A Polícia brasileira e a Declaração Universal dos Direitos do
Homem.
(*Archimedes Marques)
“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.” (Albert
Einstein)

Os horrores do Holocausto comandados pelas autoridades Nazistas na Segunda
Grande Guerra ficaram marcados para sempre como sendo das ações mais
desumanas e violentas de toda a história da humanidade.
Foram mais de seis milhões de Judeus trucidados através de todo tipo de
“experiência”, tortura, câmara de gás, trabalho forçado, inanição ou execução
sumária, dentre os quais, crianças, mulheres e velhos. Levaram-se ao genocídio,
além dos Judeus, membros da etnia cigana, eslavos, homossexuais e
portadores de deficiência física que estavam em desacordo com a proposta do
sistema Nazista que pretendia criar uma “nova ordem” na Europa.
A Guerra que teve incio
í em setembro de 1939 com este propósitoNazista,terminou
se alastrandopelomundo e envolvendo 72 nações,tendo sidoestimado a mortede 50
milhões de pessoas. A grande Guerra teve o seu finalmais trágico ainda com o
bombardeamento nuclear de Hiroshima e Nagasaki,fazendo com que o Japão se
rendesseaos EstadosUnidosem 15 de agostode 1945.
As explosões atômicas usadas contra o povo do Japão foram realmente a maior
irascibilidadecometida contrao ser humano. Estima-se que morreram cerca de 100
mil pessoas em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki, isso sem contar com as
conseqüências advindas das irradiações quí micas que ainda no presente fazem
vítimasde enfermidadesdiversas.
Os físicos calcularam que, nas proximidades das explosões das bombas
atômicas, a temperatura oscilou entre 3 a 4 mil graus centígrados, suficiente
para pulverizar qualquer ser vivo existente. Os seres humanos correndo
desesperados viam desprender-se a pele, o descarnar-se das suas mãos. De
outros, os olhos simplesmente saltavam das órbitas. A nuvem química que
cobriu e avançou nas áreas atingidas devorou insaciavelmente tudo que
encontrou pela frente... O povo inocente pagou caro por aquela Guerra insana!...
A humanidade viveu esses momentos cruéisde uma Guerraatroz.Os direitosdo ser
humano simplesmente não existiam por isso faziase necessário algo de alento e
esperança paraa nova era.Os povos assim exigiam mudanças...
Pouco mais de doismeses após o finalda Guerra,mais de perto,em 24 de outubrode
1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a existiroficialmente.
Fundada então por51 países,entreeleso Brasil,a ONU, tinhana sua essênciaa luta
pelos direitoshumanos, o respeitoà autodeterminação dos povos e a solidariedade
internacional.

A AssembléiaGeralda ONU tratoude constituira Declaração Universaldos Direitos
do Homem. Em meio a festas e esperanças foi aprovado o Documento da
Humanidade em 10 de dezembro de 1948. A Declaração traziano seu bojo o ideal
comum a ser atingidopor todos os povos e todas as nações,com o objetivode que
cada indivduo
í
e cada órgão da sociedade se interagissem através do ensino e da
educação, por promover o respeitoa esses direitose liberdades e, pela adoção de
medidas progressivas de caráter nacional e internacional,para assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universale efetiva,tanto entre os povos dos
própriosEstadosMembros,quantoentreos povos dos territóriossob sua jurisdição.
Relacionado à criação do Documento da Humanidade é de bom alvitrealinhavaro
pensamento do renomado Advogado,LUIZ FLAVIO BORGES D’URSO, quando num
dos seus textos asseverou: “Quando foi adotada, a Declaração dos Direitos
Humanos, procurava interpretar a insegurança de um mundo pós-guerra, ainda
perplexo com os horrores do holocausto, fragmentado por situações
colonialistas, extremamente divididos pela desigualdade social e em estágio
preparatório para a guerra fria que iria separar o mundo em dois blocos
ideológicos, o do capitalismo e do comunismo.”
A partirde então os Estados Membros da ONU assumiram o compromisso de adotar
os preceitosestabelecidosnaquele documento em suas própriasleis,não em forma
de imposição,e sim,em forma de espontaneidadee aceitação do proposto.
Nesse sentidobem explicao renomado Advogado e Professorde Direito,MAN OEL
GON Ç ALVES FERREIRA FILHO, num dos seus artigos pertinente ao tema: “A
Declaração Universal não é um documento cogente, a impor-se a todos os
Estados, mesmo aos Membros da ONU. Ela tem, entretanto, um caráter
simbólico muito importante, na medida em que pretende conduzir ao respeito da
dignidade humana.”
Referente às mudanças ou nascimento de novos direitos,bem intercede na sua
explicação o grande JuristaNORBERTO BOBBIO: “Os direitos não nascem de uma
vez. Eles nascem quando devem ou podem nascer e quando o aumento do
poder do homem sobre o homem cria ameaças a sua própria liberdade.”
No Brasil,entretanto,mesmo antes da Declaração Universaldos Direitosdo Homem
ser constituda,
í houve mudanças significativascom a então Constituição promulgada
pós-guerra.
A Constituiçãobrasileirade 1946,promulgada em 18 de setembro daqueleano,tinha
como dispositivosbásicos:A igualdade de todos perante a lei; A inviolabilidade do
sigilo de correspondência; A liberdade de consciência, de crença e de exercício
de cultos religiosos; A liberdade de associação para fins lícitos; A
inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo; A prisão só em flagrante delito
ou por ordem judicial escrita de autoridade competente e a garantia ampla de
defesa do acusado; A extinção da pena de morte; A separação dos três Poderes.
A Constituição brasileirade 1946,bastanteavançada para a época,foinotadamente
um avanço da democraciae das liberdades individuaisdo cidadão.A partirde então

todos os brasileirospassaram a se amoldarà nova realidade,ao Estado Novo e,com
o povo,a Polcia
í que desenpenhava a sua função institucionala contento.
No seu período adaptativoda Constituiçãode 1946 e da nova premissado Documento
da Humanidade tão aplaudidoe seguido pelos povos de outrasnações,o Brasillogo
se desmistificou e caiu em contrariedade à Declaração Universaldos Direitos do
Homem com o Golpe Militarde 1964.
A partirde então,a Carta Magna vigentepassou a receberuma sériede emendas,
descaracterizando-a. Tendo sido suspensa por seismeses através Ato Institucionale
definitivamente extinta pela promulgação da Constituição de 1967. A nova
Constituição significou um retrocesso nos direitos civise polt
í icos dos brasileiros.
Aquela Carta centralizou e concentrou as principaisdecisões no Poder Executivo,
conferindoao mesmo dentremuitos,o poder de legislarem matériade Segurança e
até estabeleceu a pena de morte para crimes de segurança nacional.Estava desfeito
o Estado Novo e entrariaem vigoro AutoritarismoMilitar.
A Ditadura Militarassolou o país por mais de duas décadas e alia Declaração da
Humanidade foitotalmente “rasgada”.Os Direitosdo Homem foram transgredidos e
desrespeitados. O Estado Nação usou os seus membros Policiais e outros
componentesdos Poderes como repressoresàquelesque não se contentavam com o
regime imposto.
A Polcia
í adotou o conceitode “repressão”.Repressão essa na mais dura expressão
da palavra,no seu aspectopejorativo.Repressão essa que tratouo cidadão brasileiro
de forma indigna e desumana. Repressão essa que era conexa com a torturae a
morteou desaparecimentode opositoresao regime do Governo Ditatorial.
A Polcia
í Ditatorialtambé m trouxe conseqüênciasmarcantese desagradáveispara a
Polcia
í sucessora.Apesar de já terse passado mais de duas décadas dos “anos de
chumbo”, a sociedade ainda interligaessas duas fases da Polcia
í como se fosse um
só. Desvanecida a DitaduraMilitare acomodado o Estado Democráticode Direito,a
referidaimpressão negativae depreciativaainda permanece no subconscientecoletivo
do povo brasileiro.
Ressaltase que a partirda Declaração dos Direitosdo Homem ocorreram diversos
Tratados, Pactos, Planos de ações e Convenções Internacionaisde Proteção aos
DireitosHumanos.
Nesse sentidobem explicaas conseqüências advindas destes eventos,a Advogada
LEILA LINHARES BARSTED, no seu texto produzido para o Colóquio de Direitos
Humanos em São Paulo,quando explana:“As declarações internacionais e planos
de ação das Conferências Internacionais, assinadas pelo Estado brasileiro,
apesar de não terem força de lei, devem ser considerados como princípios
gerais do direito e, como tal, devem orientar a produção legislativa e a
interpretação da lei quando da sua aplicação. O conteúdo dessas Declarações e
dos Planos de Ação do Ciclo de Conferências das Nações Unidas sobre Direitos
Humanos deve ser absorvido pela doutrina jurídica como uma das fontes do
direito nacional. Deve influenciar a formação das novas leis e de uma
jurisprudência calcada nos valores dos direitos humanos. (...) Por outro lado,

todos os cidadãos devem conhecer e debater o conteúdo dos Tratados e
Convenções assinados e, particularmente, atuar de forma a influenciar o Estado
a adotar posições mais avançadas no que se refere, principalmente, ao respeito
aos direitos humanos e ao desenvolvimento econômico e social baseado em
critérios de equidade”.
Com a Constituição de 1988, houve a consolidação da cidadania que tinha sido
estabelecidae proposta,até então,há 40 anos antes daquela data,pela Declaração
Universaldos Direitosdo Homem.
O caráter universalista dos direitos humanos é ressaltado pela Jurista FLAVIA
PIOVESAN, ao expressar o seu pensamento: “A idéia de que a proteção dos
direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é,
não deve se restringir à competência nacional exclusiva ou à jurisdição
doméstica exclusiva, porque revela tema de legítimo interesse internacional.”
No mesmo sentido destaca o renomado Juristae Juiz da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, CAN Ç ADO TRINDADE: “Os tratados de direitos humanos
influenciaram um número crescente de Constituições nacionais que
incorporaram aos seus textos direitos consagrados nesses instrumentos
internacionais, como é o caso do Brasil.”
Assim, a Constituição de 1988 trouxe no seu bojo a consagração dos Direitosdo
Homem. Houve a preocupação primordial na Carta Maior com o cidadão,
assegurando-o, a inviolabilidade do seu direitoà vida,à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. Em decorrência desses aplaudidos preceitos a nossa
Constituiçãoem vigorarrebanhou o ttulo
í
carinhosode “ConstituiçãoCidadã”.
Com a chegada da ConstituiçãoCidadã,a Polcia
í Ditatorialse viuacuada e totalmente
forade sintoniacom o novo contexto.
Nesse sentido bem explica as conseqüências advindas da boa nova, o colega
Delegado de Polcia
í e Professorde Direito,ANDR É LUIZ LUENGO, quando discorre
num dos seus artigospertinentes:“Com isto, a polícia ditatorial, quedou-se inerte
com o fim da fase política criadora do Estado Militar e igualmente à Constituição,
tornou-se Polícia Cidadã. (...) Disto decorre que a Polícia Cidadã deve privilegiar
a legalidade e a dignidade da pessoa humana, sem descurar da sua ação pontual
e com pulso firme, intervindo de forma ampla e protetora, demonstrando o
compromisso do Estado para com o bem estar social. (...) No mundo globalizado
as Constituições se aperfeiçoaram, os Direitos humanos evoluíram e a Polícia,
adequando-se a estas realidades, também se amoldou às transformações. E
quem ganhou com todas essas mudanças certamente foi a sociedade.”
As caracterst
í icasque marcam o espíritode lutado PolicialpelosDireitosdo Homem
são explicadas no pensamento do colega Delegado de Polcia
í
do DistritoFederal,
CLEBER MONTEIRO FERNANDES, num dos seus textos:“O respeito irrestrito aos
direitos fundamentais, a integração com a sociedade, a honestidade, a proatividade, a imparcialidade, o absoluto compromisso com o alienável dever de
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,

tornam as Polícias Civis, verdadeiras baluartes na defesa dos Direitos
Humanos.”
Relacionando-se ao artigo1º da Declaração Universaldos Direitosdo Homem que
consubstancioupreceitosna ConstituiçãoCidadã,direcionados à liberdade,igualdade
e fraternidade entreos homens, observa-se, originalmente,que o conceitoapelativo
deu-se com os ideais da Revolução Francesa de 1789 que culminou com a
Declaração dos Direitosdo Homem e do Cidadão naquelepaís.A postulação trinados
ideais daquela proposta tinha caráter revolucionário e inovador para a época.
“Liberte, Égalité et Fraternité”, foio lema revolucionárioque mudou o destino da
França e séculosdepoisinfluenciouo Documentoda Humanidade.
As palavras sí mbolos trazidas para a Declaração dos Direitos do Homem e que
posteriormente influenciou a Constituição Cidadã, entretanto,ainda não atingiram o
seu ápice.
Nesse sentido,é de se acolhero entender do ProfessorEm éritoda UFS, ODILON
CABRAL MACHADO, ao discorrerseu pensamento quantoà liberdade num dos seus
artigos:“A liberdade é tão essencial ao homem, que a própria privação da
liberdade tem que ser prevista como direito universal, difuso e coletivo a
suplantar o individual na sua ação mal exercida. A privação da liberdade do
delinqüente, do malfeitor, do criminoso é, portanto, uma defesa da qual a
sociedade não pode prescindir, sob pena de perecer e se degradar, e dele virar
refém, estimulando o crime, a desordem e a insegurança.”
E ainda,quanto à fraternidade no mesmo texto:“A fraternidade é um sonho, uma
busca permanente, é uma conclamação apaziguadora do ser. Os homens, todos
os homens, deveriam ser fraternos, se compreenderem e se tolerarem uns aos
outros. (...) Tolerância deveria ser o grande mote norteador do agir humano
desarrimado de armas e agressividades. No entanto a fraternidade, a
convivência com o outro, este “outro” que nos desagrada, é difícil. Não fosse
assim não existiriam os crimes torpes, não se veria o fratricídio e o ódio entre
irmãos.”
Das três,a igualdade é a mais abrangente.A questão da igualdade está interligadaa
muitositensda nossa Constituição.Relacionada ao lema da Revolução Francesa é de
bom alvitreespecificaro entendimento do Constitucionalista,Filósofo e Professor,
MÁRITON SILVA LIMA, quando se expressou num dos seus artigos:(...)“igualdade
ecoou em todo mundo, derrubando os regimes absolutistas. (...) A palavra de
ordem igualdade (égalité) atende aos ideais dos direitos sociais, econômicos e
culturais. É um fazer do Estado em prol dos menos favorecidos, pela ordem
social e econômica. Esses direitos surgiram em um segundo momento do
capitalismo, com o aprofundamento das relações entre capital e trabalho.”
Vinculando a idéiada igualdadeà idéiada Justiça,ou seja,no sentidode “dar a cada
um o que é seu”, o Filósofo ARISTÓTELES (384-322 a. C.), expressou o seu
pensamentoque não deixade sero aplicativoatual:“A justiça nas transações entre
os homens é uma espécie de igualdade, e a injustiça, desigualdade. A lei deve
considerar apenas o caráter do delito e tratar as partes como iguais. Se uma
comete, a outra sofre injustiça: uma é autora, a outra, a vítima. A justiça

corretiva será o intermediário entre a perda e o dano. O justo é um meio termo,
pois é o Juiz que estabelece a igualdade. O igual é o intermediário entre a linha
maior e a menor pela proporção aritmética.”
Entende-se assim,de uma maneiraglobal,que a igualdade é o signo fundamentalda
democracia. Não aceita privilégios e distinções consagradas por um regime
simplesmenteliberal,porisso,a sua abrangênciana ConstituiçãoCidadã.
A polcia
í atual,a chamada Polcia
í Cidadã,tem procurado cumpriro seu mister.Tem
procurado cumpriro preceitoconstitucional,assim como, seguira propostada própria
Declaração Universaldos Direitosdo Homem que se faznecessária,contudo,quanto
ao item “fraternidade”,pareceseruma utopiaquererconstatartalassertiva.
Ao mesmo tempo em que temos,em regra,uma Polcia
í em defesa do Cidadão,uma
Polcia
í em defesa dos direitosda cidadania,temos també m, em exceção,uma Polcia
í
que transgride as normas e que maltrata ou comete crimes contra o cidadão,
entretanto,quanto a esse fato negativo,tem se provado que as Corregedoriasdas
Policiase a Justiçatem agido com lisurae rigidezpunindo os infratoresna forma da
Lei.
A sociedade civilorganizadaque é sabedorados seus direitosde cidadaniajácomeça
a se conscientizarque os remédiosJudiciaissão os meios mais eficazese adequados
para garantiro respeito aos direitos humanos, assegurar a reparação do dano
causado às vítimas e as punições dos agressores,quer sejapessoa do própriopovo,
Policialou qualquerAutoridadeconstituda,
í vez que,ninguém está acima da Lei.
Interessante é o pensamento expressado no texto intitulado “O papel da Polcia
í ”,
escritopela colega Escrivã de Polcia
í
do Estado da Paraíba, SUANA GUARANI,
quando assevera:...”o policial não é apenas um servidor a serviço do Estado,
acima de tudo, está a serviço da população e deveria ser garantidor do bem
estar de todos/as, não só em razão de um juramento profissional, de uma norma
jurídica, mas por lidar com pessoas, cujos anos de lutas resultaram na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal,
documentos que objetivam proteger as pessoas e seus direitos, entendendo-as
como seres humanos detentores de dignidade. O policial está inserido nesse
contexto e pode ser protagonista nessa proteção, agindo inclusive como
multiplicador dos direitos humanos.”
Assim, no atualcenário,que se prima pela proteção da sociedade, segurança do
cidadão e defesa das conquistassociaisalcançadas pelos direitosdo ser humano,
está a Polcia
í ultrapassando diversasbarreirasparacumprira sua árdua missão.
O Policialé antes de tudo um forte:Vive em constanteperigo,é maltratadoe tem um
baixo salário,mas mesmo assim trabalhacom amor à sua profissão e sente orgulho
de serPolcia.
í
Estimulando-se o profissionale a crtica
í
construtiva,a Polcia
í
formará melhores
projetos,e dos projetos,com certeza,novas assertivas.

(*Delegado de Polcia
í
no Estado de Sergipe.Pós-Graduado em Gestão Estratégica
em Segurança Pública).archimedes-marques@bol.com.br
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