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prisma teórico a ser abordado é o da Teoria 

da Sociedade, a perscrutar mecanismos 
de reprodução de subjetividades do 
direito perante a sociedade. Temas 

como democracia, diferença e risco, 
sob a perspectiva de Raffaele De Giorgi 
e Niklas Luhmann, abrem perspectivas 
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P re f á c i o

Esta obra reúne artigos científicos decorrentes do Congresso Direito, 
Futuro e Risco: Ressignificação de Conceitos Jurídicos e Políticos, realizado 
em setembro de 2020, nas Faculdades Milton Campos, coordenado por 
professores pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Direito 
da Faculdade de Direito Milton Campos em parceria com investiga-
dores latinos americanos, europeus e uma investigadora indiana, nesta 
empreitada, a perspectivar e a desenvolver temas oriundos do Centro di 
Studi Sul Rischio, da Università Del Salento, fundado pelos professores 
Raffaele De Giorgi e Niklas Luhmann. 

Mais precisamente, o evento, além de ter sido organizado por 
professores do programa de pós-graduação em Direito das Faculdades 
Milton Campos, contou com a colaboração e participação de profes-
sores internacionais das Università del Salento (Itália); do Centro di 
Studi Sul Rischio dell’Università del Salento (Itália); da Universidad 
Nacional Del Comahue (Argentina); da Univerisdad de Buenos Aires 
(Argentina); da Universidad de La Habana (Cuba); Centro de Estudios 
Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (Cuba); da Universidad de La 
Republica do Uruguay (Uruguai); da Universidade de Lisboa (Portugal); 
da Universidad Autónoma Metropolitana (México); e da Universität 
Salzburg (Áustria). Além de professores brasileiros das Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG; da Universidade de São Paulo – USP e da Ponti-
fícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. Trata-se, 
especialmente, dos resultados acumulados a partir de debates, pesquisas 
compartilhadas e troca de artigos iniciadas em 2016, que vieram se con-
solidando e tomando forma a produzir entre muitos outros trabalhos, 
mais esta coletânea impressa, que o leitor tem em mãos. 
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Nos dias 02 e 03 de setembro de 2020, via transmissão no canal do 
YouTube das Faculdades Milton Campos, acadêmicos da comunidade 
jurídica mineira e inúmeros estudantes estrangeiros da Itália, Portugal, 
México, Cuba, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Brasil puderam 
apreciar um frutífero debate sobre os futuros do trabalho, da democracia, 
da teoria dos contratos e os desafios impostos ao Supremo Tribunal 
Federal brasileiro frente às crises causadas pela pandemia do Covid-19. 
Consoante às discussões que permearam os painéis do evento, em meio 
a profunda crise humanitária causada pela pandemia do Covid-19, 
tornaram-se latentes outras crises pré-existentes, como a fragilidade 
das democracias liberais contemporâneas, a exclusão social, a violência 
estatal, a encriptação do poder judiciário e seus efeitos silenciadores. 

Diante desse cenário, as conferências enunciadas, transformadas 
aqui em os artigos científicos apresentados nesta coletânea giram entor-
no da ressignificação dos conceitos jurídicos e políticos que procuram 
dar conta do momento atual. Para além da dimensão linguística-con-
ceitual, o prisma teórico abordado é o da Teoria da Sociedade, a perscru-
tar mecanismos de reprodução de subjetividades do direito perante à 
sociedade. Temas como democracia, diferença e risco, sob a perspectiva 
de Raffaele De Giorgi e Niklas Luhmann, abrem perspectivas para 
abordagens mais específicas como os desafios hermenêuticos impostos 
aos sistemas de justiça, suas continuidades e rompimentos, sua capacida-
de de lidar com as contingências do mundo atual. Os artigos também 
abordam os desafios das políticas públicas em meio a pandemia, bem 
como o papel e a influencia das estruturas e ferramentas tecnológicas 
e de conhecimento no cenário pandêmico. 

Agradecemos às professoras e aos professores André Rubião, Fi-
lipe Nunes, Raffaele De Giorgi, Juliana Neuenschwander, Luis Elios 
Meliante Garcé, Pedro Barbas Homem, Carlos Humberto Durand 
Alcántara, Yuri Pérez Martínez, Lisandra Esquivel Cabezas, Jorge Eduar-
do Douglas Price, Natacha Rena, Jorge Lasmar, Henrique Napoleão 
Alves, Eduardo Vera-Cruz, Stephan Kirste, Dario Fiorentino, Laura 
Noemi Lora, Celso Fernandes Campilongo, Soledad Muñoz, Rashmi 
Singh e Tereza Mafra, pela contribuição imensurável ao evento e pelo 
comprometimento com a academia, com o direito e com a sociedade. 

Não poderíamos deixar de agradecer, também, às Faculdades Milton 
Campos por todo suporte aos organizadores e pelo comprometimento 
da instituição com a academia. Destacamos e agradecemos o empenho 
e dedicação de toda equipe que se responsabilizou por viabilizar de ma-
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neira impecável todo o evento, nos nomes dos discentes Álvaro Morales 
Aviles, Florencia Aurora Ledesma Lois, Benjamin Ortega Guerra, Isabela 
Amancio de Oliveira, Sonia Aidee Fuentes Burgos, Saul Eduardo Magaña 
Ballesteros, Josiane Oliveira de Freitas, Rafaela Ferreira Kohnert, Clarisse 
Kelles Fonseca, Marcos Fernandes De Andrade Santiago, Melina Borchio 
Louback, Fábio Leão von Stosch e Mariana Ferreira Bicalho.

Por fim, faz-se necessário registrar que a presente obra não teria 
sido possível sem o apoio sempre incondicional e o patrocínio da Editora 
D’Plácido. A Editora D’Plácido tem sido, há muitos anos, uma grande 
parceira a fomentar o desenvolvimento das ciências jurídicas mineiras. 

Debater as crises decorrentes da pandemia da Covid-19 e enfrentar 
as crises sociais, políticas e econômicas pré-existentes, requer dos pro-
fessores e pesquisadores um comprometimento ético com a verdade, 
com a ciência e com futuro da nossa sociedade. Os debates iniciados 
no congresso e os resultados apresentados nessa coletânea, fazem parte 
de um esforço coletivo de professores e pesquisadores que se compro-
metem diariamente em compreender e buscar soluções democráticas 
e eficazes para os problemas jurídico-políticos da atualidade. Não há 
soluções fáceis, mas elas não são possíveis sem a contribuição da ciência. 

Raffaele De Giorgi
Professor Emérito de Teoria Geral do 

Direito e Sociologia do Direito e
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