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CIDADANIA

Direitos Humanos: produto de
uma longa luta da humanidade
O secretário José Gregori destaca os avanços do País no campo da cidadania e mostra o
que a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, criada há um ano, tem procurado fazer
para transformar em realidade as intenções do Plano Nacional de Direitos Humanos

José Gregori

Secretário nacional dos Direitos

Humanos

A
pequena semente plan-
tada há dois anos, quan-
do elaboramos o Pro-
grama Nacional de Di-
reitos Humanos, frutifi-

cou e hoje, pelas dimensões do Se-
minário Legislativo sobre Direitos Hu-
manos, estamos quase em face de
uma Constituinte, considerando o nú-
mero de organizações e pessoas que
se inscreveram no evento e a gama
variadíssima de profissões, atividades
e raças presentes. Tudo isso vai dar
legitimidade ao Programa Estadual de
Direitos Humanos que está sendo fei-
to em Minas Gerais.

Pelo menos na minha contabilida-
de, ele não deixa de ser um filho dileto
do Programa Nacional de Direitos Hu-
manos, que surgiu não porque os ou-
tros governos não tivessem tido preo-
cupação com o assunto, mas porque é
a primeira vez que está acontecendo
no Brasil, em nível federal, uma preo-
cupação continuada e orgânica. O Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos é
a vontade do governo federal mescla-
da com as reivindicações e as colabora-
ções dadas em vários Estados, em reu-
niões que legitimaram a proposta.

Direitos humanos é um dos as-
suntos mais importantes neste final
de século. É a única forma de poder-
mos definir a criatura humana, de dis-
tingui-la de um vegetal ou de uma
pedra bruta, conferindo-lhe uma dig-
nidade fundamental, que se concre-
tiza com a atribuição de um núcleo
mínimo de direitos que nenhum go-
verno nem ninguém pode negar. É o
coroamento de uma luta da humani-
dade que, de certa maneira, enraíza-
se no Iluminismo que precedeu a
Revolução Francesa, consolida-se na
Revolução Americana, enraíza-se, do
ponto de vista social, na Revolução
Mexicana e, finalmente, ganha um
contorno mais apuradamente orgâni-
co na Constituição de Weimar, na Ale-
manha, que precedeu a Guerra de 1939.

O  Muro de  Berlim destruiu uma
série de certezas ideológicas que a
humanidade tinha. A meu ver, sobrou
essa âncora poderosa dos direitos
humanos. Um dos marcos importan-
tes em defesa desses direitos foi a
constituição, recentemente, pela pri-
meira vez na história da humanida-
de, do Tribunal Universal Penal,
para, especificamente, processar e
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punir os fazedores de guerra. Nes-

se ato inédito, o mundo se reuniu

em torno de uma mesa para pu-

nir a guerra, quando a regra geral

era se reunir a fim de estabelecer

regras para a guerra.

Portanto, não era admissível

que o governo brasileiro não op-

tasse também por ter uma políti-

ca de direitos humanos, dando mais
consistência e organicidade a esse
grande ideal humanitário. Quando o
Programa Nacional de Direitos Hu-
manos nasceu, era um repertório de
boas intenções, metas para serem
cumpridas em curto, médio e longo
prazos. O que a Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos, criada há um
ano, tem procurado fazer é tornar rea-
lidade o que está colocado no papel.
Existem poucas tarefas comparáveis
a essa de lutar para que haja, cada
vez mais, consciência pelos direitos
humanos e, sobretudo, respeito. Nes-
se sentido, o governo não pode abrir
mão da sua missão e da sua respon-
sabilidade indelegável de tomar as
iniciativas, mas, para se obter resul-
tados, é preciso que toda a socieda-
de civil colabore. Exemplo disso é
que a Secretaria Nacional dos Direi-
tos Humanos tem assinado vários
convênios e recebido o apoio e a co-

periência-piloto há alguns meses.

Em Brasília, 2 mil pessoas estão

sendo beneficiadas. Se a expe-

riência der certo, vamos expan-

di-la nos próximos anos.

Outra medida do Programa

Nacional de Direitos Humanos já

implementada foi a criação de um

grupo interministerial para valo-

rizar a população negra, cujos pro-
blemas têm sido varridos há décadas
para debaixo do tapete. Existe uma
moléstia que ocorre com grande in-
cidência nas pessoas dessa raça, a
anemia falciforme, mas o Ministério
da Saúde nunca se preocupou em
ter uma política de saúde especializa-
da na doença. Foi o grupo
interministerial que levantou essa
questão.

Também em benefício da popu-
lação negra foi tomada uma decisão
que parece simples, mas é impor-
tantíssima. Não se sabia no País
quantas pessoas dessa raça morriam
e isso tinha conseqüências do ponto
de vista da avaliação da saúde. A
partir de agora, no registro de morte,
vai constar a cor do indivíduo, desde
que o informante diga se é branco,
negro, etc.

Outra medida foi a assinatura de
um convênio com o Ministério do

laboração de um sem-número de

entidades, por todo o Brasil.

Há um repertório de ações

implementadas para a concre-

tização dos direitos humanos no

País, entre elas o julgamento de

policiais militares pela justiça

comum. Antes, quando um mili-

tar matava um civil, era julgado

pela Justiça Militar, em um processo
corporativo e não democrático. Não
havia, no entanto, justificativa para es-
ses policiais serem julgados por seus
companheiros de farda quando co-
metiam crimes graves, como o assas-
sinato, pois todas as demais pessoas
eram submetidas à justiça comum.

Uma experiência importante que
começa a ser desenvolvida é o ser-
viço civil voluntário, oferecido aos
jovens que, a cada ano, são dispen-
sados do serviço militar obrigatório,
pelo fato de as Forças Armadas não
terem condições de absorvê-los. Es-
ses jovens têm a possibilidade de,
voluntariamente, participar de um
programa de nove meses, receben-
do ajuda de custo e aprendendo con-
teúdos como cidadania, direitos hu-
manos, qualificação profissional, es-
porte, ritmo e expressão corporal. No
Rio de Janeiro, 4 mil jovens de am-
bos os sexos participam dessa ex-
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Trabalho para beneficiar milhares de
pessoas negras em treinamentos,
com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). Na qualifica-
ção profissional que o Ministério
fazia com recursos desse Fundo,
nunca ninguém imaginou que po-
deria haver necessidade de atender
ao requisito cor, baseando-se no fato
de que todos são iguais. Não havia,
então, um cuidado maior com aque-
les que, talvez por uma questão de
falta de oportunidade, estavam me-
nos preparados para receber um
determinado tipo de treinamento.
Agora várias pessoas serão benefi-
ciadas.

O novo Código Nacional de
Trânsito só foi elaborado porque era
um item do Programa Nacional dos
Direitos Humanos. Mas, nas discus-
sões que precederam o seu lança-
mento, foi ressaltado que o código
tinha que ser mais um produto e
exigência da cidadania e menos uma
questão de polícia ou de engenha-
ria urbana. Em 1995, ano de elabo-
ração do programa, 36 mil pessoas
tinham morrido no Brasil, em aci-
dentes de trânsito. No nosso país, o
trânsito é um problema de direitos
humanos, pois é um dos maiores
fabricantes de violência.

O Programa Nacional de Direi-
tos Humanos também estabeleceu
que o registro civil, porta de entra-
da para a cidadania, deveria ser gra-
tuito para todas as pessoas. Elabo-
ramos uma lei nesse sentido, mas
ainda estamos lutando para fazer
com que ela seja cumprida. Con-
versamos com os representantes dos
cartórios durante um ano, pois eles
alegavam que, se o registro civil
fosse gratuito, morreriam de fome.
Solicitamos, então, a lista dos cartó-
rios que só fazem registros civis e
não prestam nenhum outro tipo de
serviço. Esperamos durante um ano
e a lista não apareceu.

Chegamos a imaginar um siste-
ma, com a aprovação dos represen-
tantes dos cartórios, onde haveria

uma certa quotização. Os cartórios
que ganhavam muito com outros
serviços transfeririam parte da re-
ceita para os que tivessem sua re-
ceita diminuída. Em um primeiro
momento, eles aceitaram. Depois,
não. De maneira que a conduta

negocial dos cartórios com o secre-
tário nacional dos Direitos Huma-
nos foi, para ser gentil, absoluta-
mente imprópria.

Como o acordo não foi possí-
vel, aprovamos a lei que determi-
nava a gratuidade da certidão de
registro civil para todas as pes-
soas e que tem sido cumprida por
muitos estabelecimentos. Outros
estão plei teando na Just iça a
inconstitucionalidade da lei. Como
existem algumas medidas judi-
ciais considerando a lei incons-
titucional, vamos recorrer a uma
medida técnica, que é a ação di-
reta de constitucionalidade, para
uniformizar o julgamento nacional

sobre a matéria. O Supremo Tribu-
nal Federal, por meio de um voto
do ministro Nelson Jobim, já se pro-
nunciou, preliminarmente, pela
constitucionalidade da lei. Não é,
ainda, um julgamento definitivo.

Não posso deixar de reconhecer
que, infelizmente, o Brasil apresenta
uma taxa muito grande de desres-
peito aos direitos humanos e com-
parece nas estatísticas mundiais �
mesmo que precárias � como um
dos países mais violentos do mun-
do. Ainda estamos muito longe de
atingir a meta que desejamos para
modificar a realidade brasileira. Mas
seria extremamente injusto negar
que iniciamos essa caminhada.

Acredito também que a cons-
cientização das pessoas se dá não
só pela mídia, embora ela seja ne-
cessária, mas também por outros
meios. Exemplo disso é a nossa luta
para que, em todo exame vestibu-
lar que se vá realizar em 1999, haja
uma pergunta sobre direitos huma-
nos. Isso vai fazer com que a imen-
sa massa de estudantes tenha de
conhecer e procurar saber sobre o
assunto. Os programas estaduais de
direitos humanos são, por outro
lado, seguidos pelos municipais, e
várias prefeituras estão solicitando
modelos para, a partir deles, elabo-
rar seus próprios documentos. Acre-
dito que essa rede é, algumas ve-
zes, mais eficiente do que apenas
uma campanha na mídia. A mídia é
necessária, mas deve ser acompa-
nhada por esse trabalho de �formi-
guinha�, de contágio, que um deve
passar ao outro.

Agora, com a proximidade das
comemorações dos 50 anos da De-
claração Universal dos Direitos Hu-
manos, devemos aproveitar todas as
possibilidades  de difundir esses 30
artigos, que são de uma clareza
enorme. Assim, acredito que, ao lado
da mídia, essa conscientização vai-
se massificar aos poucos. É preciso
que tenhamos essa preocupação, e
a estamos tendo.
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