
2. Em conflitos regionais e na guerra entre nações, tem sido observada a ocorrência de
sequestros, execuções sumárias, torturas e outras violações de direitos. Em 10 de
dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que, em seu artigo 5o, afirma:

Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes.

Assim, entre nações que assinaram essa Declaração, é coerente esperar que
a) a Constituição de cada país deva se sobrepor aos Direitos Universais do Homem,,
apenas enquanto houver conflito.
b) a soberania dos Estados esteja em conformidade com os Direitos Universais do
Homem, até mesmo em situações de conflito.
c) a violação dos direitos humanos por uma nação autorize a mesma violação pela nação
adversária.
d) sejam estabelecidos limites de tolerância, para além dos quais a violação aos direitos
humanos seria permitida.
e) a autodefesa nacional legitime a supressão dos Direitos Universais do Homem.

Comentário: O Estado é o organismo político máximo
de uma sociedade, a base de qualquer organização
social. Nos dias atuais, a maioria das sociedades está
organizada em torno de um estado (unidades políticas,
territoriais e autônomas). O Brasil é um Estado-Nação.
Há, ao menos, cinco valores básicos e imprescindíveis
que o Estado deve defender e garantir: ordem,
segurança, liberdade, justiça e bem-estar. Internamente,
o Estado deve impor leis garantidoras da segurança,
ordem e respeito aos direitos humanos, a fim de evitar
barbárie. No plano externo, o estado deve apresentar
comportamento pacífico, honroso e amigável no sentido
de coexistência perante os demais. A ONU surgiu em
1945, embora que seu embrião já podia ser visto em
1942, no auge da Segunda Guerra Mundial. O Conselho
de Segurança da ONU é a entidade máxima do poder
mundial, a instância decisória sobre questões de
segurança internacional. Somente ele pode aprovar
resoluções relacionadas a guerras. A ONU vai muito além
da mediação internacional, cumprindo importante papel
na área social, econômica, cultural, ambiental e de
direitos humanos em todo o mundo, por meio de suas
agências, programas ou fundos.
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