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Ampliando os laços de
solidariedade

A violência dos grandes
centros urbanos  assu inc

proporções cada vez
maiores, alimentada pelo

desespero dos excluídos.
pela ineficiência do

Estado e pela ausência de
valores solidários

os úlLimos anos,
questão dos direito'
humanos saiu da
Editoria de Polícia e
do estigma do isola-

mento, conquistando o espaço nobre
dos jornais e das TVs. A violência
policial desponta corno tema recor-
rente das matérias veiculadas. desde
a chacina cio Carandiru, em São
Paulo, quando militares, durante urna
rebelião, em 1992, mataram 1
cietentos, até episódios mais recen-
tes un\-olvendo também PMs
paulistas. O caso l)iadema é um
exemplo: dez policiais torturaram
moradores da favela Naval, e o

comandante da operação. soldado
Otávio Gambra, foi acusado de ter
matado o conferente Mário josino.

Isso sem falar em Eldorado dos
Carajás, no Pará, quando PMs mata-
ram 19 sem-terra, em abril de 1996,
durante tentativa de desocupação de
urna estrada bloqueada pelos traba-
lhadores; no massacre de 8 menores
de nia na Candelária e na chacina de
21 moradores da favela Vigário Geral,
ambos no Rio de Janeiro, em 1993.

A atuação de movimentos organi-
zados de defesa dos direitos huma-
nos tem-se revelado essencial na
denúncia e apuração de arbitrarieda-
des como essas. Organizações como
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a Anistia Internacional, principal ONG
ligada à defesa dos direitos humanos
no mundo, têm divulgado relatórios
periódicos nos quais denunciam as
violações desses direitos no País,
analisam a atuação dos governos e da
justiça e propõem medidas para
minimizar os problemas.

Na capital mineira, o "Movimento
Tortura Nunca Mais" é, há vários
anos, referência para a sociedade e
para outras entidades que atuam
nessa área, além de importante
articulador de ações em defesa das
vítimas de violência. A Igreja tam-
bém tem desempenhado papel de
destaque, seja por meio do trabalho
das Comunidades Eclesiais de Bases
(CEBs), seja pela atuação das Pasto-
rais - como a Carcerária, empenha-
da em garantir os direitos dos presi-
diários.

Reações espontâneas contra arbi-
trariedades diversas - mas concen-
tradas na violência policial - têm,
por outro lado, espocado pelo País,
criando um cenário favorável à atu-
ação das entidades organizadas e à
mobilização do cidadão. Conforme
analisa Heloísa Greco, representan-
te cio "Movimento Tortura Nunca
Mais', direitos humanos S() 'i última
novidade do século XVIII, mas  de-
fesa deles soa trans! ormadora hoje".

Desafio da indignação - Essa de-
fesa encontra, ainda, terreno fértil na
esfera da cidadania - indispensável
para garantir a tutela dos direitos. O
exercício cia cidadania precisa, no
entanto, ser aprimorado no País e em
Minas Gerais. A mesma condição se
aplica à questão dos direitos huma-
nos, 1 lá um processo de acúmulo
para que a capacidade de indignação
seja ativada e transformada em ação.
Os movimentos de direitos humanos
podem capitalizar isso, mas o desa-
fio é de todos", diz Heloísa Greco.

A defesa e a proteçào dos direitos
humanos são tarefas cio Estado, co-
bra, por outro lado, o deputado
federal Nilmário Miranda (PT/MG),

integrante da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados.
Direitos esses que englobam não
apenas a garantia da integridade
física e da liberdade individual, mas
também a garantia da vicia, do acesso
ao trabalho, à saúde, à educação, à
moradia e a outros tantos aspectos
previstos em lei e passíveis de co-
brança pela sociedade.

Paradoxalmente, o Estado é con-
tinuamente tachado como o maior
violador, lembra Nilmário Miranda.
"Ele mantém um sistema penitenci-
ário perverso, aparelhos policiais
defasados, deixa a prostituição in-
fantil se alastrar e não implanta o que
está definido em lei". denuncia.

Como, então, impulsionar mudan-
ças no âlnl)ito do Estado e, ao mesmo
tempo, catalisar as indignações, sem
esperar novas tragédias para agir? Um
dos caminhos, na opinião do parla-
mentar, é garantir a intervenção da
sociedade civil nos órgãos de direitos
humanos do Estado, por meio de sua
participação em conselhos. Os parti-
dos políticos, acrescenta, também de-
vem Ler uma postura mais avançada,
sem restringir a defesa dos direitos
humanos a urna questão de "esquerda,
direita ou centro".

O próprio Nilmário Miranda é o
titular cia Secretaria Nacional de Di-
reitos 1 luinanos do PT - única no
País. "Tenho que cuidar cia minha
casa para poder falar dos outros",
ensina o parlamentar, ao mencionar
o trabalho que pode ser desenvolvi-
do junto às 115 prefeituras adminis-
tradas pelo partido.

Um dos problemas mais graves
apontados por Nilmário Miranda é o
hiato, ou antes, o verdadeiro abismo
entre o direito formal e a realidade,
no que diz respeito aos direitos
humanos. Ele cita a Constituição
cidadã de 1988. o Estatuto cia Criança
e do Adolescente, a tipificação do
crime de tortura e a lei sobre o porte
de armas corno exemplos de boas
normas jurídicas existentes no Brasil.
Observa, no entanto, que os Conse-
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lhos Tutelares e Conselhos de Direi-
tos, previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente, muitas vezes são
apenas de fachada, criados para
receber recursos federais cuja libe-
ração está condicionada à existência
desses organismos. "Esse abismo
entre a lei e a realidade tem raízes
históricas. Temos cinco séculos de
violência institucionalizada, quatro
séculos de extermínio indígena e,
para não citar outros exemplos, exe-
cuções de pessoas na época da
ditadura militar", lembra.

Ação legislativa - Na história re-
cente do Pais. a atuação parlamentar
de fiscalização das ações cio Podei'
público e de proposição de leis tem
refletido, em alguns momentos, essa
preocupação) da sociedade em defe-
sa dos direitos humanos. Em Minas.
a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) cio Sistema Penitenciário, ins-
taurada em março pela Assembléia
Legislativa e presidida pelo deputa-
do João Leite (PSDB), tem procurado
levantar os problemas e propor so-
luções para os sistemas carcerário e
penitenciário cio Estado, foco constan-
te de denúncias de violação desses
direitos.

O trabalho da CPI tem contribuído
para traçar um diagnóstico real do
sistema. Torturas, corrupção, erros
judiciários, superlotação, má aplica-
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çào de recursos cio Fundo Penitenci-
ário, mau gerenciarnento e conflitos
de competências entre as Secretarias
de Estado da Segurança Pública e da
Justiça são algumas irregularidades
apuradas pelos parlamentares.

Além de investigar denúncias
nessas áreas, OS deputados têm a
ambição maior de propor mudanças
estruturais cio sistema penitenciário.
Entre elas, a melhor aplicação dos
recursos do Fundo, por meio do
estabelecimento de critérios claros
para priorizaçào de obras; e a garan-
tia dos direitos dos detentos - que,
por lei, deveriam estar privados
apenas da liberdade de ir e vir.

Programa nacional - O respeito e
a promocao dos direitos humanos
devem ser prioridades também dos
governos, dos quais a sociedade tem
cobrado atuação mais efetiva. Ltna
das iniciativas recentes nesse senti-
do foi o lançamento, em maio de
1996, pelo governo federal, cio Pro-
grama Nacional de Direitos Huma-
nos - cujo primeiro ano de vigência
foi marcado pela realização cia II
Conferência Nacional de Direitos
Humanos, em Brasília, da qual a
Assembléia também participou. A
elaboração do Programa foi um com-
promisso firmado pelos países par-
ticipantes da Conferência Mundial
de Direitos Humanos, realizada em
Viena, em 993 - e cumprido ape-
nas pela Austrália, pelas Filipinas e
pelo Brasil.

Os objetivos do Programa são
identificar obstáculos à promoção e
proteção dos direitos humanos no
Brasil eleger prioridades e apresen-
tar propostas concretas de caráter
administrativo, legislativo e político-
cultural. O documento divide-se em
vários tópicos, entre eles a seguran-
ça das pessoas, as penas privativas
de liberdade, crianças e adolescen-
tes e minorias.

Para se chegar ao documento
final, foram realizados seis semi-
nários regionais cm São Paulo, Rio

de janeiro, Recife, Belém, Porto
Alegre e Natal, com a participação
de 334 pessoas, pertencentes a
210 entidades.

No texto introdutório, o Ministé-
rio da .] ustiça esclarece que o progra-
ma, "como qualquer plano de ação
que se pretenda exeqüível, deve
explicitar objetivos definidos e pre-
cisos. Assim, sem abdicar de uma
compreensão integral e dissociável
dos direitos humanos, atribui maior
ênfase aos direitos civis, ou seja, os
que ferem mais diretamente a inte-
gridade física e o espaço de cidada-
nia de cada um".

Várias ações propostas rio Pro-
grama enfocam, por isso, a seguran-
ça das pessoas, a luta contra a impu-
niclade, as penas privativas de liber-
dade e o tratamento igualitário pe-
rante a lei.

Entre as metas cumpridas, desta-
cam-se as leis que tornam crime o
porte ilegal de armas e que tipificam
o crime de tortura. Também foi
sancionada a lei que estabelece o
Registro de Identidade Civil e o
Cadastro Nacional de Registro de
Identidade Civil. Outra proposta
implementada foi a transferência,
para a justiça Comum, de todos os
crimes cometidos por policiais mili-
tares, com exceção daqueles de
formaçào de quadrilha e extorsão. O
governo criou, também, a Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, en-
carregada de centralizar as deman-
das e ações nessa área.

Segundo o representante dessa
secretaria. Ivair Augusto dos Santos,
que participou, em maio. na Assem-
bléia. do Cicio de Debates sobre
Direitos 1 lumanos. a maioria das
medidas previstas no Programa foi
cumprida. Ele destaca a atuação da
Secretaria na área de proteção de
testemunhas. O governo federal fe-
chou parceria com a Assessoria ju-
rídica a Ações Populares. uma ONG
sediada em Pernambuco, para a
criação de uma rede de proteção a
testemunhas no Rio Grande cio Nor-

te, Ceará, Bahia, Espírito Santo e Rio
de janeiro. "0 Programa, para ser
implementado, precisa da ajuda efe-
tiva da sociedade civil. Poderíamos
realizar mais. desde que estabele-
cêssemos essas parcerias. Direitos
humanos é um esforço coletivo",
afirma.

Para inglês ver - Falta de mo-
nitoramento, de mecanismos de
cobrança e dc fiscalização, bem
como inexistência de recursos or-
çamentários para implementação
das propostas são, por outro lado,
algumas críticas feitas ao Progra-
ma. Durante o Ciclo de Debates
promovido pela Assembléia, re-
presentantes de entidades pude-
ram apresentar relatórios de avali-
ação quanto à implementação das
metas em Minas Gerais.

No que diz respeito aos direitos
dos povos indígenas, por exemplo,
ainda não foi revisto o Estatuto do
Índio. "ultrapassado e que carrega
todos os vícios do período ditatori-
al", segundo relatório de Luciano
Marcos Silva, representante do Con-
selho Encligenista Missionário/Leste.

Rosana de Carvalho Pereira Bas-
tos, representante da Associação
Mineira de Paraplégicos. que elabo-
rou o capítulo relativo aos portado-
res de deficiência, propõe uma aná-
lise mais detalhada do Plano Nacio-
nal de Direitos Humanos, para que,
a partir daí, se estabeleça o Plano
Mineiro de Direitos Humanos.

O deputado Nilmário Miranda
também tece críticas ao Programa.
Segundo ele, o governo federal no-
meou uma comissão de moni-
toramento que nunca se reuniu. A
reforma das agências governamen-
tais, essencial para que as medidas
previstas no documento fossem
implementadas, também aguarda
vontade política e recursos. "Um
exemplo é a Polícia Federal, que até
hoje está com uma defasagem de
quase 7 mil agentes e de mais de 200
delegados", destaca.
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Outra (IL'!lllflcIa 1 cita p(-10 parla-
mentar diz respeito ao Fundo Peni-
tenciário Nacional, que tem recursos
de R$ 100 milhões por ano para
aplicar em reforma das peniten-
ciárias. O governo federal, declara
Nilmário, teria contingenciado 789/o
dessa verba sem respaldo legal,
jogando-a na vala comum do caixa
único. Desconhece a denúncia Ivair
Augusto dos Santos, representante
da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, que, juntamente com o
deputado Nilmário Miranda, partici-
pou cio Ciclo de Debates.

Heloísa Greco, representante do
"Movimento Tortura Nunca Mais".
afirma que o Programa foi feito para
consumo externo. "É a maneira de o
Brasil se justificar, lá fora, com rela-
ção às arbitrariedades que aconte-
cem aqui." O deputado Nilmário
Miranda, um dos presentes ao lança-
mento cio plano, tem a mesma opi-
nião. "Predorninavam na platéia di-
plomatas e imprensa internacional, e
éramos apenas quatro parlamenta-
res presentes", relata.

Se o lançamento cio Programa
ocorreu por esse motivo, Heloísa
Greco ressalta, no entanto, que a

pressao dos movimentos populares
foi fundamental para a elaboração do
documento - ainda que ele careça,
na sua opiniào, de divulgação,
impk'mentacà() e monitoramento.

Novas propostas - Também foi
discutida. no Ciclo de Debates, a
proposta de criação de uma Secre-
taria Estadual dos Direitos Huma-
nos, responsável pelo atendimen-
to das demandas e pela centraliza-
çào do recebimento de denúncias.
Na opinião do secretário de Estado
cio Trabalho. Ação Social, Criança
e Adolescente, Eduardo Barbosa,
não há, no entanto, necessidade de
se criar unia secretaria. 'Estamos
em uma fase de coordenar as di-
versas políticas setoriais, e os di-
reitos humanos transparecem no
acesso à saúde, à educação, à
justiça, ao trabalho e à assistência.
Cada secretário deve assumir a
responsabilidade de trabalhar
setoria imente para garantir esses
direitos, opina.

Outra proposta debatida foi a de
se instituir a disciplina Direitos Hu-
manos no currículo das escolas esta-
duais mineiras. De autoria do presi-
ciente da Assembléia, deputado

Romneu Queiroz (PSDB), a proposta
recebeu elogios de Nilmário Mirancla:
"É importante que as crianças co-
nheçam a história dos direitos huma-
nos, a sua concepção e como eles se
traduzem no mundo, em cada mo-
mento. Qualquer avanço nessa área,
por mínimo que seja, deve ser bus-
cado".

A garantia dos direitos humanos
está intimamente ligada ao exercício
cia cidadania, num processo cuja
evolução se condiciona à atuação
dos diversos segmentos cia socieda-
de. O ritmo dessa evolução vai
depender cio caráter mais ou menos
abrangente e transformador das ini-
ciativas tomadas, tanto pelos gover-
nos e partidos políticos, quanto pe-
los movimentos organizados.

Os melhores caminhos a seguir
ainda são objeto de reflexão por
parte da sociedade - que está,
também por esse motivo, sujeita a
erros e reavaliações de suas postu-
ras. A garantia dos direitos huma-
nos e o pleno exercício da cidada-
nia despontam hoje como os mai-
ores desafios para a sociedade
brasileira. E ela apenas começa a
enfrentá-los. (Fabiana Oliveira) •
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