(OLIVEIRA; SOUZA, 2020). 

Assim, o mínimo existencial implica em obrigações estatais ao passo que a reserva do 

possível é utilizada para justificar a falta de fundos estatais, ou seja, o mínimo definido para 

uma existência digna em âmbito social chocasse com aquilo que o Estado alega ser possível 

oferecer (RAMOS, 2018). Visto isso, encontra-se amparo na obra Direito à Saúde no Brasil e a 

Inaplicabilidade da Reserva do Possível: 

 

Sempre que se encontre diante de direitos indisponíveis e que estejam 
previstos constitucionalmente, não será possível que o Estado coloque 
impedimentos econômicos para a sua efetivação, ao invés disso, caberá a 
este assegurar os meios necessários à plena fruição dos direitos sociais 
básicos. (OLIVEIRA; SILVA, 2020, p. 82-83) 

 

No Brasil a teoria da reserva do possível geralmente é utilizada em ações que tem como 

objetivo prestação material, como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos e 

tratamentos médicos. Dessa forma, o Estado utiliza a teoria com intuito de desobrigar-se do 

dever de promover o acesso efetivo a saúde, justificando a falta de recursos financeiros. Em 
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outros países a mencionada teoria veio a ser utilizada para traçar limites à efetivação de 

direitos fundamentais classificados como de segunda geração. (OLIVEIRA; SILVA, 2020) 

Segundo Buarque (2016) justificada à escassez de recursos faz-se necessário que o Estado 

realize um juízo de direitos fundamentais a serem protegidos, observando o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, para o autor o Estado deve zelar pela proteção 

do que entender como razoável e não do que os cidadãos entendem como dever estatal. 

Entretanto o Supremo Tribunal Federal assim como Superior Tribunal de Justiça geralmente 

tem afastado a teoria da reserva do possível quando invocada pelo poder público, motivo que 

tem levado a discussões frequentes envolvendo judicialização da saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho ainda se encontra em desenvolvimento, motivo pelo qual ainda não é 

possível apresentar uma conclusão que coloque fim a discussão. Entretanto, em um primeiro 

momento é possível apresentar algumas conclusões iniciais que foram possíveis chegar com 

estudo da matéria. 

Os padrões utilizados por lei para definir a condição de miserabilidade da pessoa que 

possui deficiência não apresentam critérios atuais para aferir a renda do grupo familiar, visto 

que salário mínimo praticamente dobrou desde que a lei foi criada. Assim, muitas pessoas que 

realmente necessitam do BPC não têm acesso e consequentemente também não possuem 

condição para levar uma vida com mais dignidade. 

Ao que se refere as alterações legislativa recentes verifica-se que foram criadas barreiras 

que dificultar o acesso ao BPC, podendo colocar em risco a materialização de direitos 

fundamentais para pessoas com deficiência. Ainda, há que se destacar omissão do Estado a 

condição de vulnerabilidade, a qual faz por necessário adotar medidas que possam zelar pela 

dignidade da pessoa com deficiência em um cenário de pandemia.  
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