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APRESENTAÇÃO

Tatiana Cardoso Squeff
Lúcia Souza d’Aquino

Guilherme Mucelin

Por mais líquida que a vida já fosse parafraseando Bauman1, as previsões 
para o ano de 2020 sem sombra de dúvidas não contemplavam a propagação de 
um novo vírus em escala mundial. Problemas estruturais e conjunturais esta-
vam na pauta das agendas dos diversos Estados, a exemplo da recuperação das 
economias e geração de emprego, aquecimento global e mudanças climáticas, 
eleições municipais e presidenciais, entre outros, apesar de o vírus Sars-Cov-2 
já ter sido detectado ao final do ano anterior, na cidade de Wuhan, na China2.

Todavia, se viver em uma modernidade líquida significa exatamente 
encontrar-se em uma incerteza constante3, o coronavírus ressaltou ainda mais 
essa característica da contemporaneidade. Afinal, ninguém imaginava naquele 
momento o grandioso potencial de propagação e infecção do vírus – tanto é 
verdade que foi apenas em 11 de março de 2020 que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) caracterizou a Covid-19, doença causada pelo Sars-Cov-2, 
enquanto uma pandemia4, quando ela já havia se propagado para outros países 
em meados de janeiro.

O primeiro país a receber um caso “importado” da China foi a Tailândia, 
ainda no dia 13 de janeiro5; porém, no dia 21 de janeiro o vírus já chegava 
aos Estados Unidos6, no dia 24 de janeiro à França7, no dia 25 de janeiro à na 
Austrália8, denotando não só toda a sua força ao alcançar mais três continentes 

1 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 7.
2 Confira a trajetória do vírus em seu princípio: Birth of a pandemic: inside the first weeks of the coronavirus out-

break in Wuhan. The Guardian, 10 abr. 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/
birth-of-a-pandemic-inside-the-first-weeks-of-the-coronavirus-outbreak-in-wuhan. Acesso em: 8 maio 2020.

3 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 7.
4 WHO. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 11 mar. 2020. 

Disponível em: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Acesso em: 8 maio 2020.

5 WHO. Novel Coronavirus – Thailand (ex-China). 14 jan. 2020. Disponível em: https://www.who.int/csr/
don/14-january-2020-novel-coronavirus-thailand-ex-china/en/. Acesso em: 8 maio 2020.

6 Three months in: A timeline of  how COVID-19 has unfolded in the US. USA Today, 29 abr. 2020. Disponível 
em: https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2020/04/21/coronavirus-updates-how-covid-19-unfolded-
-u-s-timeline/2990956001/. Acceso em: 8 maio 2020.

7 Novo coronavírus chega à Europa com 3 casos na França. G1, 24 jan. 2020. Disponível em: https://g1.globo.
com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/24/franca-e-nepal-confirmam-casos-de-coronavirus-europa-registra-
-primeiras-infeccoes.ghtml. Acesso em: 8 maio 2020.

8 First novel coronavirus case reported in Australia. TASS, 25 jan. 2020. Disponível em: https://tass.com/
world/1112907. Acesso em: 8 maio 2020.
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em poucas semanas, como também a reticência por parte da sociedade interna-
cional em reconhecer a gravidade da situação9. Ao adentrar o mês de fevereiro, 
com exceção à Antártida, todos os continentes já se viam ou com casos de 
Covid-19, a exemplo de Irã, em que o primeiro caso foi reportado no dia 19 de 
fevereiro10, da Nigéria, em que se noticiou o primeiro caso em 24 de fevereiro11, 
e do Brasil, que teve o primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro12, ou 
com transmissão local comunitária, como Itália, desde 21 de fevereiro13, deno-
tando “un nuevo reconocimineto de nuestra inderdependencia global durante 
el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia”14.

Em 8 de maio, data em que finalizamos a composição desta obra, já 
são 3.579.967 casos confirmados e 259.474 mortes provocadas por coronavírus 
no mundo15; destes, 145.328 casos e 9.897 mortes são brasileiras16. Isso sem 
contar as mortes de pacientes com síndrome respiratória aguda que não foram 
testados para a Covid-19 ou mesmo de pessoas que faleceram em suas residên-
cias com sintomas de Covid-19, porém, que tampouco receberam a comprova-
ção (e o auxílio médico necessário!) a tempo. Aliás, já são conhecidos estudos 
que denotam a subnotificação de casos de coronavírus em diversos países17, 

9 A OMS declarou “apenas” uma emergência pública de saúde mundial em 30 de janeiro de 2020 (WHO. 
Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Com-
mittee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). 30 jan. 2020. Disponível em: https://
www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). Acesso 
em: 8 maio 2020.

10 Coronavirus: Iran’s deaths at least 210, hospital sources say. BBC News, 28 fev. 2020. Disponível em: https://
www.bbc.com/news/world-middle-east-51673053. Acesso em: 8 maio 2020.

11 Coronavirus may have been in Italy for weeks before it was detected. The Guardian, 28 fev. 2020. Disponível 
em: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/coronavirus-may-have-been-in-italy-for-weeks-before-
-it-was-detected. Acesso em: 8 maio 2020.

12 Coronavírus chega ao Brasil: contraprova confirma 1º caso na América Latina. Money Times, 26 fev. 2020. 
Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/fast/coronavirus-chega-ao-brasil-contraprova-confirma-1-
-caso-na-america-latina/. Acesso em: 8 maio 2020.

13 Itália detectou há um mês o primeiro contágio local da Covid-19. Agora vive a pior crise desde 1945. El País, 
23 mar. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-23/italia-detectou-ha-um-mes-
-o-primeiro-contagio-local-da-covid-19-agora-vive-a-pior-crise-desde-1945.html. Acesso em: 8 maio 2020.

14 BUTLER, Judith. El capitalismo tiene sus límites. In: AGAMBEN, Giorgio et al. Sopa de Wuhan. Buenos 
Aires: ASPO, 2020, p. 59.

15 WHO. Coronavirus disease (COVID-19). Situation Report–109. 8 maio 2020. Disponível em: https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200508covid-19-sitrep-109.pdf?sfvrsn=68f2c632_6. 
Acesso em: 8 maio 2020.

16 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Painel Coronavírus. Atualizado em 8 maio 2020 às 19h. Disponível em: https://
covid.saude.gov.br/. Acesso em: 8 maio 2020.

17 Pandemic far from over, cases underreported: WHO. Anadolu Agency, 27 abr. 2020. Disponível em: https://
www.aa.com.tr/en/health/pandemic-far-from-over-cases-underreported-who/1820567. Acesso em: 8 maio 
2020; To know the real number of  coronavirus cases in the US, China, or Italy, researchers say multiply 
by 10. Business Insider, 19 abr. 2020. Disponível em: https://www.businessinsider.com/real-number-of-
-coronavirus-cases-underreported-us-china-italy-2020-4. Acesso em: 8 maio 2020.
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inclusive no Brasil18, significando que, em verdade, os números de fatalidades 
são ainda maiores – fato este que além de impressionar, afinal, são muitas 
vidas perdidas para um vírus, também multiplica o medo, sentimento que 
“agora se estabeleceu, saturando nossas rotinas cotidianas”19.

O histórico de propagação e das consequências da Covid-19 não apenas 
atesta o despreparo das autoridades em todas as nações ao redor do globo para 
conter a pandemia e cuidar adequadamente dos seus jurisdicionados, como 
igualmente deflagra a inexistência de políticas públicas locais, regionais e 
globais destinadas ao mesmo fim. Isso sem contar a própria demonstração do 
impacto da desigualdade social existente no mundo, haja vista que, por mais 
que se diga que “el virus no discrimina”20, os indivíduos mais afetados são 
aqueles que estão nas camadas mais pobres/desfavorecidas da sociedade21, 
onde o acesso às formas básicas de contenção de propagação do vírus – água 
e sabão – não estão disponíveis.

Além disso, são estes grupos que também são os mais expostos ao vírus, 
uma vez que, à luz de uma pretensa manutenção da economia e do bem-estar 
das camadas superiores, são estes seres humanos retirados das medidas de 
contenção para oferecer o mínimo de conforto àqueles, a exemplo de garis, 
diaristas, frentistas, motoristas de ônibus, operadores de caixas de supermer-
cados, os quais não se veem com a opção de ficar em casa22. Para dialogar 

18 Estudo no RS aponta alto índicede transmissão em casa e aumento de subnotificações de COVID-19 no 
estado. O Globo, 29 abr. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/estudo-no-rs-
-aponta-alto-indice-de-transmissao-em-casa-aumento-de-subnotificacoes-de-covid-19-no-estado-24401767. 
Acesso em: 8 maio 2020.

19 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 15.
20 A autora sustenta que mesmo que o vírus não discrimine quando contraído por pessoas das mais diferentes 

camadas sociais, a desigualdade social e econômica existente entre os países e entre os cidadãos faz com 
que a discriminação possa, sim, aflorar, sendo essa uma ação tão-somente causada pelo homem. Nas suas 
palavras: “El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como 
estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo”. BUTLER, 
Judith. El capitalismo tiene sus límites. In: AGAMBEN, Giorgio et al. Sopa de Wuhan. Buenos Aires: ASPO, 
2020, p. 60-62.

21 As Coronavirus Deepens Inequality, Inequality Worsens Its Spread. The New York Times, 14 mar. 2020. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html. Acesso em: 
8 maio 2020; UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM. COVID-19: Looming crisis in developing 
countries threatens to devastate economies and ramp up inequality. 30 mar. 2020. Disponível em: https://www.
undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threa-
tens_devastate_economies.html. Acesso em: 8 maio 2020.

22 No Brasil informal com coronavírus, domésticas dependem de altruísmo de patrões para evitar contágio. 
El País, 17 mar. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-17/no-brasil-informal-
-com-coronavirus-domesticas-dependem-de-altruismo-de-patroes-para-evitar-contagio.html. Acesso em: 
8 maio 2020; Coronavírus no Brasil: 39% dos patrões dispensaram diaristas sem pagamento durante 
pandemia, aponta pesquisa. Uol Economia, 22 abr. 2020. Disponível em: https://economia.uol.com.br/
noticias/bbc/2020/04/22/conoravirus-no-brasil-39-dos-patroes-dispensaram-diaristas-sem-pagamento-
-durante-pandemia.htm. Acesso em: 8 maio 2020.
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com Bauman, o “precariado” não tem essa opção; se a desigualdade parecia 
estar mais perto do que nunca de se transformar no primeiro moto-perpétuo da 
história, o coronavírus tratou de confirmar, posto que se o lema antes da sua 
chegada para alguns era sobreviver – em detrimento de viver –, a Covid-19 
põe em dúvida até mesmo essa possibilidade23. Não só isso: é seguro afirmar 
que o coronavírus igualmente ressaltou uma das grandes fraturas da sociedade 
pós-moderna, aquela envolvendo a “moralidade líquida”, onde o próximo só 
nos é importante se ele satisfaz as nossas vontades egoístas24.

Nesse passo, diante de tal “impur[ez]a [d]as relações humanas”25, é que 
se questiona a possibilidade de não querer jogar a dança das cadeiras em sua 
versão perniciosa, onde haveria “a garantia (temporária) de ser excluído das 
fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo”26. Por isso, mesmo que “os 
medos nos estimul[e]m a assumir uma ação defensiva”27, imperioso focar na 
solidariedade. Muito embora, em diversos momentos28 Bauman deixar claro 
que isso não seria possível em função da corrosão dos laços de afeto na socie-
dade, em uma de suas últimas publicações, o autor tece que essa seria a única 
saída para a humanidade29. E ele está, mais uma vez, certo; inclusive, em rela-
ção aos efeitos causados/gerados pela Covid-19 na sociedade. Não deixa de ser 
inusitado o fato de que essa solidariedade, no momento vivido atualmente, está 
baseada predominantemente em afastamento: a fim de garantir a sobrevivência 
do maior número possível de pessoas, é necessário que nos afastemos uns dos 
outros. Bauman diria que “manter-se à distância parece a única forma razoável 
de proceder”30, confirmando sua reflexão sobre a preciosidade da segurança e 
da liberdade e da dificuldade em equilibrá-las sem atrito31.

O termo solidariedade tem vários significados: caracteriza quem está 
disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa, numa dada circuns-
tância; quem se compadece com as dificuldades ou sofrimentos de outras pes-
soas; quem presta assistência moral a uma pessoa em determinadas situações 
de dificuldade32. Estes são os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem 

23 BAUMAN, Zygmunt. A riqueza de poucos beneficia todos nós? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2015. p. 19.
24 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 18.
25 Impureza tal como em “qualquer ato de consumo que presuma a satisfação instantânea e, de modo seme-

lhante, a instantânea obsolescência do objeto consumido” (BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a 
fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 65.)

26 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 10.
27 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 15.
28 BAUMAN, Zýgmunt. Mal Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2019; BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
29 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2017.
30 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 93.
31 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2003. p. 10.
32 Solidariedade. In: Dicionário On-line de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/solidariedade/. 

Acesso em: 8 maio 2020.
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etc., que estão dia após dia nos hospitais públicos, privados e de campanha 
– muitos inclusive contraindo a própria doença33 na tentativa de auxiliar o 
próximo. Estes são agentes da sociedade civil, que levam suprimentos básicos 
como comida, produtos de higiene e máscaras às comunidades mais carentes34. 
Estes são os cientistas e pesquisadores que buscam compreender o vírus, na 
tentativa de encontrar o mais rápido possível uma solução duradoura para a 
pandemia35; e que igualmente buscam respostas aos problemas enfrentados 
pela sociedade nesse momento que foge à normalidade.

E justamente diante deste quadro é que se apresenta a presente obra. 
Fruto da organização de três cientistas que decidiram questionar os impactos 
da doença nas relações sociojurídicas, em conjunto com outros tantos cien-
tistas e pesquisadores brasileiros, reuniu-se 25 trabalhos voltados a debater 
os reflexos da pandemia nas mais diversas áreas do Direito, passando pelas 
esferas constitucional, penal, civil, trabalhista, consumerista, desportiva, finan-
ceira, além de debates sobre direitos humanos, crise sanitária, migrações e 
proteção de dados.

Se Bauman está correto e “a vida líquida é uma sucessão de reinícios”36, a 
Covid-19 nos apresenta a chance de recomeço. O mundo desacelerou. As pes-
soas se recolheram. As paisagens se transformam. As nuvens de poluição se 
dissipam. A fauna e a flora mudam seus comportamentos. Vulcões entram 
em erupção. O planeta inteiro reage a um momento de stand by da huma-
nidade. Essa talvez seja a hora de repensar a convivência, os parâmetros de 
igualdade37, a integração entre homem e ambiente, a solidariedade entre tudo 
aquilo e todos aqueles que habitam a Terra.

33 Hospitais de SP já afastaram mais de 1300 profissionais com suspeita ou confirmação de coronavírus. 
G1, 1º abr. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/01/hospitais-de-sp-ja-
-afastaram-mais-de-1300-profissionais-com-suspeita-ou-confirmacao-de-coronavirus.ghtml. Acesso em: 8 
maio 2020.

34 Coronavírus: iniciativas da sociedade civil levam comida, produtos de higiene e máscaras aos mais neces-
sitados. O Globo, 12 abr. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/
coronavirus-iniciativas-da-sociedade-civil-levam-comida-produtos-de-higiene-mascaras-aos-mais-neces-
sitados-24366111. Acesso em: 8 maio 2020.

35 Cientistas brasileiros sequenciam coronavírus da COVID-2019 em tempo recorde. Canaltech, 29 fev. 2020. 
Disponível em: https://canaltech.com.br/saude/cientistas-brasileiros-sequenciam-coronavirus-da-covid-2019-
-em-tempo-recorde-161177/. Acesso em: 8 maio 2020. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
ciencia-e-saude/2020/04/23/interna_ciencia_saude,847305/covid-19-cientistas-identificam-dois-novos-
-compostos-com-efeito-anti.shtml. Acesso em: 8 maio 2020.

36 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 8.
37 Aqui, faz-se referência à Butler, com quem concordamos, para quem “si [nuestro mundo] fuera ordenado 

por un deseo colectivo de igualdad radical, [viveríamos en] un mundo en el que nos unimos para insistir en 
que los materiales necesarios para la vida, incluida la atención médica, estarían igualmente disponibles sin 
importar quiénes somos o si tenemos medios financeiros”. BUTLER, Judith. El capitalismo tiene sus límites. 
In: AGAMBEN, Giorgio et al. Sopa de Wuhan. Buenos Aires: ASPO, 2020, p. 64.
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Boaventura de Sousa Santos, ao traçar “a cruel pedagogia do vírus”, 
aponta algumas lições a serem aprendidas com a pandemia. Entre lições cruéis, 
como as de que o colonialidade e o patriarcado estão (bem) vivos e são 
reforçados em momentos de crise, ou lições de esperança de que as posições 
de extrema direita ficarão desacreditadas, o autor atesta a falta de futuro do 
capitalismo e a necessidade de regresso à comunidade38.

Aisha Ahmad, professora de Ciência Política na Universidade de Toronto, 
é categórica ao afirmar que “the answer to the question everyone is asking 
– “When will this be over?” – is simple and obvious, yet terribly hard to 
accept. The answer is never”39, prevendo que o legado da pandemia durará 
meses, talvez anos. É urgente e necessário que a população esteja preparada 
para reaprender a viver em sociedade, eis que essa sociedade será diferente 
da que até então se apresentava.

Logo, esse é um momento de reflexão. De introspecção. De olhar para 
si. Mas também de zelar pelo próximo local, regional e globalmente, pois, se 
a epidemia é transversal também deveria ser a solidariedade. Esperamos que 
esse seja o maior legado da Covid-19.

Inclusive, nesse espírito, é que prestamos também uma singela homena-
gem à Prof.ª Dr.ª Fabiana D’Andrea Ramos, cuja partida precoce surpreendeu 
a toda comunidade jurídica nos últimos instantes de organização da presente 
obra. Perspicaz, brilhante e dona de um sorriso que contagiava a todos, enfren-
tou com bravura e delicadeza um câncer que, infelizmente, levou-a de nosso 
convívio. Àqueles que, como nós, tiveram a oportunidade de presenciar pes-
soalmente a “filha teimosa, impaciente e carinhosa, mãe feliz e realizada de 
uma explosão de alegria chamada Julia, professora amante do conhecimento, 
amiga leal, mulher curiosa da vida, vibrante de amor e encantada com a beleza 
da existência” que ela foi40, restam a saudade e a certeza de que sua passagem 
por esse mundo deixou rastros belíssimos.

Por fim, nós, organizadores, esperamos que a presente obra, com seus 
inúmeros colaboradores e suas importantes reflexões, seja uma boa companhia 
em momentos de estudo e de preparação para a retomada neste novo mundo 
que nos será apresentado.

Porto Alegre, 8 de maio de 2020.

38 SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020.
39 AHMAD, Aisha S. Why You Should Ignore All That Coronavirus-Inspired Productivity Pressure. The Chronicle 

of Higher Education, 27 mar. 2020. Disponível em: https://www.chronicle.com/article/Why-You-Should-
-Ignore-All-That/248366. Acesso em: 15 abr. 2020.

40 FERREIRA, Vitor Hugo do Amaral. Um legado à professora Fabiana D’Andrea Ramos: a sala de espera 
da vida. ConJur, 7 maio 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-07/garantias-consumo-
-legado-professora-fabiana-dandrea-ramos. Acesso em: 8 maio 2020.



PREFÁCIO

Claudia Lima Marques41

É com grande prazer que participo prefaciando esta obra, de importância 
única nos tempos difíceis que vivemos e iniciativa de brilhantes e engajados 
jovens juristas, a Prof.ª Dr.ª Tatiana Cardoso Squeff, da UFU, e os Profs. 
Mestres Lúcia Souza d´Aquino e Guilherme Mucelin, a quem parabenizo.

Paciência e coragem é o lema do fundador da Academia de Haia de 
Direito Internacional Privado, Tobias Asser e que uso como meu lema pes-
soal. Em temas difíceis, como o da pandemia causada pela Covid-19, que 
divide as pessoas e as opiniões, em temas internacionais, em que os interesses 
nacionais e de parte dos governantes parece enfraquecer a união e a solidarie-
dade entre as nações, em temas de saúde com impacto na economia, em que 
se tenta dividir e criar uma dicotomia onde não há, pois a técnica, a ciência 
e a eco-nomos (a ciência, a sabedoria, a regra da casa!) devem estar sempre 
a serviço das pessoas, da dignidade e da proteção especialmente dos mais 
fracos, dos consumidores – não há economia sem mercado de consumo-, dos 
idosos – os mais atingidos por esta pandemia –, dos doentes, das pessoas com 
deficiência, das crianças... bem, é preciso: paciência, com os que duvidam e 
dividem, diálogo e recriação de pontes, sem deixar de ser ter firmeza de pro-
pósitos e conhecimento jurídico, sobre os valores mais superiores do Direito 
e da Justiça e, coragem para fazer, para propor mudanças (novas leis, novas 
práticas!)42, para criticar e rever posições.

Paciência e coragem que sobram aos pesquisadores Tatiana Cardoso 
Squeff43, Lúcia Souza d’Aquino e Guilherme Mucelin44, todos membros do 
Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul registrado 

41 Professora Titular de Direito Internacional Privado da UFRGS; Professora permanente do PPGD/UFRGS; 
Diretora do Centro de Estudos de Direito Alemão CEDA/UFRGS/PUCRS; Doutora em Direito pela Univer-
sidade de Heidelberg. ORCID n. 0000-0001-9548-0390.

42 Veja nossa proposta de uma lei concedendo moratória aos consumidores: MARQUES, Claudia Lima; BER-
TONCELLO, Karen; LIMA, Clarissa Costa de. Exceção dilatória para os consumidores frente à força maior 
da pandemia de Covid-19: pela urgente aprovação do PL 3.515/2015 de atualização do CDC e por uma 
moratória aos consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 129, maio/jun. 2020 e o 
PL 1997/2020, daí resultante.

43 Veja a análise detalhada e a crítica às medidas provisórias: TARGA, Maria Luiza Baillo; SQUEFF, Tatiana 
Cardoso. Os direitos dos passageiros-consumidores de transporte aéreo em tempos de pandemia. Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 129, maio/jun. 2020.

44 MUCELIN, Guilherme; D’AQUINO, Lúcia Souza. O papel do direito do consumidor para o bem-estar da 
população brasileira e o enfrentamento à pandemia de COVID-19. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 129, maio/jun. 2020.
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no CNPq “Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização”, que coordenam 
esta bela obra, assim como aos seus vários autores.

A questão que inquieta a todos e que deu azo à elaboração deste livro 
é: Como as ciências, dentre elas a jurídica, pode contribuir e solucionar a(s) 
crise(s) provocada(s) pela Covid-19?

Tivemos a Peste Negra, que assolou a Inglaterra entre os anos de 1665 
e 1666, mas que permitiu a Isaac Newton, quatro de suas principais descober-
tas: o Binômio de Newton, o cálculo, a natureza das cores e a lei da gravitação 
universal. Tivemos a ‘gripe espanhola’ há 100 anos, durante a primeira guerra 
mundial, que pela desunião dos povos e interesses políticos foi ocultada, 
chagando a consequências catastróficas. Agora a Covid-19, no início século 
XXI, uma pandemia com alto grau de letalidade, causa e está para esta geração 
decidir que caminho tomará, da ciência ou da negação.

O presente livro intitulado “O direito em tempos de crise: impactos 
da Covid-19 nas relações sociojurídicas” é uma obra riquíssima que vem 
em boa hora para suprir uma lacuna premente na doutrina brasileira que é o 
reflexo da pandemia nas relações sociais e jurídicas, reunindo artigos cientí-
ficos de professores e pesquisadores das mais diversas regiões e Programas 
de Pós-Graduação do Brasil.

Indubitavelmente, a propagação do vírus Sars-Cov-2 em meados de 2020 
ensejou uma série de readequações na vida social dos cidadãos ao redor do 
globo, as quais igualmente impactaram as relações jurídicas, demandando 
não só que medidas fossem adotadas por parte dos governos para conter o seu 
veloz alastramento, como também de ações destinadas a preservar o mínimo 
existencial dos indivíduos que se viram afetados direta ou indiretamente pelo 
quadro emergencial pandêmico. Assim, os textos da presente obra, pensados 
desde as mais diversas áreas do Direito (constitucional, penal, financeiro, 
internacional, desportivo, civil e, claro, consumidor), abordam com perspicá-
cia as mais corriqueiras dificuldades enfrentadas pela população brasileira e 
mundial decorrentes da pandemia, tornando-se leitura obrigatória para todos 
os juristas e pesquisadores que desejam pensar o futuro do Direito após esse 
momento desafiador que vivenciamos.

É essencial neste momento pensar em respostas para mitigar os diversos 
problemas jurídicos e socioeconômicos que a população vem enfrentando, os 
quais não são poucos e que igualmente merecem a atenção e os esforços da 
comunidade acadêmica especializada. Vale lembrar que a opinião especiali-
zada não serve apenas aos bancos acadêmicos, senão à sociedade em geral, 
como nos alerta o professor da Universidade de Oxford, Sibel Erduran45: existe 

45 ERDURAN, Sibel. Science Education in the Era of a Pandemic: How Can History, Philosophy and 
Sociology of  Science Contribute to Education for Understanding and Solving the Covid-19 Crisis? 2020. 
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ainda a necessidade de educar os futuros cientistas e o público em geral, no 
sentido de que a ciência não seja baseada somente no raciocínio fundamen-
tado em evidências e no pensamento crítico, senão também orientada pela 
cidadania e por ações socialmente responsáveis.

Nesse campo que se insere a presente obra, a qual considero não só uma 
forma excelente de demonstrar a capacidade de resposta de acadêmicos e 
pesquisadores das ciências jurídicas e sociais, como também um importante 
mecanismo de difusão do conhecimento. Ao abordarem temas transversais 
de Direito e de Sociedade, os autores acabam por refletir o que há muito 
estava escondido na sociedade brasileira: seus problemas estruturais e, con-
sequentemente, a falta de preparo para situações como esta criada pela pande-
mia. Ao mesmo tempo, propõem, analisam e se questionam com seriedade o 
que foi feito e o que ainda se pode fazer para que se consiga mitigar os efeitos 
nefastos desse vírus e preparar o momento pós-pandêmico.

Paciência e Coragem! Parabenizo os organizadores pela excelente obra, 
que honra a nossa academia, parabenizo a editora, que dá luz a este sólido e 
valioso esforço, em momentos incertos e desafiadores para a pesquisa jurídica 
e nas humanidades. Parabéns aos autores dos 25 textos que compõem este 
livro, cada qual com seu enfoque, em um belíssimo exemplo da transdisci-
plinaridade do Direito, contribuindo para o futuro da ciência brasileira, uma 
ciência voltada ao bem comum, ao progresso humano, engajada e útil para 
apontar e sugerir soluções às dificuldades criadas pela pandemia da Covid-19! 
Desejo a todos, boa leitura.

Torres, 7 de maio de 2020.

Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11191-020-00122-w.pdf. Acesso em: 5 
maio 2020.


