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PreFácio

A obra produzida pelo Dr. Renato Souza Dellova é resultante de seus 
estudos no Mestrado em Direito na PUC/SP, a qual agora é publicada em 
livro de grande importância para os operadores do Direito em geral, em 
especial para aqueles que se ocupam do Direito Internacional e/ou dos Di-
reitos dos Povos – Direitos Humanos.

De maneira eficaz e através de relevante pesquisa, o autor explorou 
a importância do direito à autodeterminação dos povos e respectivo reco-
nhecimento e respeito das diferentes culturas existentes no nosso mundo. 
Abordou em seus estudos, os aspectos que envolvem a atividade humana, 
como a questão cultural, religiosa, sócio-econômica e mesmo de organização 
política. Tudo isso de alguma forma tangencia e acaba sendo abordado nas 
relações internacionais entre os Estados, gerando discussões, choques, con-
tradições e o mais importante – respeito à diversidade existente. 

O autor, agora Mestre em Direito pela PUC/SP, defendeu de forma 
exemplar, a necessidade de proteção à estes direitos, porquanto inalienáveis 
e imprescindíveis para a liberdade e dignidade das nações. Seu trabalho 
está bem dividido entre os capítulos que tratam sobre os entes/sujeitos do 
direito internacional, sobre os tratados internacionais e por fim, sobre o 
multiculturalismo.

A defesa do autor em banca de Mestrado, de todo exitosa, revela-se 
mais uma importante contribuição em defesa dos povos, revestindo-se, a 
presente obra, de singular importância ao mundo do Direito, mister a defesa 
dos direitos humanos através dos fundamentos do Direito Internacional, 
propiciando ao leitor um aprofundamento no tema e melhor conhecimento 
acerca de toda esta instigante matéria. Uma obra que irá auxiliar não somen-
te o profissional do direito – advogados, juízes, promotores, mas também os 
professores e estudantes de direito, de uma forma geral.

PROF. DR. ANTÔNIO MÁRCIO DA CUNHA GUIMARÃES
Prof. Assistente-Doutor de Direito Internacional na PUC/SP. Advogado, Membro 
da APD (Academia Paulista de Direito), Membro da UJUCASP (União dos Juris-
tas Católicos de São Paulo), autor de obras jurídicas.
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APresentAção

A presente obra nos instiga a pensar que a ordem jurídica opera numa 
situação de relativa previsibilidade, haja vista evolução da sociedade a que o 
direito está sujeito, inserindo de maneira marcante a autodeterminação dos 
povos e do multiculturalismo, simplesmente esquecidos, ante o formalismo 
em que a ordem social opera.  

De fato, se fosse possível prever todas as condutas da sociedade, em 
razão da função de regulação a que o direito se presta, estaríamos diante de 
um sistema de normas totalmente obsoleto.

O que se almeja nas linhas escritas a seguir, marcadas com o sangue do 
terrorismo e da guerra, resultantes da inexistência do absolutismo das coisas 
e guiadas pela relatividade, é a reflexão de que não há uma cultura ou moral 
universais, mas que o mundo está sempre à beira do caos; contudo, ainda 
sim, aberto às novas possibilidades motivadas pela evolução constante, onde 
sempre haverá lugar para o incognoscível.

O estudo dos sujeitos de Direito Internacional, tratados internacionais, o 
histórico e definição do direito abordando as relações internacionais, umbili-
calmente ligadas às questões econômicas, se destaca na obra como ponto basi-
lar a ser desvendado antes de o autor se enveredar pelo universo do multicul-
turalismo e da autodeterminação dos povos, de maneira concreta e reflexiva.

No auge em que se enfrenta o multiculturalismo, a violência se lança 
como ponto crucial, na medida em que a autodeterminação dos povos ne-
cessita da análise do conceito de liberdade.

Ao final, o autor promove a aplicação dos conceitos, cuidadosamente 
expostos, a casos concretos, inclusive, no direito interno, sublinhando a im-
portância da forma de comunicação para se alcançar o ideal de superação do 
preconceito e observância aos direitos humanos.

PROFA. MS. ADRIANA SOUZA DELLOVA
Mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP. Espe-
cialista em Direito Processual Civil pela PUC/CAMP e em Direito Tributário 
pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. Advogada militante espe-
cialmente na área tributária. Professora de graduação em Direito Internacional e 
Tributário e Pós-graduação em Direito Processual Civil.




