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Cicio de debates avaliou Programa Nacional de Direitos Humanos, um ano depois
de seu lançamento, apresentou uma série de propostas para o cumprimento das

metas já estabelecidas e recolheu novas sugestões

Política de Direitos Humanos
vau a julgamento.	.

Assembléia Legislativa
% do Estado de Minas

Gerais, através de sua
Comissão de Direitos e
Garantias Fundamen-

tais, realizou, juntamente com mais
de 40 entidades governamentais e
não-governamentais, o Ciclo de De-
bates sobre Direitos Humanos, no
início de maio. Esse ciclo teve como
objetivos: avaliar, após um ano cio
seu lançamento. o Programa Nacio-
nal de Direitos 1 lumanos (PN[)lI)
e sua implernentadio: e iniciar a
discussão em Minas Gerais de um
Programa Estadual de Direitos Hu-
manos.

Para o debate sobre a imple-
mentação cio Programa Nacional de
Direitos Humanos, o ciclo contou com
a colaboração de Ivair Augusto Alves
dos Santos, representante do secreLi-
rio nacional de Direitos Humanos.
José Gregori, e do pesquisador Paulo
de Mesquita Neto, do Núcleo de Estu-
dos de Violência da Universidade de
São Paulo.

Nos relatos sobre os avanços
obtidos com o programa, destaca-
ram-se: o apoio dado ao programa
de proteção às testemunhas implan-
tado em Pernambuco pelo Grupo de
Assistência Jurídica a Entidades Po-
pulares; a elaboração cio Mapa de
Violência nas Cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Salva-
dor; a aprovação, pela Comissão de
Constituição e Justiça e Redação da

Câmara Federal, da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 368/96, que remete
à justiça Federal os crimes praticados
contra os direitos humanos; a tipificação
da tortura; a criação cio Registro de
Identidade Civil e do Cadastro Nacio-
nal de Registros de Identidade Civil; a
criação da Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos; a crirninalização cio
porte ilegal de armas; e a criação cio
Sistema Nacional de Armas.

Apesar desses avanços, os partici-
pantes cio ciclo de debates avaliaram
que o PNDH não passa ainda de urna
carta de intenções. Permanece a se-
guinte dúvida: se ele foi elaborado
apenas para consumo externo OU se
realmente foi feito para ser
implementado com a urgência e a
prioridade que o País requer. Con-
cluiu-se que a questão está no abismo
entre o discurso e a prática, entre a
intenção e o gesto concreto.

Ao se levar em consideração o item
"Implementação e Moniroramento do
Pr\ÏDFI", constatou-se que, das sete
propostas apresentados no programa,
apenas urna foi concretizada: a criação
cia Secretaria Nacional de Direitos
1 lumanos. O governo nomeou uma
comissão de monitorarnento que nun-
ca se reuniu.

Foi preciso haver o massacre de
Eldorado dos Carajás para se aprovar
parte da lei que passa àJustiça Comum
os crimes de militares em função de
policiamento. A criação da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, a

REVISTA DO LEGISLATIVO 23



RELATÓFO FINAL DO CICLO DE DEBATES DIREITOS HUMANOS"

A
f)tDutad/oái / c"it(' (I',I)/ J f'le'.WI('?lte

da ('unz,.ào de Durizos e Garanuas
I'u ,i,.Ia,ncntats

tipific-açào do crime de tortura e a
federalizaçào dos crimes contra os
direitos humanos somente ocorreram
depois dos episódios da Cidade de
Deus e Diadema.

O Fundo Penitenciário Nacional
(Funpren) tem recursos obrigatórios
de R$ 100 rnilh6es por ano para
aplicação em reforma das peniten-
ciárias. No entanto, o governo federal
contingenciou 78% desses recursos
sem respaldo legal para isso, jogando-
os no caixa único.

Esses dados mostram o quanto
ainda deve ser feito para que os
direitos humanos sejam efetivamente
respeitados em nosso país.

Como contribuição ao Programa
Nacional de Direitos 1- lumanos, o ciclo
de debates promovido pela Assem-
bléia Legislativa de Minas apresentou
propostas que visam reforçar o cum-
primento das metas já estabelecidas,
bem corno propostas novas, a serem
analisadas. Algumas referem-se aos
direitos humanos de maneira geral,
enquanto outras estão mais afetas a
cada segmento da sociedade que par-
ticipou do ciclo.

Propostas gerais
1. Fortalecimento, reconhecimen-

to e descentralização dos conselhos
de direitos de todas as áreas (mulher.
criança e adolescente, direitos hu-
manos, etc.), com autonomia finan-
ceira e administrativa, ITefll corno o

incentivo à sua criação nos locais onde
i nexistem.

2.Viabilização de bancos de dados
reicrentes a processos criminais que
contemplem quesitos relativos a cor,
sexo, renda, entre outros, de modo
que se possa assegurar tratamento
estatístico da violência em geral e
melhor conhecimento dos diferentes
aspectos da desigualdade rio acesso à
Justiça.

3. Democratização dos meios de
comunicação, através da revisão da lei
de concessão e da legalização das
rádios e TVs comunitarias, e garantia
dos avanços contidos no projeto da Lei
de Imprensa.

4. Avaliação dos programas e pro-
pagandas veiculados pelos meios de
comunicação que ferem os direitos e
a dignidade dos diversos segmentos
sociais.

5. Aprovação do projeto de lei que
trata cia reformulação do Conselho (te
Defesa dos Direitos da Pessoa 1 luma-
na (CDDPH), ampliando a participa-
ção de representantes da sociedade
civil e a sua competência.

6. Implantação de conteúdo e
atividades referentes aos direitos hu-
manos no currículo escolar do ensino
médio e fundamental e adoção obriga-
tória da disciplina nos cursos de forma-
ção de policiais civis e militares.

7. Reformulação das seguintes
agências do governo, por serem fim-
damentais para a implementação (lo
PNDI 1: Polícia Federal, Funai, Incra e
Fundação Cultural Palmares.

8. Reconhecimento, pelo governo
brasileiro, da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.

9. Aprovação da emenda constitu-
cional que trata da federalização dos
crimes contra os direitos humanos.

10. Transferência para a Justiça
Comum de todos os crimes praticados
por policiais militares.

11. Efetiva extensão dos direitos
sociais e econômicos, tais como
saúde, habitação, educaçáo, segu-
rança pública, salário digno, entre
outros, estabelecidos na Constitui-
çâc) da República, aos negros, mdi-

os. mulheres, crianças, adolescentes
e demais grupos de excluídos.

2. Povos indígenas
1.Aprovação urgente de um novo

estatuto para os povos indígenas, por
meio da revisão e atualização da Lei n Q

6.001, de 1973, garantindo-se a retira-
da de seu texto dos vícios do período
ditatorial no qual se originou.

2. Efetiva garantia do direito dos
índios sobre as terras que tradicional-
mente ocupam e a demarcação e
regularização das ainda não
demarcadas.

3. Direcionamento das ações e
recursos da Funai para a resolução das
questões fundiárias, essencial para as
populações indígenas.

4. Desenvolvimento de ações que
eliminem a violência exercida pelos
poderes públicos contra os povos
indígenas. Atualmente os agentes
públicos são responsáveis por 990/<)
das agressões aos índios e por ação e
omissão contrárias ao patrimônio indí-
gena.

5. Garantia de participação de
representantes dos povos indígenas
nos planos de reformulação da Funai.

6. Garantia de ação governamental
contra as contínuas invasões pratica-
das em áreas indígenas.

7. Aprovação da Convenção 169
da Organização Internacional do Tra-
balho, que trata dos povos indígenas.

3. População negra
1. Ampliação da legislação anti-

racista de forma a contemplar todas as
situações em que o racismo e a discri-
minação racial se manifestem.

2. Tipificação da conduta
cliscriminatória no Código Penal.

3. Implantação de comissões par-
lamentares de inquérito para apuração
dos crimes raciais e de extermínio.

4. Adoção de medidas que contri-
buam para que a população afro-
brasileira tenha maior presença nos
meios de comunicação.

5. Rígido controle sobre as práticas
que levem à esterilização e à experi-
mentação de drogas em mulheres,
especialmente as negras.

24 REVSTÀ oo LEGISLAM V0



RELATÓRIO FINAL DO CICLO DE DEBATES DIREITOS HUMANOS

1

jo

4. Mulher
1. Reconhecimento e imple-

mentação das convenções e acordos
nacionais e internacionais de apoio à
mulher.

2. Elaboração de políticas e pio-
gramas de geração de renda e outros
programas de combate à "feminização"
da pobreza.

3. inclusão das questões de gênero
nas políticas sociais elaboradas pelos
governos federal, estadual e munici-
pai.

1. Adoção de programas visando à
alfabetização de mulheres adultas,
proporcionando-lhes melhores con-
dições de "ida e segurança.

5. Garantia de implantação, em
todo o País, do Programa de Assistên-
cia Integral à Saúde da Mulher (Paism),
no serviço público de saúde.

6. Implementação do serviço de
aborto legal nos municípios.

7. Criação e instalação de equipa-
mentos sociais de apoio ao trabalho da
mulher, como creches, lavanderias
públicas, restaurantes populares, en-
tre outros.

8. Criaçào de um programa jurídico
legal para a proteção da mulher, que
contemple juizado especial para o
atendimento dos casos de violência
contra a mulher, atendimento jurídico
à mulier necessitada, plantão de 24
horas nas delegacias especializadas
em crimes contra a mulher, manuten-
ção e implantação de casas-abrigo,
alterações nos artigos do Código Penal
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lesivos aos direitos da mulher e treina-
mento do pessoal da área jurídica e
policial em questões de gênero.

9. Promoção de campanhas
educativas no combate à discrimina-
ção cia mulher nas escolas, na mídia e
eni outras instituições.

10. Desenvolvimento urgente de
um programa de combate à violência
doméstica na mídia. nas escolas e em
outras instiruicões.

5. Criança e adolescente
1. Inclusão do estudo cio Estatuto da

Criança e do Adolescente no currículo
escolar cio ensino fundamental e mé-
dio.

2, Garantia de continuidade do
funcionamento da Seção da Delegacia
Regional do Trabalho que trata da
Proteção ao Trabalho do Adolescente.

3. Descentralização e munici-
palização dos recursos que serão re-
passados pelo Fundo Para a Infância
e a Adolescência (FIA).

4. Controle e punição das agências
de turismo que explorem, direta ou
indiretamente, a prostituição, especi-
almente a infantil.

6. Segurança Pública
1. Extinção da Polícia Militar e

reformulação da Polícia Civil, que
deve dar prioridade ao trabalho
investigativo e ficar sob controle da
sociedade, através de conselhos e
ouvidorias.

2. Cobrança dos governos estadu-
ais cio afastamento imediato dos polici-

civil.
5. Imediata regulamentação do

artigo 129, VII, cia Constituição Fede-
ral, que trata cio controle externo da
atividade policial pelo Ministério Pú-
blico.

6. Ampliação das espécies e CaSOS
de delitos simples para os quais Pos-
sam ser aplicadas penas alternativas,
assim como maior aplicação dessas
penas.

7. Criação de programa de prote-
ção às vítimas e testemunhas de cri-
mes.

8. Imediata transferência para pe-
nitenciárias dos presos com sentença
transitada em julgado que se encon-
trem em delegacias de policia.
7. Portadores de deficiência

1. Priorização (Ias aç'oes nos três
fatores básicos de garantia à cidadania
e à própria vida do portador de
deficiência: a acessibilidade, a socia-
bilidade e o trabalho.

2. implantação urgente de um
processo municipalizado de repasse e
atendimento a órteses e próteses au-
ditivas, com recursos federais, estadu-
ais e municipais, sobretudo no incen-
tivo à participação das entidades re-
presentativas do setor no processo de
produção dos equipamentos.

3. Inclusão do quesito "deficiên-
cia' e "tipo de deficiência" no censo
produzido pelo IBGE.

. Manutenção do benefício conti-
nuado ao portador de deficiência,
contido na Lei Orgânica da Assistência
Social.

. Definição de uma política de
comunicação e interação para os vá-
rios segmentos de deficientes, pela
utilização de linguagem de sinais,
interpretação, legendas na TV, escrita
hraile, etc.

ais indiciados por crimes e a devida
punição para aqueles que forem con-
denados.

3. Não-privatização das polícias e
não-adoção do sistema de polícias
comunitárias, pelo caráter privado que
apresenta.

4. Plena autonomia da perícia cri-
minal e das corregedorias de polícia
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