
 

 

MANIFESTO EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Inúmeros candidatos eleitos no último domingo (7) a cargos nos legislativos 

foram agraciados com aplausos entusiasmados daqueles que afiançam teses 

descomplicadas sobre Direitos Humanos, “Privilégios dos Bandidos” e 

Segurança Pública. Vivemos tempos de índoles egoístas lastreadas em 

tsunamis de notícias falsas1. O que interessa é a própria verdade, inconteste.  

O jogo político da democracia permite quase tudo, até mesmo fazer coisas 

nada democráticas democraticamente2, e a reflexão mais importante nesse 

momento é a defesa irrestrita das liberdades - a cada dois minutos, se 

necessário. Assistimos a um carnaval às avessas (de ódio e violência) e é 

imperioso apontar que o mais perfeito dos autoritarismos nunca deve 

suplantar as mais imperfeitas lutas sociais.  

Direitos Humanos, por exemplo, viraram meros chocalhos nas mãos de 

alguns. Não servem para absolutamente nada e vão acabar junto da mamata 

e da doutrinação das crianças em prol da família brasileira. O retrato 

dessas eleições: a colagem de termos que, juntos, parecem transmitir uma 

mensagem, mas falam apenas do vazio. 

A tese dos chocalhos leva em consideração o namoro das ideias radicais 

com o nacionalismo, a identidade e a hierarquia, além da tentativa de criar 

uma divisão formal entre aqueles que fazem parte da nação e aqueles que 

não fazem, os preguiçosos e defensores de corruptos. O que querem, pari 

                                                           
1 Dez notícias falsas com 865 mil compartilhamentos: o lixo digital do 1º turno – Agência 

Lupa - https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/07/artigo-epoca-noticias-falsas-1-turno/  

2 José Saramago. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/07/artigo-epoca-noticias-falsas-1-turno/


 

 

passu, é desmobilizar as pessoas para que elas percam interesse em política, 

essa “carcomida”. Terra arrasada é terreno fértil para o medo. 

Parece realmente sedutor pensar que Direitos Humanos são tudo isso aí de 

errado mesmo porque eles coexistem com governos impopulares. Também 

porque não aparecem no dia a dia como os semáforos, os boletos e as 

desilusões, para uns, e a incapacidade de conseguir um emprego, a 

dificuldade de reconhecimento, a invisibilidade da fome, da cor da pele, de 

gênero, para outros. 

Não há tese sem contraditório, mas é preciso defender todos os dias que 

Direitos Humanos não são política de governo, mas pilar da integração 

absoluta entre os quatro poderes: Judiciário, Legislativo, Executivo e 

Povo. É preciso olhar para o passado todos os dias antes de caminhar para 

frente, tal qual o arranque de um carro. 

No tempo de outrem, muito antes de qualquer meme, já havia intolerância. 

Tivemos duas grandes e inúmeras pequenas guerras, escravidão, 

coronealismo, bombas, estupros em massa, medo. E teremos um futuro de 

fome, refúgio e meio-ambiente colapsado, indubitavelmente.  

Mas é para frente que se caminha. O mundo criou uma espécie de consenso 

pelo progresso apesar das flechadas. As nações têm como objetivos 

fundamentais a promoção e o respeito aos direitos fundamentais. 

Direitos Humanos são aqueles inerentes ao ser. Quer dizer que cada qual 

pode desfrutar da vida, liberdade, opinião, trabalho, educação, etc, sem 

distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro 

tipo, origem social ou condição de nascimento ou riqueza.  



 

 

Isso não elimina as guerras (internas e externas), a insegurança, a pobreza, o 

desemprego, mas aponta um caminho.  

Se você é deliberadamente contra essa tentativa de paz social (e sempre 

será uma tentativa, a melhor que conseguimos), você perdeu a capacidade 

de amar, o mesmo amor das religiões. 

Se você é a favor, mas acha que são direitos puramente argumentativos, 

entenda que eles são parte da Constituição Federal, logo, estão no seu DNA 

de direitos e deveres. E eles acontecem todos os dias no trabalho de muita 

gente. Há juízes, promotores, advogados, defensores, psicólogos, assistentes 

sociais, professores, médicos, jornalistas, agentes penitenciários, policiais, 

bombeiros e taxistas que lutam diuturnamente para que as conquistas do 

texto constitucional virem políticas públicas.  

É preciso coragem. Coragem não tem descrição no dicionário. Coragem é a 

matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. 

Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, 

não haveria a cruz, nem os evangelhos3.   

Não bastasse esse ataque, outra parábola diz que bandidos têm privilégios 

demais. É preciso encher as cadeias até pagarem engolindo o próprio suor.  

O brasileiro é revanchista4 e moralizador por natureza, mas essas são 

regalias apenas do ego. É difícil lidar com termos como “saída temporária”, 

                                                           
3 Discurso de Ulysses Guimarães em 05 de outubro de 1988. 

4 “O brasileiro acha que a violência pode ser usada para combater a violência. Apoia o 

linchamento, o ‘olho por olho, dente por dente’. Se um estuprador for preso, pode ser 

estuprado dentro da cadeia. O brasileiro pensa assim: a polícia pegou, o cara está roubando? 

Mata! Isso não está relacionado à crença na Justiça, ou na polícia. Tanto aqueles que 

acreditam como os que não acreditam na Justiça, defendem igualmente o uso da violência 



 

 

“progressão de regime”, “liberdade condicional”, “indulto”, “auxílio-

reclusão”. Eles assustam. E o medo do desconhecido é fenômeno que nos 

atinge em qualquer escala e evento social. Há uma visão equivocada de 

que esses conceitos ajudam os presos, quando na verdade fazem parte da 

legislação de reequilíbrio social.  

Mas o policial prende e o juiz manda soltar, a progressão de regime ajuda 

o crime, o saidão não tem justificativa para o cidadão de bem.  

Essas mentiras repetidas até a exaustão parecem verdade porque, de maneira 

geral, a sociedade acha que 1) o policial tem que bater na hora da prisão, 2) 

prender todo mundo minimamente suspeito, 3) deixar o preso sofrer, e 4) 

resta concluído o processo de segurança pública, que acaba na algema. Essa 

conta não soma o sistema de Justiça e o sistema penitenciário porque 1) 

eles ficam bem longe e, 2) longe, tudo bem, que se virem, cada um por si. 

São 345 mil presos provisórios e inúmeros que jamais alcançaram dois 

graus de jurisdição nos tribunais. E ainda 60 mil mandados por cumprir. 

Mas para a sorte de todos os brasileiros há um sistema de Justiça, um 

sistema penitenciário e uma lei de execução penal. Eles empregam muita 

gente competente para atender quem quer que cruze os portões. 

Pare de imaginar o preso como o matador ou o estuprador. Como o preso 

que você assiste na TV ou que eventualmente te assaltou. Eles não são 

maioria. A maior parte compõe as fileiras dos mercados de ilícitos, esses 

empregos que não têm cara social. 

                                                                                                                                                    
para combater a violência.” Alberto Almeida – Folha de Londrina - 

https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/o-que-pensa-o-povo-brasileiro--627641.html  

https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/o-que-pensa-o-povo-brasileiro--627641.html


 

 

O país regulamentou um sistema de execução penal em 1984 com intuito de 

promover a recuperação do preso com estudo, trabalho e eficiência. O 

modelo é perfeito. Mas a novidade à brasileira é que essa legislação nunca 

foi colocada em prática porque o Estado sempre optou deliberadamente 

por ignorar a lei. Nós ainda não testamos a cidadania para taxá-la de 

falha. 

Os imediatistas reclamam do auxílio-reclusão sem compreender que 

representam direito adquirido por trabalho na vida legal; do saidão dos 

presos, sem informar que a maioria que sai retorna; e da progressão de 

regime, que parece um vale-tudo, sem reconhecer que a função da pena é 

justamente a reintegração.  

O medo tem origem. O que aparece na TV, nos shows de fim de tarde, na 

tela do celular, são as saídas de Dia das Mães da Suzane Von Richthofen. 

Todos os anos. E os imediatistas a bater continência no aforisma “matou a 

mãe e ainda sai no Dia das Mães, só no Brasil mesmo”. E na consciência 

coletiva todos os presos passam a ser Suzanes, matadores cruéis de 

mães. Não há mais personalidade, apenas um depósito (caro) de 

pessoas. A notícia do preso que cumpre a pena, sai, volta, recomeça e 

prospera não tem vez. Apenas o espetáculo. 

Mas nenhum país do mundo é governado pela raiva. É por isso que 

nasceram os Direitos Humanos e as Constituições, para impedir rompantes. 

Ainda temos 61,5 mil assassinatos por ano5, 1 mulher estuprada a cada 10 

minutos6, sonhos descontruídos por balas perdidas, violência de menores de 

                                                           
5 Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/com-mais-de-61-mil-assassinatos-

brasil-tem-recorde-de-homicidios-em-2016  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/com-mais-de-61-mil-assassinatos-brasil-tem-recorde-de-homicidios-em-2016
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/com-mais-de-61-mil-assassinatos-brasil-tem-recorde-de-homicidios-em-2016


 

 

idade, roubos empilhando roubos. E a nítida impressão de que nada é feito 

para controlar tudo isso que está aí. Esse ciclo tem anos. Discursos pesados, 

armamento ostensivo e penas mais duras não resolvem essa equação porque 

não atacam a raiz. Você resolveria o excesso de chuvas em uma cidade 

distribuindo guarda-chuvas para a população? Parece lógico, mas é ilógico. 

Não é difícil entender tudo isso, mas é difícil praticar.  

Somos um país com assombrosos problemas, mas não há como fazer 

nenhuma revolução sem Direitos Humanos, um sistema penitenciário de 

qualidade e políticas de segurança pública de longo prazo. 

O discurso demagógico promete ordem, mas quer aniquilar os adversários. 

O tom profético ataca a corrupção, mas pede salvo-conduto para a “faxina”. 

É difícil encontrar entusiasmo na escuridão, mas é preciso coragem. Nós 

defendemos o país, a educação, um sistema equilibrado para os presos e a 

liberdade. E que a lei seja cumprida antes de ser atacada. Dessa vez não 

seria diferente. 

Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO 

PENAL, órgão legitimado por lei federal e imbuído de muito respeito, 

sempre fará uma defesa aberta dos Direitos Humanos. 

 

 

Isabel Kugler Mendes – 15.10.2018 

                                                                                                                                                    
6 Anuário Brasileiro de Segurança Pública - https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2018/08/10/brasil-registra-164-casos-de-estupro-por-dia-em-2017.ghtml  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/10/brasil-registra-164-casos-de-estupro-por-dia-em-2017.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/10/brasil-registra-164-casos-de-estupro-por-dia-em-2017.ghtml

