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Prefácio

Prefaciar a obra “A ONU e a proteção dos Direitos Sociais no Brasil”,
de autoria de ERNESTO GOMES ESTEVES NETO, me traz sentimento
de grande felicidade e satisfação por poder referendar resultado de árduo e
profundo estudo cuja publicação é absolutamente relevante para fomentar e
abrilhantar a pesquisa, a discussão e a reflexão de toda comunidade acadêmica
e da sociedade em geral sobre tema sensível, mas pouco percebido no campo do
diálogo entre o Direito Internacional e o Direito nacional.
Registro que o presente trabalho, que conheço com profundidade, tem
densidade intelectual é resultado de um curso de pós-graduação desenvolvido
com galhardia pelo autor que percorreu todas as etapas e requisitos de curso
realizado com louvor, como foi ao final reconhecido pela Banca altamente
qualificada formada por mim e pelos professores André de Carvalho Ramos
e Flavia Piovesan.
Entre as atividades que fizeram do autor uma referência no curso de pós-graduação da USP, podem ser lembrados os seminários críticos a partir da sua
reflexão intelectual diferenciada; a produção de artigos e textos provocativos; a
liderança acadêmica à frente de grupos de pesquisa e coordenação de seminários acadêmicos; o desenvolvimento de monitorias e assistências em aula, tendo
absoluta aceitação e respeitabilidade dos alunos de graduação, pós-graduação
e professores da tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
Particularmente, para minha felicidade, rememoro que conheci o autor,
na condição de seu professor no curso de graduação, dando os primeiros passos
no mundo do direito, tendo acompanhando sua evolução, crescimento e maturidade acadêmica, caracterizados principalmente pelo caráter, honestidade, inteligência e dignidade. Mais tarde, sob minha orientação, no curso de Mestrado
da USP, desenvolvemos convivência agradabilíssima e a cumplicidade que me
trouxe definitivamente um amigo para a vida, que eu admiro muito.
No que tange à obra, sem dúvida é fruto de pesquisa de vanguarda, sedimentada na análise da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno
e que tem como recorte temático a proteção de Direitos Sociais no Brasil a
partir da influência da Organização das Nações Unidas (ONU). Centrando a
XIV

pesquisa no texto constitucional, o autor busca demonstrar a mudança do discurso adotado a partir da adoção da Constituição Federal de 1988, analisando
o caráter transnormativo das normas de proteção de Direito Sociais, que são
em sua essência normas de Direito Internacional com roupagem de Direito
Interno.
Investigando se a proteção dos Direito Sociais no plano doméstico encontra motivação e causalidade no plano internacional e, mais especificamente,
como a ONU exerce influência sob a proteção de Direito Sociais no Brasil e de
que forma a organização determina o conteúdo desses Direitos no país, o autor
constrói trabalho inédito. Para tanto, adota um estudo histórico-dedutivo do
papel da organização em matéria de Direitos Humanos e analisa meticulosamente a legislação interna e documentos internacionais no ímpeto de encontrar
elementos que demonstrem a influência da ONU no Direito Interno brasileiro.
A obra busca em sua essência congregar o processo de globalização, a
proteção internacional dos Direitos Humanos e a atuação da ONU, de forma
a encontrar um elo comum que demonstra a contribuição dos três fatores para
a alteração das perspectivas de produção de normas jurídicas no campo do
Direito Interno. Busca-se, portanto, demonstrar como a união dos três fatores e as inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988 repercutiram, e
continuam a repercutir, na determinação do conteúdo dos Direitos Sociais no
Estado brasileiro.
A preocupação do autor quanto à utilização de vasto material bibliográfico é latente, tendo como consequência a produção de um texto bem redigido,
cuja leitura flui com facilidade. Essa perspicácia do autor conduz o leitor à
compreensão do tema, entendendo, portanto, se existe de fato uma relação
entre a proteção de Direitos Sociais garantida no nível internacional e no nível
interno; se é possível sustentar a separação da proteção internacional da proteção interna dos Direitos Humanos; compreender se a globalização exerce papel
determinante nesse processo de produção normativa; e se é possível afirmar que
a proteção dos Direitos sociais no Direito Interno encontra causa e motivo no
âmbito internacional.
A obra é harmoniosamente estruturada em três capítulos. No primeiro
Capítulo, o autor contextualiza o debate sobre Direitos humanos. Nesse sentido, apresenta os conceitos pertinentes e faz uma análise histórica que remonta
ao Iluminismo, buscando desvendar as raízes filosóficas do tema. É neste capítulo que o autor busca elucidar a importância dos Direitos Humanos para a
criação das Organizações Internacionais.
O segundo Capítulo se mostra essencial para a compreensão efetiva do
tema. O autor o dedica para contextualizar a aproximação do Direito Internacional e do Direito Interno, recorrendo, para tanto, aos propósitos da ONU
e à promulgação da Constituição da República de 1988. A leitura que o autor
XV

faz deste momento é de maturidade acadêmica ímpar. O autor se depara neste
capítulo com uma análise aprofundada sobre a influência do neoconstitucionalismo na Constituição brasileira e a introdução de valores universais, com
enfoque especial para os decorrentes da proteção dos Direitos Humanos.
Finalmente, após minuciosa contextualização do tema abordado, o terceiro Capítulo é dedicado a uma análise pormenorizada da relação observada
entre o Direito Internacional e o Direito Interno. O autor descreve neste momento os vários elos de aproximação entre ambos, abordando a relação entre
a proteção dos Direitos Sociais garantida em nível nacional e internacional
e buscando evidenciar a influência do Direito Internacional sobre o Direito
Interno neste rema.
Portanto, a obra é essencial para compreensão da importância do Direito
Internacional para proteção nacional dos Direitos Sociais. A pesquisa elaborada e apresentada no livro pode auxiliar concretamente a compreensão sobre a
relação entre o Direito Interno brasileiro e o Direito Internacional, bem como
o papel fundamental do Direito Internacional na positivação de Direitos Humanos no âmbito nacional. O autor se compromete a demonstrar como ocorre
e em qual grau pode ser verificada a influência do Direito Internacional no
âmbito nacional e se esta é, ou não, fundamental para proteção dos Direitos
Sociais no Brasil.
A estrutura do pensamento do Direito na contemporaneidade está se modificando a partir de um conjunto de transformações e o livro lança novo olhar
na construção dos direitos sociais a partir da redefinição das fontes, propondo
uma nova reflexão sobre mecanismo hermenêutico na aplicação dos Direitos
Sociais, sendo leitura indispensável para aqueles que querem entender e absorver pensamento de vanguarda sobre o tema.
São Paulo, 30 de outubro de 2017.
WAGNER MENEZES
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP). Livre-docente, Pós-doutor pela Universidade de Padova,
Itália. Árbitro do tribunal do Mercosul, Presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI); Diretor da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (SBDI).
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Apresentação

É com muita satisfação que tenho a honra de apresentar à comunidade
jurídica a presente obra “A ONU e a proteção de Direitos Sociais no Brasil”,
do autor Ernesto Gomes Esteves Neto, Mestre recém egresso dos bancos das Arcadas de São Francisco, alma mater de outros tantos acadêmicos, professores,
advogados e juristas de calibre do direito pátrio.
Nesse ponto, o histórico do autor em nada destoa do rigor e do brilhantismo franciscano que lhe é inerente, fato este que pude testemunhar, já nos idos do
ano de 2011, por ocasião da passagem do neoacadêmico pelo Ministério Público
Federal, instituição na qual milito há mais de vinte anos, tendo, desde então,
presenciado a ascensão exponencial do outrora estudante e hoje Mestre. Digo
isso sem contar das suas passagens pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, pela Presidência da República, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e pela Prefeitura do Município de Araraquara, locais nos quais certamente
o autor bebeu de suas experiências profissionais para aguçar seu faro acadêmico.
Com efeito, a presente obra é fruto da dissertação de mestrado do autor, que
a desenvolveu entre os anos de 2014 e 2017, no programa de pós-graduação em
Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, e nela se encontram reflexões acerca da influência exercida pela Organização das Nações Unidas no processo de positivação dos Direitos Sociais no Brasil.
Neste livro, o autor salienta que existe motivação internacional para o incremento da proteção dos direitos sociais no Brasil, principalmente em decorrência
de uma conjugação de fatores, quais sejam a abertura da Constituição brasileira
de 1988 ao Direito Internacional e, por outro lado, a intensificação de uma agenda social por parte da Organização das Nações Unidas, a partir do final dos anos
80, concretizando sua vocação, enquanto organização internacional de caráter
universal, que já podia ser pressentida desde a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em 1948, e desde os pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, e, via de consequência, que encetou um
maior diálogo das fontes no plano externo e doméstico.
Importante salientar, ainda, que a presente obra visa a demonstrar que
existe uma relação entre uma causa internacional, associada à atuação da
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Organização das Nações Unidas, e uma consequência nacional, associada
ao processo de positivação de (novos) direitos – assim reconhecidos como
sociais, sendo que o elemento catalisador dessa causa-efeito é a filosofia constitucional cooperativa adotada pela Constituição de 1988, em meio à globalização das relações jurídicas – advento da modernidade!
Nessa lógica relacional proposta pelo autor, é possível reconhecer, sem
embargo, uma relação umbilical estabelecida entre a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, de 1990; e também entre, de um lado, a Assembleia Mundial da
ONU sobre o envelhecimento, de 1982, e a declaração de Princípios sobre o
Envelhecimento da Assembleia Geral da ONU, de 1991; e de outro, no âmbito
doméstico, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993),
a Lei da Política Nacional do Idoso (Lei Federal nº 8.842/1994) e o próprio
Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003). Isso sem contar na relação
posta entre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com
Deficiência, de 2006, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência brasileiro (Lei Federal nº 13.146/2015), que vai além da própria contextualização por inferência
para, expressamente, referir-se à Convenção Internacional como seu elemento
informador direto e imediato.
Ao fim e ao cabo, importa salientar que a associação proposta pelo autor
não se esgota na análise dos marcos normativos propostos e é nesse ponto que
sua obra sedimenta sua relevância, uma vez que aponta para o fato de que essa
aproximação estabelecida entre a proteção internacional dos direitos humanos
e a consequente positivação de direitos no âmbito interno dos Estados não se
encerra apenas nos direitos sociais.
Mais do que isso – e aqui encerro esta apresentação reiterando meus votos
de sucesso e de uma bela e longa trajetória jurídica ao novel escritor - trata-se,
nas palavras lançadas pelo próprio autor em suas conclusões, de um polo metodológico para a compreensão - na esteira do que outrora propôs Philip Jessup
sobre a transnacionalidade do Direito - da relação entre o próprio Direito Internacional e o Direito Interno, para além das já estéreis e superadas disputas entre
o monismo e o dualismo jurídico, que por muito tempo ataram as discussões
acadêmicas, subtraindo-lhes parte da crítica que é típica das ciências sociais
aplicadas, dentre as quais se insere, evidentemente, a ciência jurídica.
São Paulo, 30 de outubro de 2017.
OSVALDO CAPELARI JÚNIOR
Procurador Regional da República da 3ª Região
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