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�Direitos humanos sem emprego, sem pão, sem escola, sem saúde e

sem saneamento básico não são direitos humanos�, afirma o ouvidor

de Polícia de Minas Gerais, José Roberto Gonçalves de Resende,

empossado no cargo, dia 8 de setembro deste ano. O ouvidor chama a

atenção para o fato de que a discussão sobre direitos humanos no

Brasil precisa sair da área restrita da denúncia da violência e avan-

çar para o debate das violências que não deixam marcas, que são as

sociais.

Destacando que a sociedade e todas as esferas de governo preci-

sam unir esforços para construir um país mais justo, Resende aponta

alternativas para o quadro atual de desrespeito aos

direitos humanos. Entre elas, a criação da Ouvidoria

de Justiça, a reforma do Poder Judiciário e o fortale-

cimento do município como espaço de promoção des-

ses direitos, além de maior empenho dos setores go-

vernamentais. A Ouvidoria de Polícia do Estado é

outra alternativa importante que está sendo

implementada, um organismo fora das instituições por

meio do qual sociedade civil e policiais poderão apre-

sentar sugestões e fazer críticas. A entrevista foi con-

cedida aos jornalistas Fabiana Oliveira e Francisco

de Morais Mendes.

Advogado e ex-preso político entre 1971 e 1979,

José Roberto Gonçalves de Resende foi assessor da Ban-

cada do PT na Assembléia Legislativa, assessor da

Corregedoria de Justiça do Estado e procurador-geral

da Câmara de Belo Horizonte e da Beneficência da

Prefeitura da Capital. Escolhido pelo Conselho Esta-

dual de Direitos Humanos, por unanimidade, para

ocupar o cargo de ouvidor de Polícia, Resende tem

mandato de dois anos.

Não há direitos humanos
sem emprego, pão e escola

José Roberto Gonçalves de Resende
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Revista do Legislativo � Qual a sua ava-

liação sobre os dois anos de implantação

do Programa Nacional de Direitos Huma-

nos?

José Roberto Gonçalves de Resende �
A implantação desse programa é longa e
não pode ser à força. O desenvolvimento
de uma política de direitos humanos tem
muita importância na criação de uma fi-
losofia de direitos humanos. Se não for
criada essa cultura, não adianta produzir
leis, que tudo continuará do mesmo jei-
to. A tradição que temos no Brasil é de
ditadura militar, de violência e, muitas
vezes, de submissão do Poder Judiciário
aos ditames do Poder Executivo. No pe-
ríodo da ditadura, não havia habeas

corpus, o medo era generalizado e as pes-
soas eram tímidas até para dar apoio moral
a alguém que estivesse sofrendo violên-
cia. Isso mudou e hoje já podemos dizer
que avançamos muito, em parte devido à
ação governamental, mas muito mais em
função de organizações não governamen-
tais que vêm brigando e exigindo esse
espaço. Recentemente, tivemos um even-
to importantíssimo na Assembléia
Legislativa, o Seminário de Direitos Hu-
manos. Ele trouxe muita coisa à tona.
Hoje, a questão dos direitos humanos
engloba a discussão dos direitos da mu-
lher, do índio, do homossexual e da pros-
tituta. Há um clamor geral para que os
direitos humanos saiam dessa área restri-
ta de denúncia da violência para a das
violências que não deixam marcas � as
sociais. Quando conseguirmos implantar
a política de respeito ao cidadão, estare-
mos implementando o que o artigo 5º da
Constituição delineia e terá havido uma
mudança de cultura.

RL � O ex-presidente dos Estados Unidos

Jimmy Carter começou a falar de direitos

humanos para a América Latina, há pou-

co mais de 20 anos. No Brasil, estamos

vivendo esse momento agora. Ele demo-

rou a chegar?

JRGR � Em primeiro lugar, temos que
analisar a questão do ex-presidente Jimmy
Carter. Ele era muito bom para defender
direitos humanos para os outros. Enquan-
to isso, em outros países, os Estados Uni-

dos jogam bombas para esconder relações
espúrias. Prefiro nossa política tupiniquim,
de pessoas que estão tentando reconstruir
a democracia. Os norte-americanos não
influenciaram o desenvolvimento dos di-
reitos humanos no Brasil. Não importa-
mos isso de lugar algum. Somos os auto-
res do processo de redemocratização e
de busca da cidadania, luta que começou
com iniciativas como o movimento pela
anistia. Alguns canais importantes tivemos
na Europa, onde a Internacional Anistia
exerce papel destacado.

RL � O Estado é tido como o maior

violador dos direitos humanos. O que a

sociedade pode fazer para forçar uma

mudança desse quadro?

JRGR � O Estado é o maior violador por-
que é o principal responsável pela
implementação de qualquer política soci-
al. Quando membros da polícia cometem
violência, é o Estado que está por trás
disso. Quando um hospital público aten-
de mal, é também o Estado que faz isso.
Por esses mesmos motivos é que ele tem
que estar mais preocupado com a cria-
ção de mecanismos para minimizar tais
problemas. O Estado ainda não descobriu
uma forma de governar perfeitamente,
mas é possível corrigir muitos defeitos.
Às vezes, a solução está no �azeitamento�
da máquina. É o caso, por exemplo, do
comentário de que o serviço melhorou
porque o responsável pelo setor foi subs-
tituído. Se, por outro lado, o aposentado
que vai receber seu dinheiro chega a des-
maiar na fila do banco esperando atendi-
mento, por que não colocar mais um ou
dois caixas nos dias de pico?

RL � Nesse sentido, o brasileiro é pouco

solidário?

JRGR � Não acredito que o brasileiro seja
menos solidário que outros povos. Acho
que é até solidário demais. Mas há cate-
gorias econômicas e sociais extremamen-
te individualistas. São aquelas pessoas que
dizem �eu pago imposto, não tenho nada
com isso�. Por outro lado, nas organiza-
ções não governamentais, o principal
componente humano é a classe média,
que deixa muitas vezes o horário de lazer,
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para fazer reuniões e buscar recursos, a
fim de montar a infra-estrutura da entida-
de. É a classe média buscando saídas, atu-
ando também com as pessoas mais po-
bres. A Igreja exerce ainda um papel fun-
damental por intermédio das pastorais.
Tomemos como exemplo a campanha do
Betinho (�Ação da Cidadania contra a

Fome, a Miséria e pela Vida�, encabeçada

pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho,

lançada em junho de 1993 e presente em

várias frentes, como a da organização dos

cidadãos em comitês e a da mobilização

da sociedade pela mídia). Ela repercutiu
até internacionalmente e foi liderada por
alguém que não ocupava qualquer cargo
público. Por que, mesmo assim, foi um
evento de tamanha magnitude? Porque era
politicamente correta, assim como mil
outras campanhas lançadas no Brasil. O
que está faltando, então, é competência
como a do Betinho para poder transfor-
mar a teoria na prática, além de setores
governamentais que tenham boa vonta-
de de agir.

RL � Essa mudança de cultura com rela-

ção aos direitos humanos passa também

pelo município?

JRGR � Acredito que sim. Em Belo Hori-
zonte, em São Paulo e no Rio de Janeiro,
há vários organismos trabalhando com a
questão dos direitos humanos. A
Ouvidoria de Polícia, nesse sentido, é
muito menos importante para Belo Hori-
zonte do que para os demais municípios
de Minas Gerais. Se não existisse a
Ouvidoria aqui, haveria organismos a se-
rem acionados, não para desenvolver uma
política de segurança pública, mas para
prestar um serviço imediato, de pronto-
socorro. Mas imagine municípios como
Comercinho, Medina e Teófilo Otoni. A
grande preocupação é, sim, com os mu-
nicípios do interior. Na Capital, temos a
Coordenadoria de Direitos Humanos do
Ministério Público e vários organismos
onde a população encontra uma resposta
imediata. Quanto mais afastada dos gran-
des centros, menos opções tem a popu-
lação, até chegar ao lugar onde não há
hospital, escola ou juiz, onde não há nada.
Isso também é uma questão de direitos

humanos, pois demonstra a exclusão que
existe na sociedade brasileira. Não só o
pobre é excluído, mas também aquele que
está distante dos centros de poder. Te-
mos que modificar isso e não se gasta
muito dinheiro com as mu-
danças.

RL � A construção dos direitos humanos

é consoante com a construção da demo-

cracia no mundo. Por que, no entanto,

existe � em particular no Brasil � uma luta

inglória para fazer valer esses direitos?

JRGR � Democracia é apenas uma filoso-
fia de exercício do poder. Quem executa
no plano institucional os processos de-
mocráticos são os nossos governantes e
os poderes constituídos. A política
neoliberal determina, no entanto, que o
Estado não tem que participar de nada e
deve estar com as mãos livres para exer-
cer as suas políticas sociais. Assistimos,
então, ao leilão e ao sucateamento de
vários setores da economia importantes
para o Estado. Uma das metas do
neoliberalismo é abrir mão do processo
educacional, e é por isso que as escolas
públicas brasileiras estão perdendo a qua-
lidade. Essa política do Estado menos
interventor é perigosa. Ele tem que ser
interventor, sim, no exercício das políti-
cas sociais nas áreas da saúde, educação,
saneamento básico e do desenvolvimen-
to da pesquisa em universidades. Se não
mudarmos esse quadro, vamos ficar como
a colônia que tem um Rio de Janeiro que
continua lindo, belas paisagens, ar muito
puro, as mais belas e ricas florestas do
mundo, mas as riquezas não são distribu-
ídas. Onde está a justiça social? Na época
da ditadura militar, diziam que o traba-
lhador tinha que apertar o cinto e deixar
o bolo crescer para depois dividi-lo. Essa
política é mentirosa e enganadora. O pro-
blema da fome tem que ser resolvido ago-
ra. Não há mentira maior que a inventada
pelo capitalismo de que vamos aumentar
o bolo para depois dividi-lo. Sempre que
é dividido, as partes ficam com os donos
dele. Quem
ajudou a fazer o bolo não participa da
festa.

RL � Críticos do governo brasileiro afir-
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mam que nenhuma política de direitos

humanos será bem-sucedida, se não fo-

rem respeitados os direitos sociais. Qual o

papel dos três Poderes para mudar essa

situação?

JRGR � Direitos humanos sem emprego,
sem pão, sem escola, sem saúde e sem
saneamento básico não são direitos hu-
manos. O desemprego é também violên-
cia. É violência moral, que, às vezes, fere
muito mais do que o safanão levado de
um policial na rua. Atualmente, há duas
categorias de pessoas aprisionadas. Exis-
te aquela que agiu fora da lei e está nas
prisões, onde não há possibilidade de re-
cuperação do ser humano. Há também o
cidadão rico, que mora em condomínio
fechado, vive cercado de seguranças por
todos os lados e sai escoltado para traba-
lhar, porque pode ser seqüestrado. Se não
conseguirmos mudar a política social, fa-
zendo com que a distribuição de renda
seja mais efetiva, vamos continuar a ter
esses bolsões de violência e de fartura. O
Poder Executivo tem que ditar e
implementar polít icas sociais. O
Legislativo busca avançar, mas esbarra no
Poder Judiciário, onde existe uma lenti-
dão da prestação jurisdicional.

RL � O problema maior é do Judiciário?

JRGR � Não é verdade quando se diz �a
justiça tarda, mas não falta�. Se a justiça
retardou demais, é porque não foi
implementada. Mas a carência não é so-
mente de agilidade. Falta dinheiro, von-
tade política para mudar e para corrigir
desvios de conduta no exercício da pres-
tação jurisdicional. Se essas questões não
forem analisadas, daqui a 20 anos estare-
mos falando sobre a mesma coisa e ali-
mentando o vício de apenas criticar. A
sociedade precisa reunir forças para dis-
cutir com seriedade a questão do Judiciá-
rio, última esperança que qualquer cida-
dão tem. É preciso implementar infra-es-
truturas ágeis e cursos de reciclagem para
os juízes. Há também uma discussão na-
cional sobre a extinção dos Tribunais de
Alçada, estrutura paralela à do Tribunal
de Justiça e criada para atender ao mes-
mo objetivo. Por que não unificar, em Mi-
nas, esses tribunais, como ocorreu em

outros Estados? Outra alternativa de mu-
dança pode ser a Ouvidoria de Justiça.

RL � Qual o papel dessa Ouvidoria?

JRGR � O ouvidor deverá ser indicado
por um espectro social bem amplo, para
que tenha poder de ação. Ele não vai in-
terferir na decisão do juiz, mesmo por-
que já existe um órgão específico para
isso, o Tribunal Revisor. O papel dele é
verificar a atuação das pessoas envolvi-
das na prestação jurisdicional: o juiz (e
não sua sentença), o defensor público, o
serventuário e o perito nomeado para atu-
ar no processo. Alguns membros mais
conservadores do Judiciário dizem que a
proposta é absurda e significa uma inter-
ferência na decisão e na independência
do Poder. Ouvi um juiz dizer que era con-
tra qualquer controle, pois o juiz é dife-
rente de outras pessoas. Por isso dizemos,
sem ofensa nenhuma aos bons profissio-
nais, que alguns fazem concurso para juiz
e tomam posse para Deus. Sentem-se tão
poderosos que se esquecem de que o
cargo é público e que seu ocupante deve
ter o desempenho fiscalizado. O
corporativismo não pode servir para en-
cobrir a ação dos maus profissionais. Hoje
há uma cobrança maior do povo e das
organizações não governamentais em re-
lação aos três Poderes. Não podemos nos
fechar às críticas. No caso do Judiciário, a
questão é mais grave, pois o juiz perma-
nece 30 anos no exercício da função.

RL � O que representa a criação da

Ouvidoria de Polícia do ponto de vista dos

direitos humanos e da segurança pública?

JRGR � A Ouvidoria é importante não por-
que é mais um canal para que a socieda-
de civil e os policiais possam apresentar
sugestões e fazer críticas. É o canal, pois
está fora das instituições. O ocupante do
cargo é fiscalizado pelo Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos e, se não obe-
decer às determinações da lei que criou a
Ouvidoria, poderá ser alvo de uma mo-
ção de desconfiança e até exoneração, que
caberá ao governador. Não será demitido
por ter agido com rigor em determinadas
circunstâncias, contrárias, por exemplo,
a determinados interesses políticos. Essa
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independência é a segurança do povo de
que a Ouvidoria de Polícia é um órgão
para funcionar. Na condição de ouvidor,
posso receber, por exemplo, uma recla-
mação de um soldado contra um tenente
ou um coronel, sem que ele tenha que
pedir permissão para o superior. A popu-
lação, por sua vez, não estará entrando
em um quartel para reclamar, nem na
Secretaria da Segurança Pública. Toma-
mos a cautela de colocar a Ouvidoria em
um prédio independente da estrutura
governamental.

RL � Como surgiu a Ouvidoria?

JRGR � A idéia de criar o órgão nasceu
durante a CPI do Sistema Penitenciário
(Comissão Parlamentar de Inquérito da

Assembléia que, no ano passado, traçou

um diagnóstico e propôs soluções para o

sistema). O deputado Durval Ângelo (PT)
apresentou um projeto de lei que foi apro-
vado pelo Legislativo e sancionado pelo
governador. Não resta a menor dúvida de
que a criação de ouvidorias é uma con-
quista de todos os países avançados. Hoje,
no Brasil, há pelo menos 250 ouvidorias
registradas na Associação Brasileira de
Ouvidores, a maioria atuando na iniciati-
va privada.

RL � Em que fase está a montagem da

estrutura?

JRGR � Temos parte do espaço físico ne-
cessário e a promessa de ocupar toda a
casa da Rua Santa Rita Durão, 1.143.
Estamos ainda adquirindo equipamentos,
como fax e telefone. Há a possibilidade
de colocarmos um veículo à disposição
do órgão. Existe a boa vontade do gover-
nador, das Secretarias de Estado da Justi-
ça, da Segurança Pública e da Adminis-
tração e Recursos Humanos, além da Po-
lícia Militar. Está faltando apenas �amar-
rar� essa boa vontade para concretizar as
coisas. Há dificuldades naturais de mon-
tagem de um novo setor na administra-
ção pública. Temos uma expectativa de
pleno atendimento daqui a três meses.
Estou verificando a possibilidade de se-
rem colocados à minha disposição três
defensores públicos, pois o atendimento
ao público não é algo que possa ser feito

por uma secretária, ainda que competen-
te.

RL � Que tipo de ocorrência tem sido

trazida à Ouvidoria?

JRGR � Até agora, somente ocorrências
relacionadas à violência policial, seja con-
tra cidadãos ou contra policiais. Um mi-
nuto após o término da solenidade de
posse, um morador de periferia me pro-
curou, pois teria recebido de um policial,
por engano, uma coronhada na cabeça.
O caso já está sendo apurado e o cidadão
será informado do seu andamento. Outra
demanda foi da Ordem dos Advogados
do Brasil, no sentido de abrir um canal
de comunicação entre advogado e dele-
gado, também já atendida.

RL � E quanto à Secretaria Adjunta de

Direitos Humanos?

JRGR � A Secretaria surgiu no bojo das
discussões da CPI do Sistema Penitenciá-
rio. Havia uma sugestão de que se criasse
essa estrutura, e o governador assumiu
isso por vontade própria. Não houve pres-
são. A Ouvidoria de Polícia não conflita,
por outro lado, com a Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos, que será outra ins-
tância governamental para trocar idéias e
somar ações.

RL � O seminário legislativo apresentou

moções de repúdio contra o governador,

pelo fato de ele ter promovido policiais

acusados de tortura. O que o senhor pen-

sa disso?

JRGR � Essa moção foi aprovada quase
por unanimidade e é de ordem política.
Acredito, sim, nesse repúdio. Não conhe-
ço as razões dessa promoção, se foi por
antigüidade ou por merecimento. Ouvi
dizer que algumas promoções ocorreram
por engano. Somente depois de assumir
oficialmente é que vou parar para medi-
tar e raciocinar em cima disso. Não posso
entrar no mérito do poder discricionário
do governador, da mesma forma que cabe
a ele a escolha do secretário adjunto de
Direitos Humanos.
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