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SIMPÓSIO ONLINE 37 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS E GESTÃO ADEQUADA DE CONFLITOS NO CENÁRIO 

PANDÊMICO CONTEMPORÂNEO 
 

Coordenadores: 
Nome da Coordenadora 1: Nuria Belloso Martín 
Vinculação Institucional: Universidad de Burgos 
Resumo Curricular:  Professora de Filosofia do Direito no Departamento de Direito Público 
da Faculdade de Direito da Universidade de Burgos (Espanha). Especialista em Mediação Civil 
e Comercial. Desde 2011 é Diretora do Departamento de Direito Público. Foi Coordenadora do 
Programa de Doutoramento do Departamento de Direito Público de 1996 a 2016. É membro do 
Grupo de Investigação em Ordenamento do Território e Urbano, Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável –ORDITER- da Universidade de Burgos. Membro do Observatório de Mediaçâo e 
Arbitragem da UNESA (Brasil). Desde 2013, representa a Universidade de Burgos na 
Conferência de Universidades para o Estudo da Mediação e do Conflito - CUEMYC-. No 
Fórum de Mediação (criado pelo Despacho JUS / 57/2019, de 22 de janeiro), foi nomeada em 
representação da CUEMYC, membro do Grupo de Trabalho “Comissão de Assistência Jurídica 
e Mediação Gratuita”. Foi Presidente do Comitê de Ciências Jurídicas e Econômicas para a 
avaliação dos Suplementos Remuneratórios Individuais do Corpo Docente e Pesquisador da 
Universidade do País Basco –UNIBASQ-. Ela é atualmente presidente do Comitê de 
Acreditação PDI. Comissão de Ciências Jurídicas e Económicas (nº5) Membro do Júri do 
Prémio Castela e Leão para as Ciências Sociais e Humanas. Edição 2018, Edição 2019 e Edição 
2020. Entre suas últimas publicações relacionadas com este tema destaca-se “A 
multidimensionalidade de uma pandemia. Sociedade e Direito na era pós-coronavírus ”, 
Cadernos Eletrônicos de Filosofia do Direito, nº 43, (dezembro 2020) pp. 22-45 
https://doi.org/10.7203/CEFD.43.17445 (ISSN: 1138-9877). 
<http://ojs.uv.es/index.php/CEFD>; e também "Uma Teoria do Direito para um cenário (pós) 
pandêmico" em SÁNCHEZ RUBIO, D. e SÁNCHEZ BRAVO, A. (Coordenadores), Teoria e 
Filosofia do Direito Tópicos em tempos de pandemia, Madrid, Dykinson, 2020, pp . 31-54. 
(ISBN: 978-84-1377-233-2). 
 
Nome do Coordenador 2: Adriano Moura da Fonseca Pinto 
Vinculação Institucional:  Universidade Estácio de Sá 
Resumo Curricular: Professor Permanente e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-
Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Estácio de Sá. Professor dos Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá. Gestor Nacional dos 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Estácio. Advogado e Mediador. Membro 
do Comitê Científico da Conferência Universitária para el Estudo de La Mediación y el 
Conflicto – CUEMYC (Espanha). Consultor Internacional de la FACPYA - Universidad 
Autônoma de Nuevo Leon (México). Doutor em Direito pela Universidad de Burgos-Espanha. 
Especialista em História do Direito, Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Estácio 
de Sá. Bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Cândido Mendes. Coordenador e autor 
de obras jurídicas. Editor do periódico Dissertar e da Revista do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Direito da Estácio. Voluntário e Presidente do Conselho Fiscal da Casa Ronald 
McDonald-RJ. Membro do Observatório de Política Pública, Direito e Proteção Social e 
fundador do Observatório de Mediação e da Arbitragem, ambos do PPGD da Universidade 
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Estácio. de Sá. Vice-Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de 
Sá. Membro da Comissão de Estudos em Processo Civil da OAB-RJ. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Texto 1: O Direito e os direitos humanos foram fortemente influenciados pela pandemia. O 
estado de direito resultou num prolongado estado de alarme, com uma limitação (por vezes 
suspensão) de direitos fundamentais.  
Por sua vez, os conflitos se multiplicaram (familiares, trabalhistas, empresariais, contratuais e 
de toda espécie), o que, junto com a paralisação da atividade judiciária durante grande parte do 
confinamento, ocasionou o colapso judicial.  Tudo isso direcionou nosso olhar para duas linhas 
principais de debate:  
A primeira linha se preocupa em como reconfigurar e projetar direitos fundamentais em tempos 
de pandemia (como conciliar saúde pública e economia; liberdade de movimento de pessoas e 
limitação ambulatória com confinamento e quarentena, solidariedade diante do individualismo 
e slogans como "cada um por si"  aumento dos direitos sociais para enfrentar o aumento da 
vulnerabilidade), questionando a ineficácia de grande parte das democracias ocidentais no 
controle do contágio em comparação com os resultados em países autoritários. 
Texto 2: Uma segunda linha de debate é a da necessidade de promover os meios adequados de 
gestão de conflitos, uma vez que o cenário pandêmico mostrou que os cidadãos precisam 
urgentemente de um sistema que os ouça, que respeite a sua autonomia, que incentive o diálogo 
e outras vias que não o são. exclusivamente contraditório em um sistema judicial lento e 
ineficiente. O direito de acesso à justiça e a proteção judicial efetiva podem ser alcançados por 
meio dos MASC devidamente incorporados aos sistemas judiciais.  Este Simpósio tem como 
objetivo analisar este novo cenário viral, o chamado “novo normal” implica que não há volta, 
que operadores do direito, pesquisadores jurídicos e professores são chamados a refletir sobre 
a contribuição que podem dar nestes tempos de pandemia. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
Italiano (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 37 

 
Symposium: 

 
HUMAN RIGHTS AND APPROPRIATE MANAGEMENT OF CONFLICTS IN A 

CONTEMPORARY PANDEMIC SCENARIO 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Nuria Belloso Martín 
Institution: Universidad de Burgos 
Curricular Summary: Professor of Philosophy of the Directorate in the Department of Public 
Directorate of the Faculdade de Direito da Universidade de Burgos (Spain). Specialist in Civil 
and Commercial Mediation. Since 2011 he has been Director of the Public Directorate 
Department. Foi Coordinator of the Public Management Department Program of Management 
from 1996 to 2016. Member of the Research Group on Territory and Urban Planning, 
Environment and Sustainable Development –ORDITER- of the University of Burgos. Member 
of the Observatório de Mediaçâo e Arbitragem da UNESA (Brazil). Since 2013, he represents 
the University of Burgos at the University Conference for the Mediação e do Conflito - 
CUEMYC-. No Fórum de Mediação (raised by Office JUS / 57/2019, of January 22), was 
appointed in representation of CUEMYC, member of the Working Group “Comissão de 
Assistência Jurídica e Mediação Gratuita”. He was President of the Committee of Legal and 
Economic Sciences for the evaluation of two Individual Remuneration Supplements of the 
Teaching and Research Corporation of the University of the Basque Country –UNIBASQ-. He 
is currently president of the PDI Accreditation Committee. Commission of Legal and Economic 
Sciences (nº5) Member of the Júri do Prémio Castela e Leão for the Social and Human Sciences. 
Edição 2018, Edição 2019 and Edição 2020. Among his latest publications related to this topic 
stands out “A multidimensionality of a pandemic. Sociedade e Direito na era post-coronavirus”, 
Cadernos Eletrônicos de Filosofia do Direito, nº 43, (December 2020) pp. 22-45 
https://doi.org/10.7203/CEFD.43.17445 (ISSN: 1138-9877). 
<http://ojs.uv.es/index.php/CEFD>; e also "Uma Teoria do Direito para um cenário (post) 
pandemic" in SÁNCHEZ RUBIO, D. and SÁNCHEZ BRAVO, A. (Coordinators), Teoria e 
Filosofia do Direito Tópicos em tempos de pandemia, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 31-54. 
(ISBN: 978-84-1377-233-2). 
 
Name of Coordinator 2: Adriano Moura da Fonseca Pinto 
Institution: Universidade Estácio de Sá 
Curricular Summary: Permanent Professor and Adjunct Coordinator of the Graduate Law 
PhD Program (PPGD) at Universidade Estácio de Sá. Professor of Graduate and Post-Graduate 
Courses in Law at Universidade Estácio de Sá. National Manager of Lato Sensu Postgraduate 
Courses in Law at Estácio. Lawyer and Mediator. Member of the Scientific Committee of the 
University Conference for the Study of La Mediación y el Conflicto - CUEMYC (Spain). 
International Consultant at FACPYA - Universidad Autónoma de Nuevo Leon (Mexico). PhD 
from the Universidad de Burgos-Spain. Specialist in the History of Law, Civil Law and Civil 
Procedure from Universidade Estácio de Sá. Bachelor of Legal Sciences from Universidade 
Cândido Mendes. Coordinator and author of legal works. Editor of the journal Dissertar and of 
the Revista do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Estácio. Volunteer and 
Chairman of the Fiscal Council of Casa Ronald McDonald-RJ. Member of the Public Policy, 
Law and Social Protection Observatory and founder of the Mediation and Arbitration 
Observatory, both of the PPGD of Universidade Estácio. de Sá. Vice-Coordinator of the 
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Research Ethics Committee at Universidade Estácio de Sá. Member of the Commission for 
Studies in Civil Procedure of OAB-RJ. 
 

Line(s) of discussion (symposium description): 
Law and human rights have been strongly influenced by the pandemic. The rule of law 

has resulted in a prolonged state of alarm, with a limitation (sometimes suspension) of 
fundamental rights. In turn, conflicts have multiplied (family, labor, business, contractual, and 
of all kinds), which, together with the paralysis of judicial activity during much of the 
confinement, has caused a judicial collapse.  All this has turned our gaze to two main lines of 
debate:  

The first line is concerned with how to reconfigure and design fundamental rights in 
times of pandemic (such as reconciling public health and the economy; freedom of movement 
of people and limitation of ambulation with confinement and quarantine, solidarity in the face 
of individualism and slogans such as "for himself who can",  increase of social rights to attend 
to the increase of vulnerability), putting into question the ineffectiveness of a large part of 
Western democracies in controlling contagions compared to the results in authoritarian 
countries. 

A second line of debate is that of the need to promote the appropriate means of conflict 
management, since the pandemic scenario has shown that citizens urgently need a system that 
listens to them, that respects their autonomy, that encourages dialogue and other avenues that 
are not exclusively adversarial in a slow and inefficient judicial system. The right of access to 
justice and effective judicial protection can be achieved through MASCs that are properly 
incorporated into the judicial systems.   

This Symposium aims to analyze this new viral scenario. This so-called “new normal” 
implies that there is no going back, that law operators, legal researchers and teachers are called 
to reflect on what contribution they can make in these pandemic times. 
 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 
Spanish (X) 
Italian (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 37 

 
Simposio: 

 
DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN ADECUADA DE CONFLICTOS EN UN 

ESCENARIO PANDEMICO CONTEMPORANEO 
 

Coordinadores: 
Nombre del Coordinador 1: Nuria Belloso Martín 
Vinculación Institucional: Universidad de Burgos 
Resumen curricular: Catedrática de Filosofía del Derecho en el Departamento de Derecho 
Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos (España). Especialista en 
Mediación Civil y Mercantil. Desde 2011 es Directora del Departamento de Derecho Público. 
Ha sido Coordinadora del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Público desde 
1996 hasta 2016. Es miembro del Grupo de Investigación Ordenación Territorial y Urbanística, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible –ORDITER- de la Universidad de Burgos. Miembro 
del Observatorio de Mediaçâo e Arbitragem da UNESA (Brasil). Desde 2013, representa a la 
Universidad de Burgos en la Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y 
el Conflicto - CUEMYC-. En el Foro de Mediación (creado por la Orden JUS/57/2019, de 22 
de enero) , ha sido designada en representación de CUEMYC, miembro del Grupo de Trabajo 
“Comisión de Asistencia jurídica gratuita y mediación”Ha sido Presidenta del Comité de 
Ciencias Jurídicas y Económicas para la evaluación de Complementos Retributivos 
Individuales para el Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco –
UNIBASQ-. Actualmente es Presidenta del Comité de Acreditación del PDI.  Comité de 
Ciencias Jurídicas y Económicas (nº5). Miembro del Jurado Premio Castilla y León de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Edición 2018, Edición 2019 y Edición 2020. Entre sus últimas 
publicaciones relacionadas con esta temática se destaca “La multidimensionalidad de una 
pandemia. Sociedad y Derecho en la era del post-coronavirus”, Cuadernos Electrónicos de 
Filosofía del Derecho, nº 43, (diciembre 2020) pp. 22-45  
https://doi.org/10.7203/CEFD.43.17445 (ISSN: 1138-9877). 
<http://ojs.uv.es/index.php/CEFD>; y también, “Una Teoría del Derecho para un escenario 
(pos) pandémico” en SÁNCHEZ RUBIO, D. y SÁNCHEZ BRAVO, A. (Coordinadores), 
Temas de Teoría y Filosofía del Derecho en tiempos de pandemia, Madrid, Dykinson, 2020, 
pp. 31-54. (ISBN:978-84-1377-233-2). 
 
Nombre del Coordinador 2: Adriano Moura da Fonseca Pinto 
Vinculación Institucional: Universidade Estácio de Sá 
Resumen curricular: Profesor Titular y Coordinador Adjunto del Programa de Posgrado en 
Derecho (PPGD) de la Universidade Estácio de Sá. Profesor de los cursos de Grado y Postgrado 
en Derecho de la Universidade Estácio de Sá. Gerente Nacional de los Postgrados de Derecho 
Lato Sensu en Estácio. Abogado y Mediador. Miembro del Comité Científico del Congreso 
Universitario para el Estudio de La Mediación y el Conflicto - CUEMYC (España). Consultor 
Internacional en FACPYA - Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Doctor en 
Derecho por la Universidad de Burgos-España. Especialista en Historia del Derecho, Derecho 
Civil y Procesal Civil por la Universidade Estácio de Sá. Licenciado en Ciencias Jurídicas por 
la Universidade Cândido Mendes. Coordinador y autor de obras jurídicas. Editor de la revista 
Dissertar y de la revista del Posgrado de Derecho Lato Sensu en Estácio. Voluntario y 
Presidente del Consejo Fiscal de Casa Ronald McDonald-RJ. Miembro del Observatorio de 
Políticas Públicas, Derecho y Protección Social y fundador del Observatorio de Mediación y 
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Arbitraje, ambos del PPGD de la Universidade Estácio. de Sá. Vice-coordinador del Comité de 
Ética en Investigación de la Universidade Estácio de Sá. Miembro de la Comisión de Estudios 
en Procedimiento Civil de la OAB-RJ. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

El Derecho y los derechos humanos se han visto fuertemente influidos por la pandemia. 
Del Estado de Derecho se ha derivado en un estado de alarma prolongado, con una limitación 
(suspensión en ocasiones) de los derechos fundamentales. A su vez, los conflictos se han 
multiplicado (familiares, laborales, empresariales, contractuales, y de todo tipo), lo que, junto 
a la paralización de la actividad judicial durante buena parte del confinamiento, ha provocado 
un colapso judicial. 
 Todo ello ha hecho volver la mirada a dos líneas principales de debate: La primera línea 
se preocupa por cómo reconfigurar y diseñar unos derechos fundamentales en tiempos de 
pandemia (como conciliar salud pública y Economía; libertad de circulación de personas y 
limitación deambulatoria con confinamiento y cuarentena; solidaridad frente a individualismo 
y consignas como “sálvese quien pueda”, incremento de los derechos sociales para atender al 
incremento de vulnerabilidad), poniendo en cuestión la inoperancia de buena parte de las 
democracias occidentales en controlar los contagios frente a los resultados en países 
autoritarios. 
 Una segunda línea de debate es la de la necesidad de impulsar los medios adecuados de 
gestión de conflictos, ya que el escenario pandémico ha puesto de manifiesto que los ciudadanos 
necesitan con urgencia, un sistema que les escuche, que respete su autonomía, que fomente el 
diálogo y otras vías que no sean exclusivamente las adversariales en un sistema judicial lento y 
poco eficiente. El derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, puede lograrse a 
través de unos MASC adecuadamente incorporados a los sistemas judiciales. 

En este Simposio se pretende analizar este nuevo escenario vírico de la  denominada 
“nueva normalidad” implica que no hay vuelta atrás, que los operadores del derecho, los 
investigadores y docentes jurídicos, están llamados a reflexionar sobre qué contribución pueden 
hacer en estos tiempos pandémicos. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 
Italiano (X) 


