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Documento pede criação de
Ouvidorias de Saúde e de Justiça

CIDADANIA

Propostas polêmicas, como a desmilitarização e a
unificação das polícias, e outras inéditas, como as que
tratam dos portadores de sofrimento mental � que não
constam do Programa Nacional de Direitos Humanos �
fazem parte do relatório final do seminário promovido

pela Assembléia Legislativa

C
om cerca de 600 pro
postas e elaborado por
representantes de 200
entidades mineiras, o
relatório  que contém as

conclusões do Seminário Legis-lativo
�Direitos Humanos e Cidadania� lis-
ta as ações que devem ser desenvol-
vidas tanto pelo poder público quan-
to pela sociedade, para promover e
defender os direitos humanos em
Minas Gerais. O controle social das
ações de governo é enfatizado no
documento, que vai subsidiar a ela-

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg



25REVISTA DO LEGISLATIVOjul-set/98

boração do Programa Estadual de Di-
reitos Humanos.

Uma das sugestões é fortalecer o
papel do Conselho Estadual dos Di-
reitos Humanos, prevendo a
destinação de recursos materiais ao
órgão, por meio da criação de um
fundo próprio. O relatório atribui ao
Conselho, formado por representan-
tes do governo e da sociedade civil,
as funções de orientar, deliberar e
assessorar a formulação e a
implementação das políticas públi-
cas para proteção e promoção dos
direitos humanos. Os recursos para
viabilizar essas ações estariam pre-
vistos em rubrica própria na lei orça-
mentária. Outra proposta do docu-
mento é garantir, no Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), a destinação de percentual
do orçamento de segurança pública
para implementação e execução do
programa estadual, por meio de
emenda à Constituição do Estado,
caso necessário.

As entidades que participaram do
seminário também propõem a cria-
ção de duas Ouvidorias no Estado: a
de Justiça e a de Saúde. A Ouvi-doria
de Justiça seria um órgão destinado
à fiscalização dos serviços e ativida-
des da Justiça prestados pelos Pode-
res Executivo e Judiciário e pelo Mi-
nistério Público. O ouvidor seria in-
dicado e assessorado por um Conse-
lho de Justiça, a ser formado por re-
presentantes do Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministé-
rio Público, da Defensoria Pública,
de entidades da sociedade civil or-
ganizada, da OAB e dos servidores
de carreira. A Ouvidoria da Saúde
seria um órgão vinculado ao Conse-
lho Estadual dos Direitos Humanos,
para garantir a representação contra
o mau atendimento em hospitais, clí-
nicas e consultórios públicos e
conveniados.

As ações previstas no relatório são
divididas pelos segmentos a serem
beneficiados, como mulheres (ques-

tão de gênero), população negra,
pessoas com deficiência, homosse-
xuais e transexuais, prostitutas, ido-
sos, crianças e adolescentes, povos
indígenas, portadores de HIV e de
sofrimento mental e usuários de dro-
gas. A segunda parte do documento

refere-se ao papel do Estado e da
sociedade civil na formulação de
políticas sociais. O terceiro tópico
trata da segurança e da responsabili-
dade dos poderes públicos, do Mi-
nistério Público e do Judiciário na
promoção dos direitos humanos. Do
documento constam também algu-
mas moções, entre elas a de repúdio
à polícia comunitária e contra a per-
manência de invasores nas terras dos
índios Maxacali, no Norte de Minas.

No capítulo destinado aos porta-
dores de sofrimento mental, uma das
propostas é apoiar o projeto de lei
do deputado federal Paulo Delgado
(PT/MG) que trata da reforma nacio-

nal psiquiátrica, na forma original, em
tramitação no Congresso. Outra rei-
vindicação é que seja regulamenta-
da a Lei Estadual 11.802, de 1995,
que dispõe sobre a promoção da
saúde e a reintegração social do por-
tador de sofrimento psíquico, regu-
lamenta as internações invo-luntárias
e determina a implantação de ações
e serviços de saúde mental que subs-
tituem os hospitais psiquiátricos, bem
como a extinção progressiva deles.
Incluir os portadores de sofrimento
mental na pauta de discussão sobre
direitos humanos também faz parte
das sugestões.

O relatório final traz ainda um
capítulo sobre segurança, listando o
que deve ser feito para tornar mais
ágil e eficaz a atuação de segmentos
como as polícias e o Judiciário. Vári-
as propostas polêmicas foram apro-
vadas no seminário. Entre elas, a
extinção da Justiça Militar, a autono-
mia administrativa e financeira para
a perícia oficial, a desmili-tarização
da polícia e a unificação das
corporações sob o comando de um
só secretário de Estado. Uma lei or-
gânica da polícia, definindo cargos,
carreiras, remuneração, deveres, di-
reitos e regime disciplinar, também
é reivindicada. Quanto ao Tribunal
de Justiça, é enfatizada a necessida-
de de garantir recursos financeiros
para o aprimoramento dos Juizados
Especiais e o preenchimento dos
quadros funcionais por meio de con-
curso público. O documento repu-
dia, por outro lado, o controle exter-
no dos atos jurisdicionais do poder.

Quanto à educação para a cida-
dania, uma das propostas é promo-
ver campanhas de divulgação das
normas internacionais de proteção
dos direitos humanos para organiza-
ções não governamentais (Ongs),
igrejas, movimentos sociais e sindi-
cais. Introduzir noções de direitos
humanos nos currículos escolares
dos ensinos fundamental, médio e
superior é outra medida. Também é
reivindicada a criação de um Conse-

Para tentar erradicar

o trabalho infantil,

são sugeridas várias

ações, entre elas a

garantia, no

processo licitatório,

da obrigatoriedade

de comprovação,

por parte das

empresas, da não-

utilização dessa

mão-de-obra

DOCUMENTO PEDE CRIAÇÃO DE OUVIDORIAS DE SAÚDE E DE JUSTIÇA



26 REVISTA DO LEGISLATIVO26 jul-set/98

lho Estadual de Comunicação Soci-
al, no âmbito da Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social, integra-
do por representantes do Conselho
Estadual de Direitos Humanos, do
Sindicato dos Jornalistas, da Asso-
ciação de Rádios e TVs Comunitári-
as, das Faculdades de Comunicação
Social do Estado, do Ministério Pú-
blico, do Juizado de Menores e de
uma entidade de classe representan-
do a comunidade. Os objetivos des-
se Conselho seriam �promover em
bases éticas a auto-regulamentação
dos diversos meios de comunicação
e coibir a veiculação de matérias que
contrariem a ética social e os princí-
pios de cidadania�. Uma das atribui-
ções do órgão seria divulgar anual-
mente a Lista Limpa da Comunica-
ção, premiando empresas e profissi-
onais do Estado que tenham contri-
buído para a causa dos direitos hu-
manos.

Entre as medidas relacionadas
com a questão de gênero, destacam-
se a criação e a implementação de
uma política estadual de creches
públicas, para garantir o acesso da
mulher ao mercado de trabalho, ao
lazer e à educação; a criação e a
manutenção, nas diferentes regiões
do Estado, de  casas-abrigo para o
acolhimento da mulher em situação
de risco de vida; e a instauração de
uma Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) sobre a esterilização de
mulheres e sobre o número de cesa-
rianas realizadas, para avaliar o im-
pacto desta prática no Estado.
Implementar na rede pública de saú-
de o serviço de atendimento à mu-
lher nos casos de aborto previstos
em lei também é um item do docu-
mento.

O trabalho infantil é um dos pro-
blemas abordados no relatório e, para
tentar erradicá-lo, são sugeridas vá-
rias ações, entre elas a garantia, no
processo licitatório, da obrigato-
riedade de comprovação, por par-
te das empresas, da não-utilização
dessa mão-de-obra. Segundo o

documento, deverá ser criado um
programa de incentivo aos municí-
pios que instituírem mecanismos de
erradicação do trabalho infantil, por
meio de repasse de verbas e ou-
tros benefícios. Minas Gerais tem
700 mil crianças trabalhando e é
considerado o segundo Estado bra-
sileiro na prática do trabalho infan-
til. O relatório destaca, por outro
lado, que é preciso empreender
esforços, juntamente com os órgãos
competentes e a sociedade civil,
para regulamentar o artigo 224 da
Constituição Federal, a fim de cri-
ar um Conselho de Comunicação
Social, paritário e democrático, pre-
sente nos três níveis federativos,
com poderes deliberativos quanto
à avaliação crítica, do ponto de vis-
ta ético, das programações veicu-
ladas por emissoras de rádio e TV.

Os direitos dos povos indígenas

também tiveram destaque no semi-
nário, e as propostas aprovadas
enfatizaram sobretudo a educação.
Entre as deliberações, estão: dar con-
tinuidade ao programa de
implementação de escolas indígenas,
contemplando a formação escolar de
5ª a 8ª séries e do ensino médio; e
garantir a continuidade do Progra-
ma de Formação de Professores In-
dígenas. Já a população negra rei-
vindica a implementação, no Estado,
do Programa de Anemia Falciforme,
do Ministério da Saúde, além da in-
clusão do quesito etnia em todo e
qualquer sistema de informação e
registro sobre a população e nos
bancos de dados pú-blicos.
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