
 

A Faculdade de Direito da Universidade do Pacífico orgulhosamente anuncia a sua convocatória de artigos para o 
Seminário de Direito Internacional “Novos Desafios no Ramo da Segurança: Crime Organizado e Conflito Urbano no 
Continente Americano”, que acontecerá nos dias 24-26 de outubro de 2018. 

Após ditaduras e conflitos armados na segunda metade do século XX, a matéria de segurança na América Latina chega a 
uma nova fase. A tendência de grupos armados politicamente motivados está em período de queda, e novos tipos de 
delinquência (cartéis, gangues transnacionais, e crime organizado) parecem estar em alta em países como México e o 
Brasil. A defesa dos direitos humanos no combate da delinquência está se adaptando a essa nova realidade. Alias, em 
países como o México, Brasil, Peru e até mesmo os Estados Unidos, existe uma tendência preocupante por parte dos 
Estados de responder a atos de delinquência fazendo uso de dispositivos legais militares, que seriam mais adequados para 
conflitos armados e situações de Direito Internacional Humanitário, do que para atividades policiais tradicionais de 
combate ao crime. Este Seminário explora os desafios enfrentados pelos direitos humanos em face deste novo cenário de 
segurança, e busca oferecer opções de políticas concretas que possam ser utilizadas pelos governantes da América 
Latina. Um objetivo particular será o de registrar as lições já aprendidas por outras regiões que passaram por situações 
semelhantes.  

Propostas de maior interesse terão como foco explorar os seguintes temas:  

a) O umbral inferior para a aplicação do Direito Internacional Humanitário, a classificação de uma situação como 
conflito armado ou distúrbio interior, e as estratégias legais para a luta contra o crime organizado 

b) Regras de combate aplicáveis em situações de violência e conflito urbano, especialmente no combate ao 
terrorismo ou crime organizado, incluindo conflitos armados.  

c) Reconhecimento de novas organizações de crime organizado nas Américas, incluindo, mas não se limitando a, 
Bacrim na Colombia, Sandro Luminoso no VRAEM no Peru, PCC no Brasil, a Mara Salvatrucha, Os Zetas e outros 
cartéis mexicanos, etc.  

d) A militarização da luta contra a delinquência e suas consequências, incluindo a aplicabilidade de Direito 
Internacional Humanitário no contexto das Américas, a nível nacional e internacional, e os efeitos sob o ponto de 
vista de luta contra o crime organizado.   

e) Os problemas criados pelo uso de segurança privada na luta contra o crime ou a condução de hostilidadess 

f) As consequências humanitárias de conflitos armados e do crime organizado sobre a igualdade de gênero e grupos 
vulneráveis, como pessoas em situação de mobilidade, povos indígenas, etc.  

g) Mecanismos usados para promover a disseminação do Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos, no 
contexto da luta contra o crime organizado na América Latina.   

Para apresentar uma proposta, pedimos a gentileza de enviar um resumo de 500 palavras, currículo e carta de 
apresentação para ihl@up.edu.pe, até o dia 15 de mayo. As propostas e artigos podem ser apresentadas em português, 
espanhol ou inglês. Os palestrantes devem apresentar suas pesquisas em inglês ou espanhol. Versões finais dos artigos 
devem ser apresentadas até o dia 1 de agosto. Artigos aprovados serão considerados para publicação em obra colaborativa 
para o Fundo Editorial da Universidade do Pacífico.  

No caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato com os organizadores deste processo seletivo. Infelizmente, 
este Seminário não contará com apoio financeiro aos seus participantes.
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