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Querido Durval.

Parabéns por esse livro e parabéns
sobretudo pelo livro vivente, estimulan-
te, convocador que é tua vida de cristão
militante, de político do Reino ...
A Comissão de Direitos Humanos da

Assembleia Legislativa de Minas gerais
presta bom serviço editando esse livro.
Temática comprometedora e atualíssima.
"Con los pobres de la tierra ", acolhendo
exilados e refugiados. em corajosa dialé-
tica entre fé e a política. na igreja e na
cidadania.
Receba umforte abraço desta Igreja de

São Féli.'<do Araguaia que te deve muito
carinho egratidão.
Sempre na Paz subversiva do Evan-

gelho.

Pedro Casaldáliga, Pablo Gabriel,
Félix Valenzuela ...

Durval Ângelo é pro-
fessor licenciado da re-
de pública e em exer-
cício no Instituto Santo
Tomás de Aquino
(ISTA), em Belo Hori-
zonte. Assessor do
Centro acionai de Fé

e Política Dom Helder Câmara (CEFEP),
atua também nas Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs), pastorais sociais e
no movimento de Direitos Humanos.
Deputado estadual do Partido dos Tra-
balhadores, organiza seu mandato de
forma coletiva, participativa e em per-
manente contato com as bases. É presi-
dente da Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembleia Legislativa de Minas
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Já se vão 15 anos de caminhada na Comissão de Di-
reitos Humanos. E durante todo esse tempo tenho ouvido
o mesmo questionamento: por que colocar a vida em risco
em uma comissão que não tem a "importância" de votar
matérias financeiras e que ainda tira votos, quando chegam
as eleições? Por que não buscar assento em outra comissão,
mais prestigiada, pelo poder de decisão e com uma visão
mais positiva por parte da mídia e da sociedade?

Em todas as vezes, respondi: é pelos meus filhos,
pelos seus e pelos filhos de muita gente, especialmente os
dos mais pobres, que não posso abandonar este barco. A
eles dedico esse livro. A todos que esperam e precisam de
um mundo melhor, novo e possível.

Dedico essa obra a TODOS OS FILHOS, na pessoa
dos meus filhos. Cada um deles faz seu caminho, desperta
na sensibilidade dos direitos e da justiça e compreende de
forma amorosa esta missão. Obrigado, Maria Júlia, Robna,
Pedro Gustavo, Ana Luisa, Miguel Ângelo, João Afonso e
Laura Maria. Não desistam nunca dos sonhos e da ternura.

Estendo a dedicatória desse trabalho, ill l1lel1lorial1l, a
muitos amigos que acompanharam nossa ação parlamentar,
conosco lutaram e agora viraram estrelas e, quem sabe, con-
tinuam juntos essa luta. Nosso muito obrigado a Clemente
Maria Ribeiro, Orlando Dias Ferreira, Gabriel Cortez, Flávio
Luiz Alves (Flavinho), Padre Antônio Ferreira Martins,
Padre Lizete Lopez, Wilkye Veroneze, Dom Luciano Men-
des de Almeida. Guilherme Manoel de Faria (Capitão), Ben-
jamim Martins de Souza (Beijin),Alberto Baldoni Ribeiro
do Vale (Beto), José Luiz da Silveira, Joaquim e Dica. Todos
eles nos fazem uma falta danada.

mailto:gabdua@almg.gov.br
mailto:geracaobhz@gmail.com


Ele mostrou ao homem dois espíritos
COII! os quais poderia caminhar.
São os espíritos da verdade e da falsidade;
a verdade nascida da fonte da Luz,
a falsidade nascida do poço da escuridão.
O domínio de todos os filhos da verdade
está nas mãos dos Anjos da Luz
para que eles trilhem as sendas da Luz.
Os espíritos da verdade e da falsidade se digladiam
dentro do coração do homem,
procedendo com sabedoria e com loucura.
E assim como o homem herda a verdade,
assim evitará a escuridão.
Bênçãos a todos os que partilham sua sorte com a Lei,
e percorrem realmente todos os seus caminhos.
Que a Lei os abençoe com todo o bem
e os preserve de todo o mal
e lhes ilumine o coração com a introvisão das coisas da vida
e os agracie com o conhecimento das coisas eternas.

Do Mallual de Disciplilla dos MallUscritos do Mar Morto
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o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

Apresentação

Durval Ângelo Andrade]

(.. .) a calamidade que vem se abatendo
sobre um número cada vez maior de pes-
soas não é a perda de direitos específicos,
mas a perda de uma comunidade disposta
e capaz de garantir quaisquer direitos. O
homem pode perder todos os chamados Di-
reitos do Homem sem perder a sua quali-
dade essencial de homem, sua dignidade
humana. Só a perda da própria comuni-
dade é que o expulsa da humanidade.

Hannah Arendt

A filósofa Hannah Arendt foi marcada por sua ex-
periência como judia, discriminada e perseguida na Alema-
nha e na França, em função do ideário racial do nazismo.
Viveu como apátrida, excluída de uma comunidade, mo-
rando em um Estado-nação que não era o seu, por sua etnia
semita. Ela se interroga se realmente todos nascem iguais
perante a lei e se é válida a pretensa universalidade dos di-
reitos humanos. Para ela, a situação de isolamento e sepa-
ração da comunidade afeta características fundamentais do
ser humano: o/a homem/mulher fica despido/a da relevân-
cia da fala e do relacionamento com outras pessoas (carac-
terísticas essenciais do homem, segundo Aristóteles), o que
provoca a perda do próprio sentido da dignidade humana.

Arendt propõe uma concepção que ultrapassa a com-
preensão que temos do Estado-nação (criação bem recente
na história política), no que se refere aos direitos humanos,

1 - Durval Ângelo é professor do ISTA -Instituto Santo Tomás de Aquino - e do CEFEP-
Centro Nacional de Fé e Politica Dom Hélder Câmara. Deputado e presidente da Co-
missâo de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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e na qual todos os seres humanos têm direitos pelo fato de
pertencerem à humanidade. É esta humanidade, composta
por cada homem singular, que tem o papel de fonte e ga-
rantidora dos Direitos do Homem; o que implica em com-
promisso e responsabilidade, por fazer parte desta
comunidade abrangente. Como afirma Arendt, a dignidade
humana e a responsabilidade comum e recíproca são cor-
relatas. Neste contexto, enfatiza que o direito fundamental
de cada indivíduo, antes de qualquer dos direitos enume-
rados em declarações, é o "direito de ter direitos", isto é, o
direito de pertencer a "uma comunidade disposta e capaz
de garantir quaisquer direitos" (ARENDT,1989,p. 331).

A partir da concepção dos direitos humanos como o
"direito de ter direitos", a luta por esses direitos revela-se
um processo histórico, a ser permanentemente construído,
e a própria visão da igualdade deve ser política e não natu-
ral. Neste sentido, a ação, especificamente a ação política
prática, toma-se a atividade dignificante do homem.

Hoje, mesmo com a crise neoliberal e com governos
de partidos de esquerda em várias partes do mundo, ainda
encontramos verdadeiros guetos, comunidades isoladas/se-
paradas por muros da vergonha. Ainda existem campos de
concentração simbólicos em áreas onde moram os pobres;
crianças e jovens que já sabem seu trágico e triste destino: a
morte pelo tráfico ou pelas polícias do Estado. São verda-
deiros apátridas, pois, paradoxalmente, o local em que nas-
ceram não é sua pátria amada; vivem à margem da lei, da
economia e da política.

Como são atuais e provocantes, na lógica desta socie-
dade capitalista, as reflexões de Hannah Arendt! Reprodu-
ção do capital que se dá através da mais-valia - que é a
diferença entre o que o trabalhador agrega ao produto com
seu trabalho e o que é pago pelo proprietário de meio de
produção. Fica claro que a mais-valia é a apropriação (po-
deríamos falar o que é roubado) da própria ação do traba-
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lhador em transformar a natureza. Nesta lógica, o operário/
produtor/ trabalhador é tratado como coisa, como merca-
doria. Sem dúvida, eis a porta aberta para as violações de
todos os direitos do trabalhador.

Mas os desvalidos, classes infames, a massa sobrante,
a qual o sistema não dá nenhum valor, os que Dom Helder
chamava de "pobres e deserdados da terra", não estão con-
formados com esta exclusão e negação absoluta de direitos.
Estão dando o seu grito. Procuram se organizar e alimentar
os sonhos, como afirma o historiador Décio Freitas, quando
relata a Revolução dos Cabanos, em Belém do Pará:

Os delegados do imperador absolutista sub-
meteram o país amazônico a uma desal-
mada opressão que descortinava um futuro
de humilhação e pobreza, em condições
ainda piores que as dos tempos coloniais.
Os indivíduos mais virtuosos do país ama-
zônico confederaram-se numa revolução vi-
toriosa, aclamada por todos os povos que a
habitavam. Os combatentes da revolução,
êmulos dos sans-cu/ottes franceses, cha-
mavam-se cabanos, por isso que habitavam
miseráveis cabanas nas matas, embora
fosse através da força de seus braços que
no passado sempre se extraíra a riqueza do
país amazônico. Palpitava neles, mais do
que em quaisquer outros, o sonho ardente
de ser felizes (FREITAS, 2005, p. 205).

Acreditamos que este "sonho ardente de ser felizes"
fará com que os pobres, excluídos, os desvalidos, resgatem
o que lhes foi apropriado, as condições dignas de vida que
beneficiam poucos nesta sociedade, a condição humana que
é negada à maioria da população. As armas são bem conhe-
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cidas: a solidariedade entre os desvalidos, a união dos "ca-
banos" de hoje, uma organização política na lógica da vida.
Daí, a proposta deste livro: redescobrir na luta pelo direito
de ter direito a força, o valor das classes infames dos dias
atuais. Dentro de um grande desafio: canalizar esta energia
gerada pela negação dos direitos para uma ação política
criativa e transformadora destinada à construção deste
"sonho ardente de ser felizes".

"O direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos"
divide-se em quatro capítulos. O primeiro faz uma aborda-
gem das políticas públicas em direitos humanos, na pers-
pectiva de que é fundamental uma intervenção política e
do poder público na garantia desses direitos para a cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária. O segundo
discute o trabalho da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na lógica da uni-
versalidade e pluralidade de direitos e no embate cotidiano
com a visão distorcida que identifica os direitos humanos
com "defesa de bandido".

Já no terceiro capítulo, tratamos da questão carcerá-
ria, sob o enfoque de que os direitos humanos devem valer
para todos, inclusive os apenados. Apresentamos, ainda,
um diagnóstico dos problemas no sistema de execução
penal de Minas Gerais e fazemos uma reflexão sobre formas
de punição alternativas à prisão, uma vez que o sistema tra-
dicional - o do cárcere - já demonstrou sua ineficiência em
recuperar e atingiu um ponto de estrangulamento.

No quarto capítulo, abordamos facetas diversas cor-
relacionadas à luta pelos direitos humanos, tais como seus
aspectos históricos, os atuais desafios políticos, sociais e
econômicos, interfaces com a doutrina social da Igreja Ca-
tólica, o crime de tortura e os avanços do arcabouço jurí-
dico, o papel da mídia na visão deturpada da sociedade
sobre os direitos humanos.

Em toda a obra, tivemos como "pano de fundo" a
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questão social, a partir do ponto de vista de que os direitos
valem para todos, mas devem ser garantidos, acima de
tudo, para os mais pobres, a quem são comumente negados.
Este processo é abordado pelo poetinha Vinícius de Moraes
(1998,p. 411-417),em Operário em Construção. O poema
narra a trajetória de um operário da construção civil que,
no decorrer do texto, vai tomando a consciência de seu
lugar na sociedade, deixando de ser "classe em si, para ser
classe para si". O o-perário "descoisifica", "desfetichiza" e
aprende a dizer NAO. Enfrenta a delação, sofre agressão,
resiste às tentações do poder econômico. E o operário, "que
sempre dizia sim, começou a dizer não". É com um grito de
esperança - o mesmo que tentamos fazer ecoar nesta obra,
que Vinícius de Moraes termina o poema.

Um silêncio de torturas
E gritos de maldição
Um silêncio de fraturas
A se arrastarem no chão.
E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção

19
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Prefácio
Durval Â/lgelo Andrade

Poderíamos parafrasear o profeta Isaías: "Como são
belas, pelas montanhas de Minas, as vozes dos que procla-
mam os direitos humanos, que serão a boa e grande notícia
a ecoar neste terceiro milênio". Por isso, quero que esta pa-
lavra seja de júbilo e de agradecimento a cada amigo e
amiga que contribuiu para a realização desse trabalho.

Começo dizendo muito obrigado aos amigos que
moram mais longe, nas montanhas de outros Estados: ao
Leonardo Boft, que traz uma dimensão totalmente nova do
enfoque dos direitos humanos, em um resgate cósmico, bio-
ético, com uma "fraternura" franciscana; ao Paulo Fer-
nando, que tem sido cúmplice em nossa caminhada nos
últimos 15 anos e abordou os direitos humanos no trajeto
de dois milênios do cristianismo; a Pedro Casaldáliga, que
nos faz crescer espiritualmente com seu compromisso com
os pobres e sua luta revolucionária, e que fez de São Félix a
Igreja de todos que "têm fome e sede de justiça".

Nosso muito obrigado também aos amigos e amigas
que moram perto e partilham conosco as tristezas e alegrias
vividas na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas. Ao grande companheiro de luta
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador incan-
sável na defesa dos direitos humanos na área de conflitos
agrários. À Taciana, que com tanta propriedade nos asses-
sora na Comissão e muito contribui para que tenhamos
rigor e vigilância na exigência do cumprimento de nossa
Lei Maior e de outras importantes legislações e pactos in-
ternacionais, para que sempre defendamos os desvalidos.
Ao Henrique, jornalista e escritor experiente, que muito
agregou ao nosso projeto. À amiga e parceira de luta Márcia
Martini, com quem compartilho muitas ideias e visões de
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mundo, principalmente a da justiça restaurativa enquanto
grande alternativa para o enfrentamento da violência e da
criminalidade. E, ainda, ao professor Virgílio Mattos, cujo
trabalho na Associação de Amigos e Familiares de Pessoas
em Privação de Liberdade e na defesa de um novo modelo
de tratamento para pessoas com sofrimento mental tem tido
salutar resultado.

Um agradecimento muito especial à jornalista de
nosso mandato, Adriana do Carmo, pela abordagem insti-
gante em seu artigo sobre mídia e direitos humanos e por
ter ajudado com tanta dedicação e carinho na elaboração e
revisão desta edição. Aos amigos e amigas de dentro da
nossa casa, que estão comendo alguns quilos de sal na
mesma mesa, no mesmo prato, nossos agradecimentos. Es-
pecialmente, ao Pedro Gustavo, meu filho, razão de nossa
causa, ternura em carne e osso, que, em uma análise da Co-
missão, apresenta os direitos humanos como conquista de
um meio ambiente melhor.

Abordamos no livro várias questões que muito nos
preocupam nessa caminhada. São somente algumas das
muitas reflexões que permeiam o dia a dia de quem luta
pelos direitos humanos com a perspectiva de que são di-
reitos de todos e todos os direitos. Mas estamos certos de
que cada gesto nessa caminhada é um passo a mais para
que, com esse trajeto, possamos contribuir na construção
de um "um mundo onde caibam todos os mundos".
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Declaração Universal
dos Direitos Humanos

Versão Popular de Frei Betto

Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos.

Todos temos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social.

Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra.

Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado.

Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias.

Todos temos direito à saúde e assistência médica e hospitalar.

Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura.

Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice.

Todos temos direito à organização popular, sindical e política.

Todos temos direito de eleger e ser eleito às funções de governo.

Todos temos direito à informação verdadeira e correta.

Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de Estado ou país.

Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação.

Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei.

Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa.

Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário.

Todos temos liberdade de pensa~ de nos manifestar. de nos reunir e de crer

Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor.

Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade.

Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação destes direitos.

23
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PARTE I

Política é coisa
hUOlana
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Direito é direitol

Jorge King, Sergillho TOllelada, Femalldo Partideiro,
José Antonio e ].CCouto

É hora da verdade
A liberdade ainda não raiou
Queremos o direito de igualdade
Viver com dignidade
Não representa favor
Hoje, a Vila se faz tão bonita
E se apresenta destemida
Unida pelos mesmos ideais
Lutando com a maior sabedoria
Contra os preconceitos sociais
A Declaração Universal
Não é um sonho, temos que fazer cumprir
A justiça é cega, mas enxerga quando quer
Já está na hora de assumir (eu sei)
Sei que quem espera não alcança
Mas a esperança não acabará
Cantando e sambando acendo a chama
E sonho um novo dia clarear
Clareou
Despertou o amor, que éfonte da vida
Vamos dar as mãos e lutar
Sempre de cabeça erguida

E quando o amanhã surgir, surgir
A flor da paz se abrir, se abrir

1 . Samba.enredo da escola de samba Vila Isabel, do Rio de Janeiro, em 1989, em comemoração aos 50
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

27



Durval Ângelo Andrade (Org)

Será prosperidade
A brisa vai trazer mais alegria
No mundo haverá fraternidade

LJireito é direito
Está na declaração
A humanidade
É quem tem razão
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Política é coisa ... humana
"Política é coisa suja": frasezinha repetida inúmeras, centenas,

milhares de vezes, que faz parte do senso comum, mas carrega uma
forte ideologia para afastar os pobres da política. Frase que procura
identificar a atividade política sempre com algo negativo, com o qual
não podem se misturar pessoas honestas, assuntos religiosos ou outras
questões edificantes para o ser humano.

Triste erro. Aristóteles, que nos deixou um dos maiores legados
éticos da humanidade, apontou a política como uma das ações mais
edificantes do ser humano, a ponto de afirmar: "o homem é um animal
político". E, seguindo esta linha de pensamento, devemos compreender
que jamais teremos os direitos humanos efetivados, sem políticas pú-
blicas que mudem o "mapa" destes direitos em nossos municípios. Po-
demos dizer até que construir o Estado Democrático de Direito previsto
na Constituição Federal brasileira é sinônimo de fazer com que os di-
reitos humanos se tornem a prioridade das administrações públicas.
Direitos estes que, com certeza, são o novo nome da democracia.

"Queremos o direito de igualdade/ Viver com dignidade/ Não re-
presenta favor". O samba-enredo da Vila Isabel, em comemoração aos
50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos - hoje, são 61
anos (1948-2009) -, traduz de forma simples e popular o que significam
os direitos humanos.

É na luta por igualdade e dignidade que precisamos mudar radi-
calmente a compreensão de que "política é coisa suja". Não é. É coisa
de vida, de alegria e de construção de um mundo novo e melhor para
todos. E como cantou a Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí: "Não é um
sonho, temos que fazer cumprir".
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Políticas públicas em direitos humanos!

DlIrval Ângelo Andrade

Gente é muito bom. Gente deve ser bom.
Tem de se cuidar, de se respeitar o bom (... )
Gente quer ser feliz. Gente quer respirar ar pelo nariz (... )
Gente é para brilhar e não para morrer de fome.

Caetano Veloso

Não poderia ser mais pertinente para o momento a abordagem
do tema uPolíticas públicas em direitos humanosu, pela Escola Judicial
Edésio Fernandes (Ejef), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(~JMGt. E~ te~pos de neol.ib~ralismo, com uma acentuada deturpa-
çao do real sIgmficado dos dIreitos humanos, esta importante institui-
ç~o para a formação e o aperfeiçoamento de juízes, operadores do
dIreito em ge~~l e servidores do judiciário em Minas Gerais tem priori-
zado tal tematica em seus programas e projetos. Linha acentuada na
gestão do ilustre superintendente, desembargador Reynaldo Ximenes,
reconhecido por sua sensibilidade para a causa dos direitos humanos
fundamentais. Sem exagero, parafraseando Caetano, ugente boa, gente
de bemu, que sempre trata os jurisdicionados, principalmente os mais
pobres, sem voz e sem vez em muitas instituições, como ugente que
deve brilharu ...

Em mais de 30 anos de existência, a Escola, fundada no final da
década de 70 em iniciativa pioneira do Tribunal de Justiça, foi tão bem-
~uce~ida que teve crescimento paulatino e estendeu seus serviços ao
mtenor do Estado, através de seccionais. Agora, sob a coordenação do
desembargador Reynaldo Ximenes, avança ainda mais, no sentido de
se firmar como centro de estudos incentivador de talentos e laboratório
de ideias.

1 - Texto de aulas ministradas pelo autor. em 15/09/2009. na Escola Judicial Edésio Fernandes. do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. no curso "Os Direitos Humanos na Prática Judicial".
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Por todo esse trabalho, merecidamente, a Escola foi homenageada
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o prêmio de direitos
humanos concedido na Reunião Especial por mim requerida que, em
13 de abril deste ano, marcou o centenário de Dom Helder Câmara. A
Ejef figurou com destaque entre instituições e entidades reconhecidas
pela atuação em tão nobre causa, entre as quais estiveram: Instituto
Dom Helder Câmara, do Recife; Centro Nacional de Fé e Política Dom
Helder Câmara; Sub$ecretaria de Estado de Direitos Humanos; Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos,
do Ministério Público de Minas Gerais; Instituto Helena Greco de Di-
reitos Humanos e Cidadania; Grupo Vhiver; Grupo de Amigos e Pa-
rentes de Pessoas em Privação de Liberdade; Vicariato Episcopal para
Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte; Comitê da
Ação Social da Igreja Batista; Projeto Novos Rumos da Execução Penal,
do TJMG; bem como a família de Dom Helder Câmara ..

Vale reafirmar que a defesa da bandeira dos direitos humanos
não tem sido tarefa fácil. Pelo contrário, chega a ser, muitas vezes, in-
grata. Ainda imperam em nosso país as incompreensões sobre o tema,
que o enquadram como udefesa de bandidosu. Se, por um lado, essa
visão pode ser justificada como fruto da ignorância sobre o real signi-
ficado dos direitos humanos, por outro, é também uma deturpação vo-
luntária, disseminada por aqueles que violam esses mesmos direitos,
até como argumento para amparar tais ilegalidades.

Tal deturpação pode ser encarada, ainda, como um processo po-
lítico-social; um movimento em direção à manutenção do status quo,
para garantir a permanência dos privilégios de uma elite. Afinal, a es-
magadora maioria dos que têm seus direitos violados está entre as clas-
ses populares, aqueles que lutam pela igualdade e precisam da
intervenção do Estado para garantir seus direitos. Neste cenário, a
mídia, que tem como mentores intelectuais e econômicos representan-
tes dessas mesmas elites, divulga esta visão deturpada e, através do
sensacionalismo, lançando mão de estereótipos e fazendo julgamentos
de valor, contribui para o seu aprofundamento.

Exemplo dessa situação foi o que ocorreu ao jornalista José Cle-
ves. Apontado, precipitadamente, como suspeito do assassinato de sua
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esposa, em dezembro de 2000,ele que - coincidência ou não - à época,
apurava irregularidades cometidas por policiais foi apresentado pela
imprensa como assassino. O inquérito policial tinha várias falhas e la-
cunas, mas estas não foram levadas em conta pelos veículos de comu-
nicação e nem pelo Ministério Público, que o denunciou, fazendo com
que fosse levado a julgamento. O jornalista foi absolvido em júri popu-
lar, mas passaram-se oito anos até que tivesse sua inocência compro-
vada e nem isso fez com que a imprensa reconhecesse seu erro e
apresentasse sua inocência aos olhos da opinião pública, da mesma
forma como o havia condenado.

Esse ano, tal aberração produzida pela imprensa e o poder pú-
blico foi contada em um livro escrito pelo jornalista - "Ajustiça dos
lobos" -, que ajudamos a publicar. A obra tem ganhado destaque entre
os operadores do Direito e o episódio começa a se tomar referência
como estudo de caso, tanto para a área do Direito, como da Comunica-
ção Social. Recebemos na Comissão de Direitos Humanos uma série de
manifestações sobre o livro, de importantes estudiosos e autoridades,
entre as quais gostaria de citar a do desembargador Rogério Medeiros
Garcia de Lima, que considerou a história "kafkaniana". "Não gosto de
acompanhar as páginas criminais dos jornais exatamente por considerá-
las extremamente nocivas ao Estado de Direito. Torço para que essa
obra repercuta nacionalmente", disse.

Em um contraponto à deturpação, precisamos lutar para disse-
minar na sociedade a verdade de que os direitos humanos são a essên-
cia da democracia, conforme expresso logo no artigo primeiro da nossa
Constituição Federal, especialmente quando coloca a dignidade hu-
mana como fundamento do Estado Democrático de Direito:

A República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos: I - a soberania; 11 - a cidadania; 111
- a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o
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exerce por meio de representantes eleitos ou direta-
mente, nos termos desta Constituição (BRASIU88, p.19).

Evidente, também, como demonstra a Constituição, que é impos-
sível a realização de um regime democrático, sem que se garantam as
condições para o exercício da cidadania. Vale aqui recuperar o pensa-
mento de Aristóteles de que ser cidadão é exercer parcela de poder, ter
o direito de ter direitos. Portanto, a cidadania não se reduz somente ao
voto, como pensam alguns. Este seria apenas o início de um longo pro-
cesso de construção política. Por sua vez, a dignidade da pessoa hu-
mana Implica em condições de vida que ultrapassam uma mera questão
conceitual.

o princípio da dignidade humana

Inconteste o pressuposto da garantia à vida, devemos nos ater
sobre quais seriam os fundamentos da dignidade humana. Exemplo sa-
lutar foi apresentado por Maria Victória de Mesquita Benevides Soares,
no texto Cidadania e Direitos Humanos, publicado no site do Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo:

Ninguém ficaria muito chocado, mesmo que tivesse
compaixão, de ver, por exemplo, um animal morto
abandonado numa estrada, mas certamente todos nós
sentiríamos como uma profunda indignidade abandonar
o corpo de uma pessoa numa rua, numa estrada para
ser devorado pelos bichos. Essa idéia parece ferir radi-
calmente a dignidade da pessoa (SOARES, s.d., p.8).

Avançando nesta abordagem, podemos identificar a dignidade
humana com diferentes questões. Uma delas é o olhar da fé. Somos
todos filhos do mesmo Pai. Ou seja, a vida é um dom de Deus, sua im-
pressão digital nos homens e mulheres. "Então Iahweh Deus modelou
o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de
vida e o homem se tomou um ser vivente" (Gn 2,7). Ou, ainda, no as-
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pecto abordado pelo apóstolo Paulo, de que o homem é casa, templo
de Deus, e o Espírito de Deus habita em cada homem e mulher (cU
Cor 3, 16 e 17).Mas, como ressalva Soares, este olhar não possui o fun-
damento da universalidade, tendo em vista a existência de religiões e
crenças diversas, o que até, em alguns casos, gera uma intolerância re-
ligiosa, causa de muitas violações dos direitos humanos. Há ainda o fe-
nômeno da ausência de crença religiosa e o próprio princípio da agnose,
na prática e em convicções de muitas pessoas. Um segundo olhar seria
a questão biológica, de todos pertencerem à espécie humana, havendo,
portanto, a universalidade da dignidade.

Situados os olhares, devemos nos ater aos fundamentos da dig-
nidade humana. Soares cita entre eles:

A racionalidade criativa, com o uso da palavra, como
sinal exterior mais óbvio da espécie humana; a mentali-
dade axiológica, no sentido da sensibilidade para o que
é belo, bom e justo; a liberdade, no sentido da capaci-
dade de julgar - o que supera o mero determinismo bio-
lógico; a autoconsciência (o ser humano como ser
reflexivo); a sociabilidade e todas as formas de solida-
riedade; a historicidade (o ser humano é aquele que tem
a memória do passado e o projeto para o futuro); a uni-
cidade existencial, no sentido de que cada ser é insubs-
tituíve. (SOARES, s.d., p. 9).

A autora inclui, ainda, a visão de Kant de que o ser humano é o
único que não pode ser considerado um meio para que um fim seja al-
cançado, por ser ele um fim em si mesmo. E a todos esses fundamentos,
acrescento como o grande diferencial a capacidade de amar, o infinito
na sensibilidade humana. O amar é o grande mistério que amplia as
potencialidades do ser humano, alargando horizontes, provocando mu-
danças radicais e profundas, como expressou um preso da APAC de
Itaúna (MG), ao ser questionado sobre o porquê de não fugir daquele
estabelecimento. "Não é possível fugir do amor", respondeu.

Visto isso, poderíamos estabelecer quatro dimensões fundantes
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dos direitos humanos, em uma abordagem holística, na qual um precisa
e implica no outro: a) universalidade - são os mesmos em qualquer país
do mundo e não se referem a um membro de uma sociedade, mas a
todos, à pessoa humana em sua universalidade; b) naturalidade -
dizem respeito à dignidade humana e não requerem lei para serem es-
pecificados, exigidos, promovidos e protegidos, pois que se fundamen-
tam no princípio da ética da alteridade, de que não devemos fazer aos
outros o que não queremos que façam a nós (exemplo desta naturali-
dade seria a escravidão, que não é apenas proibida pelo ordenamento
jurídico, mas, independente disso, repugna a consciência moral da hu-
manidade); c) historicidade - os direitos evoluem, com a evolução dos
tempos e das sociedades (foi, por exemplo, o que ocorreu com o tema
da livre orientação sexual. A questão, antes inaceitável na sociedade,
devido aos padrões morais, é reconhecida hoje como um direito, es-
tando inclusive consagrada na Constituição Brasileira, no artigo ter-
ceiro, enquanto um objetivo fundamental da República); d)
indivisibilidade - a inter-relação entre todos os direitos humanos, não
havendo possibilidade de separá-los em compartimentos estanques e
independentes.

Políticas públicas e a Constituição

Fica, nesta dimensão, um questionamento: como garantir a uni-
versalidade destes direitos, em sociedades visivelmente "desiguais"?
Se,por um lado, os direitos humanos prescindem de leis que os discri-
minem e promovam, por outro, requerem a ação/ intervenção do poder
público para que sejam efetivados e garantidos. Tanto é preciso que o
poder público, com o seu braço judicante, puna a sua violação, quanto
se demanda a atuação do Estado para que seja garantido, sem distinção,
o acesso às condições que possibilitam tais direitos, principalmente no
que tange aos direitos sociais. Tais ações do poder público são definidas
e pautadas pelas políticas públicas.

Ainda que não haja um consenso quanto à conceituação do que
são as políticas públicas, principalmente no campo do Direito, grande
parte das definições fazem uma aproximação do conceito com o plane-
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jamento e a ação do Estado nos três níveis - União, Estados e Municípios
- e com o envolvimento de seus três poderes - Executivo, Legislativo e
Judiciário. Nesta linha, tomando-se a definição mais comum de políti-
cas públicas, podemos considerá-las como um conjunto de regras, pro-
gramas, ações, benefícios e recursos voltados para a promoção do
bem-estar social e dos direitos do cidadão. Ou, ainda, "o conjunto de
ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configu-
randoum compromisso público que visa dar conta de determinada de-
manda, em diversas áreas." (GUARESCHI, COMUNELLO, NARDINI
& HOENISCH, 2004, p. 180). Já Maria Paula Dallari Bucci considera que
"o fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica seu apa-
recimento, é a própria existência dos direitos sociais - aqueles, dentre
o rol de direitos fundamentais do homem, que se concretizam por meio
de prestações positivas do Estado" (BUCCI, 1997, p. 90).

No que se refere ao Brasil, pode-se dizer que a baliza dos direitos,
humanos e das políticas públicas está no texto da Constituição Federal,
não por acaso denominada "Constituição cidadã", "Constituição dos
direitos humanos". Somente em seus 16 primeiros artigos já temos o
fundamento amplo dos direitos humanos e, a meu ver,:se fossem pra-
ticados, os demais artigos da Carta Magna seriam relativizados. Mas,
c~mo protestou Bobbio, o problema não reside no ordênamento jurí-
dICO. .

Não se trata de saber quais e quantos são estes direitos,
qual é a natureza e seus fundamentos, se são direitos
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mais sim
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impe-
dir que, apesar das solenes declarações, eles sejam con-
tinuamente violados (BOBBIO, 1992, p. 25).

Já nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, são estabelecidas as
garantias destes direitos fundamentais. O artigo 5º estabelece que
"To~os são iguais pe.ra~te a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantmdo-se aos brasIleIros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
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propriedade (..,)" (BRASIL/88, p. 20). Apresenta, ainda, quase uma cen-
tena de direitos individuais, que balizam a garantia de vida em uma
sociedade e a relação entre os cidadãos e cidadãs, entre si, e dos cida-
dãos e cidadãs com o poder público. Já o artigo 6º discrimina os direitos
sociais, cuja garantia é obrigação do poder público. "São direitos sociais
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição" (BRASIL/88, p. 25).

Percebe-se que o .fundamento da igualdade é ressaltado pelo texto
constitucional. Mas vale aqui o alerta de Soares, de que a igualdade
pressupõe o direito à diferença. Diferença esta que se distingue, na es-
sência, da desigualdade. Esta pressupõe valoração, inferior ou superior,
enquanto a diferença é uma relação horizontal, no sentido de reconhe-
cimento das diversidades. Ao definir a igualdade, a autora aproxima o
conceito das noções dos direitos humanos e das políticas públicas:

A igualdade significa isonomia, que é a igualdade diante
da lei, da justiça, diante das oportunidades na sociedade,
se democraticamente aberta a todos. A igualdade no
sentido socioeconômico - e volto à questão da digni-
dade - daquele mínimo que garanta a vida com digni-
dade (...) (SOARES, s.d., p. 11).

Também Ruy Barbosa tratou da questão da igualdade. Em um
exímio jogo de palavras, falou, nas entrelinhas, da necessidade da in-
tervenção do Estado para tornar mais equânimes as condições desiguais
de nossa sociedade.

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar
desigualmente aos desiguais, na medida em que se de-
sigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da
igualdade ... Tratar com desigualdade a iguais, ou a de-
siguaiS com igualdade, seria desigualdade flagrante, e
não igualdade real. (BARBOSA, 2003, p. 79)

____ 3_6 L 37

_



-- ---------------- ..•s-----------------------
"'"

l

Durval Ângelo Andrade (Org)

Políticas públicas em Minas2

Na mesma lógica de Ruy Barbosa, destacamos algumas políticas
públicas do estado de Minas Gerais que, na linha adotada neste artigo,
visam reduzir a desigualdade e estabelecer condições propícias à real
garantia dos direitos humanos. São estas políticas em direitos humanos
que buscam efetivar os versos do poeta: "Tem de se cuidar, de se res-
peitar o bom". O objetivo de qualquer política em direitos humanos é
exercer o profundo e atual princípio do cuidado, do respeito ao bom.

Hoje, na crise do projeto humano, sentimos a falta cla-
morosa de cuidado em toda parte. Suas ressonâncias
negativas se mostram pela má qualidade de vida, pela
penalização da maioria empobrecida da humanidade,
pela degradação ecológica e pela exploração exacer-
bada da violência. (... ) Que o cuidado aflore em todos
os âmbitos, que penetre na atmosfera humana e que
prevaleça em todas as relações! O cuidado salvará a
vida, fará justiça ao empobrecido e resgatará a Terra
como pátria e mátria de todos (BOFF, 1999, p. 191).

1) Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Pro-
vita/MG

É um programa de proteção a vítimas e testemunhas de crimes,
coagidas ou expostas a grave ameaça, em razão de colaborarem com a
investigação ou processo criminal, prestando-lhes assistência jurídica
e psicossocial, além de abrigamento. O Provita/MG é referência no país,
entre todos os programas de proteção. Criado em 2000, faz parte do Sis-
tema Nacional de Assistência a Vítimas e a Testemunhas, instituído em
1999. Funciona com recursos estaduais e federais, através de convênio
do Estado com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidên-

2 - Abordamos neste artigo alguns programas desenvolvidos no estado de Minas Gerais. mas existem ou-
tras políticas públícas que não são citadas no texto.
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cia da República. É executado pela Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Social- Sedese, cabendo também ao Ministério Público receber
e encaminhar pedidos de inclusão no Programa. Destina-se à pr~teção
não somente do interessado, vítima direta da ameaça, mas tambem de
todo o seu núcleo familiar atingido por tal violação. Deve-se destacar,
também, o Provitinha, programa nos mesmos moldes do Provita, com
a mesma estrutura, criado para a proteção de crianças e adolescentes
que sejam vítimas ou testemunhas e estej.am exp?st.as a ameaça. A ~e-
manda pela inclusão no Provita tem cresCIdo nos ultlmos a~os, ~as, m-
felizmente, a destinação de verbas para sua execuçao nao tem
aumentado na mesma proporção. Essa situação tem provocado uma
crise preocupante no programa, havendo até o risco de que seja sus-
penso em Minas Gerais.

2) Núcleo de Assistência às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCV

Programa de iniciativa do Governo Federal, implementado no Es-
tado em 2000, pela Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos. Com
unidades em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Governador Valada-
res e Montes Claros, disponibiliza a vítimas de crimes violentos e seus
familiares atendimento especializado, com equipe interdisciplinar,
composta por psicólogos, assistentes sociais e ad,vog.ados. Yisa ~ão so-
mente a assistência à vítima e familiares, mas a remserçao SOCIal,ao
acesso à justiça e à reparação da violência vivida. A i:n~lantação do
NAVCV em Minas Gerais foi uma resposta do poder publIco a um cla-
mor da sociedade, que cobrava medidas de amparo às vítimas da vio-
lência. Um dos fundamentos do programa, acreditamos, foi a Lei 13188,
de 1999, de nossa autoria, que determina ao Estado de Minas Gerais o
oferecimento de proteção, auxílio e assistência às vítimas de violência,
por meio dos órgãos ou das instituições competentes. Por sua vez, es-
tabelece o artigo 245 da Constituição Federal: "A lei disporá sobre as hi-
póteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime do-
loso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito" (BRA-
SIL, Constituição Federal/88, p. 155).
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3) Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais e Transgêneros - GLBTTT

Criado em Minas Gerais, em julho de 2006,pela Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Social, o Centro de Referência GLBTTTtem
o objetivo de promover o desenvolvimento de políticas que atendam
às necessidades e promovam a valorização desse público-alvo. Busca,
assim, resgatar a autoestima e promover a capacitação profissional
desse segmento da população, por meio da difusão de conhecimentos,
ampliação do diálogo entre as entidades envolvidas e estímulo à im-
plementação de pesquisas e projetos. Também algumas prefeituras,
como de Belo Horizonte e Contagem, criaram centros de referência si-
milares em âmbito municipal.

4) Campanha Proteja Nossas Crianças
A campanha foi lançada em maio de 2008, apresentada como a

maior iniciativa já realizada no país de combate à violência doméstica
e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Desenvolvida pela Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria
com o Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), tem o ob-
jetivo de despertar a atenção e conscientizar o público sobre a impor-
tância de denunciar crimes de violência, abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, por meio do Disque Direitos Humanos (0800
03111 19). Inédita no país, conta com a parceria de veículos de comu-
nicação, com a exibição de filmes e divulgação de spots de rádio e anún-
cios publicitários em jornais e revistas. Com a campanha, o número de
denúncias de crimes contra crianças e adolescentes cresceu 45% em
2008,em comparação com ano anterior: 2.735denúncias em 2009e 1.895
no ano anterior. Valeressaltar que, paralelamente à campanha de cons-
cientização, têm aumentado as ações policiais e do Ministério Público
para coibir e punir este delito que envergonha a nossa sociedade.

5) Programa Fica Vivo!
Trata-se de um programa de controle de homicídios desenvolvido

pela Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), voltado para jovens
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de 12 a 24 anos em situação de risco social e residentes nas áreas com
maior índice de criminalidade. Com atividades como oficinas de es-
porte, cultura, inclusão produtiva e comunicação, visa intervir na rea-
lidade social antes que o crime aconteça, diminuindo os índices de
homicídios e melhorando a qualidade de vida da população. Sua ação
é desenvolvida pelos núcleos de referência, que são espaços localizados
nas comunidades. Atualmente o programa tem nove núcleos em Belo
Horizonte e outros em Santa Luzia, Betim, Contagem, Vespasiano, Sa-
bará, Ibirité, Ribeirão das Neves, Montes Claros, Governador Valadares,
Ipatinga e Uberlândia. As atividades do Fica Vivo! são baseadas em
dois eixos de ahlação: intervenção estratégica e proteção social. O grupo
de intervenção estratégica reúne as Polícias Civil, Militar e Federal, o
Poder Judiciário, Ministério Público, Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e as prefeituras municipais. Já a proteção social se dá
através de redes comunitárias que buscam soluções locais para a pre-
venção à criminalidade, a partir da participação dos jovens. Merece
menção, no entanto, que não obstante a sua relevância, há reclamações
quanto aos parcos recursos liberados para esta política de inclusão so-
cial.

6) Ouvidoria de Polícia
Criada pela Lei 12622, de 1997, de minha autoria, trata-se de

órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização dos serviços e ativi-
dades da polícia estadual. Tem como atribuição principal receber de-
núncias e reclamações de atos considerados ilegais, irregulares,
abusivos, arbitrários, desonestos ou indecorosos, praticados por agente
da polícia civil, policial militar e/ou bombeiro militar, bem como apurar
a pertinência e propor medidas necessárias. Recebe denúncias como:
abuso de autoridade; abuso de poder; agressão; ameaça; ausência dos
profissionais nos postos de serviço; comportamento excessivo no cum-
primento do dever; constrangimento ilegal; corrupção; demora no aten-
dimento; demora no registro das ocorrências; falta de policiamento;
indiferença no atendimento das reclamações; infração disciplinar; lesão
corporal; mau atendimento; negligência; uso indevido da força. A cria-
ção da Ouvidoria de Polícia deu origem a outras ouvidorias do estado
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de Minas Gerais, tais como a Ouvidoria Educacional, Ouvidoria do Sis-
tema Prisional e Ouvidoria Ambiental, também criada através de lei de
minha autoria. Todas as ouvidorias estão, hoje, inseridas na estrutura
da Ouvidoria Geral do Estado, mas devemos reconhecer que esta es-
trutura, adotada nos últimos três anos, em função da centralização, tem
restringido a autonomia da Ouvidoria de Polícia, fazendo com que
perca um pouco de sua eficácia.

7) Colegiado das Corregedorias
Instituído em 2004,após grande esforço da Comissão de Direitos

Humanos da Assembleia Legislativa e da Ouvidoria de Polícia, o Cole-
giado das Corregedorias surgiu como experiência pioneira no Brasil,
de combinação de mecanismos de controle interno e externo das ativi-
dades de defesa social. Presidido pelo secretário-adjunto de Defesa So-
cial, é composto pelos corregedores da Polícia Militar, Polícia Civil e
Corpo de Bombeiros. Têm representação no Colegiado, ainda, a Subse-
cretaria de Administração Penitenciária, Defensoria Pública, Ouvidoria
de Polícia, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e a As-
sembleia Legislativa, a qual represento. Além do papel de permitir
maior controle externo dos órgãos do sistema de defesa social tem,
entre outros, o objetivo de garantir transparência às investigações de
desvios de conduta apuradas pelas corregedorias. No colegiado, são
discutidos, também, os crimes de maior repercussão, bem como ações
sistêmicas para inibir crimes de policiais, bombeiros e agentes peniten-
ciários.

8) Escritório de Direitos Humanos
O programa foi criado no Estado de Minas Gerais, em 2003,com

sede de funcionamento em Belo Horizonte. Suas ações são inspiradas
em experiências internacionais. Uma delas são as "clínicas legais de di-
reitos humanos", escritórios-modelos voltados à capacitação de estu-
dantes de direito na advocacia em direitos humanos. A outra é a
"educação paralegal", formação jurídica não-formal de lideranças co-
munitárias, em direitos humanos, visando à resolução extrajudicial de
conflitos e multiplicação de conhecimento jurídico em suas comunida-
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des. São focos de atuação do Escritório de Direitos Humanos a forma-
ção universitária, capacitação de lideranças comunitárias, pesquisas te-
máticas, atendimento jurídico especializado e apoio comunitário. Cabe
às comunidades atendidas indicar as lideranças comunitárias para as
atividades de formação. Tais lideranças identificam em suas comuni-
dades as violações de direitos humanos que podem ser atendidas juri-
dicamente pelos estudantes. O Escritório de Direitos Humanos tem
realizado, também, simpósios e seminários para aprofundar a educação
em direitos humanos, enquanto instrumento fundamental para maior
conscientização quanto a esses direitos.

9) Promotorias de Direitos Humanos
Além das ações do Executivo Estadual, é preciso reconhecer a

atuação pioneira do Ministério Público de Minas Gerais na proteção
dos direitos humanos. Fato é que o Estado foi o primeiro do Brasil, há
mais de duas décadas, a instituir uma Promotoria de Direitos Humanos
e Conflitos Agrários. Em sua primeira fase, tendo à frente o procurador
Afonso Henrique de Miranda Teixeira e o promotor Antônio Aurélio,
a atuação deste órgão representou um divisor de águas no combate à
violação dos direitos humanos no Estado. Violadores contumazes, que
se aproveitavam da impunidade, foram investigados e punidos, graças
ao trabalho sério dessa promotoria. Hoje, o Ministério Público tem
outra estrutura na área dos direitos humanos, mas mantém sua ahlação,
com destaque para o trabalho sério e cooperativo do promotor Rodrigo
Filgueiras, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promoto-
rias de Direitos Humanos. Já o incansável Afonso Henrique continua a
se dedicar à causa, à frente da promotoria de Conflitos Agrários, que
foi desmembrada. Não tenho dúvidas de que muitos dos programas
de promoção e garantia de direitos criados em Minas Gerais, nos últi-
mos anos, foram provocados pela atuação firme e corajosa da Promo-
toria de Direitos Humanos de Belo Horizonte.

10)Casa da Cidadania
ADefensoria Pública do Estado de Minas Gerais é outra institui-

ção que tem buscado se estruturar no âmbito da promoção e proteção
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dos direitos humanos. Destaque, aqui, para o projeto Casa da Cidada-
nia. O programa, pioneiro no Brasil, criou uma unidade da Defensoria
Pública dentro de uma favela de BeloHorizonte, o Morro do Papagaio.
A iniciativa é resultado de uma parceria da Defensoria Pública com o
programa Polos da Cidadania, da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), e o Movimento Rede Favela e Periferia. O Casa da Cida-
dania tem o objetivo de prestar orientação jurídica e resgatar a
cidadania de parcela da população que não conhece seus direitos. O
programa prevê a implantação de unidades da Defensoria em outras
favelas e locais da periferia de BeloHorizonte. Apesar de tais esforços,
ainda é patente que a Defensoria Pública continua sendo a "prima
pobre" das instituições que atuam no campo da justiça. Isso se deve não
somente à carência de recursos para a instituição, mas à defasagem dos
salários dos defensores e ao fato de estarem presentes em apenas 39%
das comarcas mineiras.

Judiciário revela grande sensibilidade

Se outros poderes públicos, instituições e órgãos do Estado des-
pertaram para a relevância dos direitos humanos, enquanto condição
de concretização do regime democrático, o que não dizer do Poder Ju-
diciário estadual. Ainda que persista, em âmbito nacional, uma falsa
impressão de que o judiciário mineiro é conservador, com toda a certeza
não é o que ocorre no que tange aos grandes princípios da democracia.

Prova disso é que foi da Justiça mineira a primeira condenação
por crime de tortura, com sentença confirmada em Brasília. Também
ocorreu em Minas a maior sentença por crime de tortura e a única con-
denação de mulheres por esse crime. Devem-se destacar ainda decisões
pioneiras relativas a violência contra a mulher, responsabilização do
Estado em crime de omissão na guarda de presos, questões agrárias e
de moradia, união civil de homossexuais, direito previdenciário destes
casais, mudanças de nome de transexuais, entre outras.

E também no que tange às políticas públicas de direitos humanos,
o judiciário mineiro tem lugar de destaque. Entre suas ações neste sen-
tido, destacam-se o programa PAI-PJe o projeto Novos Rumos na Exe-
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cução Penal.

Programa PAI-PJ

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),o
Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofri-
mento Mental (PAI-PJ)presta assistência a doentes mentais que come-
teram algum crime. Com quase dez anos de funcionamento, o PAI-PJ
vem ganhando destaque nacional, tomando-se modelo e servindo de
base para outros projetos.

O trabalho com o paciente judiciário se dese~volve em três eixos:
psicologia, assistência social e assistência jurídica. E realizado por meio
de estudo dos autos, entrevistas com o paciente, seus familiares e dis-
cussão com a rede pública de Saúde Mental, traçando um projeto clínico
para cada caso, bem como verificando condições de acolhimento pela
sociedade. São também realizados encontros com grupos de familiares,
atividades de coral com pacientes, entre outras.

Desde sua implantação, já passaram pelo programa mais de 430
pacientes. Este ano, até junho, 199 infratores com sofrimento mental se
encontravam em atendimento pela equipe do PAI-PJ, sendo que 160
cumpriam medida de segurança em casa, junto de seus familiares, tra-
balhando ou estudando e, dos 39 pacientes em regime de internação,
26 já exerciam atividades de inserção social. O índice de reincidência
dos pacientes do programa é praticamente zero.

Projeto Novos Rumos na Execução Penal

Também a preocupação com crise do sistema prisional revela a
sensibilidade do Judiciário mineiro para com os direitos humanos. O
Tribunal de Justiça não cruzou os braços frente ao problema, deixando
a cargo somente do Executivo a busca de soluções. Em 2001, lançou o
projeto Novos Rumos na Execução Penal, com o objetivo de incentivar
a criação e expansão no Estado da Associação de Proteção eAssistência
ao Condenado - APAC, enquanto alternativa de humanização do sis-
tema prisional no Estado. Por sinal, o investimento nas APACs, en-
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quanto política pública do Estado, tem sido, há anos, amplamente de-
fendido por nós na Comissão de Direitos Humanos e junto ao governo
do Estado. Segundo dados do site do Tribunal de Justiça, 81 comarcas
já aderiram ao projeto, envolvendo 275 municípios.

O Método APAC, adotado enquanto política pública do Estado,
tem sido dos mais eficientes, não somente em seus resultados de recu-
peração - superiores a 90% -, mas pela valorização da dignidade hu-
mana no cumprimento das penas de restrição de liberdade. Isso, porque
visa não somente à punição do condenado, mas sua recuperação e rein-
serção no convívio social, na perspectiva de que, evitando a reincidên-
cia, promove a proteção da sociedade.

Além de se inspirar no princípio da dignidade da pessoa humana,
tem como fundamento a convicção de que ninguém é irrecuperável, na
compreensão de que todo homem é maior que a sua culpa. Seus prin-
cipais diferenciais são: a participação da comunidade, sobretudo atra-
vés do voluntariado; a solidariedade e cooper~ção entre os
recuperandos; o trabalho, como possibilidade terapêutica e profissio-
nalizante; a religião, como fator de conscientização do recuperando
como ser humano, ser espiritual e ser social; a assistência social, educa-
cional, psicológica, médica e odontológica, como apoio à sua integri-
dade física e psicológica; a família do recuperando, como um vínculo
afetivo fundamental e como parceira para sua reintegração à sociedade;
e o mérito, como uma avaliação constante que comprova a sua recupe-
ração já no período prisional.

Desafios ainda são muitos

Não obstante a relevância de políticas públicas em direitos hu-
manos tanto em nível estadual e municipal, como em nível federal- no
qual destacamos o Plano Nacional de Direitos Humanos e o Plano nacional
de Educação em direitos humanos -, ainda há vários desafios a serem en-
frentados em nosso país para que o poder público cumpra o seu papel
de garantidor dos direitos humanos. Vamos atentar, aqui, a alguns li-
mites que se apresentam às políticas já implementadas em Minas.

O primeiro deles é que, no âmbito do Executivo estadual, os di-
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reitos humanos não são tomados de forma sistêmica, integrada a outras
áreas, pois que são objeto de uma subsecretaria da Secretaria de Estad?
de Desenvolvimento Social- Sedese. Isso, ao que nos parece, confere a
temática um caráter secundário, como se fosse somente uma "ramifi-
cação" entre diversas outras políticas sociais. Dessa forma, prejudica-
se a interdisciplinariedade com outras áreas de gestão, havendo o
enfraquecimento da ação do Estado na promoção e garantia dos direitos
humanos e, principalmente, impedindo que estes sejam tratados como
prioridade. Em uma lógica contrária, no entanto, como já consideramos
nessa exposição, os direitos humanos deveriam ser a base de todas as
políticas públicas, atravessando-as, motivando-as e sustentando-as.

É nessa perspectiva que os movimentos de direitos humanos, há
muito, reivindicam que a subsecretaria de Estado de Direitos Humanos
seja elevada ao stahlS de secretaria independente, vinculada ao Gabi-
nete de Governo e com autonomia administrativa e financeira. Por
sinal, esse tem sido o caminho seguido por vários estados brasileiros,
com resultados muito positivos. Cabe ressaltar, ainda, que a falta de re-
cursos tem sido um grande obstáculo à implementação das políticas de
direitos humanos em Minas. O orçamento do setor é pÍfio e, definitiva-
mente, não corresponde às demandas do Estado. Mudar essa realidade
requer, antes de tudo, uma mudança de mentalidade por parte dos ad-
ministradores públicos, a fim de que se conscientizem de que investir
em direitos humanos é tão importante quanto investir em qualquer po-
lítica social de primeira necessidade.

Outro desafio a ser enfrentado está também no âmbito da contra-
dição. Sejá implantou uma série de políticas públicas que demonstram
a preocupação com os direitos humanos, em outras ações, o governo
de Minas parece ainda estar preso a uma visão retrógrada, segundo a
qual os direitos humanos podem representar entraves para a atuação
governamental. Essa nos parece a única justificativa para que,"miste-
riosamente", em setembro de 2008,o governo estadual tenha cancelado
a assinatura do Termo de Adesão do Estado de Minas Gerais ao Plano
de Ações Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil.
A solenidade de assinatura chegou a ser preparada, com a presença do
ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi e de re-
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presentantes de vários órgãos estaduais, como Ministério Público, Tri-
bunal de Justiça, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa, que já
haviam anunciado sua adesão. Mas, no dia da assinatura, a secretaria
de Estado de Defesa Social fez ressalvas ao Termo, que acabou não
sendo assinado. Enquanto isso, continua crescendo em Minas o número
de denúncias de violações de direitos humanos ...

Por todo o exposto, à guisa de conclusão deste artigo, mas sem a
pretensão de encerrar o debate, pois que essa deve ser uma reflexão
sempre em aberto, compartilho algumas pontuações do Sermão de
Santo Antônio, do Padre Antônio Vieira (2001),que afirma que "o ca-
minho que fizeram os portugueses era caminho que ainda não estava
feito". Algo novo a ser ainda trilhado, navegando por mares desconhe-
cidos, "nunca dantes navegados". "Mareavam sem carta, porque eles
haviam de fazer a carta de marear".

Acredito ser este o maior desafio, hoje, no que tange aos direitos
humanos e à sua garantia, através das políticas públicas. Para isso, não
há "mapas", somente rumos indicados pela sensibilidade. Precisamos
fazer o caminho, marear sem carta. Fazer as novas cartas de marear.
"Navegar sem carta, nem roteiro, por novos mares, por novos climas,
com ventos novos, com céus novos e com estrelas novas". Como acon-
selha Vieira: nunca perder o tino, nem a rota ... Nas vitórias, conquistar
terras; nos perigos, descobrir os baixos; na luta, compassar as alturas; e
nas resistências, romper as correntes. Lembrando sempre os versos de
Caetano: "gente é para brilhar".
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Desvendando o mapa dos
direitos humanos em Minas

Durval Ângelo Andrade

o mundo precisa de um tipo diferente de liderança, de
um tipo diferente de política e também de economia -
de um sistema que funcione para todos e não apenas
para alguns privilegiados.

/rene Khan, Secretária-geral da Anistia Internacional

o mundo passa por uma de suas maiores crises econômicas, cujo
reflexo é uma recessão profunda, com queda nos índices de emprego e
no acesso ao crédito, falência de empresas, redução do crescimento,
perda de moradia por trabalhadores que não conseguem pagar os em-
préstimos habitacionais, instabilidade nos mercados financeiros. Mas
a pior de todas as consequências é que todo esse quadro amplia geo-
metricamente a miséria no globo terrestre.

Segundo o Banco Mundial (Bird), em 2009, mais 53 milhões de
pessoas seriam empurradas para a pobreza, aumentando a absurda
cifra que já estava na casa de 150milhões. Por sua vez, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT)prevê que entre 18e 51 milhões de pes-
soas podem ficar desempregadas. O rastro da crise e todas as suas ma-
zelas é evidente: aumento da fome, de doenças, da insegurança e da
violência estrutural. Ou seja, vamos viver em um mundo onde os di-
reitos humanos ficarão mais desprotegidos e ameaçados. Ou, para nos
expressar de outra maneira, podemos afirmar que a crise mais aguda
será a dos direitos humanos. E, para fazer frente a esse cenário, faz-se
fundamental uma visão mais sistêmica desse problema. Devemos am-
pliar a compreensão dos direitos humanos, considerando que devem
ser pensados globalmente, principalmente a partir dos modelos econô-
micos.

O fracasso das políticas neoliberais e suas consequências previsí-
veis já eram esperados por economistas sérios, de diferentes visões
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ideológicas. Busca do lucro, em detrimento do ser hu:nano; ló?ica da
idolatria do mercado, com produção de desejos que nao podenam ser
saciados por todos na sociedade; padrão de consumo dos ricos. d.o
mundo, que exigiria um desgaste das energias e dos rec~r.sosmatena~s
do planeta, sem condições de renovação em c~rto.e medlO tempos; fi-
nanceirização do capital, gerando uma economia Vlrhlal (quando a eco-
nomia real indicava a existência de US$ 50 trilhões de recursos
circulantes, a especulação chegava a US$ 600 trilhões); ~lga de capitais
do setor produtivo, acarretando um desemprego massIvo; : a~ novas
formas de colonialismo dos governos centrais (G8),com tendenClas con-
servadoras. Estas múltiplas faces da crise já eram prenúncios de que te-
ríamos uma catástrofe, ou um horror no processo de exclusão social e
econômica. Sem contar que todas essas situações aprofundaram a crise
ecológica, traduzida no acelerado aq~ec!mento g~obal, al.l~entando o
efeito estufa, degelo nos polos e a extmçao de mUltas espeCles de seres
vivos.

Agora, são os países pobres - e os mais p~bres desses paíse~ e
também os pobres das nações ricas - os que mais_sofr_emco.ma cnse
do capitalismo. Para estes, os direitos humano~ nao sao mais do que
quimeras, discursos vazios e distantes, quand~ nao, somente promessas
em campanhas eleitorais. Trata-se de uma des;g~aldade absu.rda, apro-
fundada cada vez mais pelo modelo economlco predommante no
mundo, como aponta Leonardo Boft, ao abordar o "cuidado" enquanto
dimensão da ética

Um dos maiores desafios lançados à política orientada
pela ética e ao modo-de-ser-cuidado é indubitavelmente
o dos milhões e milhões de pobres, oprimidos e excluí-
dos de nossas sociedades. Esse antifenômeno resulta
de formas altamente injustas da organização social hoje
mundialmente integrada. Com efeito, graças aos avan-
ços tecnológicos, nas últimas décadas verificou-se um
crescimento fantástico na produção de serviços e bens
materiais, entretanto, desumanamente distribuídos, fa-
zendo com que 2/3 da humanidade viva em grande po-
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breza. Nada agride mais o modo-de-ser-cuidado do que
a crueldade para com os próprios semelhantes (BOFF,
1999, p. 140).

Uma nova economia é possível

Economia e vida, por sinal, será o tema da 3ª Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica (CFE)de 2010,organizada pelo Conselho Nacio-
nal das Igrejas Cristãs (Conic), do qual fazem parte: Igreja Católica
Apostólica Romana, Igreja Cristã Reformada, Igreja Episcopal Angli-
cana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IgrejaOrtodoxa
Antioquina, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja
Sirian Ortodoxa de Antioquia. Com esta campanha e sob o lema "Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro" (Le. 6, 24), as Igrejas Cristãs
dão continuidade à mesma preocupação de construção do Reino de
Deus já expressa na campanha do ano 2000 - "Novo milênio sem ex-
clusões" - e na de 2005 - "Felizes os que promovem a paz". Os três
temas estão inseridos em um eixo em que a dignidade humana, a soli-
dariedade e os direitos humanos são os pilares para a construção de
uma sociedade mais justa. Sob esse ângulo, poder-se-ia questionar: mas
qual a relação entre economia e vida? Afinal, a economia, este "ente"
imaterial, tem sido apontada - enquanto modelo econômico vigente -
como principal causa das violações dos direitos humanos.

Essa compreensão é perfeitamente justificável, levando-se em
conta que, desde a Revolução Industrial, a economia tem sido abordada
na lógica da esfera da produção de valores de troca para a comerciali-
zação em bases monetárias. Emerge como produto dessa mesma eco-
nomia um outro sujeito imaterial, que ganha status de "senhor" não
somente das lógicas da engrenagem social, mas da subjetividade: o
mercado. Desperta desejos de consumo com os novos templos sagrados
- os shopping centers - que já fazem parte dos cenários até de cidades
do interior.

Para começar a mudar esta lógica, é preciso analisar a questão sob
um outro prisma, entendendo que a economia, necessária em qualquer
sociedade, nem sempre teve seu significado ligado a dominações e a
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injustiças. Procurar o significado fundante: essa tem sido uma constante
em nossos esforços para "re-significar", para "re-presentar", na tent~-
tiva de encontrar um sentido outro das lógicas, que fuja do determI-
nismo, do inevitável, e aponte outros caminhos, mais justos e mais
solidários. Assim, é no significado etimológico da palavra economia
que encontramos um ponto de partida para sua ressigni~cação., Con-
forme definição do dicionário etimológico Nova FronteIra da lmgua
portuguesa, economia tem como signific~do original."sf. 'a arte d,eb.e~
administrar uma casa ou um estabeleCImento partIcular ou publIco
XVI.Do latooeconomía, derivodo gr. Oíkonomia". Também a Wikipédia
apresenta como sentido primeiro de "economia" a arte de administrar.

a palavra "economia" pode ser traçada de volta à palavra
grega OIKOVOIJía, "aquele que administra um lar", derivada
de OIKOÇ, "casa", e vÉIJW, "distribuir (especialmente admi-
nistrar)". De OIKOVÓIJOÇ derivou-se olKovoIJía, que tinha não
apenas o sentido de "administração de um lar ou família"
mas também de "frugalidade", "direção", "administração",
"acordo", e "renda pública de um Estado".

Como vemos, o sentido pode ser outro: Eco (Oikós) com o signi-
ficado de casa, habitação, bens de uso comum e até um sentido de fa-
mília e "nomia" (nómos), no sentido de opinião geral, o que é de lei e
de direito. Daí a definição de Economia enquanto ciência (leis, opiniões
gerais, princípios) que estuda os fenômenos, os fatos, os aconteci~:ntos
relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos matenaIS ne-
cessários ao bem-estar dos homens e mulheres nesta grande casa hu-
mana, com o propósito de manter com vida toda a grande família d~
Terra. Ou seja, economia, em seu sentido original, carrega .algo que e
fundamental para garantir à grande casa humana um funCIonamento
harmônico, com bem-estar, felicidade, meio ambiente equilibrado; ou
o que poderíamos sintetizar como uma sociedade de direitos para
todos.

Uma opção pelos direitos humanos tem que t~r a di.mensão de
que o interesse econômico hoje sacrifica pessoas, cna deSIgualdades
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inaceitáveis e se torna o grande ídolo que governa a sociedade, apro-
fundando a violência, a exclusão social e o medo que impera em muitos
setores sociais. Assim, as perguntas que se colocam para os cristãos no
Brasil que estão envolvidos com a Campanha da Fraternidade de 2010
são: A economia deve, necessariamente, ter essa lógica perversa? Não
é possível falar de uma outra economia, a partir do coração do Evange-
lho? Vida e economia são duas palavras que podem dar uma liga vir-
tuosa? O texto-base da Campanha da Fraternidade mostra que uma
nova economia é possível, a partir de novos valores, com a organização
dos excluídos, em uma dimensão de solidariedade e de efetivação dos
direitos humanos.

Se nos últimos 350 anos, o capitalismo identificou ECO-NOMIA
como ciência da morte, da exclusão, de privilégios de poucos para a do-
minação de muitos, da maioria da população, este não é o caminho que
deveria ser trilhado. ECO-NOMIA existe para a pessoa e não a pessoa
para a economia. Toda a vida econômica deverá ser orientada por prin-
cípios éticos. E a medida ética fundamental para qualquer economia é
um sistema que crie condições de segurança e oporhmidades de desen-
volvimento da vida dos mais pobres e vulneráveis. Dessa forma, a eco-
nomia ou, melhor dizendo, toda economia deveria estar a serviço da
vida, resgatando a vida, promovendo a vida, construindo a vida.

Evida não somente no sentido de garantia da sobrevivência, mas
vida plena, na qual a economia possa ser sinônimo da satisfação das
necessidades físicas, afetivas e psicológicas de todos os seres humanos.
Vida, enquanto realidade de igualdade de direitos, respeito à dignidade
humana e em que todos possam conviver fraternalmente e em harmo-
nia. Vida em que haja a conscientização de todos, governantes e cida-
dãos, para a premência de se zelar pela "mãe Terra", a "Gaia", de se
preservar seus recursos, de não envenenar seu ar e suas águas, de não
destruir suas matas. Enfim, de se proteger justamente o que nos foi
dado como fonte maior da própria vida. Este é o único caminho para
se proteger, cuidar, resgatar e promover os direitos humanos.
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A culpa é dos direitos humanos?

Não raro, ouve-se de políticos, policiais, comunicadores, forma-
dores de opinião em geral que a culpa pelo aumento da violência na
sociedade é dos direitos humanos. Um conhecido teve o carro roubado
e, ao dar queixa na delegacia, ouviu do delegado - que, por sina~,era
seu amigo - a mesma explicação simplista. "Hoje, não consegUlmos
apurar mais nada. Se dermos um 'apertinho' em um meliante para que
abra o bico, vem o presidente da Comissão de Direitos Humanos e nos
manda para a Corregedoria. Assim não dá para apurar crime nenhum".

Já outro dia, em programa de uma grande emissora de rádio, ouvi
o relato de um crime hediondo cometido contra uma jovem senhora
que teve a vida ceifada. E o jornalista soltou a seguinte pérola: "Ar~s-
ponsável por este crime é esta Comissão de Direitos Humanos, que fica
passando a mão na cabeça de bandido". Solicitei o direito de resposta,
que foi democraticamente concedido. _

Na mesma linha, tem crescido a campanha para a reduçao da
maioridade civil e sempre ouvimos: "O culpado é o Estatuto da Criança
e do Adolescente, com suas políticas de direitos humanos". Interessante
notar que, quando adolescentes de classe média e alta começaram a
aparecer nos noticiários como autores de crimes - alguns hediondos -
essa campanha diminuiu na mídia eletrônica.

Alguém com autoridade política, moral e religiosa - e diria até
técnica - afirmou um dia que "o pior cego é aquele que não quer ver".
A essa máxima, acrescentaria que o pior cego é aquele que ~ão pode
ver, ou ainda, vê, mas não admite a realidade que está vendo. Amesma
conclusão parece ter chegado José Saramago, em seu livro Ellsaio sobre
a cegueira, quando escreveu o seguinte diálogo entre o personagem do
médico e sua esposa: "Porque foi que cegámos, Não sei, talvez um dia
se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Piz,
Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem,
Cegos que, vendo, não vêem" (SARAMAGO, 1995,p. 210).

Acredito que o caminho para alcançarmos a luz é um só: mais di-
reitos humanos. Somente com o respeito aos direitos humanos vamos
ter paz e tranquilidade permanentes. "Apaz é fruto da justiça" (Is 17,
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32): era o que, há 2.500 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já consta-
tava, em um dos momentos de maior tormento para o povo de Deus,
quando do exílio babilônico. Momento de tristeza, dor e, por que não
dizer, violações de direitos humanos.

O trinômio paz-justiça-direitos humanos foi o foco da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na Campanha da Fraterni-
dade de 2009, que teve como tema justamente a máxima de Isaías. E
também no relatório da Anistia Internacional (Informe 2009), logo no
prefácio, a Secretária-geral Irene Khan, aponta este mesmo caminho.

Os governos devem investir em direitos humanos com
a mesma disposição que investem em crescimento eco-
nômico. Devem ampliar e apoiar os meios de saúde,
educação; acabar com a discriminação; dar poder às
mulheres; estabelecer normas universais e sistemas efi-
cazes para que as corporações prestem contas quando
cometem abusos contra os direitos humanos. Devem
construir sociedades abertas em que o Estado de direito
seja respeitado, em que a coesão social seja firme, em
que a corrupção seja erradicada e em que os governos
prestem satisfações. (... ) A história nos ensina que as
maiores lutas que conquistaram grandes mudanças -
como a abolição da escravatura ou a emancipação das
mulheres - não começaram por iniciativa dos Estados,
mas pelos esforços das pessoas comuns. (...) É ao poder
que está nas mãos do povo que devemos recorrer para
fazer pressão sobre nossos líderes (KHAN, 2009, p. 21-
22).

Destaco, ainda, dentro deste enfoque sistêmico dos direitos hu-
manos, uma abordagem do ensino social da Igreja, na 4ª Conferência
Geral do Conselho Episcopal Latino-americano - CELAM - em Santo
Domingo:

Os Direitos Humanos são violados não só pelo terro-
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rismo, repressão, assassinato, mas também pelas con-
dições de extrema pobreza e de estruturas econômicas
injustas que originam grandes desigualdades. A intole-
rância política e o indiferentismo diante da situação de
empobrecimento generalizado mostram um desprezo
pela vida humana concreta que não podemos calar.
Merecem uma denúncia especial as violências contra os
direitos da criança, da mulher e dos grupos mais pobres
da sociedade: camponeses, indígenas e afro-americanos
(1992, nQ 167).

o olhar que quer ver
Na perspectiva de que os direitos humanos precisam ser tradu-

zidos em políticas públicas e os resultados de tais políticas monitorados
permanentemente, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, à qual presido, tem se debruçado sobre o
tema. Em 9 de dezembro de 2008, realizamos audiência pública para
discutir a síntese de um diagnóstico produzido pelo Observatório de
Direitos Humanos de Minas Gerais, órgão da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese)l.

No trabalho, coordenado pelo professor João Batista Moreira
Pinto, diretor do Instituto de Direitos Humanos (IDH), foi feito um
diagnóstico estatístico sobre os direitos humanos nos 853 municípios
do Estado de Minas Gerais. Por ocasião da apresentação do estudo na
Comissão de Direitos Humanos, a superintendente de Integração de
Políticas de Direitos Humanos da Sedese, Márcia Martini - militante
com longa luta pela causa -, falou da importância de se desenvolver um
diagnóstico específico para a definição das ações governamentais na
área:

1 • Indicadores de Direitos Humanos dos municípios mineiros constam do Anexo I desta publicação.
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Tão logo entramos na Secretaria, detectamos uma defi-
ciência: não é possível fazer gestão sem instrumentos
de planejamento estratégico. O diagnóstico é o primeiro
deles. Com muito esforço, a partir de demandas que re-
cebíamos ou da intuição de como cada área precisava
ser tratada, hoje temos um diagnóstico com rigor téc-
nico. Não são números frios, são coletados por fonte ofi-
ciai, que nos permitem analisá-los sob o prisma dos
direitos humanos. Talvez seja essa a maior inovação do
Observatório. Esses números, que já existem e estão de-
positados nas áreas específicas, nas várias áreas seto-
riais de direitos humanos, são sistematizados e
analisados em uma perspectiva de direitos humanos
(MARTINI, 2008, p. 11).

Por sua vez, a diretora do Observatório de Direitos Humanos de
Minas Gerais, Raquel Brandão Toussaint, explicou que a proposta do
diagnóstico, inédito no Brasil, é, através dos dados, traduzir, de forma
acessível a todos, a realidade dos direitos humanos no Estado. Mais do
que isso, o objetivo é subsidiar as políticas públicas na área e ser ferra-
menta na luta pelos direitos humanos:

As mudanças ocorridas na administração pública e a im-
plantação de sistemas de planejamento plurianual pro-
vocaram o interesse pela utilização de indicadores como
forma de avaliar e monitorar as políticas públicas. Para
o Prof. Januzzi, que estuda há muito tempo a questão da
utilização de indicadores como mecanismo de avaliação
de programas sociais e é uma referência nessa área, o
interesse veio também com o aprimoramento das for-
mas de controle social. Para o professor, o indicador
nada mais é que uma medida, em geral quantitativa, que
operacionaliza um determinado conceito abstrato. O que
pretendemos com os indicadores que apresentaremos
no relatório é essa operacionalização; é detalhar a reali-
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dade dos direitos humanos no Estado; é traduzir para a
população a realidade dos direitos humanos (TOUS-
SAINT, 2008, p. 15).

Já o subsecretário de Direitos Humanos de Minas Gerais, João Ba-
tista de Oliveira - símbolo da luta pelos direitos humanos, tanto como
militante, quanto como vereador de Belo Horizonte e deputado esta-
dual- destacou que, mais do que subsidiar as políticas públicas, o diag-
nóstico será instrumento fundamental para o controle social:

Formular politica pública é obrigação da Secretaria que
faz o planejamento do Estado. Mas o mais importante
de um relatório como esse é constituir ferramenta va-
liosa para o controle social. (...) Esse relatório permitirá
o controle da sociedade civil, do parlamento, dos Muni-
cípios que precisam melhorar os índices (OLIVEIRA,
2008, p. 7).

Não podemos deixar de concordar e reforçar as avaliações dos
convidados daquela audiência pública da Comissão de Direitos Huma-
nos. O diagnóstico é instrumento fundamental para ampliar a visão dos
direitos humanos em Minas, enquanto objetos de políticas globais de
direitos. Até então, pouco se sabia, numericamente, sobre a situação
dos direitos humanos no Estado, como apontou Toussaint:

A falta de números oficiais consolidados nos deixava
sem parâmetros para avaliar nossos trabalhos e a efeti-
vidade de nossas políticas. Além do mais, cabe ressaltar
a importância de iniciarmos essa tarefa de reunir perio-
dicamente informações, para que realizemos também
análises históricas acerca do tema. Como o relatório será
bienal, teremos como confrontar, com rigor técnico, os
índices hoje apresentados com aqueles que serão obti-
dos em 2010, avaliando-se a efetividade de políticas se-
toriais no Estado e nos Municípios (TOUSSAINT, 2008,
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p. 117).

Conforme explicou o diretor do IDH, o diagnóstico feito em
Minas tomou como referência o trabalho realizado pelo Sistema Intraur-
bano de Monitoramento de Direitos Humanos - SIM-OH -, na cidade
de São Paulo. Foram utilizados os mesmos indicadores, até com a pro-
posta preliminar de unificação da metodologia para um possÍvellevan-
tamento em nível federal, no futuro. Os dados foram levantados junto
a órgãos oficiais, como IBGE,PolíciaMilitar de Minas Gerais, Fundação
João Pinheiro, Secretaria de Educação, Tribunal Regional Eleitoral e
Oata-SUS, do Ministério da Saúde. Cada uma das dimensões avaliadas
tinha seus indicadores, a exemplo de percentual de risco, renda domi-
ciliar per capita, pessoas com rede geral de esgoto, percentual de pessoas
com cinco anos ou mais não-alfabetizadas.

Entre as dimensões abordadas no estudo estavam:
1. socioeconômica, com avaliação de áreas de risco, ocupação no mer-
cado formal, mortalidade infantil, entre outras;
2. violência, com indicadores de tentativas de homicídio por local de
ocorrência, taxa de registro de lesão corporal por município, taxa de
homicídios entre a população masculina de 15 a 29 anos, por local de
moradia (não foram obtidos junto à Polícia Militar dados sobre a mor-
talidade em confrontos com a polícia);
3. criança e adolescente, com os indicadores de educação - taxas de re-
provação, de distorção no ensino fundamental e no ensino médio -, de
internações de menores de cinco anos, por diarreia aguda, de internação
de crianças e adolescentes até 14 anos, por agressão;
4. mulheres, com comparação do rendimento médio em relação aos ho-
mens, taxa de crescimento da participação no mercado formal de tra-
balho, percentual de votos em candidatas, proporção de curetagens,
gravidez precoce, mortes por causa materna, percentual de mulheres
chefes de família;
5. negros, com os indicadores de mulheres negras de 10 a 17 anos com
filhos, percentual de negros que recebem até um salário mínimo e de
analfabetos.
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Sem dúvida, são indicadores muito pertinentes para uma análise
aprofundada da situação dos direitos humanos em M~na~Ger_ais.Mas
é lamentável que uma instituição do próprio poder pubhco nao ~enha
se disposto a informar dados tão fundamentais como ;'S ~a letahdade
policial, principalmente levando-se em conta a :eleva~CIa do estud?
para a própria ação do Estado. Isso mostra q~e a~nd.a~a u~a ~entah-
dade corporativista e retrógrada em algumas :nStItuIçoes pubhcas, que
não combina com o modelo moderno de gestao.

Mas acredito que o mai.?r problen:'a,~ão é a falt~ de ~ados e ~i~
o fato de que eles existem e sao contradItonos. A Ouv~dona de PohCIa
apresentou, em maio de 2009, no Conselho dos ColegIados das Corre-
gedorias - no qual represento a Assembleia Legislativa - o dado de q~le
a letalidade policial havia aumentado cerca de 50% :m 20?7, e~ relaçao
a 2006. Conforme levantamento feito pela Fundaçao GUImaraes Rosa,
enquanto em 2006, 50 civis foram mortos em confrontos com a polícia,
em 2007 o número estimado foi de 74.

U~ mês depois, em reunião do Conselho de Defes.aSocia~,.oco~-
regedor de polícia apresentou números segundo o~qUaISa POhCI~MI~
litar havia matado três vezes menos, em 2007. ObvIamente, queshonel
este desencontro de dados e cobrei as informações corretas. Até o mo-
mento, o Conselho de Defesa Social não se reuniu para dirimir esta po-
lêmica.

Na Comissão de Direitos Humanos, trabalhamos com os dados
da Ouvidoria de Polícia, que são os do Plano Nacional de Direitos H';l-
manos. A polícia mineira tem matado duas vezes mais, enqt;anto o nu-
mero de policiais mortos reduziu a um terço.d.o .que era. E.claro q;le
comemoramos a diminuição de mortes de POhCIaIS,mas sena tambem
muito bom que a polícia matasse três vezes menos. Mesmo porque tem
aumentado o número de civis sem ficha policial mortos em confrontos
com a polícia. .'

E ainda segundo informou o professor IgnaCIoCano, da Umv~r-
sidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)- que coordenou a pesqUIsa
apresentada pela ouvidoria -, enquanto aumentou o número de mortes,
diminuiu consideravelmente o número de civis feridos em confrontos
com a polícia, que de 135, em 2006, caíram para a estimativa de 98, em
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2007. Esse dado pode ser um indicador do aumento das execuções su-
márias, como reconheceu o professor.

Já em relação ao estudo feito pelo Observatório de Direitos Hu-
manos, além da ausência dos dados sobre a letalidade policial, outro
apontamento a ser feito é que faltou a análise de dimensões importan-
tes, como pessoa idosa e portador de deficiência. Também seria impor-
tante que os números relativos à situação prisional fossem
apresentados, mesmo que fosse por regiões do Estado. Ficam, então, as
sugestões para o próximo diagnóstico, em 2010.

Um mapa dos direitos

O diagnóstico mostra a média, por município, de cada uma das
dimensões consideradas: socioeconômica, violência, criança e adoles-
cente, mulheres e negros. E apresenta, também, a média de cada um
dos 29 indicadores. A situação de cada município foi avaliada em Índi-
ces que vão de alta garantia de direitos até precária garantia (as médias
consideradas foram: alta garantia de direitos humanos, boa garantia,
média garantia, baixa garantia, precária garantia). Isso significa que
cada município terá condições de verificar sua média, por indicador ou
dimensão, o que será de grande valia para que o poder público analise
as situações mais críticas da cidade, a eficiência de suas políticas públi-
cas e verifique as áreas que requerem mais investimentos. Será também
fundamental para que a sociedade civil cobre as ações necessárias e
acompanhe a evolução do quadro. Os dados também foram reunidos
por regiões, macrorregiões e microrregiões, podendo subsidiar políticas
regionais.

O levantamento apresenta as situações também em mapas. No
âmbito da dimensão socioeconômica, o Estado está dividido em dois e
a garantia de direitos é, no geral, menor, quanto mais ao Norte está o
município. No Norte, Vale do Jequitinhonha e parte da macrorregião
central, a predominância é a situação de precariedade. Já no Alto Para-
naíba, por exemplo, 70,97%dos municípios têm alta garantia de direi-
tos. Os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, por sua vez, têm 86% de
seus municípios com garantia precária.
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Em contrapartida, um dado interessante mostrado pelo diagnós-
tico foi que o fator socioeconômico não é determinante para o índice de
violência. Aponta o estudo que, no Norte de Minas ou no Vale do Je-
quitinhonha, há alguns municípios com baixa avaliação socioeconômica
e alta garantia na dimensão da violência. Por outro lado, no Sul do Es-
tado e no Triângulo, onde a dimensão socioeconômica foi alta, a situa-
ção é de baixa garantia dos direitos humanos para a violência. Essa
constatação pode ser um argumento importante para repensarmos um
mito que vincula a violência com a pobreza.

Na dimensão criança e adolescente, na maioria das regiões, a ga-
rantia é baixa onde a situação socioeconômica é baixa. No entanto, no
Norte, há incidência muito melhor de garantia de direitos da criança e
do adolescente do que no Vale do Jequitinhonha, mesmo tendo ambas
as regiões situação socioeconômica similar. Em contrapartida, no Triân-
gulo e no Vale do Rio Doce, regiões marcadas por alta garantia em ou-
tros direitos, há situação de precariedade na dimensão criança e
adolescente em vários municípios.

Já no que se refere aos direitos da mulher, a exemplo do que
ocorre com a violência, os Índices de alta e baixa garantia são pulveri-
zados em todo o Estado. Na dimensão negros, entretanto, o quadro é
inversamente proporcional à situação socioeconômica. No geral, onde
há melhor avaliação socioeconômica, a garantia dos direitos dos negros
é baixa e vice-versa. Tal dimensão fez com que muitos municípios ti-
vessem sua média geral de garantia de direitos reduzida ou aumen-
tada.

Em uma dimensão geral da garantia dos direitos humanos, o es-
tudo apontou somente nove municípios - 1,06%do total - em situação
de precariedade. Mas o Índice foi tão reduzido quanto para a alta ga-
rantia de direitos, 1,64%,ou seja, em apenas 14municípios. Já com boa
garantia foram 199 - 23% e com baixa garantia, 201 municípios. Mais
da metade das cidades (50,41%) registraram uma situação média de ga-
rantia dos direitos humanos, em um total de 430.

A relação dos indicadores nos 853municípios de Minas consta do
Anexo I desta publicação. O estudo completo feito pelo Observatório
de Direitos Humanos, inclusive com opção de consulta por município,
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pode ser acessado no site da Sedese, pelo link
http://www.sedese.mg.gov.br/index. ph p/ observa torio-dh.h trnl.

o olhar que quer agir
o que os números do diagnóstico retratam, a nosso ver, é que há

urna dicotomia aprofundada, a partir a Constituição Federal de 1988,
entre o Brasil "legal" e o Brasil "real", no que se refere aos direitos hu-
manos. De um lado, urna lei magna que cria um Estado Democrático
de Direitos, tendo corno dois de seus cinco pilares fundamentais a ci-
dadania e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, afirma a
Constituição (BRASIL/88) que são objetivos de nossa República a cons-
trução de "urna sociedade livre, justa e solidária" e a erradicação da
"pobreza" e da "marginalização", além da redução das "desigualdades
sociais e regionais", bem corno a promoção do "bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação". Consagra, ainda, que "todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza", punindo com rigor a tortura,
qualquer tipo de violência e ataque contra as pessoas, com garantia de
ampla forma de livre manifestação e organização de todos os setores
da sociedade. São direitos e garantias que, corno sempre afirmo, podem
ser resumidos em dois pilares fundamentais: cidadania e dignidade da
pessoa humana.

Nossa Lei maior traz, portanto, um entendimento de que os di-
reitos humanos devem ser praticados corno um conjunto articulado, in-
terdependente, indivisível e universal nas dimensões de direitos civis,
políticos, sociais, econômicos, ambientais e culturais. Por esse enfoque,
poderíamos, então, afirmar que, pela Constituição Federal, direitos hu-
manos são o novo nome de nosso sistema democrático. Afinal, a demo-
cracia só existirá em sua totalidade, se, além do voto livre, da
participação consciente dos cidadãos, tivermos acesso a comida para
todos, lazer, emprego, saúde, educação, etc.

O quadro estatístico dos 853 municípios de Minas - e em outros
estados não será muito diferente -, mostra, no entanto, que o "Brasil
real" é outro, bem distinto do ideal estabelecido pela Constituição. Ou
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seja, somos um país avançado, progressista, em termos legais, mas que,
do ponto de vista real, vive à margem das conquistas obtidas em outros
países do mundo, ou que o acesso aos direitos não é para todos neste
país cheio de contradições.

Por isso, pertinentemente, o professor João Batista Moura Pinto
concluiu sua intervenção na Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bleia de Minas com urna convocação cívica:

Temos de buscar sempre o desafio pela sociedade justa
e igualitária estabelecida na Constituição e pelo cumpri-
mento dos princípios norteadores dos direitos humanos.
Por isso é que estávamos falando das dimensões da uni-
versalidade e de indivisibilidade. Tudo isso tem de ser
considerado em conjunto (PINTO, 2008, p. 30).

Ou, ainda, corno se expressou o subsecretário de Direitos Huma-
nos, João Batista de Oliveira, na mesma reunião:

Direitos humanos são para a vida e para a felicidade de
todos e para que a sociedade respeite e faça com que o
cidadão se sinta envolvido na construção daquele pro-
jeto, e cada vez mais se aproprie dos direitos humanos.
Queremos que, algum dia, direitos humanos não sejam
apenas financiados pelo governo, mas que ele seja pró-
prio da sociedade (OLIVEIRA, 2008, p. 10).

Ideal esse que somente será atingido, efetivado, com a participa-
ção das forças vivas da sociedade e urna intervenção também nas esfe-
ras municipais. Assim se expressou a superintendente de Direitos
Humanos, Márcia Martini:

Casos emblemáticos de violação de direitos têm de ser
tratados, discutidos, mas é sempre com o olhar voltado
para trás. O relatório que apresentamos hoje traz núme-
ros colhidos no passado, mas o olhar do relatório é para
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frente. Um dos objetivos (...) é o controle social, com o
governo dando transparência às suas ações, à situação
dos direitos humanos (...). O relatório tem o objetivo de
ser uma ferramenta de gestão pública não só para o go-
verno estadual, mas também para os governos munici-
pais, que podem identificar quais são as precariedades
de seu município e trabalhar com políticas específicas
(MARTINI, 2008, p. 12).

Diante de todos os dados e reflexões expostos, fica evidente que
o diagnóstico dos indicadores de direitos humanos nos municípios do
estado de Minas Gerais, além de subsidiar as políticas públicas do setor,
será instrumento precioso para todos os que fazem desta mais do que
uma bandeira de luta ou uma exigência legal; que têm nos direitos hu-
manos um compromisso de vida.

Devemos ter claro, porém, que somente como dados frios tais in-
formações podem acabar sendo subutilizadas ou dar margem a inter-
pretações distorcidas. É necessário que a estatística seja analisada com
alguma relatividade. Tomemos como exemplo os indicadores sobre os
negros, que apontam para uma certa igualdade racial no Vale do Jequi-
tinhonha. Deve-se considerar, no entanto, que tal igualdade não quer
dizer, necessariamente, que haja garantia de direitos. Pode ser indica-
tivo, também, de que a situação de exclusão e miséria é tão grande na
região que iguala brancos e negros, como mostram as estatísticas sala-
riais dos municípios. Já alguns dados sobre a mulher podem não tra-
duzir a realidade, pois retratam os casos em que houve acesso à justiça.
Não se pode ignorar, no entanto, que em algumas regiões a cultura da
apatia e do silêncio é muito forte e, muitas vezes, as informações não
chegam ao aparelho do Estado.

Outro ponto que nos chama a atenção é perceber, através dos nú-
meros e gráficos, as cidades que, mesmo registrando profunda desi-
gualdade social, têm um indicador positivo de direitos humanos. São
municípios cujos dados destoam de outros na mesma região e é grati-
ficante identificar à frente deles prefeitos que conhecemos e cujo com-
promisso com a inclusão social podemos atestar.
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Pelo ralo da corrupção

Reportagem publicada pelo jornal "Estado de Minas", na edição
de 30 de agosto de 2009,confirma a tendência já identificada pela orga-
nização Transparência Internacion,al em levantamento realizado em 1~0
países, de que on?e há maior Indice de Percepção da Corrupç~o
(IPCOR)há menor Indice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ou seja,
há uma relação direta, inversamente proporcional, entre corrupção e
desenvolvimento humano.

Segundo a reportagem, estudo realizado pela Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (Firjan) nos 85 municípios mineiros com
menor Índice de desenvolvimento em renda, emprego, saúde e educa-
ção mostrou que a pobreza e a corrupção "andam de mãos dadas"
(2009,p. 3). Ou, ainda, que este é "um casamento que está longe do fim
e sacrifica a população" (2009, p. 3). Dos 85 municípios estudados, 81
já haviam sido envolvidos em operações do Ministério Público ou da
Polícia Federal que apuraram desvios de recursos públicos. Recursos
que desceram pelo ralo da corrupção, ao invés de serem utilizados em
saúde, educação, desenvolvimento social, geração de empregos, etc.

O caso mais elucidador é o do município de São João do PacuÍ,
no Norte de Minas, que apresentou o menor Índice de desenvolvimento
do Estado e ficou entre os 30 piores do Brasil. A cidade convive com di-
versas denúncias de improbidade administrativa, tais como fraudes em
convênios, contratação de empresas-fantasmas, licitações fraudulentas,
pagamento de dívidas pessoais do prefeito com dinheiro público, des-
vio de recursos do governo federal, entre outras.

Sobre essa situação, é desoladora a conclusão do representante
do Ministério Público Federal em Montes Claros, o procurador da Re-
pública André Vasconcelos Dias. "Nos municípios menores, pratica-
mente não existe controle social dos recursos. Quase a totalidade das
Câmaras municipais é cooptada pelo Poder Executivo e também se en-
volve nas negociações" (ESTADODEMINAS, 2009, p. 3).

Fica evidente que a impunidade motiva a perpetuação de tais des-
vios e a morosidade dos processos judiciais faz parte deste círculo per-
verso. Mas, lamentavelmente, ainda falta vontade política para superar

67



Durval Ângelo Andrade (Org)

esse desafio. Há cerca de oito anos, conheci a experiência do estado do
Rio Grande do Sul, onde o Tribunal de Justiça criou uma Câmara Es-
pecializada para julgar agentes políticos, com uma média de duração
dos processos de seis meses. Pouco depois, em reunião privada junta-
mente com o então deputado Roberto Carvalho, sugeri ao presidente
do Tribunal de Justiça de Minas que adotasse a mesma sistemática em
nosso estado. Até hoje, não recebemos resposta. Da mesma forma, não
prosperou a emenda apresentada da Assembleia para a criação da Câ-
mara Especializada, quando da tramitação do projeto de organização e
divisão judiciárias.

Devemos atentar, ainda, para o fato de que, mesmo que determi-
nadas práticas sejam legais, podem prejudicar os investimentos para a
garantia de direitos. Dessa forma, desperdiçar dinheiro público com
um grande show de um cantor famoso pode ser considerado corrupção,
se tomarmos o sentido etimológico da palavra. "Cor" significa coração,
de onde, segundo os antigos, vinha toda a bondade e também toda a
maldade do ser humano. Já "ruptus" quer dizer ruptura. Daí o termo
corrupção. Santo Agostinho, no séc.V,não utilizava a expressão pecado
original. Referia-se a pecado da corrupção, porque o homem, tenden-
cialmente bom, teve seu coração rompido, corrompido.

Em contrapartida, é importante trabalhar para que os adminis-
tradores municipais tenham a consciência de que o que fizerem com o
dinheiro público de seus municípios será determinante para uma polí-
tica de inclusão social de direitos humanos. Sabe-se que hoje, no Brasil,
quase 50%dos recursos públicos que deveriam ser investidos em polí-
ticas sociais e de direitos humanos vão embora pelo ralo do desperdício
e da corrupção, seja esta intencional ou consentida. Fato é que o Índice
de Percepção da Corrupção medido pela Transparência Internacional
coloca o Brasil na vergonhosa colocação de 16º país do mundo onde a
população tem a maior percepção da corrupção.

Do sonho à realidade

É preciso que os administradores municipais busquem informa-
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ções e conheçam a fundo o que são direitos humanos. Como bem disse
João Batista de Oliveira, há muitas pessoas, inclusive autoridades, que
não entendem que a demora de seis meses para um idoso conseguir
uma consulta é uma violação de direito. Que não sabem que uma
criança portadora de dislexia, com dificuldade de aprendizado, tem o
direito a atendimento especial para suprir sua necessidade específica.
Ou, ainda, que a violência doméstica sofrida por uma mulher não é as-
sunto de família, mas de polícia.

De forma que cabe às administrações municipais desenvolver po-
líticas públicas que previnam e coíbam violações dessa natureza, bem
como muitas outras, a exemplo da discriminação e do não-acesso a con-
dições básicas de vida. Somente assim os prefeitos poderão "mudar a
cara" de seus municípios. A experiência já comprovou que o desenvol-
vimento e a melhoria da qualidade de vida são consequências diretas
do investimento em políticas públicas de garantia de direitos.

Tenho um sonho. Todo mundo tem um sonho. Ninguém vive sem
sonhos. E no momento em que sonhamos, o encantado, o divino vem
morar em nós. É como vemos na Bíblia, onde a maioria dos encontros
do ser humano com o mistério maior acontece nos sonhos. Pois bem,
parte desse meu sonho é que os direitos humanos não sejam um pesa-
delo para os sem terra, sem casa, sem universidade, sem saúde, sem
justiça, sem alegria, sem comida, sem razão de viver, que somam mi-
lhões e milhões de pessoas em nosso país. A outra parte desse sonho é
que os governos, nas três esferas de Estado, transformem os direitos
humanos em políticas concretas de ação.

Finalmente, meu sonho se completa com a esperança de que se
realize em nossa sociedade o sonho do sempre lúcido, amoroso e pro-
fético Pedro Casaldáliga:

Depois de aprender a soletrar "ma-mãe", "pa-pai" (e tal-
vez "lua"), as crianças do mundo inteiro aprenderão a
soletrar "pessoa".
E numa canção de ninar, com música herdada do Milton
Nascimento ou de uma flauta andina, as crianças do
mundo inteiro cantarolarão:
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- "P" de Povo
- "E" de Esperança
- "S" de Solidariedade, (dois "S", que Solidariedade é
plural)
- "O" de Oração
- "A" de Amizade, Alegria, Amor ...
E a criança judia dirá: Aleluia! A criança cristã dirá:
Amém! A criança muçulmana dirá: Alá! A criança indí- '
gena cantará: Sauidi! E a criançada negra gritará: Axé!
Mas todas elas com voz de pessoa, com esse único e
plural e maravilhoso sotaque da voz humana ... (CASAL-
DÁLlGA, 2002, p. 87).
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Educação em direitos humanos!
Durval Ângelo Andrade

Não se faz cidadania sem escolaridade, nem democracia
sem cultura centrada nos direitos humanos e na prática
intransigente da justiça. Não se aprimora o humano sem
ética e valores infinitos enraizados na subjetividade.

Frei Setto

Em 19 de maio de 2002, o jornal O Tempo divulgou, em seu ca-
derno Cidades, o estudo "Direitos e direitos humanos: o que pensam
os universitários?", coordenado pelo professor Geraldo Magela Carozzi
de Miranda, do Unicentro Newton Paiva. Tal estudo, cujo objetivo era
saber o que os alunos dos cursos superiores da capital mineira pensa-
vam sobre seus direitos e deveres e sobre a aplicação dos direitos hu-
manos para as minorias, foi realizado nas universidades de Belo
Horizonte, entre 1998 e 2001, e seus resultados foram surpreendentes
(MIRANDA, 2002).

Obviamente, não era novidade a existência de um sentimento de
rejeição aos direitos humanos na sociedade brasileira, fruto do desco-
nhecimento da real tônica desses direitos e resquício de um preconceito
disseminado pela ditadura militar para encobrir suas atrocidades. Mas
poucos poderiam imaginar, até então, que a visão deturpada dos direi-
tos humanos prevalecesse com tal força também nas universidades. Afi-
nal, ao longo da história do Brasil e da humanidade, os universitários,
via de regra, haviam sido sempre os primeiros a se levantar contra a
violação de direitos, seja por idealismo ou por inconformismo.

Mais do que isso, por se encontrarem nas universidades, eram,
em tese, a fatia da sociedade que estava em permanente contato com
as informações e o conhecimento, o que, esperava-se, deveria conferir-
lhes discernimento sobre a questão. Pois a pesquisa mostrou justamente

1 - Artigo publicado, originalmente, no livro "Universidade e Direitos Humanos: práticas desenvolvidas na
pue Minas", organizado por Robson Sávio Reis Souza.
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o in~e:s? M~is ~o que averiguar opiniões, o estudo revelou que os uni-
versltanos nao tInham clareza sequer da distinção entre direitos e de-
veres. "O resultado foi desastroso", disse, à época, o professor que
coordenou o levantamento (MIRANDA, 2002, p. 7). E podemos ir ainda
mais longe e dizer que a conclusão foi alarmante. Senão, vejamos ...

Foram entrevistados 1.704 alunos, amostra essa distribuída entre
as instituições PUC Minas, UFMG, Newton Paiva, Uni-BH, Ciências
Médicas, UEMG, Fumec e Isabela Hendrix. Destes, 15,4% não citaram
sequer um direito que considerassem importante; 28,2% não souberam
citar um dever importante; 32,4% apontaram como dever o direito de
votar;_ e 20% afirmaram que uma pessoa poderia ser legalmente presa
por nao portar carteira de identidade.

Além da ignorância sobre direitos e deveres, a pesquisa confir-
~ou q~e, bo.a parcela dos universitários era favorável a práticas ilegais
e maceItavels em um Estado Democrático de Direito, ou com elas con-
descendente: 44,5% deles concordavam, parcial ou totalmente, com a
proposta de fechamento do Congresso; 40,5% consideraram a tortura
justificável em alguns casos; 9,5% concordavam com o linchamento de
criminosos; 64,2% disseram discordar da prática de linchamento mas
compree~d.er a revolta de quem linchava; e 45,1 % eram da opinião de
que os dIreitos humanos deveriam valer somente para os honestos.

Os resultados do estudo expunham, sem pudores, um grande
p:o~lema, que, indo além da ignorância e incompreensão quanto aos
dl:eItos humanos, revelava um retrocesso e, por que não dizer, uma
cnse no papel das universidades na educação para a cidadania.
. Já se vão seis anos desde a divulgação do revela dor estudo, e ar-
nsco-me a dizer que, nos dias atuais, quando se completam 60 anos da
Declaração universal dos direitos humanos (ONU, 1948), não houve uma
alteração substancial naquele quadro, mesmo porque uma tal mudança
deve ser cultural, o que somente acontece gradativamente e a longo
prazo.

É fato que tivemos avanços muito significativos desde então
e~tr~ os quais merece destaque o Programa Nacional de Educação e~
DIreItos Humanos, instituído em 2003, o qual abordaremos mais à
frente. Também devo registrar uma maior popularização da causa dos
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direitos humanos, até como resultado dessa e de outras políticas públi-
cas na área, a exemplo do Programa Nacional de Direitos Humanos e
do Programa Nacional de Segurança Pública e Direitos Humanos.
Foram criados, ainda, órgãos para a promoção e fiscalização do cum-
primento dessas políticas, como a Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos da Presidência da República e, no âmbito de Minas Gerais, a
Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos.

Mas, apesar dos avanços, não foi superado o problema da inefi-
ciência do ensino formal, especialmente das universidades, na educação
para a cidadania, com o reconhecimento e a compreensão dos direitos
humanos. Por experiência própria, como professor e presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais, posso afirmar que permanece entre a maioria dos jovens, inclusive
dos universitários, um olhar míope sobre esses direitos. Mudar esse
olhar através do conhecimento, do diálogo, da conscientização e da der-
rubada de mitos é uma tarefa que se impõe a todos: educadores, diri-
gentes de instituições de ensino, pais, mães, governantes, parlamentares
e movimentos sociais organizados.

Retrovisor histórico

Sempre acreditei que, em momentos de crise na sociedade, deve-
mos remar em direção às fontes dos princípios do Direito e do Pensa-
mento e adentrar nas veredas da História. Para entender a vida atual,
faz-se necessário olhar este retrovisor, cuja imagem refletida nos mostra
que os conceitos de educação, cidadania e direitos humanos, desde os
primórdios da história da humanidade, caminharam sempre entrela-
çados e imersos na dimensão da ética.

Podemos buscar no SéculoV antes de Cristo (aC),especificamente
em Atenas, berço do pensamento filosófico, o significado original deste
tr.in~~io educação-cidadania-direitos humanos. Tratou-se de período
~Ist~r~comarcado por guerras, erguimento e dec~dência de grandes
Impenos. De 490 a 479 aC, a disputa pela Jônia e a Asia Menor (Dario I
e Xerxes) levou às Guerras Médicas entre os povos gregos (aqueus, jô-
nios, dórios e eólios) e os medopersas. Em 449 aC, destaca-se a Paz de

74

-
o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

Calias, com o acordo de abandono do Mar Egeu pelos persas. Segue-se
o período conhecido como "Idade de Ouro" de Atenas, que teve como
marco o governo de Péricles, pautado pelo aperfeiçoamento da demo-
cracia, desenvolvimento culhlral e realização de grandes obras, a exem-
plo do Partenon e a muralha de proteção da cidade.

Mas logo viria outra guerra, dessa vez contra Esparta (431-421
aC),cujo cerco a Atenas ocasionou a proliferação de uma epidemia, cei-
fando inúmeras vidas, inclusive a de Péricles. Inicia-se, então, nova
guerra, que perduraria por sete anos e somente terminaria com a re-
núncia de Atenas ao sonho do império e com a derrubada da muralha
da cidade. Instalou-se, finalmente, um período de paz, cujo preço seria,
entretanto, o fim da democracia ateniense, com o chamado "Governo
dos Trinta Tiranos".

Era esse o cenário histórico em que Sócrates, o filósofo, em con-
versas e discursos nas ruas e praças de Atenas, defendia a necessidade
de restauração da imagem e de resgate da interioridade do Homem,
ideia traduzida na sua célebre frase "Conhece-te a ti mesmo" (cf.MAD-
JAROF,@1997, n.p.), inscrita no Oráculo de Delfos. Para Sócrates, o
homem recuperaria, através desse resgate, seu valor e sua dignidade
moral, princípios que seriam o alicerce da construçã9 do homem bom
da palis justa. Surgia, dessa forma, a concepção de Etica, calcada nos
ideais do bem, da virtude e da justiça.

Foi, portanto, no contexto de decadência que nasceu o discurso
da Ética; da vivência de Sócrates - ainda que alguns duvidem que ele
tenha, de fato, existido - e de seu discípulo Platão, que lamentavam o
declínio de Atenas e a instalação do regime autoritário. Platão ainda
viria a assistir à condenação de Sócrates à morte, pagando este alto
preço pela liberdade de pensamento em uma sociedade em permanente
crise.

Foi natural, dessa forma, que em seus primeiros textos o jovem
pensador retomasse as reflexões de Sócrates sobre o caminho para a
formação de um bom cidadão, questionando se a cidadania e as virtu-
des poderiam ser ensinadas. A exemplo de seu mestre, Platão concluiu
que a virtude deveria ter fundamento inabalável e era adquirida através
do ensinamento de pessoas que houvessem aprendido a distinguir com

75
______________________ 4..•. _



•
Durval Ângelo Andrade (Org)

precisão o que significa o bem. Posteriormente, concebeu o conceito do
"bem" como paradigma regulador dos comportamentos, defendeu que
os valores do "bem" e da "justiça" eram necessários para a educação
moral do cidadão e, a partir disso, elaborou sua" ciência dos valores".
A dimensão do éthos foi, dessa forma, conceituada como conjunto de
costumes, hábitos e valores de uma determinada sociedade ou cultura
configurando, em sentido mais amplo, a distinção entre certo e errado:
bem e mal, permitido e proibido. Em "A república", Platão (1993) de-
senvolve essa teoria enquanto parâmetro para a constituição de uma
cidade justa, descrevendo, também, o homem tirânico como hospedeiro
de todos os vícios.

Interpelações éticas e legais

Fica óbvio, no caminhar da humanidade, que a educação tem no
resgate da ética seu mais forte apelo e que dela depende o desenvolvi-
mento da consciência cidadã, subentendidos aí a compreensão e o cum-
primento dos direitos e deveres e o respeito a eles. Em nossos tempos,
essa dimensão emerge com toda a força, apontando a missão emanci-
patória do educar, sem a qual este perde o sentido. Para ser mais explí-
cito, recorro à elucidativa reflexão de Frei Betto (2004, n.p.):

o que torna uma pessoa humana? Não é a cultura. Hitler
apreciava a música de Wagner e conhecia os gênios da
pintura. A bomba atômica foi construída por cientistas
de refinado gosto estético e vasta erudição. Nem é a re-
ligião que nos faz mais humanos. Papas medievais en-
viaram cruzados para massacrar os "hereges"
muçulmanos e abençoaram a prática da tortura nos tri-
bunais da inquisição.
O que nos faz mais humanos é a educação (não confun-
dir com escolaridade). Há pessoas cultas que não são
educadas, como há aquelas que são educadas embora
mal saibam ler. A educação, como demonstram os pais
da psicanálise, é o que domestica o animal que nos ha-
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bita. É ela que nos resgata das mãos da fera que acorda
dentro de nós cada vez que temos um de nossos direitos
feridos. Sem educação, diante do despertar da fera, o
humano se reflui e a mão feita para acarinhar se trans-
forma em arma de agressão, as palavras jorram em im-
propérios, os sentimentos naufragam num redemoinho
que obscurece a razão e faz emergir a vingança, o prazer
mórbido de humilhar o semelhante e vê-lo sofrer.

É no esteio do reconhecimento da Educação como requisito fun-
damental para o Estado Democrático de Direito que o Direito a consa-
gra como um dos direitos sociais fundamentais. Na trilha desses
direitos nasce o Estado Social, que prima pela preocupação com o bem-
estar social e sucedeu o Estado Liberal, omisso diante dos problemas
sociais e econômicos. Foi com a instituição do Estado Social que os di-
reitos humanos passaram a assumir a condição de direitos fundamen-
tais, abarcando os direitos individuais, sociais, econômicos e políticos,
direitos esses internacionalizados por meio de vários tratados e sobre-
tudo após a Segunda Guerra Mundial, cujos horrores estarreceram o
mundo, levando à consolidação dos direitos fundamentais na Declaração
universal dos direitos humanos (ONU, 1948).

Com o Estado Social surgem também as chamadas "constitui-
ções sociais", cujos textos se voltam para a garantia dos direitos funda-
mentais. Exemplo disso é a Constituição Federal brasileira, de 1988,
que, em seu artigo 1º, preconiza a cidadania e a dignidade da pessoa
humana como fundamentos da República Federativa do Brasil e, em
seu artigo 4º, estabelece que o país, em suas relações internacionais, se
rege, entre outros princípios, pelo da prevalência dos direitos humanos
(BRASIL, 1988).

Esses e outros dispositivos voltados ao respeito aos direitos fun-
damentais e aos valores éticos do bem-estar comum conferiram à Carta
Magna brasileira o apelido de "Constituição cidadã".

Seguindo a mesma linha, a Lei de diretrizes e bases da Educação na-
cional estabelece, em seu artigo 2º, que a educação é dever da família e
do Estado e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
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bem como seu preparo para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996).
Posto isso, voltemos à questão inicial deste artigo: se nos depara-

mos com universitários com tal incompreensão dos direitos fundamen-
tais, como demonstrou o eShldo publicado no jornal O Tempo
(MIRANDA, 2002), não estariam as universidades deixando a desejar
na atribuição de educar para a cidadania? Tudo indica que sim. O pró-
prio Governo Federal parece diagnosticar esse problema, uma vez que,
ao instituir o Plano nacional de Educação em direitos humanos (BRASIL,
2006), aponta diretrizes para o Ensino Superior.

Políticas públicas

Em tempos de incompreensões e visões distorcidas dos direitos
fundamentais, de agravamento de conflitos étnicos, raciai~, religiosos,
de gênero e de orientação sexual, é instituído pelo Governo Lula, em
2003, o Plano nacional de Educação em direitos humanos, que nasce com a
proposta de estabelecer políticas públicas para a consolidação, na so-
ciedade brasileira, dos princípios da democracia, cidadania e justiça so-
cial (BRASIL, 2006). Resultante, principalmente, de uma articulação
entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Edu-
cação (MEC) e o Ministério da Justiça, tem também o envolvimento dos
três Poderes da República. E, o mais importante, é elaborado em par-
ceria com a sociedade civil, em uma demonstração de vontade política
e envolvimento social na tarefa de educar para a cidadania.

O Plano (BRASIL, 2006) tem como objetivos primordiais: fortale-
cer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; promo-
ver o pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana;
fomentar o entendimento, a tolerância, a igualdade de gênero e a ami-
zade entre as nações, os povos indígenas e os grupos raciais, nacionais,
étnicos, religiosos e linguísticos; estimular a participação efetiva das
pessoas em uma sociedade livre e democrática, governada pelo Estado
de Direito; e construir, promover e manter a paz. É estruturado em
cinco grandes eixos de atuação: Educação básica, Educação superior,
Educação não-formal, Educação dos profissionais dos sistemas de jus-
tiça e segurança, e Educação e mídia.
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Nesta perspectiva, pode-se inferir que a consolidação do Estado
Democrático de Direito perpassa pela existência e funcionamento de
sistemas de justiça e segurança que promovam os direitos humanos e
ampliem os espaços da cidadania. Afinal, a persistente e alarmante vio-
lência institucional, a exemplo da tortura e do abuso da autoridade, cor-
roem a integralidade do sistema de justiça e segurança pública. Enfim,
a segurança pública, como direito constitucional fundamental, deverá
ser efetivada com a promoção e garantia dos demais direitos funda-
mentais. E, neste contexto, a capacitação de profissionais dos sistemas
de justiça e segurança é, portanto, estratégica para a consolidação da
democracia.

No que tange ao tema central desta abordagem, que são as polí-
ticas públicas em Direitos Humanos, o Plano nacional de Educação em di-
reitos humanos destaca que o Estado Democrático de Direito delineou
para as instituições de ensino superior a urgência de que participem da
construção de uma cultura de promoção, proteção, defesa e reparação
dos direitos humanos. Isso, por meio de ações interdisciplinares, com
diferentes formas de relacionar as múltiplas áreas do conhecimento hu-
mano com saberes e práticas (BRASIL, 2006). E é das instituições de en-
sino superior que sairão os nossos futuros juízes, promotores,
defensores públicos e servidores em geral do Poder Judiciário, o que
nos obriga a pensar sobre o ensino que temos em nosso país e a reali-
dade de nossas universidades.

Universidades: avanços e deficiências

É fato que já houve inúmeras iniciativas no Brasil para a introdu-
ção da temática dos Direitos Humanos nas atividades dos ensinos de
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, mas o que verificamos
é que as universidades brasileiras ainda estão "tateando" nesse campo.
Como observou o professor do Departamento de Filosofia da Univer-
sidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi (2004), em "A universidade e
a Educação em direitos humanos", "estamos ainda longe de ter, no Bra-
sil, centros de estudos como os que existem em outros países do mundo,
especialmente em algumas universidades europeias".
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A pesquisa científica sobre esse tema ainda é tímida e carece de
mais intercâmbio entre os estudiosos e maior interdisciplinaridade.
Ademais, ressalvadas as exceções, em ampla maioria das instituições
de ensino superior as questões de ética e cidadania são tratadas apenas
em disciplinas específicas, normalmente de ética profissional, e não de
forma transversal, atravessando todo o projeto pedagógico, todos os
conteúdos e metodologias. A verdade é que essa é uma temática que
ainda enfrenta certa má vontade das direções das instituições e do pró-
prio corpo docente, corno também apontou Tosi (2004).

Tal defasagem talvez seja um dos principais fatores a contribuir
para que grande parte dos universitários brasileiros ainda não tenha a
compreensão da amplitude e profundidade dos direitos fundamentais
enquanto pressupostos da cidadania. Transformar essa realidade re-
quer das instituições de ensino mais do que urna alteração curricular e,
acima de tudo, uma mudança de postura.

Sócrates afirmava: "Não posso ensinar nada a ninguém, só posso
fazê-los pensar" (cf. SANTIAGO, 2007, n.p.). Filho de urna parteira,
praticava ofício semelhante ao da mãe: ajudava no nascimento de
ideias. Nessa linha, talvez um dos caminhos a serem trilhados pelas
universidades seja o já apontado por J. B. Libânio, de que "o exercício
inteligente da reflexão, do questionamento, faz nascer ideias".

Na mesma linha, mas sob outro prisma, em seu livro "Eichmann
em Jerusalém", sobre o julgamento do nazista Adolf Eichmann, publi-
cado em 1963,Hannah Arendt (2000)conclui que a causa das atrocida-
des cometidas pelo nazista havia sido a ausência do pensamento:
"Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapaci-
dade de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de
pensar, ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa". Ainda
sobre a inabilidade de Eichmann em se comunicar, Arendt afirma: "[...]
não porque mentisse, mas porque estava 'fechado' às palavras e à pre-
sença de terceiros e, portanto, à realidade como tal" (Ibidem).

É com o propósito de suscitar a reflexão, o exercício pleno do pen-
samento, que apresento neste artigo uma mensagem anônima dirigida
aos professores, encontrada ao término da Segunda Guerra Mundial:
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Prezado Professor
Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus
olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras
de gás construídas por engenheiros formados. Crianças
envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos
mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fu-
zilados e queimados por graduados de colégios e uni-
versidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a
Educação.
Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se huma-
nos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros
treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmé-
tica só são importantes para fazer nossas crianças mais
humanas (PREZADO ..., 2001).

Eis aí a grande missão da educação, que é a de resgatar, salvar
vidas, contribuir na construção de um mundo melhor e de pessoas me-
lhores. Despertar a solidariedade e o humano que as pessoas carregam
no mais profundo do seu ser, aperfeiçoar o humano escondido na com-
petição e no egoísmo de urna sociedade sem coração. Sociedade que se
move na lógica do lucro, do mercado, erigido corno como um novo
"deus". A educação deve alimentar as energias boas que dignificam a
natureza humana, na qual os direitos humanos são uma chave para
adentrarmos na construção deste mundo novo possível. Por isso, ter-
minamos com uma lição de nossa cultura indígena:

Um homem conversava com um velho índio:
Você não pode me entender, sua cultura é primitiva de-
mais para isso. Nós, que vivemos no mundo civilizado,
temos que nos sobressair em nossas tarefas diárias. Se
em alguns momentos podemos dar atenção a alguém,
na maioria das vezes temos que passar por cima de tudo
para sermos bem sucedidos. Na verdade, vivemos em
constante competição.
Depois de dito isso, o homem sorria intimamente, pen-
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sando ter confundido totalmente a cabeça do velho
índio. Este olhou nos olhos do homem e disse:
Dentro de mim moram dois cães que vivem uma luta
eterna. Um é sábio, complacente, compreensivo, feliz.
O outro se arrasta na maldade, na disputa, no cansaço e
na dor.
Como nada mais dissesse, o homem lhe perguntou:
E quem vence essa luta?
Aquele que eu mais alimento - respondeu o índio.

Autor desconhecido (ANDRADE, 2000, p. 9).
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PARTE 11

Esta Contissão
defende a vida!
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Traduzir-se

Ferreira Gullar

Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.

Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de l11i11l
pesa, pondera:
outra parte
delira.

Uma parte de mim
almoça e janta:
outra parte
se cspanta.

Uma parte dc mim
é pcrmancnte:
outra partc
se sabc dc rcpcn tc.

Uma partc de mim
é só vcrtigcm:
outra partc,
linguagcm.
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Traduzir uma parte
na ou tra parte
- que é lima questão
de vida ou morte -
será arte?
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Esta Comissão defende ... a vida!

o preconceito (será que é mesmo preconceito?) de uma parcela
da sociedade e de setores da mídia gera visões distorcidas sobre o papel
das Comissões de Direitos Humanos, reunidas de forma simplista em
uma única frase: "Esta Comissão defende bandido". E o preconceito
contra parlamentares que atuam nessas comissões legislativas é tão
forte que acaba por prejudicá-los nas eleições, sendo que muitos sequer
são re-eleitos, por atuarem nesta área. Mas é interessante notar que este
termo - "bandido" - nunca é pensado com profundidade. Afinal, vale
refletir, quais são os maiores bandidos, hoje, em nossa sociedade?

A questão central é que quem tem os direitos violados, sistemati-
camente, estruturalmente, são os mais pobres, os excluídos dos poderes
econômico, político e cultural no mundo em que vivemos. Então, cri-
minalizar, rotular os direitos humanos como defesa de bandido acaba
se revelando uma das formas de reforçar a dominação de classe, a ex-
ploração da grande maioria da população por uma minoria.

O poema de Ferreira Gullar mostra que esta grande contradição
é inerente ao ser humano, este ser dividido em tantas partes. Uma que
"é todo mundo", outra que é "fundo sem fundo". Uma parte que "pesa,
pondera", outra que "delira". Uma que "almoça e janta", enquanto
outra "se espanta".

Se somos tudo isso, tantos opostos e paradoxos, não será tão ab-
surdo traduzir "defesa de bandido" em "defesa da vida, do meio am-
biente equilibrado, da justiça social para todos". Enfim, "traduzir uma
parte, na outra parte", que, como aponta o poeta, é questão que não
pode esperar; é questão de vida ou morte.
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Direitos de todos. Todos os direitos.

Durval Âllgelo Alldrade

A manifestação do vento do pensamento não é o conhe-
cimento; é a capacidade de distinguir o certo do errado,
o belo do feio. E isso, na verdade, pode impedir catás-
trofes, pelo menos para mim, nos raros momentos em
que as cartas estão abertas sobre a mesa.

(ARENDT, 2004, p. 257)

Ano de 1970.Um rapaz, com seus 23 anos, codinome Humberto
- o nome de registro não usa mais, deixa o apartamento em que mora,
há uns três meses - um "aparelho", na verdade. Chega a uma avenida
movimentada do Rio de Janeiro, olha para todos os lados e segue até o
ponto de ônibus. Embarca no coletivo e, durante todo o trajeto, apesar
de tentar aparentar normalidade, sua de nervosismo, e também por
causa do calor de 40 graus.

Desce em Copacabana e senta-se em um banco, no calçadão,
como se estivesse olhando as ondas e aproveitando a brisa do mar. Era
o local marcado. Aguarda ansioso pelo contato, quando, de repente,
chega um camburão. Quatro homens descem rapidamente. Estão for-
temente armados e o dominam. Não lhe dão tempo de esboçar uma pa-
lavra. Anunciam que são do DOI-CODI e jogam-no no compartimento
de trás,' Chegara o momento que tanto temera. Havia sido delatado.

E levado para a carceragem da Frei Caneca e dali para a frente, é
só martírio. Interrogatórios intermináveis, choques elétricos, afoga-
mento, espancamento, torhlra psicológica. Querem que entregue seus
companheiros de movimento. Para ele, termina ali a luta, o sonho, o
idealismo.

Em Belo Horizonte, a família do jovem estudante de Direito co-
meça a estranhar a falta de notícias. Havia mais de três semanas que
ele não telefonava e isso nunca havia acontecido. Na república onde
morava, os colegas diziam que havia se mudado e ninguém soubera
mais dele. Depois de muita insistência, um amigo mais próximo conta
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que, nos últimos tempos, o rapaz vinha frequentando reuniões da Ação
Libertadora Nacional, movimento revolucionário que lutava contra a
ditadura militar.

Era de uma família de classe média. Filho único. A mãe, profes-
sora de História; o pai, advogado. O casal segue para o Rio e inicia uma
verdadeira peregrinação. Não consegue qualquer informação. Deses-
perados, os pais procuram os jornais. Mas estes pouco podem ajudar.
Estão amordaçados. Surge uma última esperança: recorrer ao pessoal
dos Direitos Humanos ...

**********

Esta é uma história fictícia, mas que, com toda a certeza, aconte-
ceu por várias vezes durante os 20 anos da ditadura militar no Brasil.
Alegoria que se revela muito útil na busca de uma maior compreensão
sobre o atual conceito de nossa sociedade acerca dos direitos humanos.

Nos "anos de chumbo", para o senso comum, os direitos huma-
nos estavam relacionados à luta pelos direitos dos presos políticos e,
mais do que isso, pelos direitos dos familiares desses presos, pelo di-
reito à liberdade de expressão e de informação, pelo direito à organi-
zação política, pelo direito de ir e vir. Era um movimento que tinha a
simpatia da sociedade, e seus militantes, considerados pessoas corajo-
sas e comprometidas com uma causa maior.

E por que, hoje, o movimento de direitos humanos é visto pela
grande maioria da população como defesa de bandidos? Não há uma
única resposta, é bom que se entenda. Trata-se, na verdade, do resul-
tado de uma conjunção de fatores que tentaremos analisar. O primeiro
deles tem fundamento social. Vale lembrar que os presos políticos que
caíam nos porões da ditadura eram, em sua grande maioria, filhos da
classe média; filhos de pessoas esclarecidas, que tinham certa condição
financeira, posição social, acesso a informações e que estavam entre os
formadores de opinião. Foi natural, portanto, que se disseminasse, na-
quele tempo, a visão de que a luta pelos direitos humanos era legítima
e necessária.

Hoje, o Brasil vive tempos de democracia. A ditadura acabou.
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Mas nem por isso acabaram-se as violações. Arbitrariedades, prisões
ilegais, tortura, negação de direitos fundamentais ainda são uma reali-
dade no país. Só que agora os atingidos são, em grande parte, oriundos
das classes mais pobres. E, infelizmente, a pobreza costuma ser identi-
ficada com a criminalidade - basta lembrar a imagem que a maioria
tem das favelas.., Então, se os direitos humanos defendem essas pessoas
- que não conhecem seus direitos, que não têm a quem recorrer - para
muitos, defendem bandidos.

Há ainda uma vertente para a qual a visão distorcida dos direitos
humanos é fruto de um esforço da própria ditadura, que em uma ten-
tativa de justificar seus atos violadores, taxava os presos políticos de
subversivos, terroristas e criminosos. Nesta linha, os que os defendiam
recebiam das autoridades a pecha de que "passavam a mão" na cabeça
de bandido.

Por outro lado, pode-se entender tal situação também como re-
sultante de uma estratégia dos atuais violadores de direitos - comu-
mente, agentes do Estado, que encabeçam um movimento informal
para desmoralizar a luta em defesa dos direitos humanos e, assim, en-
cobrir os crimes que cometem. Em consequência, a sociedade, aterrori-
zada frente ao aumento da criminalidade e violência, vê nos militantes
de direitos humanos os grandes responsáveis por esse quadro de hor-
ror, como se estivessem do mesmo lado dos "inimigos" que a acuam e
atemorizam. A mídia, por sua vez, enquanto dispositivo que abriga e
conforma o senso comum, quase sempre só faz reforçar essa concepção,
estabelecendo-se, desta forma, um ciclo vicioso.

Há que se considerar, ainda - inclusive como um mea culpa, que
o próprio movimento de direitos humanos não tem sido eficiente o bas-
tante para estabelecer um diálogo com a sociedade, no sentido de
mudar o conceito instalado. Sejapor uma tendência a "falar" para den-
tro do movimento, seja pela dificuldade em fazer com que seu discurso
conquiste espaço na mídia e ganhe visibilidade pública, seja porque, de
fato, privilegia questões ligadas ao cárcere e à tortura, em detrimento
da defesa de outras bandeiras, também ligadas a direitos fundamen-
tais.

Com essa reflexão, podemos delinear o cenário que permeia
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aqueles que, talvez, sejam os maiores obstáculos .enfrentados ~elos q~e
militam na defesa dos direitos humanos no BrasIl:o preconceIto, a dIS-
criminação, o não-reconhecimento da legitimidade da luta por grande
parte da população. . , .

Com a Comissão de Direitos Humanos da AssembleIa LegIslativa
de Minas Gerais não tem sido diferente. É preciso "matar um leão a
cada dia" para desempenhar esse árduo trabalho ...

A Comissão de Direitos Humanos

29 de outubro de 2008. Agamenon Pereira do Nascimento, um
morador da zona rural de Araguari, Sul de Minas, muito querido pela
população, é conduzido à delegacia da cidade p~ra assinar um termo
circunstanciado de ocorrência, após ser denuncIado por ameaça, por
causa de uma briga com um vizinho. Lá, possivelmente por ignorância
_ alguns diziam que tinha transtorno ~ental, se recusa .aassinar o termo
e acaba discutindo com um policial. E preso e, depoIs, barbaramente
espancado, vindo a morrer no dia seguinte.

A prisão do homem nem se justifica, pois é suspei~o ~e ~m c:ime
de menor potencial ofensiv? e não tem antecedentes cr~.mma!s.Amda
assim, é jogado na cadeia. A noite, começam as agressoes. Sao ta~t,as,
que Agamenon defeca e, desesperado, reage, atirando fezes no pohclal.
Aumenta o espancamento e agentes penitenciários se revezam na tor-
tura do preso. Usam até um spray de pimenta e, não satisfeitos, fazem
com que coma as próprias fezes.

Nas celas ao lado, outros presos ouvem os gritos e os sons secos
de socos e pontapés. Chegam a tampar os ouvidos e temem que. o
homem não sobreviva. O martírio perdura por horas, contam depOls.
Agamenon implora para que parem e parece perceber que vai morrer.
"A cada pontapé, ele dizia: 'Glória a Deus'. Ele gritava 'Senhor me~
Deus de Abraão, Isaac e Jacó, queime eles Senhor, em nome de Deus.
(...) E o agente, batendo nele, disse: 'Cadê o seu Deus, o seu Espírito
Santo, que não te salva agora' ", relata um dos presos, em uma. c.arta.

Ainda à noite, Agamenon dá entrada no HospItal MUnICipald,e
Araguari, gravemente ferido. Morre na manhã do dia seguinte, del-
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xando três filhos menores. Vivia na mais profunda miséria e recebia
cestas básicas de programas sociais. Era separado e cuidava sozinho de
dois filhos, de oito e nove anos. Um deles era deficiente mental, vivia
imobilizado em uma cama e, conforme testemunho de uma vizinha, o
pai jamais saía de casa antes de dar banho e cuidar da criança. Após a
morte de Agamenon, os dois menores foram entregues a um abrigo.

**********

Diferente do relato anterior, este é verídico e foi por nós denun-
ciado na tribuna da Assembleia de Minas, em 13de novembro de 2008.
O caso nos havia sido relatado por autoridades da própria cidade, es-
tarrecidas com o ocorrido. Felizmente, a justiça de Araguari havia sido
eficiente, decretando, rapidamente, a prisão dos envolvidos. Mas um
deles, um policial civil, ainda se encontrava foragido e havia o risco de
falta de empenho em sua prisão, se prevalecesse o corporativismo. Co-
bramos um posicionamento do governo do Estado e clamamos ao Tri-
bunal de Justiça para que não concedesse habeas corpus aos acusados.

Em 19 de novembro, a Comissão realizou Audiência Pública
sobre o crime, na Câmara Municipal de Araguari, quando ficou evi-
dente a comoção que o assassinato havia causado na cidade. O policial
foi detido e ele e outros envolvidos permaneceram presos, preventiva-
mente, até serem julgados.

Em 7 de maio de 2009,o policial civil Simeão Clemente de Souza
e os agentes penitenciários Fernando Fernandes Martins, Marcos Paulo
da Silva, Carlos Eduardo de Oliveira Alves e Juliano Marques Ferreira
foram condenados a penas entre oito e 12 anos de prisão, por tortura
seguida de morte, sem direito a recorrer em liberdade. A condenação
também determinou que fossem exonerados de seus cargos públicos.

Trata-se de um caso emblemático, entre os muitos que nos che-
gam, diariamente, na Comissão de Direitos Humanos. E não se tratava
de um criminoso que colocava em risco a sociedade, mas de uma pessoa
humilde, que, possivelmente, desconhecia seus direitos e não teve nin-
guém influente ou um advogado que pudesse por ela interceder.

Mas o que faz a Comissão de Direitos Humanos, se não visitar
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cadeia e denunciar tortura policial? É o que muitos podem perguntar,
reproduzindo a visão da sociedade. E é verdade que a Comissão tem
entre suas atribuições apurar denúncias de tortura, arbitrariedade e ou-
tras irregularidades que possam estar sendo cometidas por agentes do
Estado. Também é verdade que cabe a ela verificar condições subuma-
nas em cadeias e cobrar providências. Mas nem de longe seu trabalho
se resume somente a isso.

Na verdade, este espaço do Legislativo mineiro tem ampliado,
dia a dia, seu leque de atuação, não somente para acompanhar as de-
mandas e evolução da sociedade, mas também com a compreensão de
que os direitos humanos são "direitos de todos e todos os direitos".
Nesta perspectiva, temos voltado nossos esforços para questões das
áreas mais diversas, como saúde, educação, moradia, segurança, traba-
lho, meio ambiente, luta pela terra, criança e adolescente, deficientes fÍ-
sicos, idosos, liberdade de culto, liberdade de expressão. Enfim,
atuando sempre que há denúncia de violação de direito fundamental,
seja em que âmbito for.

E o que constatamos é que a Comissão de Direitos Humanos se
tomou uma espécie de última esperança para pessoas que não têm a
quem recorrer; que não encontram abrigo em outros poderes públicos;
que não têm a influência dos poderosos; que não possuem voz na im-
prensa. São, normalmente, pessoas pobres, com pouco estudo formal e
que não sabem de seus direitos ou sobre o que estabelece e lhes garante
a lei. Sabem somente que estão desassistidas, estão sendo oprimidas,
perseguidas, violentadas, massacradas; e precisam de ajuda.

Só quem vive o dia a dia desse trabalho pode ter ideia de como
batem à nossa porta as tristezas, misérias e injustiças do mundo. Uma
mãe que procura por um filho adolescente desaparecido, há dias, após
ser detido pela polícia. Uma esposa que sabe que seu marido está sendo
torturado regularmente na prisão e nada pode fazer. Adeptos de uma
religião de matriz africana, que sofrem com o preconceito e a persegui-
ção. Um deficiente físico que, dia após dia, enfrenta uma verdadeira
corrida de obstáculos para se deslocar na cidade, porque não há ram-
pas, elevadores nos ônibus, banheiros públicos adaptados. Um porta-
dor de uma doença rara que não encontra no serviço público de saúde
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o tratamento e os medicamentos adequados e, por isso, corre risco de
morrer. Um aluno "especial" que enfrenta preconceito na escola, devido
à falta de formação de seus profissionais. Trabalhadores sem-terra que
moram em acampamentos e são frequentemente aterrorizados por mi-
lícias armadas contratadas por latifundiários. Mães que denunciam a
exploração sexual de filhas menores por pessoas influentes de suas ci-
dades. Trabalhadores que sofrem assédio moral e são submetidos a pre-
cárias condições de trabalho. Moradores envenenados, pouco a pouco,
pela poluição provocada por urna fábrica. Moradores de vilas e favelas
que têm suas casas violentamente invadidas de madrugada por poli-
ciais sem mandado judicial. Policiais que são perseguidos, humilhados
e até explorados por superiores. Pais desesperados com misteriosos de-
saparecimentos de filhos menores. Refugiados políticos colombianos e
africanos. Indígenas que têm suas reservas invadidas.

Estas são somente algumas das situações que costumam chegar
à Comissão de Direitos Humanos. Corno se vê, são casos dos mais di-
versos, mas que têm urna característica em comum: sempre nos chegam
através de pessoas desesperadas, que, em prantos, nos contam não sa-
berem o que fazer ou a quem recorrer.

Talvez esteja aí a diferença da Comissão. A ela, todos têm acesso.
Fato é que foi a primeira da Assembleia de Minas a estabelecer em todas
as suas reuniões um momento, que batizamos de "pinga-fogo", para
que qualquer cidadão possa se manifestar. E já houve dia em que tive-
mos na reunião da Comissão mais de 20 denúncias diferentes.

Além do mais, não nos limitamos a ficar em nossos gabinetes, es-
perando que as denúncias e problemas venham até nós. Estamos, per-
manentemente, nos deslocando até os municípios, em todas as regiões
do Estado, sempre que somos provocados. Emesmo quando os limites
de nossas atribuições nos impedem de adotar urna medida prática, fa-
zemos a questão de buscar soluções, apontar caminhos, orientar, enca-
minhar para as autoridades competentes, cobrar providências e
acompanhar o que está sendo feito.
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Atuação em várias frentes

A diversidade de atuação, o fato de ser acessível e buscar a pro-
ximidade com o cidadão, o empenho em encontrar soluções e garantir
punições e, principalmente, urna realidade social na qual os mais po-
bres, que representam a maioria, ainda têm seus direitos tão desrespei-
tados fazem com que a Comissão de Direitos Humanos seja a que
registra a maior procura na Assembleia. Muitas vezes, chegamos ao li-
mite físico e estrutural e somos obrigados a agendar atividades para
três, quatro meses depois.

Estão entre nossas ações: reuniões ordinárias, extraordinárias e
especiais, apreciação de projetos pertinentes à Comissão, Audiências
Públicas, visitas, encontros com autoridades e viagens. Para se ter urna
ideia do volume de trabalho, em 2008,a Comissão de Direitos Humanos
realizou 66 reuniões, entre ordinárias, extraordinárias e especiais, 10
Audiências Públicas no interior do Estado e 16visitas. Foi, ainda, a que
recebeu o maior número de convidados, 335, seguida pela Comissão
de Defesa do Consumidor, que recebeu 204, 131 a menos. Além dos
convidados, a Comissão de Direitos Humanos recebeu 313denuncian-
tes e foi, de longe, a que mais requerimentos aprovou, 362,seguida pela
Comissão de Segurança Pública, com 153 requerimentos aprovados!.

Eem 2009,não tem sido diferente. Até 9 de novembro, realizamos
68 reuniões, 10Audiências Públicas no interior do Estado e 17 visitas.
Recebemos 399 convidados, 283 denunciantes e aprovamos 336 reque-
rimentos2•

Sem contar outra ponta de nossa atuação, que é a discussão com
a sociedade sobre assuntos atuais pertinentes à temática dos direitos
humanos, na lógica de incentivar e propiciar o debate público. Neste
sentido, ternos proposto vários seminários, fóruns e ciclos de debates.

Em 2008, a requerimento da Comissão, a Assembleia realizou: a

1 - Veja ao final deste capítulo o quadro comparativo de atividades das Comissões da ALMG e o relatório
de atividades da Comissão de Direitos Humanos. em 2008.

2 - Veja ao final deste capítulo o quadro comparativo de atividades das Comissões da ALMG. até 9 de no-
vembro de 2009 e o relatório de atividades da Comissão de Direitos Humanos, até 3 de novembro de
2009.
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"UIConferência Estadual dos Direitos Humanos" e os debates "Enfren-
tamento à violência contra a mulher", em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, e sobre os direitos dos quilombolas em Minas.

Já em 2009,propusemos as seguintes discussões: Ciclo de Debates
"30 anos da Luta pela Anistia Política no Brasil"; debate "Enfrenta-
mento da Feminização da AIDS e outras DSTs", em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher; o Ciclo de Debates "Alternativas à priva-
ção de liberdade: outras formas de promover justiça"; e, ainda, o debate
público "Os povos indígenas de Minas Gerais e o acesso às políticas
públicas" .

Conforme define no artigo 102, o Regimento da Assembleia Le-
gislativa de Minas estabelece como competências da Comissão de Di-
reitos Humanos: "a) a defesa dos direitos individuais e coletivos; b) a
defesa dos direitos políticos; c) a defesa dos direitos das etnias, das mu-
lheres e dos grupos sociais minoritários; d) a política de segurança pú-
blica; e) a promoção e a divulgação dos direitos humanos."

Nesta linha, destacamos, de forma geral, algumas áreas em que a
Comissão de Direitos Humanos tem atuado, nos últimos anos, e alguns
casos emblemáticos dos quais tratamos. Obviamente, não cabe aqui
enumerar todas as frentes em que temos atuado, mas acreditamos que
os eventos citados poderão exemplificar bem o quanto esse trabalho
tem sido salutar para aqueles que têm seus direitos violados em Minas.

Outros temas, como tortura, meio ambiente, questões agrária e
prisional são tratados em artigos específicos, nesta mesma edição. No
entanto, para que esta reflexão não se estendesse demais, deixaram de
ser abordadas questões importantes, a exemplo de agricultura familiar,
mulher, juventude, transtorno mental, trabalho infantil, maus-tratos a
animais, direitos humanos e diplomacia, violação de direitos em outros
países, como Cuba e Estados Unidos, situação dos migrantes brasileiros
no exterior, campanha contra a pena de morte, questões referentes ao
holocausto judeu e à causa palestina. A atuação da Comissão de Direi-
tos Humanos nestas e em outras áreas pode ser conhecida no site da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais: www.almg.gov.br .
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1. Proteção às vítimas de crimes e testemunhas

Nesta área, apresentamos o projeto que deu origem à Lei 13.188,
de 20 de janeiro de 1999,que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a as-
sistência às vítimas de violência no Estado e dá outras providências. A
lei tem sido importante instrumento de proteção à sociedade e para nor-
tear as políticas públicas do Executivo.

Além disso, a Comissão tem apoiado a atuação do Núcleo de
Apoio às Vítimas de Crimes Violentos (NAVCV),cujo trabalho tem sido
fundamental para a proteção de pessoas fragilizadas psicologicamente
por crimes violentos. Também temos agido em parceria com o Pro-
grama de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provi ta e o
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados. Por sinal,
muitos dos denunciantes e pessoas ameaçadas de morte que nos pro-
curam na Comissão são encaminhados para tais programas. Agora, a
Comissão também está participando da implantação de um novo pro-
grama de proteção, que será coordenado pela subsecretaria de Estado
de Direitos Humanos, para a proteção dos defensores dos direitos hu-
manos.

A Comissão estabelece, ainda, parcerias com profissionais liberais
- médicos, psicólogos, advogados, dentistas, etc., bem como com clíni-
cas e escritórios de advocacia, principalmente de faculdades de Direito,
para o atendimento gratuito às vítimas que procuram nosso auxílio, na
maioria das vezes, em desespero.

2.Moradia

Com certeza, o lar corresponde a uma necessidade vital de todos
os animais. Representa proteção, abrigo e referência para a família. Com
o bicho-homem não é diferente. Pelo contrário, pela sua subjetividade
e capacidade de reflexão, a casa representa uma referência ainda mais
fundamental. No entanto, há hoje, no Brasil, um déficit de cerca de 6,5
milhões de moradias.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais tem acompanhado, intermediado e apoiado lutas que já
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garantiram milhares de moradias. Exemplo disso são: a luta de cerca
de 150 famílias que ocuparam, no final da década de 90, obra abando-
nada de duas torres no bairro Santa Tereza, em BeloHorizonte; a con-
quista de mais de 500 moradias nos bairros Vila São João e Olhos
D'água, também na capital mineira; cerca de 600 moradias, na Vila
Padre Dionísio, na cidade de Contagem. Já no bàirro São Judas Tadeu,
no Barreiro (BH), foram garantidas 300 moradias e cerca de 100, no
bairro São João Batista, em Venda Nova. Nos dois casos, os terrenos es-
tavam sendo "grilados" por um ex-deputado.

Na construção da Linha Verde, grande obra que garantiu uma
linha direta de Belo Horizonte ao aeroporto internacional de Confins,
estabelecemos negociação com o governo do Estado para garantir o di-
reito dos moradores de vilas e bairros no trajeto da obra, que foram de-
sapropriados e receberam apartamentos na região ou indenizações.
Uma outra grande vitória, depois de seis anos de luta, foi a conquista
da escritura dos lotes de cerca de 800 famílias da Várzea do Moinho,
em Sabará, Região Metropolitana de BeloHorizonte. Elas haviam com-
prado os imóveis e, logo depois, viram todo o loteamento ser desapro-
priado pela prefeitura.

Também várias Audiências Públicas foram realizadas pela Co-
missão de Direitos Humanos para garantir a permanência de mutuários
da Cohab e da Caixa Econômica Federal em suas residências, com re-
negociações das dívidas dos financiamentos para impedir que as famí-
lias fossem despejadas por decisão judicial. Atualmente, a Comissão
acompanha, ainda, a luta de mais de 6 mil famílias da Vila Novo Boa
Vista, em Contagem, e na Vila da Luz, em Belo Horizonte, que moram
às margens da BR262 e correm o risco de ser despejadas pelo DNIT.
Da mesma forma, temos acompanhado a situação de cerca de 1.000fa-
mílias que, em abril de 2009, ocuparam área na região norte de Belo
Horizonte, em acampamento que ficou conhecido como Ocupação Dan-
dara, sempre nos posicionando ao lado dos que reivindicam o direito
de morar, frente à morosidade do poder público, que impede o cum-
primento desta norma constitucional.
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3. Saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, segundo a qual os esta-
dos devem destinar 12%de sua arrecadação à Saúde não é cumprida
em Minas Gerais, havendo, inclusive, suspeita de fraude orçamentária
nunca vista em nosso país e que é objeto de investigação do Ministério
Público e de uma comissão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O
quadro de abandono já é conhecido de todos ... O que gera grande de-
manda, tanto individual, quanto coletiva, na Comissão de Direitos Hu-
manos.

Destacamos como principais ações nesta área: Audiência Pública,
em 26 de abril de 2005,para debater a garantia dos direitos fundamen-
tais dos fenilcetonúricos, portadores de uma moléstia que provoca a
não produção de uma enzima, o que os impossibilita de consumir ali-
mentos à base de proteínas, em quantidades existentes no mercado; au-
diência para discutir a demora nas cirurgias de redução de estômago
para o tratamento da obesidade mórbida (e que contribuiu para agilizar
este procedimento); defesa da Associação Unificada de Recuperação e
Apoio (Aura), entidade que lida com o tratamento do câncer infantil;
apoio ao Grupo VHIVER, que trabalha com portadores do vírus HIV-
AIDS; discussão sobre o preconceito contra as pessoas que contraíram
a gripe Influenza A-H1N1 ou por pessoas que tiveram algum contato
com a doença; e discussão sobre o tratamento da fibrose cÍstica.

Em 20 de outubro de 2009,uma importante reunião da Comissão
discutiu os problemas no sistema de transplante de órgãos do Estado.
Entre os principais pontos discutidos, estão a falta de investimentos e
a baixa remuneração das equipes. Entre críticas e denúncias apresenta-
das estava a de que é grande, em Minas, o número de órgãos doados,
mas desperdiçados, devido à falta de estrutura para a realização dos
transplantes. A partir das discussões e questionamentos levantados na
Comissão, está sendo feita uma reestruturação no serviço, através de
parcerias entre os governos estadual e federal e a Prefeitura de BeloHo-
rizonte, que possibilitará um grande avanço no sistema de transplantes.
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4. Pessoa com deficiência

Segundo o Censo de 2000, 14,5% da população do Brasil tem
algum tipo de deficiência. E o percentual pode até aumentar no pró-
ximo Censo. Ciente de que é uma grande demanda 'da sociedade mi-
neira, a Comissão tem atuado em várias frentes, na defesa dos direitos
das pessoas com deficiência, a exemplo da acessibilidade (adoção de
medidas que facilitem o acesso e locomoção desses cidadãos a todos os
locais), reserva de vagas em empregos privados, concursos públicos e
até em exames de vestibular.

Para citar algumas situações mais específicas, realizamos, ainda,
Audiências Públicas para debater a concessão, pela BH-Trans,do passe-
livre para os portadores de deficiência; e políticas públicas que incen-
tivem a adoção pelas emissoras de TV do Estado, do Closed Caption,
transcrição do que é dito em legendas, para a leitura pelos deficientes
auditivos. Já em 13de março de 2008,discutimos na Comissão a inclu-
são social do deficiente visual. A tônica da discussão foi a de que a
Constituição de 1988 garantiu vários direitos aos portadores de defi-
ciência, mas a maioria deles ainda não foram aplicados. A reunião con-
tou com a presença da cantora e compositora Kátia, que é portadora de
deficiência visual desde o nascimento.

A Comissão tem, também, visitado entidades filantrópicas que
atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, como a
Apape (Associação de Pais e Amigos das Pessoas Excepcionais) e Apaes
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), inclusive no interior
do Estado. Com esta ação, tem procurado apoiar o trabalho destas en-
tidades e abrir portas, a fim de viabilizar recursos públicos para que se
mantenham em suas missões.

5. Igualdade racial e tolerância religiosa

Não é preciso muito esforço para perceber que, se o discurso da
democracia racial faz parte da cultura de nosso país, a prática ainda
está muito longe disso. O racismo ainda está muito presente no Brasil,
em vários aspectos, o que constatamos em nosso trabalho na Comissão
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de Direitos Humanos, especialmente quando fica evidente que os ne-
gros são os que mais sofrem com a violência policial. Em função disso,
a Comissão de Direitos Humanos apresentou e se empenhou para que
fosse aprovado o Estatuto da Igualdade Raciat com a previsão de cria-
ção do Conselho de Igualdade Raciat instalado, posteriormente, pelo
Executivo estadual.

Outra área em que temos atuado é no combate à intolerância re-
ligiosa. Em 6 de maio de 2009, por exemplo, realizamos Audiência Pú-
blica para tratar de dois casos referentes a religiões de matriz africana.
Em um deles, um terreiro em Contagem teria sido invadido por poli-
ciaismilitares, sem mandado judiciat em função de uma denúncia anô-
nima que não se confirmou. Em outro, um homem encapuzado teria
invadido um terreiro, em BeloHorizonte, atirando e matando uma pes-
soa, além de ferir outras.

Já no dia 10de setembro do mesmo ano, recebemos na Comissão
de Direitos Humanos a autoridade máxima mundial da religião Yorubá,
o sumo sacerdote nigeriano BabaÀràbà Àgbàyé. Anosso requerimento,
a Assembleia Legislativa prestou a ele uma homenagem, por carregar
a bandeira da paz em seus ensinamentos e, principalmente, conside-
rando que temos em nosso país uma forte influência da cultura Yorubá,
herdada dos negros trazidos da Nigéria nos navios negreiros.

Na mesma visão de exaltar as ações dos que lutam pela paz, foi
realizada, em 13de abril de 2009,a nosso requerimento, Reunião Solene
para homenagear os 100 anos de Dom Hélder Câmara. Na oportuni-
dade, entregamos placa comemorativa a entidades, instituições e pes-
soas que, de alguma forma, dão prosseguimento ao trabalho deste
grande "mestre". Foram homenageados: o Centro Nacional de Fé e Po-
lítica Dom Hélder Câmara, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Sociat o Ministério Público de Minas Gerais, a Escola Judicial Desem-
bargador Edésio Fernandes, o Instituto Helena Greco, o Centro Vhiver,
o Grupo de Amigos e Parentes de Pessoas em Privação de Liberdade, o
Vicariato Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo
Horizonte, a Convenção Batista Mineira, o Projeto Novos Rumos da
Execução Penat o Instituto Dom Hélder Câmara de Recife (PE) e a Ar-
quidiocese de Fortaleza (CE), além do seminarista Geilson Cajui Lau-
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reano, que representou a família de Dom Hélder.
Em contrapartida, também temos atuado em casos de instituições

que, com pretextos religiosos, abusam da fé dos fiéis para atentar contra
a liberdade e autonomia das pessoas. Em 9 de setembro de 2009, ouvi-
mos, em Audiência Pública, depoimentos de ex-fiéis da Igreja Ministé-
rio Verbo Vivo, de São Joaquim de Bicas,Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Eles denunciaram que a Igreja, aos moldes de uma seita, es-
taria retirando jovens do convívio familiar, através de doutrinação.

A Igreja, liderada, em Minas, pelo casal John David Martin (cida-
dão americano) e Marialva Pinheiro Martin, segue a doutrina de uma
pastora americana, Jane Whaley, líder da Word of Faith Fellowship e,
segundo as denúncias, possui junto à sua sede uma instituição de en-
sino, a Escola Verbo Vivo, na qual faria uma verdadeira "lavagem ce-
rebral" nos alunos. As informações são de que os alunos não têm livros
de Português, não podem ler obras literárias, não fazem pesquisa, nem
usam a internet, pois seriam formas de entrarem em contato com o pe-
cado. Também não podem usar o celular, não têm intervalo (somente
lancham na sala, sob a supervisão de um professor) e nem conversam
entre si. Consta, ainda, que os alunos são severamente reprimidos, in-
clusive com surras de vara, e obrigados a contar seus "pensamentos im-
puros", sofrendo humilhações diversas na frente de todos. O caso está
sendo investigado pela Polícia Federal e o Ministério Público.

6. Questão indígena

"Todo dia é dia de índio", pelo menos deveria ser, pelos valores
da raça e por serem os indígenas os donos originários das terras brasi-
leiras, ou até mesmo como pedido de perdão pelos massacres que so-
freram. Com esta consciência, por várias vezes, desenvolvemos
discussões na Comissão de Direitos Humanos sobre a questão indígena.
Em 17de abril de 2008, realizamos, conjuntamente com a Comissão de
Participação Popular, o debate público "Os povos indígenas de Minas
Gerais e o acesso às políticas públicas".

Ahomologação e a demarcação da reserva indígena Raposa Serra
do Sol, em Roraima, efetivadas por meio de decreto da Presidência da
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República em 2005, foram outro tema de Audiência Pública da Comis-
são, em 18 de agosto de 2008.O objetivo foi manifestar apoio à regula-
rização da área, já que, naquele mês, o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgaria ação sobre a constitucionalidade e legalidade da homologação.
O STF decidiu favoravelmente à demarcação da reserva, o que consi-
deramos uma grande vitória, já que havíamos nos empenhado em uma
rede nacional de pressão social para que o órgão decidisse pela homo-
logação.

Já em 17 de junho de 2009, a Comissão de Direitos Humanos es-
teve em São João das Missões, no Norte de Minas, onde, segundo de-
núncias, a demora na demarcação das terras indígenas resultou na
morte de dois índios, devido a conflito com fazendeiros. No município,
vivem cerca de oito mil Xacriabá, em reserva de 53 mil hectares.

7. Trabalho

Diversas têm sido as ações da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia para garantir os direitos fundamentais, no que se refere ao
"mundo do trabalho". Casos emblemáticos de que tratamos são relati-
vos aos trabalhadores da Cemig (Companhia Energética de Minas Ge-
rais). Em 30 de maio de 2005, por exemplo, nos reunimos para tratar
do aumento do número de mortes de trabalhadores da empresa, prin-
cipalmente os terceirizados. Segundo o sindicato da categoria, o Sin-
dieletro, em função da terceirização e da precarização, de 1996 até
março de 2005,16 servidores concursados haviam morrido. Já entre os
contratados, haviam sido 49 mortes.

Já em 20 de maio de 2008, o desrespeito a direitos dos trabalha-
dores da Cemig voltou a ser tema de reunião da Comissão, que discutiu
punições aplicadas a funcionários, por participarem de paralisações,
durante campanha salarial. 13 trabalhadores teriam sofrido suspensão
de 15 dias e corte de 50% do salário do mês. Sete deles teriam perdido
cargos de supervisão. E, ainda, um ex-coordenador do Sindicato teria
sido alvo de sindicância, que definiu por sua demissão por justa causa.

Por várias vezes, também discutimos a situação de trabalhadores
que atuam em empresas de extração vegetal no Estado. Em 26 de abril
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de 2006, por exemplo, realizamos Audiência Pública para avaliar de-
núncias da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de
Minas Gerais de condições subumanas de trabalho daqueles que atuam
nas empresas do setor de reflorestamento. Entre as denúncias, estão a
terceirização indiscriminada da mão-de-obra e a degradação ambiental,
além de elevado número de acidentes de trabalho no setor, inclusive
com mortes, falta de normas de segurança do trabalho e ausência de
atendimento médico em casos de acidentes. Foram feitas também visi-
tas aos locais das denúncias e sugerimos a formação de urna câmara se-
torial, na Delegacia Regional do Trabalho (DRT-MG), com a
participação de empresários e trabalhadores, para debater especifica-
mente questões da relação de trabalho na silvicultura.

8. Educação

A Educação tem sido também área de ações da Comissão, tendo
em vista ser este um dos direitos mais fundamentais do cidadão, em
nosso entendimento. Em novembro de 2005, a Assembleia Legislativa
de Minas promoveu o Ciclo de Debates Educação em Direitos Huma-
nos, com o propósito de discutir o Plano Nacional de Educação em Di-
reitos Humanos e propor ações para sua aplicação em Minas Gerais.

Fornos acionados, ainda, por situações diversas, no contexto da
educação. Em 24 de setembro de 2008, por exemplo, representantes de
ex-professores da faculdade Fundação Mineira de Educação e Cultura
(Fumec), em Belo Horizonte, voltaram a denunciar a arbitrariedade das
mais de 100 demissões ocorridas em 2007 e atitudes de intimidação de
dirigentes contra ex-professores e alunos. O problema, que já vinha
sendo tratado pela Comissão desde o ano anterior, estava sob apuração
do Ministério Público.

Em 28 de agosto de 2008, denúncias de assédio moral contra a Se-
cretaria de Estado de Educação e a prefeitura de Contagem foram re-
cebidas pelos deputados da Comissão. Um professor denunciou ter
sofrido tortura psicológica e perseguição em escolas da rede pública do
Estado no município, por não aceitar o critério de avaliação e aprovação
de alunos. Segundo ele, havia um esquema de aprovação de estudantes
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que sequer compareciam à escola. Os deputados aprovaram requeri-
mentos, pedindo providências à Coordenadoria Estadual de Direitos
Humanos e à Secretaria de Estado de Educação.

Outro episódio que ganhou repercussão foi o de um menino de
12 anos apreendido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia, por-
que havia brigado com um colega na escola. O caso foi discutido pela
Comissão de Direitos Humanos em 29 de setembro de 2009. De acordo
com denúncia dos pais do aluno, a direção da escola estadual, locali-
zada na Zona Norte de Belo Horizonte, teria acionado a polícia, porque
o aluno havia ido à aula, mesmo estando suspenso, e depois acabou
brigando com um colega que o delatou. O menor teria sido levado para
a delegacia, chorando, em urna viahlra policial, sem a companhia dos
pais. A Comissão questionou a postura pedagógica da Escola e pediu
que o fato fosse apurado pela Secretaria de Estado de Educação e o Mi-
nistério Público.

Há que se destacar, ainda, o apoio que, há vários anos, tem sido
dado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas às
iniciativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado em
ministrar cursos de direitos humanos aos integrantes das Corporações,
sendo que, por diversas vezes, os alunos participaram de reuniões da
Comissão. Também foram feitas diversas palestras sobre a temática dos
direitos humanos nas corporações policiais, bem corno em universida-
des, escolas, igrejas, paróquias, etc.

9. Luta contra a homofobia

Na perspectiva do combate a toda forma de preconceito, a luta
contra a homofobia tem sido urna de nossas bandeiras na Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia de Minas. Além de casos específicos
de violência contra homossexuais, ternos atuado na cobrança de políti-
cas públicas de inclusão e garantia de direitos desta parcela da popula-
ção. Neste sentido, o combate à violência, preconceito e discriminação
aos homossexuais foi terna de Audiência Pública da Comissão, em 13
de maio de 2009, que abriu urna série de eventos em comemoração ao
Dia Mundial da Luta contra a Homofobia. Comemorado em 17 de
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maio, o dia marca a data em que, em 1990, a Assembleia Geral da Or-
ganização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista
de doenças mentais e de patologias. Outra questão discutida na reunião
foi a decisão da Câmara Municipal de BeloHorizonte de barrar um pro-
jeto de lei que institui o dia municipal da parada do orgulho gay.Ame-
dida foi considerada mais uma manifestação de preconceito e
homofobia.

Um episódio emblemático de homofobia, tratado por diversas
vezes na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, foi o assassi-
nato do bailarino Igor Xavier, ocorrido em Montes Claros, no Norte de
Minas, em março de 2002.Os supostos assassinos não foram levados a
júri e a irmã da vítima, Daniela Xavier, denunciou que os acusados, que
hoje moram em Belo Horizonte, levam uma vida normal.

Também foi tema de discussão a agressão sofrida, em março de
2009, por um estudante de Artes Visuais da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Ele foi agredido por outro aluno da instituição
e, segundo testemunhas, enquanto dava socos e pontapés no estudante,
o agressor proferia insultos, fazendo referência ao fato de a vítima ser
homossexual.

Importante ainda ressaltar que foi por iniciativa de um então de-
putado da Comissão de Direitos Humanos, João Batista de Oliveira,
que foi criada, em 2002, a Lei 14170, que "determina a imposição de
sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pes-
soa em virtude de sua orientação sexual. A mesma lei também autori-
zou o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Estado de Minas Gerais
(CRGLBTT),destinado à "defesa do direito à liberdade de orientação
sexual".

10. Direitos dos policiais e demais agentes de segurança

Muitos não imaginam, mas uma das maiores demandas junto à
Comissão de Direitos Humanos é de policiais que denunciam ter seus
direitos afrontados, seja por seus superiores, ou por falta de condições
de trabalho, de autonomia, ou por ausência de salários dignos. Em 16
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de março de 2009, a Comissão discutiu a reivindicação de peritos da
polícia civil de autonomia da perícia criminal, em relação à PolíciaCivil,
órgão ao qual a atividade é vinculada, atualmente, em Minas. Já em 15
de junho do mesmo ano, o debate foi sobre o sistema de transferência
de policiais e bombeiros militares do Estado. AComissão se reuniu para
apurar denúncia de irregularidades na transferência de três PMs do
Centro Integrado de Comunicações Operacionais (Cicop), em BeloHo-
rizonte, por terem entrado com uma ação na Justiça, pleiteando o rece-
bimento de adicional noturno. Após o debate, para o qual foi convocado
o coronel do Comando de Policiamento da Capital, houve um recuo e
as punições cessaram, possibilitando, assim, decisões que concederam
o adicional noturno aos policiais do Copom.

Já em 3 de setembro, os deputados discutiram denúncias contra
comandantes da Polícia Militar (PM) acusados de abuso de autoridade
em seus batalhões. Entre esses abusos, foram citados o cerceamento do
direito de ir e vir de policiais fora do horário de serviço, exigência de
reposição de dias não trabalhados em virtude de licença médica e até a
obrigação de venda de ingressos para festas promovidas dentro do
quartel. Também neste caso fomos bem-sucedidos, tendo havido um
recuo da PM, que editou novo memorando, modificando o anterior,
que afrontava os direitos dos policiais.

Em 8 de outubro de 2009, atendendo à solicitação do Sindicato
dos Servidores da Polícia Civil, a Comissão visitou a delegacia regional
de Janaúba, no Norte de Minas, onde comprovou as denúncias da en-
tidade de superlotação carcerária, tratamento desumano aos detentos
e condições precárias de trabalho para os agentes da segurança. Os po-
liciais civis da unidade reclamaram do desvio de função, por terem que
se responsabilizar pela guarda de presos, em vez de realizarem seu tra-
balho de investigação judicial. Além desses problemas, policiais mili-
tares eram destacados para a guarda externa da cadeia e para o
cumprimento de funções exclusivas da polícia judiciária, como a escolta
de detentos em audiências no fórum. Segundo militares presentes à vi-
sita, de um total de 87 PMs no município, 27 se ocupavam de serviços
na cadeia. Solicitamos providências quanto à situação e obtivemos um
rápido resultado. Em menos de um mês, a cadeia passou a ser de res-
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ponsabilidade do Sistema de Defesa Social, liberando os policiais civis
da guarda de presos.

Outro tema do qual têm tratado os deputados é referente aos
agentes penitenciários de Minas Gerais. Em 4 de novembro de 2009 foi
discutida na Comissão a situação funcional de cerca de 300 agentes' pe-
nitenciários demitidos. Os deputados defenderam a readmissão dos
funcionár~os. Outro problema levantado foi o de que os agentes vivem
sob um clIma constante de ameaças e assédio moral. Os riscos durante
a escolta de detentos também foram apontados. O Sindicato dos Agen-
tes de Segurança Penitenciária (Sindasp-MG) denunciou que não há
qual9uer se1?urança no transporte de presos para hospitais, colocando
em rISCOa Vida tanto do agente quanto do próprio preso.

11. Violência policial

"Assegurar a dignidade humana, as liberdades e os direitos fun-
damentais; servindo à sociedade, em toda sua diversidade: com res-
peito e partic~pação, com ~tica e transparência, com coragem e justiça".
O trecho do Juramento feIto por policiais militares em sua formatura
demonstra que as inúmeras denúncias que recebemos diariamente na
Comissão de Direitos_Humanos, retratam comportam~ntos que vã; to-
ta!m~nte na contramao dos princípios básicos da corporação. São de-
nunCIas de pessoas que veem seus direitos afrontados de diversas
formas, comumente, abuso de autoridade, arbitrariedades, agressões,
tortura e maus-tratos.

Os denunciados são tanto policiais civis, quanto policiais milita-
res e agentes penitenciários, mas devemos reconhecer que, nos últimos
tempos; os.membros da PM têm sido responsáveis pelo maior número
d.e denunCias. Em contrapartida, tem diminuído o número de denún-
Cias co~t:a policiais .civis, o que atribuímos a poshuas mais rigorosas
de pUl1lçao aos deSViOS,pela corporação, bem como à melhor formação
destes servidores.
~ . Son:e~te para exemplificar, relembramos aqui três casos de vi0-
lenCIa poliCIal em jogos de futebol que ganharam notoriedade pública.
Em 16 de outubro de 2009, a Comissão de Direitos Humanos da As-
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sembleia realizou Audiência Pública para obter esclarecimentos sobre
denúncia de que um adolescente teria sido atingido por tiro de bala de
borracha, disparado por um Policial Militar, no estádio do Mineirão. O
episódio ocorreu em 23 de setembro, após a partida entre Cruzeiro e
Palmeiras. Na saída, teria havido um tumulto na abertura dos portões
do estádio, o que teria levado o PM a atirar. O garoto, de 13 anos, foi
atingido no olho direito, vindo a perder, definitivamente, a visão.

Em 9 de novembro, caso semelhante foi divulgado na mídia. Vie-
ram a público imagens de um vídeo amador em que um torcedor do
Clube Atlético Mineiro, mesmo dominado por dois policiais militares,
era alvejado por um tiro de bala de borracha desferido por outro poli-
cial militar. Em outras oportunidades, a partir de denúncias de torcidas
organizadas, a Comissão já havia debatido os supostos excessos da PM,
em dias de jogos no Mineirão. As discussões apontaram para problemas
de comando do batalhão que atua nesses eventos.

Ironicamente, pouco tempo antes, a justiça havia determinado ao
Estado que indenizasse um psicólogo que havia ficado ferido em uma
desastrada ação da PM, durante o jogo entre Cmzeiro e Villa Nova, em
14 de fevereiro de 2007, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima,
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais chegaram a soltar
bombas de efeito moral na arquibancada e o jogo precisou ser parali-
sado. PMs a cavalo entraram no estádio e bateram nos torcedores. Ou-
tros atiraram com balas de borracha. Várias pessoas ficaram feridas. Na
época, a Comissão de Direitos Humanos se reuniu para discutir o epi-
sódio, cobrou explicações do Comando da PM e pediu a punição dos
responsá veis.

12. Criança e adolescente

Na área dos direitos das crianças e adolescentes, têm sido diver-
sas as ações da Comissão de Direitos Humanos, entre as quais destaca-
mos as de denúncia da exploração sexual infanto-juvenil, combate à
violência e pedofilia, bem como no que se refere ao drama das crianças
desaparecidas. Em 2002, por exemplo, apuramos denúncia da existên-
cia de uma rede de prostituição na cidade de Araxá, no Tri5ngulo Mi-
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neiro, com suspeita de envolvimento de promotores, vereadores e em-
presários do município. Em 2004,denunciamos situação semelhante: a
suposta existência de uma rede de exploração sexual de crianças e ado-
lescentes na cidade de Pompéu, Centro-Oeste do Estado, com possível
envolvimento de políticos e empresários locais.

Em 2007,a Comissão de Direitos Humanos realizou uma série de
reuniões conjuntas com a Comissão de Segurança Pública para discutir
o desaparecimento de crianças e adolescentes. As reuniões foram mo-
tivadas pelo aumento de denúncias no Estado de desaparecimento de
menores, sem solução dos casos pela polícia. Entre os casos que se tor-
naram mais conhecidos, estava o do garoto Pedro Augusto Beltrão, de-
saparecido em agosto de 2006,aos 11anos, e cujos restos mortais foram
encontrados um ano depois. Na época, filhos de um policial civil de-
nunciaram à Comissão que haviam visto o pai assassinar Pedro, em um
ritual macabro, mas as investigações não comprovaram a denúncia. O
policial se suicidou em 2009.Outros casos de repercussão foram os de-
saparecimentos, em 2006, de Douglas Freitas, quando tinha 13 anos e
de Daniel Almeida da Silva, aos sete anos.

Em 18de junho de 2009,em reunião conjunta com a Comissão de
Participação Popular, debatemos o combate à pedofilia. Também temos
participado, há vários anos, em parceria com o governo do Estado, de
campanhas de combate à violência e exploração sexual de crianças e
adolescentes.

Há que se ressaltar, ainda, diversas iniciativas no sentido de co-
brar o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA. Entre
elas, a situação de menores que cumprem medidas socioeducativas e
que, não raro, são presos juntamente com criminosos comuns, ou cum-
prem tais medidas em Centros de Reeducação cujas condições são to-
talmente inadequadas, sem contar episódios de tortura e violência.

13. Refugiados políticos

Há vários anos, a Comissão de Direitos Humanos tem acompa-
nhado a situação de refugiados políticos de outros países que procuram
abrigo em Minas Gerais, no sentido de tentar garantir a essas pessoas
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condições mínimas de vida, inserção social, acesso à educação e opor-
tunidade de emprego. Ainda em 2003, a Comissão realizou discussão
sobre o estabelecimento de uma rede de proteção aos refugiados afri-
canos no Estado.

Em 2006, recebemos a líder indígena da comunidade Mapuche,
do Chile, Juana Calfunao Paillalef.Ameaçada de morte, torturada e per-
seguida, por sua luta e trabalho em defesa das comunidades indígenas
de seu país, ela teve sua casa atingida por uma bomba e se refugiou no
Brasil. A Comissão de Direitos Humanos se integrou a um movimento
para divulgar a causa dos mapuches. Anos antes, através do bispo emé-
rito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, a Comissão
havia recebido refugiados colombianos. Em parceria com a Arquidio-
cese de Mariana, os apoiou e acompanhou no Brasil, durante cerca de
oito anos, até que no primeiro semestre de 2009puderam retornar para
seu país, ainda que não para sua comunidade de origem, em Cacarica.

Em setembro de 2008, a 3ª Conferência Estadual de Direitos Hu-
manos, realizada na Assembleia Legislativa de Minas, tendo entre os
organizadores a Comissão de Direitos Humanos, aprovou como uma
de suas propostas a criação de um Centro de Apoio aos Refugiados Po-
líticos e Imigrantes, no âmbito do Estado, junto à Subsecretaria de Di-
reitos Humanos, conforme a Lei Federal 9.474, de 1997.

14. A pedagogia do livro

Para nós, a conscientização e o acesso à informação sempre foram
o melhor caminho no combate à violação dos direitos fundamentais.
Por isso, sempre tivemos a postura de incentivar a publicação de obras
que estivessem em consonância com esta diretriz, sobre os mais varia-
dos temas referentes aos direitos humanos. Foram muitos os livros lan-
çados na Comissão, sempre acompanhados de debates enriquecedores
e reflexões aprofundadas. Entre eles, destacamos algumas publicações
significativas.

O crime de tortura foi tema do livro lançado em 24 de novembro
de 2004, em Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos. A
obra "Da Tortura" é de autoria da professora universitária Flávia Ca-
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mello Teixeira. Já em 10 de dezembro de 2007, quando comemorava-se
o 592 aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de-
bate público no Plenário da Assembleia, foi feita a entrega solene do
chamado "Livro Negro do Terrorismo no Brasil". O livro foi entregue
pelo jornalista Lucas Figueiredo, que teve acesso à edição sigilosa pro-
duzida pelo Exército Brasileiro, intitulada Livro Negro do Terrorismo.
A obra contém arquivos secretos que tratam de tortura, morte e desa-
parecimento de 23 presos políticos e foi editada pela Assembleia e en-
tregue ao arquivo público mineiro.

Em 6 de julho de 2005, marcando os 15 anos de vigência do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA, foi lançado o livro "Manual
de Prática Jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente", de autoria
do juiz de Pedro Leopoldo, Geraldo Claret. O lançamento foi acompa-
nhado de debate, com a presença de cerca de 250 pessoas, entre juízes,
promotores, advogados, conselheiros tutelares e assistentes sociais.

A liberdade de imprensa e a regulamentação da profissão de jor-
nalista foram temas de outra Audiência Pública promovida pela Co-
missão, em 30 de junho de 2009, na qual foi lançado o livro "A Justiça
dos Lobos", do jornalista José Cleves. Na obra, ele narra a luta que tra-
vou para provar sua inocência, após ser acusado do assassinato de sua
esposa, em dezembro de 2000. José Cleves, que estava com a esposa na
hora do assassinato, era repórter policial e apontava falhas grotescas
no inquérito, afirmando que seu indiciamento seria uma retaliação, por-
que, na época, investigava a chamada "banda podre" da polícia mi-
neira. O caso chegou a ser discutido, por duas vezes, na Comissão de
Direitos Humanos. Somente depois de oito anos, José Cleves conseguiu
provar sua inocência, sendo absolvido em júri popular, em setembro
de 2008.

O episódio que ficou conhecido como o "Massacre de Ipatinga"
foi tema de dois livros lançados na Comissão de Direitos Humanos. Os
livros trataram de um conflito ocorrido em 1963, na cidade de Ipatinga,
no Vale do Aço, entre trabalhadores da Usiminas e policiais militares.
Os trabalhadores estavam em um clima de grande insatisfação quanto
a condições trabalho, de moradia, transporte e alimentação. Em 7 de
outubro de 1963, se aglomeraram em frente ao portão da empresa e se
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recusaram a trabalhar. Houve confronto e os policiais atiraram contra
os manifestantes. As balas perdidas mataram até mesmo uma criança
que estava a um quilômetro do local. O número oficial de mortos, di-
vulgado à época, era de oito pessoas, mas, desde então, há denúncias
de que outras mortes foram ocultadas.

Dois autores pesquisaram o episódio. Com o apoio da Comissão,
a historiadora Marilene Tuler lançou, em 2007, em Audiência Pública
na Assembleia Legislativa, o livro "Massacre de Ipatinga - Mitos e Ver-
dades", prefaciado por Leonardo Boff. Já em outubro de 2009 foi a vez
do jornalista Marcelo de Freitas lançar o livro "Não foi por acaso", em
reunião da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de nossa au-
toria foi aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa para que a
Usiminas apresente documentos que podem esclarecer o real número
de mortos. Entre eles, cópia da nota fiscal de compra de 32 caixões da
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em 8 de outubro de 1963.

O escritor e editor Sílvio Cerceau lançou vários livros na Comis-
são. Destaque para "Vitrine Humana", publicado em 2004 e que trata
do homossexualismo, e "Reino de Deus", editado em 2008. Já em junho
de 2009, foi lançado na Comissão o livro "Eu, vítima de assédio moral",
de Rosângela Morais Antunes.

Uma palavra final

Apresentamos neste texto uma síntese - ainda que incompleta -
de nossa ação na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Muita coisa ainda poderia ser relatada, diversos
episódios e novas reflexões ... Também não abordamos nossa ação le-
gislativa, pois, para tanto, seria necessária uma nova publicação. O que
devemos admitir, no entanto, é que, mesmo com o mais detalhado le-
vantamento jamais conseguiríamos traduzir em palavras o que viven-
ciamos dia a dia, em nossa missão de defender os que têm seus direitos
violados. Por trás de caso, uma lágrima, uma história de vida, dor, gente
de carne, osso e espírito.

Se não conseguimos relatar com fidelidade o que está muito mais
no campo do subjetivo, do emocional, do que na objetividade, podemos

115



Durval Ângelo Andrade (Org)

pelo menos inferir uma evidente conclusão: crescem, a cada dia, as vio-
lações dos direitos humanos e os mais pobres são sempre os mais vul-
neráveis. Também se banaliza, cada vez mais, uma visão excludente,
que cria uma cultura do silêncio em relação à dor da chamada "massa
sobrante". Como diz o poeta, "a dor da gente não sai no jornal". E po-
demos dizer mais: não sai no jornal, não entra nos processos e nem nas
decisões do judiciário; não é prioridade na maioria das decisões políti-
cas; raramente conta nos textos das leis.

Hannah Arendt usa uma metáfora socrática do "vento" para com-
preender a atividade de pensar: "Os ventos são eles mesmos invisíveis,
mas o que eles fazem mostra-se a nós e, de certa maneira, sentimos
quando eles se aproximam". Em uma de suas obras, ela se interroga,
ao relacionar o mal e a atividade de pensar:

É possível praticar o mal - não só os pecados da omis-
são, mas os pecados da perpetração - na ausência, não
meramente dos "motivos vis" (como diz a lei). mas de
quaisquer motivos, qualquer estímulo particular de inte-
resse ou volição. A maldade, não importa como a defi-
namos, esse estar "determinado a ser um vilão", não é
uma condição necessária para fazer o mal? A nossa ca-
pacidade de julgar, de distinguir o certo do errado, o
belo do feio, depende de nossa faculdade de pensa-
mento? A incapacidade de pensar coincide com um fra-
casso desastroso do que comumente chamamos de
consciência? A questão que se impunha era: será que a
atividade de pensar como tal, o hábito de examinar e re-
fletir sobre tudo o que vem a acontecer, sem levar em
conta o conteúdo específico e totalmente independente
dos resultados, será que essa atividade pode ser de tal
natureza que "condiciona" os homens contra fazer o
mal? (ARENDT, 2004, p. 227-228).

"Impedir catástrofes" como as que assistimos atingir os direitos
fundamentais dos pobres. Este é, para nós, o grande desafio do ato de
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pensar e tomar decisões em favor do bem. Enfrentar este "vento" do
pensamento toma-se, hoje, necessário e urgente. Não se esconder da
tempestade. Usá-la para mudar de rota, encontrar novas e melhores ter-
ras e construir uma sociedade mais justa e humana; na qual os direitos
humanos não mais sejam meras palavras ao vento que se perdem ao
longe, depois da eleição.
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A vida como ela é (a missão)
Henrique Leal]

Assessorar Deputado era só o que me faltava, podem ter certeza.
Até Gerente de Hotel já fui (e gostei muito, até). Mas esta história de
contar histórias acaba viciando ... E também fica melhor no currículo
"escritor" do que "jornalista", quando jornalistas os havia ... Digo isto
porque, na condição de Assessor Parlamentar do Deputado Estadual
Durval Ângelo, acabei (melhor dizendo, comecei) como um dos respon-
sáveis pelo Atendimento na equipe de Direitos Humanos do Gabinete;
vale lembrar que o referido Deputado é o presidente da Comissão de
OH da ALMG. Daí o tíhdo desta apresentação, parafraseando o mestre
Nelson Rodrigues, de quem tive a honra de ser personagem, em mon-
tagem histórica de "O Beijo no Asfalto", lá nos idos anos 1970, em Juiz
de Fora, leia-se Grupo Divulgação.

E título melhor para estas bem traçadas linhas, podem crer, não
há. Como o próprio atendimento em si já daria um livro, optei por apre-
sentar, em cinco pequenos episódios, um pouco das emoções que nor-
teiam nosso trabalho, recheado de dramas, lágrimas, sonhos, desespero
e (poucas) alegrias. E o prazer, quando se consegue desembargar os
nós, é imenso. E paga qualquer dissabor que, porvenhlra, os houver.

Sei que estou em boa companhia, neste "Da mais valia dos Des-
validos", não só do deputado Durval, como também do professor Vir-
gílio de Mattos, diletíssimo companheiro de todas as horas, que um dia
me indicou ao cargo de Diretor de Intersetorialidade dos Direitos Hu-
manos de Minas Gerais, no qual tive o privilégio de travar os primeiros
contatos profissionais na área, ainda que a preocupação com o tema
seja mais antiga, desde a época de minha lide como Editor da UNA Edi-
toria, de saudosa memória. Na ocasião, publiquei alguns títulos que
hoje, vejo, já denotavam o caminho do social. Aliás, existe outro cami-
nho que não este?

Sem mais delongas, boa leitura a todos. E que os desvalidos do

1 -Henrique Leal é ex-jornalista e escritor.
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título estejam cada dia mais em extinção. É o que todos desejamos.

**********

Os ossos do ofício (Marinete)

Nunca conheci Marinete pessoalmente, ao contrário da maioria
dos casos que chegam à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Nosso contato, entretanto, é peculiar, in-
tenso e semanal, não fosse ela protagonista de um dos mais escabrosos
casos que se tem notícia aqui em nosso gabinete.

Caso este, aliás, que se arrasta há anos: como todo drama tem um
começo, o dela teve início há cerca de 10 anos, em uma cidade do inte-
rior de Minas, quando um médico chegou em seu leito, na maternidade,
e lhe disse que seu filho havia nascido morto. O que poderia ser mais
um, entre tantos casos parecidos, que pululam em nossas estatísticas
de saúde pública, não foi bem assim. Acontece que um ou dois dias
antes do parto, Marinete havia feito mais um ultrassom, e o médico lhe
garantiu que estava htdo bem com a criança, batimentos cardíacos per-
feitos, posição correta, etc. Então, como alguém, agora, vem lhe dizer
que a criança já estava morta, há dias, em seu ventre? Sim, foi assim
que a notícia lhe foi dada.

A 'uia-crucis de Marinete teve aí seu início: como provar que houve
troca de bebês em maternidade tão movimentada? Se é que houve, real-
mente, troca de bebês? De quem seria a culpa?

Desde então, Marinete só tem um intuito na vida, qual seja escla-
recer a questão. Promotores, juízes, deputados, o que fazer? Ano após
ano, lágrima após lágrima, ela consegue, pelo menos, exumar os restos
mortais da criança. E para o seu espanto - e nosso, aqui no gabinete-
estes lhe são enviados, dentro de um pequeno envelope, com um recibo,
em anexo, de "entrega de cadáver". O que se sabe é que, em alguns
casos, o procedimento é exatamente este, ou seja, os restos mortais dos
chamados ~'indigentes" são enviados aos parentes, após um número
variável de anos.

Mas ela não se conforma. E luta na justiça por um exame de DNA
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naquilo a que se convencionou chamar de restos mortais do natimorto.
Ou o mesmo exame em todas as crianças nascidas na referida materni-
dade naquele fatídico dia. Os dois caminhos, entretanto, podem ser pe-
rigosos e talvez inconclusivos: nem sempre o resultado, após tantos
anos, é 100% conclusivo, e, na hipótese dela comprovar que seu filho
está sob cuidados de outra família, como convencer os pais da criança
a "devolver" o filho?

Sejaqual for o resultado de sua incansável busca, Marinete nunca
mais foi a mesma. Se vivo estiver, o direito sagrado de mãe de acompa-
nhar o crescimento de seu fmto lhe foi negado de fato. Sim, ela continua
casada e tem outros filhos. Mas a felicidade, com certeza, passa ao largo
de seu magoado coração.

**********

Seu Quim Quim

Atendimento de Direitos Humanos inclui dissabores, vitórias e
verdadeiros espantos: pede-se tudo a um deputado, como se ele fosse
a salvação da Pátria ou o elixir para todos os males do mundo. Até re-
verter decisão de perícia de INSS! Como se não fosse crime, previsto
em lei específica, a simples tentativa! Mas alguns personagens, entre-
tanto, querem - ou pedem - pouco, ao contrário da maioria

Com seu Quim Quim foi bem assim: chegou humilde, cabisbaixo,
lá pelos idos dos 50 e poucos (gente sofrida, aparentando mais); contou
que era charreteiro aposentado, que foi atropelado por um louco e ficou
com sequelas; mas que não estava ali por isto; que no bairro onde mora
tem uma oficina nas imediações; como gosta muito de carro, foi dar
uma olhada nos "possantes" que tanto lhe chamavam a atenção; e cha-
mou-lhe a atenção um par de pneus daqueles cromados, bonitões, úl-
timo tipo, verdadeiros top de linha, "melões" de desejo de qualquer
voyeur. Seu Quim Quim, tal qual elogiando a mulher do vizinho, fez o
galanteio e tascou o elogio: que pneus bonitos!

Bastou: descobriu-se, posteriormente, que a oficina era desman-
che de quadrilha que roubava automóveis; um bandido de plantão, ao
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ouvir o comentário de seu Quim Quim, pensou, aí tem um bobo, um
desavisado, verdadeiro exemplo de hora errada, lugar errado; chega a
polícia, mais cedo ou mais tarde, a polícia sempre chega; quando a po-
lícia chegou, o tal sujeito, talvez no afã de se safar, literalmente, da
"roubada", declinou o nome de Seu Quim Quim como membro da qua-
drilha (como quem diz: "até vou, mas um monte de gente vai junto co-
migo", verdadeiro se dar mal coletivo).

Podem até pensar: como saber se Seu Quim Quim era ou não ino-
cente? A questão talvez fique menor, com o que vem a seguir. É fácil
imaginar a cena: a polícia invade a casa de seu Quim Quim, que não
sabe da necessidade legal de obtenção de mandado para tal; revira
tudo, quebra algumas coisas - sempre quebram -, fazem ameaças. De
um jeito que só a polícia sabe fazer, quando quer intimidar, demonstrar
poder, humilhar. E seu Quim Quim chora.

A história para mais ou menos por aí: Seu Quim Quim foilibe-
rado pouco depois, descobriu-se ter sido um "mal-entendido" toda a
situação, ele não apanhou, não teve que fazer exame de corpo de delito,
não quis sequer ir à Corregedoria da Polícia dar parte da tmculência
dos policiais, que invadiram sua casa, sem nenhuma razão mais apa-
rente.

Então, o que o traz até nós, Seu Quim Quim?
Acontece que Du1cineiaestava em casa. Vamos às apresentações,

ainda que no final da história: tal qual a musa de dom Quixote, Dulci-
neia é casada com seu Quim Quim por toda uma vida. Ou quase, coisa
de 30 anos ou mais. E é ainda uma paixão só, de levar flores, café na
cama, olhar para sua cara e dizer: que mulher mais linda que é a minha!
Mesmo já tendo netos, filhos mais que crescidos, uma aposentadoria
do governo que traz o mínimo necessário; nenhum tipo de amargura,
fmstração ou mágoa.

E o que isto tem a ver, Seu Quim Quim? Acontece que os policiais
abriram as gavetas de Du1cineia, remexeram em suas peças íntimas, e
as deixaram jogadas no meio da cama. Pode tudo, menos mexer com
Du1cineia.E tocar em suas peças íntimas, quer crime maior?

Seu Quim Quim foi embora e estupefatos ficamos com a sensação
de que sentimentos profundos ainda existem. Ainda existe paixão, res-
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peito, amizade. O homem pode vilipendiar o próximo, humilhar, exer-
cer o pseudopoder que pensa que tem. Mas tudo tem que ter um limite.
Menos a paixão de Quim Quim por Du1cineia.

Moral da história (toda história tem que ter uma?): cada homem
tem a Dulcineia que merece, seu Quim Quim.

E o que é do homem, o bicho não come.

**********

Dona Noé

A vida de dona Noé daria um filme de Costa-Gavras: há quem
afirme, ela inclusive, ter sido estuprada por agentes da ditadura militar,
sem falar que pegou o marido na cama com outro homem (dona Noé é
homofóbica ao extremo) e que ouve vozes aos borbotões (há quem
afirme ser a esquizofrenia várias almas em um só corpo; se a moda da
reforma agrária no além, pegar, vai ficar muito mais difícil viver, con-
corda comigo?).

Dona Noé tem um chip na ponta do dedo "fura-bolo" esquerdo;
explicito bem o local, porque ela já teve o mesmo chip na cabeça, creio
eu do mesmo lado (será que dona Noé tem problema com os destros?).
Ela não se chama dona Noé, é claro, e é figura bastante conhecida na
rede dos Direitos Humanos de Minas Gerais (até do Brasil, a danada
viaja pra cima, pra baixo e pros lados; é inteiradíssima no que acontece
em todo o mundo). E é um encanto de pessoa, notadamente quando o
chip está desligado.

Adoro provocá-la, admito: meia-idade, até bonitona, sempre
mando ela arrumar um namorado que tudo pode melhorar. Ela ri, e me
confessa que o último, um office-boy desavisado, ficou paralisado, em
plena Rua Halfeld (êpa, confessei o nome da cidade), quando ela co-
meçou a contar o que o chip andava a falar. Ou a desconfiar. Na ver-
dade, quem colocou o chip em dona Noé foi o governo estadunidense,
antes da era Bush (será que desde o governo Reagan? Ou Nixon? Pen-
sando bem, aquele país a norte do México não anda bem de governos
há muito tempo). Aí pensei, ou ela também pensou: pode ser hldo culpa
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da CIA. E ela acha que a KGB também está envolvida. E que pelo menos
uns 10% da humanidade também é chipada. Só que não conta. O
mesmo percentual, inclusive, que admite-se ser a população gay mun-
dial. Fora os que nunca saíram do armário, o que deve chegar há 1/4 da
população do globo. Bem, é melhor não irritar dona Noé com minhas
elocubrações acerca do pink money.

Não é fácil, evidentemente, conviver com uma pessoa como dona
Noé, que descobriu ter sido vizinha de toda a minha família desde a
mais tenra idade, que tal? Eu, também nascido nas imediações do Pa-
raibuna (como diria Fernando Gabeira, parodiando Murilo Mendes,
"feliz é o Paraibuna que só passa por Juiz de Fora"; sempre odiei o
chiste dos meus conterrâneos; infeliz é quem nunca passou e ficou em
Juiz de Fora, pelo menos até sair correndo dela rsrsrs).

Aí o chip de dona Noé a obriga, semanalmente, a ligar para o Ga-
binete e ficar de 15 a 20 minutos ao telefone. Ela não tem exatamente
um vida fácil, mas vive não só da aposentadoria (quero crer ter sido
por invalidez), como também de imóveis que o ex-marido (o que era
total-flex, pego na cama com o vizinho) ou alguém da família deixou
para ela. Ela administra os imóveis, creio que com a ajuda de alguém
da família. Se filhos tem, não os sei e se os tem não comparecem devi-
damente. Portanto, é tudo com ela: compras de supermercado, leitura
de jornais, limpeza da casa (ela até veste-se com certo esmero). E, prin-
cipalmente, brigar com advogados e inquilinos que abusam do fato dela
ser monitorada por "entidade superior". Que tanto pode ser a CIA
quanto a KGB. Ou o governo Barack Obama, que já mandou recado.

Dona Noé é uma figura, e tem razão em muitas coisas: é muito
privilégio para poucos em detrimento de tantos; há desigualdade febril
e felicidade só para quem sabe cuidar dela. É impossível ser feliz sozi-
nho? Talvez. Mas tem gente que não sabe o que é um momento feliz. E
isto deve ser muito triste. Com ou sem chip no dedo.

Conviver com dona Noé é um imenso desafio. É conviver com as
diferenças, cara a cara. Dia a dia. Semana a semana. Sei que, após seu
próprio dilúvio, não vai colocar espécies em uma arca e se mudar para
o espaço. Ou talvez o faça. Vai saber?

Quem sabe, assim, dona Noé possa, um dia, ser feliz. E que tenha
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a certeza de que, a cada vez que nos liga, queira dizer: não vou desistir
jamais.

Um dia ainda descubro quem colocou um chip no dedo de dona
Noé. E vou ter uma conversinha bem séria com ele. Ou ela, e se da Vina
for mesmo "assim" com Maria Magdalena?

**********

Seu Matias (a balança)

Fazer justiça não é tarefa das mais fáceis. Quase sempre, é neces-
sário um distanciamento sobrenatural - mistura de frio, ignorância e
racionalidade - que ultrapassa qualquer sentido de emoção.

Seu Matias é um personagem de novela de Glória Magadan (se é
que alguém ainda se lembra da percussora das telenovelas brasileiras,
mestra de Janete Clair).

Senão, vejamos: há lI, 12 anos, ele "perdeu" um filho na mater-
nidade. Melhor dizendo: acharam o filho dele (nas palavras dele) e o
levaram para casa, sem a sua autorização. Ele sabe onde está a criança,
com quem mora, um adolescente de 11 anos.

Como tudo aconteceu: a mãe do menino não quis saber dele, ao
nascer nem nunca. Já estava separada de Matias, e pouco se importou
com a nova cria (nas palavras dele). E ninguém perguntou a Matias se
ele queria levar o rebento para casa.

A história seria um bom melodrama folhetinesco não fosse o trá-
gico: anos antes (ele não sabe precisar bem; uns 3, talvez mais), caiu do
caminhão de lixo e ficou sequelado. Pode-se pensar, então: tudo aconte-
ceu no hospital/maternidade porque Seu Matias não tinha o devido co-
nhecimento/envolvimento/responsabilidade com a questão, por ser
pessoa inimputável, por assim dizer, afastada do trabalho por invalidez.

Mas sempre tem um porém: seu Matias quer o filho de volta para
que o irmão dele, um ano mais velho, tenha família, irmão este criado,
desde sempre, por Seu Matias (se criou um, pode criar outro; a proge-
nitora de ambos é a mesma, desaparecida, há tempos, da história; cer-
tamente perdeu o prêmio de Mãe do Ano).
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Acabou? Não exatamente. Anos atrás, Seu Matias já quis reaver
o filho "perdido" e constituiu um advogado. Evaticinou: "se não resol-
ver o caso, lhe processo". Não deu outra: Seu Matias tascou um pro-
cesso no rábula de plantão e o caso está parado na OAB.

No vai da valsa: ele não desiste, vai constituir novo advogado na
Defensoria Pública e correr atrás de seus direitos. No que Seu Matias
tem todo o direito, inclusive. Mas fiquei a pensar: e o outro lado da his-
tória?

Seu Matias me garante que o filho "perdido" é muito bem tra-
tado, por uma boa família, que há 11 anos tem naquele menino um ente
querido. Seria justo privá-lo da convivência com a ~amília q~e el~ t~m
por família para restituir um direito de outrem? Ate onde Vaio dIreIto
de quem julga? Certo é que alguns juíz;s desembargam se a~~ando
Deus. Melhor dizendo: não acham, eles tem certeza! Mas certo e, Idem,
que a sensatez, inteligência, perspicácia e humildade (este últin:o .item
anda em falta no mercado, ultimamente ...) fazem parte do cardapIo de
muito legislador.

Acho que não gostaria de ser juiz, não. Acho não, tenho certeza.

**********

Dona Rubi - (23/4/2009)

O outono, por vezes, nos reserva surpresas. Além do deslumbre
das manhãs (somente comparadas às manhãs de setembro), nos traz
dona Rubi, em cujo documento retirado de um saco plástico, apresen-
tava-se como sendo catadora de papel. Perguntei: então a senhora tra-
balha catando papel? Ela com o maior orgulho, me responde: sou
especialista em reciclagem de lixo. Um luxo só, dona Rubi. _ . ,.

{Evidentemente, todos os nomes aqui apresentados sao fictIClOS;
mas os mais afoitos, se estranharem tal alcunha, podem ter certeza que
eu mesmo tenho tia de nome Rubi, cujo apelido ...bem, aí já é querer de-
mais}.

Abordar uma pessoa como dona Rubi não é tarefa das mais fáceis,
creiam-me: o ritmo é outro, o raciocínio tergiversa - ainda que seja

125



------------------------e_------------------------
•

Durval Ângelo Andrade (Org)

capaz de pragmatismo absoluto em direção ao que deseja - e o sofri-
mento é estampado na cara. Ela teve 16 filhos, somente um morto.
Ainda trabalha, deve estar com seus 70 e poucos anos. A uma pessoa
como dona Rubi, é dispensável falar em aposentadoria (mas confiden-
ciou-me que o "finado" marido Cerqueira recebe um salário-mínimo,
que só fica para ele; eles foram casados por 29 anos, todos os filhos são
do mesmo matrimônio, e os olhinhos de dona Rubi ainda brilham
quando fala no "finado". Mas completa, furiosa: aquilo sempre foi um
traste! Um mulherengo!).

Conquistada sua confiança e certa simpatia (somente "certa":
agentes de Direitos Humanos não podem se envolver em demasia com
as fontes, o que não é bom para a sua própria psiquê), direto ao ponto:
o que a traz aqui, dona Rubi?

A história é basicamente a mesma de centenas de outros casos
que, infelizmente, pululam no gabinete da Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais: o filho Tobias, "en-
volvido em más companhias, ele sempre foi um bom garoto, doutor"
(mãe é sempre mãe, creiam-me; o instinto matemo realmente existe),
segurou uma faca para um amigo que, por infeliz coincidência, estava
a assaltar alguém. Foram presos, e Tobias pegou a bagatela de 18 anos
de xilindró (certos juízes ainda não acreditam no Direito Penal mínimo
e são adeptos da máxima quanto mais cadeias, melhor, diminui a violência ...
sic).

Só que Tobias tem bom comportamento, carta de elogios do dire-
tor da penitenciária (coisa rara de se ver), e o que é melhor: dona Rubi
porta uma documento onde se lê (não ela, que mal sabe escrever o
nome) "regime semiaberto, a partir de 30/3/2009".

Quando confirmei o que estava escrito - e que em algum canto
do cérebro, memória ou coração de dona Rubi ecoava no subconsciente
- ela n~o se conteve de alegria e foi às lágrimas.

Ebom ver alguém chorar de alegria na nossa frente, só para variar
um pouco. E as lágrimas daquela especialista em reciclagem de lixo,
que tão bem educou os 15 filhos - menos um, que andou em más com-
panhias, segurou a faca no lugar errado, na hora errada, etc - lavou
nossa alma em dia belo de outono.
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o Meio Ambiente como um direito
fundamental: estudo de casos da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas gerais

Pedro Custam Comes A1ldrade I

Pensar globalmente, agir localmente

Em 1992,Sevem Suzuki, uma jovem de 12 anos de idade, calou o
mundo ao se pronunciar perante os delegados da Conferência das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Ja-
neiro (ECO-92). Em suas palavras, ela disse: "estou aqui para jalar el/I
nome das gerações que estão por vir", "sou apenas uma criança, mas sei que
esses problemas atingem a todos nós e deveríamos agir C011l0 se jôssemos U/1l

único mundo, rumo a um único objetivo" e "não esqueçam o motivo de estarem
assistindo a estas conjerências e para quem vocês estão jazendo isso, vejam-nos
como seus próprios filhos, vocês estão decidindo em que tipo de mundo nós ire-
mos crescer". Ao final desta Conferência, os Estados reconheceram na
Declaração do Rio:

"Os seres humanos estão no centro das preocupações
com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma
vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza"
e "O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de
modo a permitir que sejam atendidas equitativamente
as necessidades de desenvolvimento e de meio am-
biente das gerações presentes e futuras".

1 • Bacharelando pela Faculdade de Direito Milton Campos. Membro do NESCI, Núcleo de Estudos em So-
lução de Controvérsias Internacionais. Membro do corpo editorial da Revista Acadêmica da Faculdade

de Direito Milton Campos.
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Estes princípios reproduzem aqueles mesmos reconhecidos vinte
anos anteriormente, na Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Hu-
mano, de 1972, que afirma em seu artigo primeiro que:

o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igual-
dade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em
um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar
uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene
da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente,
para as gerações presentes e futuras.

A Carta Mundial da Natureza, adotada no âmbito da Assembleia
Geral das Nações Unidas 10 anos posteriores à Declaração de Esto-
colmo2

, reconhece uma visão muito mais biocêntrica do meio ambiente,
ao dispor que lia humanidade faz parte da natureza", lia civilização possui
suas raízes na natureza, e esta moldou a cultura humana e influenciou todas
as suas conquistas artísticas e científicas 11 e que "toda forma de vida é única,
devendo ser respeitada independente de seu valor para o homem ". Visão esta
que foi ainda mais ampliada pela Carta da Terra de 2000, adotada no
âmbito da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) em 20033, que não somente reconhece o Planeta
Terra como um grande organismo vivo, mas também reafirma o direito
do ser humano a um meio ambiente harmônico e sadio, ao enfatizar a
importância de se:

Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é
condicionada pelas necessidades das gerações futuras"
e de "Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à se-

2 - World Charter for Nature, 28 de outubro de 1982, UN Doc AlRES/37n.
3 - Em sua Resolução adotada no relatório da Comissão 111, na 20~ reunião do plenário, de 16 de outubro

de 2003, na qual considera que "a comunidade internacional tem na Carta da Terra um instrumento que
contém princlpios fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacifica"
e reconhece que "a Carta da Terra é uma importante referência ética para o desenvolvimento sustentá-
vel", entendendo "seus princípios éticos, seus objetivos e seu conteúdo como uma expressão que coin-
cide com a visão da UNESCO para sua estratégia de médio prazo para 2002-2007"
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gurança alimentar, aos solos não contaminados, ao
abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos na-
cionais e internacionais demandados.

o princípio do direito fundamental ao meio ambiente também já
havia sido reconhecido antes da ECO-92 na Declaração de Haia sobre
o Meio Ambiente, de 1989, que foi assinada pelo Brasil, e que reconhe-
ceu "0 direito a viver com dignidade em um ambiellte global viável, e o conse-
quente dever da comunidade de Ilações para com as presentes efuturas gerações
de fazer todo o possível para preservar a qualidade do meio ambien te".

Estas declarações, ainda que ausentes de força cogente, sendo
classificadas como normas de soft laIO, servem como exemplos do prin-
cípio da indivisibilidade dos direitos humanos, e o entendimento global
de que não é mais possível hoje se dissociar o direito ao meio ambiente
da proteção da dignidade da pessoa humana4• Em muitos instrumentos
internacionais de proteção do meio ambiente percebem-se cláusulas de
amparo aos direitos humanos. Paralelamente, há uma crescente preo-
cupação com o direito ao meio ambiente sadio em diversos mecanismos
internacionais de defesa dos direitos humanos5. Em um mundo no qual
o alto Índice populacional e de aumento demográfico, aliado à crescente
urbanização e inchamento das grandes metrópoles, promove padrões
insustentáveis de produção e consumo, a proteção do meio ambiente

4 - Expressa o artigo 25 da Declaração do Rio: "A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são in-
terdependentes e indivisíveis."

5 - Exemplos de tratados internacionais de direitos humanos que tratam expressamente do direito ao meio
ambiente são a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 (art. 24) e o Protocolo de San
Salvador. ou Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1988 (art. 11). Ou até mesmo, no ãmbito do Direito Internacio-
nal Humanitário, a Convenção da ONU sobre a Proibição da Utilização de Técnicas de Modificação do
Ambiente para Fins Militares ou Quaisquer Outros Fins Hostis. inclusive os artigos 35(3) e 55 do Protocolo
Adicional I, de 1977, às Convenções de Genebra de 1949. Neste sentido, a Declaração do Rio afirma: "A
guerra é, por definição. prejudicial ao desenvolvimento sustentável. Os Estados irão, por conseguinte,
respeitar o direito internacional aplicável à proteção do meio ambiente em tempos de conflitos armados".
Também, em relação aos refugiados, há discussões sobre a proteção dos chamados "refugiados .am-
bientais" vítimas não de conflitos armados, mas de catástrofes naturais, algo que foi reconhecido pela
recente éonvenção para a Proteção e Assistência de Deslocados Internos na África de outubro de 2009,
adotada pelos países da União Africana e já assinada por 17 Estados.
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torna-se um imperativo, a fim de impedir que as gerações futuras so-
fram da fome, das catástrofes naturais, da poluição dos ecossistemas,
das mudanças climáticas e do esgotamento dos recursos naturais não-
r~nováveis. A própria sobrevivência humana nesta terra, de maneira
dI~a, assegurados os padrões mínimos de existência, depende de uma
maIor proteção do direito ao meio ambiente.

Especialmente em uma era globalizada, o meio ambiente deve ser
visto em uma perspectiva ampla e complexa, pois não possui fronteiras
e.afeta a todos. A~émdisto, a proteção do meio ambiente carrega con-
s:go a.defesa de.dI,versos outros direitos conexos, sendo quase a exten-
sao dIreta do dIreIto a um padrão de vida digno, o direito à saúde, à
s:guran5~ ali~~ntar, ao ~esenvolvimento, à propriedade, à participa-
çao polItIca, a mformaçao, dentre outros, como será tratado mais à
frente.

Mas, como dizia o grande ambientalista René Dubos6, é preciso
pensar globalmente, mas agir localmente. Abordaremos, desta maneira,
ao longo deste artigo alguns casos deparados pela Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Lepislativa de Minas Gerais, presidida pelo
Deputado Estadual Durval Angelo Andrade, na tentativa de demons-
trar exemplos concretos da atual realidade de violações do meio am-
biente _sadio no. E~tado e as ações tomadas pela Comissão para a
proteçao deste dIreIto, que possui uma intrínseca e forte relação com a
defesa dos direitos humanos como um todo.

A perspectiva destes direitos criados nas últimas décadas os di-
~ei~osd~fus?s, ~rga ~/~nes, ou de terceira geraçã07, também pro~õe, em
ul~I~a mstancla, VIsoes extremamente inovadoras da teoria jurídica
classlca, revendo conceitos tradicionais como a soberania dos Estados
e a p.ró,f'ria titularidade. de direitos. De fato, percebe-se o surgimento
no DIreIto de novas teonas acerca do que se denomina de Estado Cons-

6 - 1901-1982, um dos precursores do movimento ambientalista, consultor da ONU para a Conferência de
Estocolmo de 1972, e autor dos livros Um animal tão humano e Uma terra somente,

7. A tipifica,ção de d~reitos de primeira, segunda e terceira geração, que será retomada diversas vezes
neste artigo, fOI Criada pelo sociólogo Thomas Humphrey Marshall, em sua obra Citizenship and social
cla~s ~nd other essays, mas se popularizou na cultura jurídica brasileira principalmente devido à in-
fluenCIa de Norberto Bobbio e seu lívro A era dos direitos,
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titucional Ecológico como, por exemplo, o conceito de justiça interge-
racional. Trata-se do entendimento de que não pode existir um Estado
Democrático de Direito sem a devida garantia do direito ao meio am-
biente, e da necessidade de se proteger os direitos não somente das ge-
rações presentes, mas também das gerações futuras. O que de fato, à
primeira vista, é algo que questiona a ideia tradicional de direitos e de-
veres, pois como seria possível proteger o direito de pessoas que sequer
chegaram a existir?8

Esta nova concepção também é denominada por muitos teóricos
do Direito Ambiental de biocentrismo, ou centralização da vida. Trata-
se não somente de proteger o indivíduo, como um ser determinado e
constituído, mas sim de proteger a vida de modo amplo e difus09

• O
filósofoHans Jonas buscou explicar tal ideia de direitos intergeracionais
reformulando o imperativo categórico de Kant por: "age de ta/maneira
que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanêllcia de uma vida
humana autêntica", ou "não ponhas em perigo a continuidade indefinida da
humanidade na Terra"lO.

8 • A titulo ilustrativo. essa visão é inovadora, mas talvez não seja necessariamente nova, uma vez que
lendo a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1793, escrita em um contexto de proteção
de direitos individuais de primeira geração, já podemos encontrar em seu art. 28 a estipulação de um
direito de certa modo intergeracional, ao declarar que: "uma geração não pode sujeitar às suas leis as
gerações futuras ",

9 - Hoje existem muitos exemplos interessantes da concepção filosófica biocentrista, como a Teoria de
Gaia, de James Lovelock, que propõe que a Terra deveria ser considerada um grande organismo vivo,
Outros exemplos recentes, influenciados pela cultura indigena latino-americana, e cujo surgimento le-
vantou diversos debates jurídicos e filosóficos, estão na recente Constituição do Equador de 2008, que
diz no seu preâmbulo: "Celebrando a natureza, a Pacha Mama, da qual somos parte e que é vital para
nossa existência" ou no art. 71: "A natureza, ou Pacha Mama, onde se reproduz e realiza a vida, tem
direito a que se respeitem integralmente sua existência, manutenção e regeneração dos seus ciclos
vitais, estrutura, funções e processos evolutivos", E ainda, no preâmbulo da recente Constituição da
Bolívia de 2009, que diz: "Cumprindo o mandato de nossos povos, com a fortaleza de nossa Pacha-
mama e graças a Deus, refundamos a Bolívia". São exemplos importantes. que contribuem para uma

_ visão de mundo pluralista e multicultural - ao contrário das concepções jusfilosóficas ocidentais e et-
nocêntricas, que fracassaram em dar uma resposta à degradação ambiental - principalmente em um
mundo que demanda urgentemente a construção de novos valores capazes de criar soluções para pro-
blemas que a tecnologia somente não foi capaz de solucionar, como já foi trabalhado pelo teórico
Garret Hardin em sua teoria sobre a Tragédia dos Comuns,

10. Hans Jonas, filósofo alemão, autor dos livros O princípio vida e O principio responsabilidade.
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o direito ao meio ambiente inserido no marco da
proteção g~obal dos direitos humanos: um paralelo
com as açoes da Comissão de Direitos Humanos

. Inde~endente de sua controvérsia ou complexidade, a importân-
CIada qualIdade do meio ambiente para a proteção do bem-estar e da
saú.de.humana é h?je. r~conhecida como um direito fundamental pela
maIO.nadas ConshtUlçoes do mundo, dentre elas a brasileira, que de-
termma que:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e pre-
servá-lo para as presentes e futuras gerações.

Dispositivo este reproduzido na Constituição do Estado de Minas
Gerais:

Art. 214 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à
coletividade é imposto o dever de defendê-lo e con-
servá-Ia para as gerações presentes e futuras.

. ~ proteção do meio ambiente é, portanto, um dever de todos, que
s: Impoe ao Estado e ~ toda a coletividade. Trata-se de uma obrigação
~Ifus~, e.rga omnes. ,,?-lemdisto, determina o S2º do art. 5º da CF/88 que
Os dIreItos e garantIas expressos nesta Constituição não excluem outros de-
correntes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna-
~ionais e~ll que a República Federativa do Brasil seja parte". Em âmbito
mter.nacIOnal, p~r sua vez, podem-se encontrar diversas convenções
me~Iante ~s qUaISo Estado brasileiro se comprometeu à proteção do
melO ambIente e da sadia qualidade de vida. Enfatizando que, con-
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forme os parágrafos 2º e 3º do art. Sº da Constituição, estes tratados de
direitos humanos possuem força de normas constitucionais - ou, ao
menos, um caráter de supralegalidade, segundo entendimento do Su-
premo Tribunal Federal.ll

Na seara dos direitos comumente denominados de primeira ge-
ração, os direitos individuais civis e políticos, o Pacto IntemaCÍOIwl sobre
Direitos Civis e Políticos de 1966, incorporado no Brasil pelo Decreto n°
592 de 6 de julho de 1992, reconhece diversos direitos conexos ao direito
a um meio ambiente sadio, como, dentre outros, o direito à vida (art.
6.1), a proibição de tratamento cruel ou desumano (art. 7), o direito de
ter quaisquer violações a seus direitos individuais apreciadas pelos ór-
gãos jurisdicionais do Estado (art. 14), o direito de não poder ser sub-
metido a ingerências ilegais em sua vida privada ou domicílio (art. 17)
e o direito à informação (art. 19).

Destes direitos, o mais importante é certamente o direito à vida,
corolário básico da proteção ambiental. Entretanto, a maioria dos direi-
tos de primeira geração fundamenta os denominados direitos procedi-
mentais ao meio ambiente, quais sejam: o direito individual de ter
acesso a informações relativas ao meio ambiente, o direito de partici-
pação em decisões que possam afetar o meio ambiente e o direito de
apreciação pelos órgãos judiciais competentes das violações ao meio
ambiente.

Em questões ambientais, o direito à informação da população é
um direito conexo extremamente importante e que deve ser garantido
pelos Estados, uma vez que o meio ambiente é um patrimônio comum
da humanidade, os problemas ambientais afetam a todos. Já define o
artigo 10 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 que:

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é as-
segurar a participação, no nível apropriado, de todos os
cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo

11 - A nosso ver, é mais correto o entendimento que qualifica como constitucionais as normas provenientes
de tratados internacionais de direitos humanos, conforme o voto do Ministro do STF, Celso de Mello,
no paradigmático Recurso Extraordinário 466.343-1 SP, sobre a aplicação do Pacto de San José de
Costa Rica à proibição da prisão civil de depositário infiel.
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terá acesso adequado às informações relativas ao meio
ambiente de que disponham as autoridades públicas, in-
clusive informações acerca de materiais e atividades pe-
rigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à dis-
posição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo
a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no
que se refere à compensação e reparação de danos.

. . A sociedade civil organizada e os cidadãos em geral possuem o
dIreIto de ter acesso nos órgãos públicos a informações relativas ao
meio ambiente, uma vez que se trata de um tema de interesse de todos
devendo qualquer tentativa de restringir esse acesso ser considerad~
~m~ :iolação do direito à informação, podendo inclusive ser impetrado
JudlClalmente um habeas data a fim de se buscar as informações devidas.

Nas ações da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia é
possível perceber o incentivo ao direito de participação da sociedade
civil em questões relativas à proteção do meio ambiente. Em 2007 ha-
viam sido abertos dois Projetos de Lei sobre o Parque Estadual da Serra
do Rola-Moça, o de número 124/07 e o 134/07. Em 2008, após o recebi-
mento de um abaixo-assinado e de denúncias sobre violações na área
d? pa~que, foi con.v0cada pela Comissão uma Audiência Pública para
dIscutIr os respectIvos projetos de lei. Ao final da Audiência a Comis-
são também efetuou um pedido formal para o Presidente da Assem-
ble~aL,e~islativa;te que o Projeto de Lei n. 124/2007 fosse apreciado o
maIS.ra~Idopo:slVel, e houve um ap~lo ~Ora. Mariângela Faleiro, Juíza
de DIreIto da 7- Vara da Fazenda PublIca Estadual, para que se agili-
zasse a realização de vistoria técnica na área da Serra da Calçada, tendo
em vista notícias da ocorrência de processos erosivos no local além da
introdução de espécies vegetais exóticas, por parte da Minerad~ra MBR.
O abaixo-assinado recebido também foi encaminhado a todos os 77 De-
putados Estaduais, juntamente com as notas taquigráficas da Audiência
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Pública.
Outra questão importante trata-se do acesso à justiça, e da obri-

gação dos Estados em garantirem a devida apreciação judicial por um
órgão imparcial sobre a possível violação do direito ao meio ambiente
sadio. Define a artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-
líticos que:

Todas as pessoas são iguais perante os Tribunais e as
Cortes de Justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ou-
vida publicamente e com as devidas garantias por um
Tribunal competente, independente e imparcial, estabe-
lecido por lei, na apuração de qualquer acusação de ca-
ráter penal formulada contra ela ou na determinação de
seus direitos e obrigações de caráter civil.

Direito este também previsto no Pacto de San José de Costa Rica,
estipulando seu artigo 25 que:

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido
ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou
tribunais competentes, que a proteja contra atos que vio-
lem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Cons-
tituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo
quando tal violação seja cometida por pessoas que es-
tejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

Todos que considerem ter seu direito ao meio ambiente sadio
violado possuem o direito de que esta violação seja apurada pelos ór-
gãos competentes do Estado e pelo poder judiciário. A isto se poderia
incluir o art. 5º, XXXVda Constituição da República que determina que:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
O trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia também
sempre caminhou neste sentido, compreendendo que o meio ambiente
é sim um direito fundamental do ser humano, e que todas as suas pos-
síveis violações deveriam ser devidamente investigadas pelos órgãos
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competentes do Estado, sob pena de haver uma violação do direito de
recurso ao judiciário por uma lesão ou ameaça de lesão a direito.

Em março de 2007 houve um caso neste sentido na Comissão,
sobre informações, publicadas no jornal Estado de Minas, acerca do en-
volvimento de delegados de polícia em denúncias de corrupção e de-
gradação ambiental no Vale do Jequitinhonha. Após o recebimento das
denúncias, a Comissão buscou efetuar ações para que as mesmas fos-
sem investigadas e para que todas as informações fossem averiguadas,
através de Ofício à Correspondência Oficial, enviando a cópia de tais
notícias aos órgãos do sistema de proteção ambiental: lBAMA, IEF e
FEAM.

Ainda em março de 2007foram entregues fotografias à Comissão
de Direitos Humanos pela Câmara Municipal de Minas Novas, que de-
monstravam agressões ao meio ambiente e possível crime ambiental
praticado pela empresa ACESITA,inclusive com corte de pequizeiros,
na região de Minas Novas. Houve então o encaminhamento de tais fo-
tografias e denúncias ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), solicitando apuração e provi-
dências. Em seguida, a Promotoria da Comarca de Minas Novas foi
acionada pelo CAOMA para que fossem tomadas as providências ju-
diciais cabíveis.

Em novembro de 2007 a Comissão de Direitos Humanos da As-
sembleia recebeu mais uma denúncia sobre um possível crime de po-
luição ambiental no Bairro Jardim Colonial, no município de Ribeirão
das Neves. A denúncia também foi encaminhada na época ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente,
com vistas à sua possível apuração.

Não somente no que concerne aos direitos civis e políticos, clas-
sificados como direitos de primeira geração, também se pode encontrar
direitos conexos à proteção do meio ambiente entre os direitos econô-
micos, sociais e culhuais, de segunda geração. O Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966foi incorporado
pelo Brasil mediante o Decreto nO591 de 6 de julho de 1992.Deve-se
citar, em especial: "o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para
si e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e moradia adequadas, e ao
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melhoramento contínuo das condições de existência" e "o direito de toda pessoa
de desfrutar o mais alto nível possível de saúde física e mental", incluindo
aqui "o aprimoramento em todos os seus aspectos da higiene do trabalho e do
meio ambiente".l2 Além disto, o Comitê sobre os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, encarregado de fiscalizar o cumprimento deste tra-
tado, já determinou em seu Comentário Geral n° 15que a falta de acesso
à água potável, livre de toxinas e poluentes, a poluição da atmosfera
por metais pesados e materiais radioativos, e o depósito de lixo tóxico
ou perigoso próximo às residências das pessoas, devem ser considera-
dos como uma violação de direitos econômicos, sociais e culturais fun-
damentais.13

Além disto, relativo ainda aos direitos econômicos, sociais e cul-
turais, o Protocolo de San Salvador14, que complementa o Pacto de San
José de Costa Rica, e que foi ratificado pelo Brasil e incorporado ao or-
denamento interno pelo Decreto nO3.321 de 17 de novembro de 1999,
determina expressamente em seu artigo 11 que:

1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente
sadio e a contar com os serviços públicos básicos.
2. Os Estados Partes promoverão a proteção preserva-
ção e melhoramento do meio ambiente.

Minas Gerais é, historicamente, um Estado fundado nas ativida-
des de mineração, as quais definiram sua identidade, e ainda hoje esta
é a atividade que mais caracteriza a sua economia. Não são, entretanto,
incomuns os casos de irregularidades e violações de diversas das mi-
neradoras que atuaram, ou atuam, na região, algo que já desencadeou
no passado não somente muitos danos ambientais, mas também pro-
blemas de saúde pública. Tais tipos de danos ambientais devem, por-
tanto, certamente serem compreendidos como uma violação aos

12 - Artigos 11(1). 12(1) e 12(2)(b).
13. A relação entre meio ambiente e direitos humanos, devido ao depósito irregular de lixo nuclear, tam-

bém já foi reconhecida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU no Caso EHP x Canadá (1982). Se-
lected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, vaI. 2, N.Y., U.N., 1990,
doc CCPR/C/OP/2, pp.20-22.

14 - Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais.
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direitos econômicos, sociais e culturais. Em abril de 2006um caso desta
natureza foi encaminhado à Comissão. Tratava-se de uma denúncia de
contaminação por metais pesados, ocasionada pelas atividades da em-
presa MSMetais Indústria e Comércio LTDA, situada no município de
Pouso Alegre. As denúncias apontavam para uma possível contamina-
ção por chumbo dos funcionários desta empresa, uma clara violação
do direito à saúde e à vida.

A Comissão realizou uma Audiência Pública em 20 de abril de
2006,cujas notas taquigráficas foram enviadas posteriormente para di-
versas autoridades: o Procurador-Geral da República, o Procurador-
Geral de Justiça, o Presidente da FEAM (Fundação Estadual do Meio
Ambiente), o Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais e o Pre-
sidente da COPASA-MG(Companhia de Saneamento de Minas Gerais).
Foi efetuado na época um pedido ao Hospital das Clínicas Samuel Li-
bânio, de Pouso Alegre, de cópia dos Laudos Médicos e dos Históricos
que porventura indicassem doenças profissionais ou teores anormais
de metais pesados em trabalhadores da empresa, e também foi feita
uma solicitação à Gerência Regional do INSSda relação de funcionários
da referida empresa que foram licenciados ou afastados do trabalho
por motivo de saúde. Além disto, foi encaminhado um ofício à CO-
PASA, solicitando a implementação de um monitoramento específico
para detecção de chumbo e outros metais pesados em sua captação de
água no Rio Mandu. Ao final, os trabalhadores impetraram ações de
indenização na justiça pelos danos sofridos e, ainda em 2007,a empresa
teve suas atividades encerradas pela FEAM. 15

15 - o principio internacional da indenização por danos ambientais está previsto no artigo 13 da Declaração
do Rio: .Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à indenização das
vítimas de poluição e de outros danos ambientais •. Ainda que possa haver divergências sobre a respon-
sabilidade objetiva do empregador no âmbito do Direito do Trabalho, ao se definir se uma atividade pode
ou não ser considerada de risco, o mesmo não ocorre com os danos ambientais. No Direito brasileiro, o
art. 14, ~1º da Lei nº 6.938 de 1981, da Politica Nacional do Meio Ambiente, determina a obrigação de in-
denizar os danos ambientais causados a terceiros "independente da existência de culpa", imputando,
portanto, uma responsabilidade objetiva. Isto ocorre devido à dificuldade de se determinar todas as ques-
tões factuais dos problemas ambientais, de sua complexidade técnica e alto nível de transdisciplinarie-
dade, que tornam difícil determinar a culpa do perpetrador do dano. A mera comprovação de dano e
nexo de causalidade é, portanto, suficiente para ensejar uma indenização, não podendo aquele que causa
um dano se eximir da responsabilidade por excludentes de culpabilidade, como o de força maior. Estes
danos a terceiros podem ainda ser patrimoniais ou extra patrimoniais, no caso do dano moral.
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Em nível internacional, cabe ainda citar a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), adotada no âm-
bito da Organização dos Estados Americanos em 1969 e incorporad.a
no Brasil pelo Decreto na 678 de 6 de novembro de 1992.Dentre os dI-
reitos previstos nesta Convenção estão os direitos à vida, à saú~e e à
segurança alimentar, todos os quais relacion~d~s com a proteça~ do
meio ambiente, como pode-se perceber pelo classIcocaso Yanomamz, da
Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados America-
nos, de 1985,16no qual a Comissão Interamericana determinou que a
destruição ambiental das terras Ianomami no Brasil estava diret~~ente
ligada à violação desses direitos, havendo portanto a responsabI~Id~de
internacional do Estado brasileiro pela omissão em proteger os dIreitos
humanos dos povos indígenas. Este caso também levan~adivers~s re~
lações entre os direitos histórico-culturais e o direito ambIental, P~ISfOI
a degradação ambiental, devido à construção da BR-210(RodovIa Pe-
rimetraI Norte) e a descoberta de minério na região, que causou as con-
sequentes mortes em massa devido às doenças trazidas e a deterioração
dos modos de vida tradicionais do povo Ianomami.

Importante aqui relembrar o Princípio 22 da Declaração do Rio:

Os povos indígenas e suas comunidades, bem como ou-
tras comunidades locais, têm um papel vital no geren-
ciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude
de seus conhecimentos e de suas práticas tradicionais.
Os Estados devem reconhecer e apoiar adequadamente
sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condi-
ções para sua efetiva participação no atingimento do de-
senvolvimento sustentável.

Relacionado a este tema, cabe falar de um outro direito previsto
no Pacto de San José de Costa Rica, pelo qual poderia ser compreendida
uma violação do direito ao meio ambiente saudável, que é o direito à
propriedade, previsto no artigo 21 da Convenção. No âmbito da Corte

16- Caso Yanomami, Decisão nº 7615 de 1985 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
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Interamericana de Direitos Humanos a relação deste direito com o meio
ambiente já foi admitida no caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas
Tingni v. Nicarágua, também envolvendo populações indígenas latino-
americanas. Mais recentemente, também desta Corte, pode-se citar o
caso do Povo Saramaka v. Suriname,17 no qual a Corte reconheceu a rela-
ção entre a violação do direito à propriedade comunal e do uso histó-
rico-cultural das terras do povo Saramaka com a destruição do meio
ambiente, em especial devido à concessão de licenças para extração de
madeira por parte do governo da República do Suriname.

Além disto, o direito à propriedade e o consequente direito de
utilizá-la tendo seu bem-estar respeitado, sem interferências ou trata-
mentos degradantes de terceiros, já havia sido utilizado para justificar
a o direito ao meio ambiente em diversos casos da Corte Europeia de
Direitos Humanos, como nos casos Arrondelle v. Reino Unido; Powell e
Rayner v. Reino Unido; Lopez-Ostra v. Espanha; Guerra et aI. v. Itália; Hatton
et aI. v. Reino Unido; Fredin v. Suécia; e Pine Valley Development Ltd et aI.
v. Irlanda. Estas decisões servem como exemplo do direito a não ser sub-
metido a ingerências em sua vida privada aplicado à proteção ao meio
ambiente harmônico e sadio. Independentemente da Convenção Europeia
de Direitos Humanos não prever expressamente a proteção do direito ao
meio ambiente, nestes casos tal direito foi reivindicado com base em
outros direitos humanos conexos.

o caso SERQUIP
Em outubro de 2007 teve início o caso provavelmente mais im-

portante em que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia atuou
na defesa do meio ambiente. Houve nesta época diversas denúncias
acerca das atividades da empresa SERQUIP- Tratamento de Resíduos.
Foi um problema que teve diversos desdobramentos, e que perdurou
durante anos. Tratava-se da denúncia de poluição proveniente da
queima de resíduos hospitalares e lixo industrial pela empresa na re-

17 - Caso do Povo Saramaka v. Suriname. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Julgamento de 28
de novembro de 2007.
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gião do bairro Camargos, no município de BeloHorizo~te.
Inicialmente, em 2007,a Comissão desenvolveu açoes em prol das

devidas providências, encaminhando as denúncias à Ouvidoria Am-
biental do Estado. Mas o problema perdurou, e em 2008o caso foi tra-
zido novamente à Comissão. Foi efetuado então um pedido de
providências à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e à Se-
cretaria Municipal de Saúde de BeloHorizonte, para elaboração de es-
tudo sobre o perfil das doenças e ocorrências dos atendimentos
realizados na região do bairro Camargos. E, ainda, foi feita uma solici-
tação de providências ao Ministério da Saúde, para que a Secretaria de
Vigilância em Saúde promovesse ações de vigilância ~mbie.nt~l,com_o
acompanhamento da população desse bairro, em funçao da mcme~aç~o
de resíduos hospitalares e lixo industrial pela SERQUIP.A ComIssao
ainda pediu providências à Prefeitura Municipal de Belo Horiz~nt~,
para que fosse estudada a possibilidade de incentivar a transferenCIa
das instalações dessa empresa, que estava instalada naquele bairro em
desacordo com o artigo 9º da Resolução nº 316 de 2002, do CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente). A fim de buscar maiores in-
formações sobre o caso, a Comissão efetuou um pedido à presidência
da FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) sobre
os tipos de resíduos hospitalares recolhidos para incineração pela SER-
QUIP nas unidades daquela fundação, especialmente os resíduos do
Hospital de Pronto-Socorro João XXIII,e o custo mensal desse serviço
desde o início de vigência do contrato.

À Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), foi feito um
apelo para que, até o término do processo de renovação do licencia-
mento ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fosse
suspendida a licença concedida para se efetuar o transporte de resíduos
e que fosse vedada a concessão de novas licenças. E, ainda, foi requerida
a elaboração de um parecer sobre as condições de seu funcionamento
e as atividades desenvolvidas pela empresa, no que se refere ao trata-
mento de resíduos. Houve também uma solicitação de informações à
Secretaria Municipal de MeioAmbiente de BeloHorizonte sobre a ocor-
rência ou não de incineração irregular de detritos hospitalares e lixo in-
dustrial no município e, em caso positivo, a discriminação dos locais
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onde ocorre tal incineração. As notas taquigráficas da Audiência PÚ-
blica foram encaminhadas ao Ministério Público, à FEAM, à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para a adoção das
medidas legais cabíveis contra a empresa.

Em 2009, após inúmeras Audiências Públicas e mobilizações ci-
dadãs dos moradores, o caso finalmente chegou ao fim. Após a não re-
novação de sua licença ambiental, e haver travado uma batalha judicial
durante dois anos com a comunidade local, a empresa finalmente se
viu obrigada a finalizar suas atividades na data limite de 20/08/2009.
Os atingidos hoje comemoram o encerramento total das atividades da
empresa no bairro Camargos.

Conclusão

Devemos lembrar que, em ecologia, nada é uma ilha, e tudo está
relacionado com tudo, todas as peças do sistema se influenciam de ma-
neira complementar, algo que foi denominado por José Lutzenberger18
como a grande Sinfonia da Vida. Amudança, contudo, deve ser levada
a cabo em âmbito local, ou até mesmo individual, considerando as vi-
cissitudes culturais e a identidade de cada região. Cada cultura é sin-
gular e possui seu próprio processo para lidar com os problemas
ambientais, o mesmo não é diferente em Minas Gerais. Buscamos com
este artigo contribuir para a compreensão da realidade do Estado rela-
tiva a algumas das violações do direito ao meio ambiente harmônico e
sadio, apontando os instrumentos internacionais relevantes e demons-
trando o reconhecimento por parte da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia da importância deste direito na proteção dos direitos
humanos.

Hoje não há mais que se falar em um Estado Democrático de Di-
reito que não seja um Estado Democrático de Direito Ambiental. Os di-

18 - 1926-2002, ambienta lista brasileiro, autor do livro Manifesto ecológico brasileiro e um dos fundadores
da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). uma das primeiras associações
de defesa do meio ambiente do país.
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reitos humanos são indivisíveis, e a proteção do meio ambiente é algo
fundamental para garantir muitos outros direitos que dela decorrem,
como o desenvolvimento, a saúde pública, a segurança alimentar, a
água potável, a moradia adequada e o seu devido saneamento básico,
os direitos histórico-culturais e os direitos de populações tradicionais,
a paz e o bem-estar humano.

E, mais do que isso, a atual sociedade tecnológica demanda a
construção de novos valores, capazes de suprir aquilo que Hans Jonas
denomina de "vazio ético", uma vez que a tecnologia sozinha não será
capaz de solucionar os problemas da degradação ambiental, como já
foi trabalhado por Garret Hardin na teoria da Tragédia dos Comuns. Uma
dessas alternativas é a perspectiva do biocentrismo, que reformula as
concepções tradicionais e reconhece não somente o dever de respeito
ao meio ambiente devido à sua utilidade para o homem, mas sim pelo
valor intrínseco que os bens ambientais possuem, pela necessidade de
proteção de toda a biosfera, de suas formas de vida e de seus ciclos vi-
tais. Desta perspectiva biocêntrica decorrerá, invariavelmente, um
maior respeito ao meio ambiente harmônico e sadio e aos direitos hu-
manos como um todo.

O Direito Ambiental de hoje busca, portanto, proteger a vida em
sentido amplo, protegendo a vida em todas as suas formas, e inclusive
a vida de gerações que ainda hão de surgir. O trabalho da Comissão de
Direitos Humanos na proteção do meio ambiente caminha neste sen-
tido, buscando, em última instância, exercer o seu compromisso já fir-
mado de defesa da vida.
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A Comissão de Direitos Humanos da
ALMG e os conflitos agrários

AfOIlSO Hellrique de Mirallda Teixeira 1

"Pergunto-me, às vezes': o que nos leva a escolher uma
vida morna. A reposta eu sei de cor, está estampada na
dist~n~ia e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços,
na mdlferença dos "bom dia': quase que sussurrados.
Sobra covardia e falta coragem de até ser feliz.

Luís Fernando Veríssimo

o vexatório quadro fundiário do País sempre foi objeto de varia-
dos debates, notadamente por se apresentar como uma das mais cruéis
causas da odiosa concentração da renda nacional, do êxodo rural e da
cons~quente ocupação desordenada das capitais e de outros centros
atratIvos.

A concentração fundiária e a pujante prática agrícola da mono-
cultura sinalizam um perverso quadro de comprometimento do ade-
qu~do abastec.in:ento ~limentar, o que deve ser enfrentado pela
~ocledade.brasI1eIra no ambito da Constituição Federal e das normas
mfraconstítucionais atinentes, ponderando-se e harmonizando-se no-
tada~ente, .os.Princípios Fundamentais da República Federativ~ do
Br~s~l,os DIreIt?S ~ Garantia.s Fundamentais, os Princípios Gerais da
AtIVIdade EconomIca e o MelOAmbiente.

Com efei~o,.0 Ministério Pú~lic? ~stadual, sempre na vanguarda
d~ tutela dos dIreItos humanos pnmanos, fez inserir em sua Lei Orgâ-
~Ica (v. art. 61, IV, LC 34/94, alterada pela LC. 61/01) as atribuições na
area de conflitos agrários, no contexto da Promotoria Especializada de
D~fesa dos Dir~itos Humanos, tendo a Procuradoria Geral de Justiça
cnado o respectivo Centro de Apoio.

1 • Afonso Henrique de Miranda T~ixeira é procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e
coordenador do Centro de ApOIO Operacional às Promotorias de Conflitos Agrários.

144

~----
o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

Coordenando o referido Centro de Apoio Operacional desde a
sua criação, procuramos identificar e contatar organismos, instituições,
poderes, para a concretização das espinhosas tarefas necessárias ao de-
sempenho das novas atribuições, destacando-se, sem a menor sombra
de dúvida, as ações conjuntas com a operosa e combativa Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, parceira, de há muito, na luta pelo respeito e efetivação dos direitos
fundamentais, por vezes violados pelo próprio Estado brasileiro nas
suas respectivas esferas em federação.

No âmbito dos conflitos agrários/fundiários, identificamos e pro-
curamos combater as mazelas concernentes aos diversos e respectivos
vetores, quais sejam: conflitos coletivos pela posse da terra rural envol-
vendo trabalhadores rurais sem terra; retomada de terras pelos rema-
nescentes de comunidade de quilombos; consequências
agro-só cio-ambientais da pujante prática da monocultura em nosso Es-
tado; e, na seara penal, as afrontosas condutas de formação de milícias
armadas no campo, as parciais intervenções policiais nos conflitos e a
consequente tentativa de criminalização de movimentos sociais.

Consideramos que em todas essas vertentes dos chamados con-
flitos agrários, a atuação conjunta com a briosa CDH da ALMG condu-
ziu a resultados efetivos e bastante satisfatórios na busca da pacificação
no campo.

Nesse contexto, destacam-se as audiências públicas realizadas em
todo o Estado pela Comissão de Direitos Humanos, das quais tivemos
a oportunidade de participar efetivamente dos trabalhos. Os desloca-
mentos, via de regra, foram e são determinados pelas mais variadas
emanações de condutas violentas e/ou arbitrárias contra trabalhadores
rurais e remanescentes de quilombos, por sua vez, também consequen-
tes da concentração fundiária, grilagem de terras públicas e da prática
da monocultura.

Assim, restou a peregrinação interinstitucional na efetivação do
combate à formação e atuação de milícias armadas, a começar pelo Pon-
tal do Triângulo Mineiro, onde as ações violentas de grupos, à margem
do Estado, chegavam a constituir-se em verdadeiro poder paralelo ex-
tremamente organizado e com apoio de uma associação criada por
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"produtores rurais", notadamente para arregimentar jagunços e con-
cretizar desocupações sem ordem judicial. As várias investidas do Mi-
nistério Público e da Comissão de Direitos Humanos conduziram a
uma significativa redução do quadro de violência na região, a qual
apresentava todos os indicativos para a ocorrência de diversas mortes
decorrentes dos conflitos agrários/fundiários.

Em Lagoa Grande, cenário de renitentes ações da Polícia Militar,
que, sem ordem judicial, desocupou imóveis rurais com abusivas pri-
sões de trabalhadores rurais e dirigente do Sindicato Rural, a Comissão
de Direitos Humanos, sempre em harmonia e parceria com o Centro
de Apoio Operacional de Conflitos Agrários e em Audiência Pública,
além de exortar a presença da autoridade legítima e democrática do Es-
tado, proporcionou a colheita de significativos elementos que levaram
à efetivação da ação penal respectiva.

Nesse diapasão, temos a destacar as diversas e incisivas ações da
Comissão de Direitos Humanos da ALMG no Norte de nosso Estado,
onde à fome e à miséria, que vilipendiam trabalhadores rurais, gerai-
zeiros e quilombolas, somam-se a atuação de milícias armadas, ações
de grileiros, abusos e violências policiais, bem como as previsíveis e he-
diondas consequências da prática da mono cultura, em especial, a do
eucalipto.

Nesse enfoque, destacam-se, dentre outras, as audiências públicas
realizadas em Montes Claros, Rio Pardo de Minas, São João da Ponte e
Janaúba, com resultados expressivos e palpáveis: como estariam as pes-
soas que necessitam trafegar pela "Estrada da Produção", palco de co-
nhecidos conflitos agrários na Fazenda Sanharó e Canoas, onde a
Comissão de Direitos Humanos e o Ministério Público Agrário chega-
ram a filmar jagunços armados, onde integrantes da FIAN foram alvo
de disparos de arma de fogo, tudo sob a complacência da PolíciaMilitar
da época, quando não havia efetiva participação de agentes do Estado
na conspiração oficial contra miseráveis brasileiros?

A sempre corajosa luta dos remanescentes de comunidades qui-
lombolas na Região Norte pela retomada de seus territórios também
mereceu e merece especial atenção da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui, dignas de destaque
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as constantes e parciais investidas de policiais militares que, mesmo
desprovidos de ordem judicial, promoveram desocupações de áreas
privadas, desequilibrando, assim e ainda mais, o covarde quadro das
forças envolvidas: de um lado os chamados fazendeiros e, de outro, os
miseráveis e secularmente espoliados remanescentes de quilombos,
sobre cujos ombros ainda recaem as agruras de sua origem e da cor de
sua pele.

No Vale do Jequitinhonha, muitas foram as ações coordenadas e
executadas pela Comissão de Direitos Humanos, destacando-se aquelas
visando restaurar a ordem pública e minimizar as cruéis consequências
do conhecido "Massacre de Felisburgo", quando 17 trabalhadores ru-
rais foram diretamente vítimas de uma quadrilha comandada pelo fa-
zendeiro, ahlalmente processado e pronunciado por dezessete crimes
de homicídio, cinco consumados e doze tentados, tendo como alvo fa-
mílias de trabalhadores rurais sem-terra. As providências foram várias:
presença no local da chacina, apoio aos familiares das víti~as, partici-
pação nos procedimentos apuratórios, inclusive, na ?btençao de man,-
dados de prisão preventiva dos agentes e medIdas tendentes a
retomada da Fazenda Nova Alegria pelo Estado de Minas Gerais, vez
que composta por terras devolutas, bem como à sua inserção no Plano
Nacional de Reforma Agrária, o que culminou com a expedição do res-
pectivo Decreto Expropriatório pelo Presidente da República.

Ainda no "Vale de Fome" a Comissão de Direitos Humanos tam-
bém atentou para os inquietantes impactos sociais decorrentes da im-
plantação de unidades de conservação, como se deu com o "Parque
Estadual de Grão Mogol". Colhidos dados em Audiência Pública restou
inequívoca a necessidade de desafetação de parte da área para atendi-
mento e respeito às famílias tradicionais. .

Em Rio Pardo de Minas, a Comissão de Direitos Humanos fez-se
presente em ocasiões diversas para tentar socorrer os vitimado~ p:la
violência da monocultura e dos jagunços. Recentemente, a ComIssao,
em audiência pública, colheu importantes dados para a decretação da
prisão de elementos que praticaram diversos atos de violência contra
trabalhadores rurais no âmbito da Fazenda Capão Muniz, onde uma
anciã (74 anos de idade) foi dura e covardemente espancada pelo "fa-
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zendeiro" e comparsas.
Os relatos exemplificativos ensejam uma inarredável conclusão:

o quanto podemos, em ações harmoniosas e articuladas, contribuir para
as indispensáveis mudanças sociais, trabalhando nos efeitos, sem abs-
tração das causas, sempre procurando reduzir as desigualdades que
imperam nos cinco séculos de nossa existência.
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PARTE 111

Eu prendo e arrebento
as injustiças sociais
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Brejo da Cruz

Chico Bunrque

A novidade
Que tem 110 Brejo da Cruz
É a criançada
Se alímen tal' de luz
Alucinados
Meninos ficando azuis
E desencanzando
Lá no Brejo da Cruz
Eletrizados
Cruzam os céus do Brasil
Na rodoviária
Assumem formas mil
Uns vendem fumo
Tem uns que viram Jesus
Muito sanfolleiro
Cego tocando blues
Uns têm saudade
E dançam maracatus
Uns atiram pedra
Outros passeiam nus
Mas há milhões desses seres
Que se disfarçam tão bem
Que ninguém pergunta
De onde essa gente vem
São jardinciros
Guardas-notunzos, casais
São passageiros
Bombeiros e babás
Já nem sc lembram
Que existc um Brejo da Cruz
Que cram crianças
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E que comiam luz
São faxineiros
Balançam nas constmções
São bilheteiras
Baleiros e garçons
Já nem se lembram
Que existe um Brejo da Cmz
Que eram criallças
E que comiam luz
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Eu prendo e arrebento ...
as injustiças sociais

"Eu prendo e arrebento". Muitos ainda se lembram desta frase,
dita por um general-presidente da ditadura militar. E, infelizmente, a
expressão foi repetida com frequência, nos anos seguintes, em inúmeras
demonstrações de desmandos e, o pior, muitos ainda a repetem.

Hoje, o "prendo e arrebento" é a realidade da concepção do sis-
tema carcerário brasileiro, pelo menos, para a imensa maioria dos ape-
nados. Como consequência, a "indústria prisional" se revela, na
verdade, uma "fábrica" de criminosos que, neste sistema, tornam-se
mais refinados e cruéis, a exemplo do que também acontece com alguns
agentes do Estado que guardam estas carceragens. Não é de se estra-
nhar, portanto, que a reincidência no sistema carcerário brasileiro seja
superior a 80%.

Poderia e deveria ser diferente, se a sociedade e o poder público
tivessem a compreensão proclamada pela Campanha da Fraternidade
2009,no lema "a paz é fruto da justiça". E no que tange a, de fato, fazer
justiça e contribuir para a paz, o método APAC (Associação de Proteção
eAssistência ao Condenado) já comprovou sua eficiência. Com uma ló-
gica totalmente diversa do sistema prisional tradicional, voltada para
a recuperação e não somente para a punição, o sistema APAC apresenta
reincidência inferior a 10%.Mas, lamentavelmente, falta vontade polí-
tica para universalizá-Io e mudar os rumos de um quadro que é per-
verso e, a cada dia, fragiliza mais a segurança pública.

E quem são esses anônimos tão temidos e odiados que sentem na
carne as mazelas desse cruel sistema prisional? É um outro aspecto que
merece reflexão. Sabe-se que o consumo, a comercialização e o tráfico
de drogas são, sem dúvida, fatores centrais da superlotação carcerária.
Mas em que classes sociais e níveis de escolaridade este problema é
mais acentuado? Levando-se em conta a população carcerária, a res-
posta é óbvia. 75% dos presos são analfabetos, ou semianalfabetos e
90% deles dependem da justiça gratuita.

No entanto, na sociedade, em que classes sociais e níveis de esco-
laridade há mais consumo e comercialização de drogas? Pesquisa da
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Fundação Getúlio Vargas divulgada em outubro de 2007 apontou que
o jovem brasileiro consumidor de drogas é branco e pertence às classes
mais altas da sociedade. Cerca de 62% dos entrevistados que declara-
ram ter despesas com drogas tinham alto poder aquisitivo e 59,32%pos-
suíam de oito a 11 anos de eshldo. Por que esta contradição? Talvez,
porque, como canta Chico Buarque "há milhões desses seres/ Que se
disfaf(~:amtão bem/ Que ninguém perguntai De onde essa gente vem".

E chegada a hora, então, de "passar a sete chaves", jogar em soli-
tárias escuras ou no fundo dos poços, as injustiças, a desigualdade, a
fome e este sistema prisional punitivo que só é "eficiente" contra os ex-
cluídos.

Injustiças e mazelas de um sistema punitivo

Buscar a raiz de um sistema prisional injusto e ineficiente, que re-
produz e amplifica a desigualdade verificada na sociedade, ao punir
quase somente os mais pobres e permitir que os das classes mais abas-
tadas encontrem brechas para se "safar". Entender por que esse modelo
não recupera ninguém, mas, pelo contrário, produz criminosos cada
vez mais violentos e especializados nas mais diversas modalidades do
crime. Levantar causas, consequências e, acima de tudo, apontar solu-
ções e caminhos que invertam uma lógica cruel de punição e vingança.
Descobrir novas lógicas e encontrar propostas alternativas ao atual mo-
delo punitivo de execução penal. Estes foram os objetivos que motiva-
ram a proposição de uma Comissão Especial de Execução das Penas da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O trabalho da Comissão foi exaustivo e minucioso e podemos
dizer que obtivemos um levantamento aprofundado que pode funda-
mentar muitas ações para aprimorar o sistema de execução penal do
Estado. A Íntegra do relatório foi disponibilizada no site da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais: www.almg.gov.br.
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Sistema prisional:
e sem a ideia do cárcere?

Virgílio de Mattosl

Um filósofo produz idéias, um poeta poemas, um pastor
sermões, um professor tratados, etc. Um criminoso pro-
duz crimes (...) O criminoso não produz somente crimes,
ele produz também o Direito Penal (...) O criminoso pro-
duz, além disso, toda a política e toda a justiça penaP

1. Brevíssimas considerações sobre humanização,
modernização e outras fórmulas "mágicas"

Tomemos como marco inicial a segunda metade do século XVIII,
os estertores do poder ilimitado de punir, outorgado por Deus aos mo-
narcas - segundo eles próprios criam -, quando iluminados iluministas
descreem do espetáculo trágico do corpo dado em holocausto para a
imposição da pena que, ao final, é sempre a morte. Emorte sob as mais
dantescas condições: esquartejamentos, o suplício inacreditável da
roda, tenazes em brasa arrancando pedaços do corpo do condenado, lí-
quidos ferventes despejados sobre as feridas, um repertório vasto da
maldade (des)humana em ação. A ideia primitiva de humanização vem
daÍ.

O cárcere, a pena privativa de liberdade em si, nasce sob os es-
combros das monarquias absolutistas que o utilizavam apenas como

1 - Professor de Criminologia da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP) do Mi-
nistério da Justiça. Do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. Do Fórum
Mineiro de Saúde Mental. Autor de Crime e Psiquiatria - Preliminares para a Desconstrução das Medidas
de Segurança e A visibilidade do Invisível- Entre o 'Parada, polícia' e o alvará de soltura - Criminalização
da pobreza e encarceramento feminino em Belo Horizonte no início do século XXI., dentre outros. Ad-
vogado criminalista.

2 - Karl Marx, Teorias da Mais-Valia, trad. Vinicius Caldeira Brant, SP : Expressão Popular, 1994, PP. 31-36.
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lóeus de espera dos suplícios, dos mais variados e aterrorizantes deles.
Naquelas condições de ascensão da burguesia ao poder, estágio

inicial do capitalismo em avanço sem limites, era fundamental educar
os corpos e as mentes das chamadas "classes perigosas" - os vagabun-
dos, as prostitutas, os loucos de todo o gênero, os mendigos, as crianças
abandonadas, os autores de pequenos furtos, etc - para o trabalho fabril
incipiente e carente de mão-de-obra, então escassa e desqualificada,
portanto cara e de difícil formação.

Poderíamos voltar no tempo do tempo de formação dos estados
nacionais; poderíamos até, nessa volta ao passado, encontrar a origem
do suplício da segregação do autor de conduta dita criminosa até
mesmo mi expulsão do clã e a origem da pena como perda da paz, mas
é exatamente no final do século XVIII que temos a triste, trágica e trô-
pega ideia de que é preciso segregar para punir, utilizar os corpos para
a produção, sem destruí-los pela pena.

Os alvos são sempre os de sempre: "o extraneus", "o hostis". Ou
o hostil porque estranho, estrangeiro. A necessidade de ordem e disci-
plina vai num crescendo insustentável e sem limite, lamentavelmente.
É esse discurso de punição dos vagabundos - por vagarem de um lado
a outro, sem nenhum vínculo com a comunidade, ou o "distrito da
culpa", para utilizarmos a linguagem atual do direito penal- que per-
meia os corações e as mentes dos menos avisados até os dias de hoje.

Na verdade, como bem anota ANITUA3, a ligação do Brasil com
o cárcere, mesmo o pré-moderno, é bem antiga. Observe-se:

Em 1596, a Câmara de Amsterdam criou um grande cen-
tro de trabalho forçado para reclusos no que era antes
um convento, o Rasphuis, e em 1597 outro estabeleci-
mento similar, o Spinhuis. As novas casas de trabalho
manufatureiro receberiam o nome comum de Rasp-huis
- ou 'casa de raspagem' -, uma vez que a atividade que
desenvolviam era a de raspar a madeira importada do

3 - Anitua, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. RJ: ICC/Revan, Trad. Sérgio Lamarão,
2007, p.117.
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Brasil, que se utilizava para fazer um pó transformado
em pigmentos usados para tingir o tecido produzido em
outras indústrias nascentes.

Mas, se nossa ligação deplorável com o cárcere é antiga, também
a ligação deste com a exploração do trabalho - daqueles que não têm
outra coisa para vender, a não ser a própria força de trabalho - vem
desde os primórdios. Neste mesmo vetor de raciocínio, a perversa
noção de que é possível extrair lucro da reclusão.

Antiga, do século Xv, é a intenção de extrair lucro do trabalho
do preso. Os atuais defensores das privatizações - até mesmo do sis-
tema prisional- não são originais, nem, muito menos, modernos.

Outra vez oportuna a tonitruante lição de ANITUA4:

Por volta do final do século XV, os tribunais franceses
ordenaram que fossem remar nas galeras todos os con-
denados a penas corporais e também todos os incorri-
gíveis, inclusive aqueles que se encontravam na
vagabundagem, no ócio e na mendicância. A ideia pre-
cursora foi de Jacques Coeur (1395-1456). Um empre-
sário das galeras de remos que navegavam pelo
Mediterrâneo que estava enfrentando dificuldades para
conseguir mão-de-obra escrava para substituir a falta de
braços que completasse, voluntariamente, a quota de
300 remadores necessários para mover um barco na-
quela época (...) os que não tinham frotas, como a Suíça
e alguns principados alemães, 'vendiam' seus presos
aos Estados que precisassem deles. A última galera só
seria desmantelada em 1804. (...) As condições de vida
dos remadores destes barcos, bem como a dos minei-
ros, eram terríveis, e uma sentença a ser cumprida nas
'galeras' ou nas 'minas' equivalia na prática à morte.

4 - opus cit., p. 120.
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Assim, à voZ doiseau, percebemos que tanto o cárcere como local
de segregação, como a possibilidade de lucrar transformando a mão-
de-obra prisional em trabalho escravo não são "novidades" ou "mo-
dernidades" do início do século XXI e não podem, portanto, ser
vendidas à população mais inculta como se fossem a fórmula mágica
que assegurasse a paz entre os desiguais. Este perverso desígnio tem
alguns séculos ...

As condições precárias, a corrupção generalizada, os alvos de
sempre, entretanto, parecem ser os mesmos. Seja príncipe, feitor ou pa-
trão, a parcela de sofrimento pZus pena sempre encontrará as parcelas
alijadas das esferas de poder como alvo.

Outra vez importante a análise de ANITUA5:

Os calabouços eram este lugar de exclusão, este lugar
ao qual as pessoas eram enviadas para morrer. São
abundantes as críticas sobre suas condições de vida -
escuridão, fome, sede, privação de ar puro, promiscui-
dade, nudez, enfermidades, convivência com crianças,
loucos, vagabundos etc. - mais relacionadas com a
forma anterior à Revolução Industrial. O Estado tinha
também uma função econômica a seu favor que era o
'direito de carceragem' que os guardas cobravam, apro-
veitando-se dos detentos que possuíam bens, e depen-
dendo de como essa relação se desenvolvesse as penas
podiam até mesmo ser ampliadas.

Uma prisão privada trabalhará com a noção de um local sempre
cheio, de modo a obter o pagamento per capita avençado. Uma prisão
não pode ser administrada, jamais, com a ideia de lucro como norte de
operação.

2. Acabar com os pobres e não com a pobreza?

Já se disse que só quando Michel Foucault, o pai da genealogia

5 - idem, p. 123.
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das estruturas do poder disciplinar, não for mais atual é que teremos,
enfim, superado as mazelas do cárcere.

Mas Foucault permanece atual, mesmo passado tanto tampo,
como permanecem a segregação, a instituição total do cárcere que, na
realidade, não passa de fábrica de produção de mais desvio e de mais
violência. Produzindo um efeito inverso àquele que diz perseguir.

Como noticiam RUSCHE e KIERCHHEIMER6, desde fins do sé-
culo XVIII, os locais de segregação abrigavam em um mesmo local: or-
fanato, instituto para cegos, surdos e mudos, um asilo para loucos, um
centro de assistência à infância e uma colônia penal em um só espaço.
Hoje, os espaços de contenção são divididos por gênero, idade, porta-
dores de sofrimento mental, que são outros grandes problemas da
mesma equação: a punição via segregação. A estapafúrdia pretensão
de excluir para incluir. A questão central permanecendo a mesma: mo-
nopólio do poder de punir, sequestro do conflito e sofrimento além da
pessoa do autor da conduta denominada de criminosa pela classe do-
minante.

Exemplificativamente, na questão do encarceramento juvenil o
trágico é norma, o descaso é regra, o falacioso discurso de contenção,
impiedosamente bombardeado pela mídia alarmista e monotemática,
quando o assunto é violência, é apenas uma tentativa de iludir a opinião
pública e tentar fazer aumentar o clamor pela redução da maioridade
penal, o que significa voltarmos no tempo para fins do século XIX.

Obviamente que a dicção do artigo 228 da Constituição da Repú-
blica, ao estabelecer que "São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial", foi uma con-
quista da sociedade, mas não uma conquista recente. Se observarmos
que a maioridade penal já aconteceu aos 14 anos (art. 10, ê 1º, do Código
Criminal do Império, de 1830!), não parece absurdo que, em pleno sé-
culo XXI queira-se voltar àquele patamar? Parece que não. No curso da
história, sempre damos um passo à frente, só que para trás! No Código
Penal Republicano apelidado pelos críticos de então como "o pior Có-

6. Rusche, Georg let] KIRCHHEIMER. Olto. Punição e estrutura social; tradução, revisão técnica e nota in-
trodutória por Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Freitas Bastaos, 1999, p. 91.

159



-------------0_--------------
Durval Ângelo Andrade (Org)

digo Penal do mundo", a maioridade penal absoluta desceu para os 9
anos e a relativa ficou entre os 9 e os 14, desde que obrassem com dis-
cernimento.

Um dos raros consensos nacionais é de que nosso sistema carce-
rário é desumano, tosco, repugnante e que só produz mais e mais des-
vio, em uma espiral sem fim, que não regenera ou reinsere a quem quer
que seja, por que para o adolescente, entre os 16e os 18anos de idade,
ele teria um efeito diverso? Que lógica sem qualquer lógica permite que
alguns poucos mal-intencionados pensem assim?

Já se prende e se neutraliza desde a adolescência, a partir dos 12
anos de idade. Há um investimento enorme nesse tipo de contenção.
Enquanto nossas escolas e nosso modelo educacional assistem à saída
do Estado como única política pública. A educação foi transformada
em mercadoria, há muito e só aquele que pode pagar, na prática, tem
acesso à educação de qualidade.

Quais os direitos do adolescente em risco e/ou em conflito com a
lei?Direito de ter contato com o cárcere logo após a infância. Direito de
ser enjaulado como bicho. Direito de sofrer com garantia estatal. Direito
de coisa pior. Esses os "direitos". A redução da maioridade penal é a
concretização da promessa de que as coisas piorem ainda mais!

O direito penal, feroz cão de guarda dos poderosos, direito desi-
gual por excelência, é o direito da sanção e não um direito orientado ao
exercício do direito. Apenas torna visível o poder quando opera, dizem
sistêmicas vozes. Tem o monopólio da vingança estatal e do controle
penal e não funciona. Sabidamente não funciona, essa a rara unanimi-
dade inteligente, a contrariar Nelson Rodrigues ...

O que funciona? A seletividade da criminalização. Sejaela primá-
ria ou secundária, quando se trata de pobres e miseráveis.
. O Ministr~ Eugenio ~aul Zaffaroni, da Suprema Corte da Argen-

tma, um dos maIOresdoutnnadores de direito penal e criminologia em
atividade, ensina que a lei penal é um remédio barato. Qualquer imbecil
é capaz de fazer uma lei penal, diz ele. Sabemos nós, os mais críticos,
ou os mais atentos, que se a criminalização secundária operasse a pleno
emprego, a própria máquina da repressão emperraria.

Mas a contenção dos consumidores falhos, de qualquer idade,
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prossegue, oportuno o olhar de WACQUANT 7:

(...) o meio milhão de reclusos que abarrotam as quase
3.300 casas de correção do país - e os 10 milhões que
passam por seus portões a cada ano - são recrutados
prioritariamente nos setores mais deserdados da classe
operária, e notadamente entre as famílias do subprole-
tariado de cor nas cidades profundamente abaladas pela
transformação conjunta do trabalho assalariado e da
proteção social. E mostra, portanto, que, reelaborando
sua missão histórica, o encarceramento serve bem antes
à regulação da miséria, quiçá à sua perpetuação, e ao
armazenamento dos refugos do mercado.

CÍrculo retroalimentador: não consome porque é pobre, logo é
alvo e precisa ser neutralizado na prisão, que produz mais desvio e au-
senta o cidadão do consumo. Não consumindo porque é pobre, será
sempre alvo das políticas de controle penal, única política pública que
se pode dizer que funciona na produção de mais desvio ... e por aí
vamos, sem ter fim.

Particularmente, estou convencido de que, quando o tema é re-
dução da maioridade penal, reduzirmos a zero tais propostas imbecis
já seria um grande avanço.

Até o discurso sobre direitos humanos foi apropriado e utilizado
contra a própria prática do Estado de Direito Democrático, que entre
nós custou tantos mortos, tantos desaparecidos, tantos torturados, tan-
tos destruídos.

O discurso ainda preponderante, desafortunadamente, insiste em
alardear que direitos humanos é "coisa de bandido", ou pior: "direitos
humanos para humanos direitos"; ou ainda: "direitos humanos para
quem é honesto, cadeia para o resto", como estampado em patética
campanha política recente em Minas.

7 - PUNIR OS POBRES: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: ICC/Freitas Bastos,

2001, p.33.
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Aqui, é fundamental que façamos um recorte. Esse tipo de dis-
curso, regra geral feito por pessoas interessadas na repressão, aposta
na tortura como espécie de "infalível método" de extorsão de confis-
sões, mas é o tipo de discurso que só pode ecoar em quem lucra com a
repressão, com a segurança privada sem limite ou controle, em mais
repressão, melhor dizendo, ou então por pessoas mal-intencionadas.
Ou tudo isso.

José Luiz Quadros de Magalhães, um dos nossos melhores traba-
lhadores em Direitos Humanos, com o didatismo e a firmeza que lhe
são peculiares, já anotavas:

Após a 2ª Guerra Mundial sente-se a necessidade de
criar mecanismos eficazes que protejam os Direitos Fun-
damentais do homem nos diversos Estados. Já não se
podia mais admitir o Estado nos moldes liberais clássi-
cos de não intervenção. O Estado está definitivamente
consagrado como administrador da sociedade e con-
vém, então, aproveitar naquele momento, os laços in-
ternacionais criados no pós-guerra para que se
estabeleça um núcleo fundamental de Direitos Interna-
cionais do homem. É desta forma que se fará a Declara-
ção Universal de Direitos Humanos de 1948, a
Declaração Americana nos Direitos e Deveres do
Homem (Bogotá, 1948) e a Convenção Americana dos
Direitos do Homem, assinada em 22 de novembro de
1969.

Mas há um certo tipo de público - pobre e miserável - para os
quais os Direitos Humanos são apenas declarações impressas. Os ma-
peamentos e os testes parecem provar - espécie de cumprimento de
profecia do passado - que o jovem (entre 18 e 29 anos), negro (mulato
ou pardo), morador de periferia (ou de "aglomerado"), com pequena
educação formal (acachapante maioria com o ciclo básico incompleto,

8 - Direitos Humanos é coisa de bandido? Revista UNA MINAS, n. 8, setembro de 1999, p. 53.
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ou até quatro anos de estudo) é o cliente "preferencial" do sistema
penal, sem qualquer garantia, posto que evidentemente t~ata-se de
"bandido". Ou melhor: é o "inimigo apropriad09

", para a realidade bra-
sileira, assim como o ideário do "terrorista" nos EUA, ou do imigrante
ilegal, na Europa. . .

Selecionado o inimigo, jovem, negro, morador de perIfena ou fa-
vela e de baixa ou nenhuma escolaridade, contra ele uma descrição
vaga das hipóteses típicas, ou maior elasticidade ~~ sua ad~ql~ação,
inobservância do princípio da ofensividade e da leslvldade; cnaçao ar-
tificial de novas condutas típicas, em especial a criminalização de con-
dutas de perigo abstrato e do comércio de substâncias proibidas; maior
rigor no cumprimento das penas e banalização da c.ustódia cautelarlO•
Na verdade, o velho direito penal de autor travestido com um novo
apelido. . . ,

O que está em jogo é a possibilidade de vir a delinqUlr, oraculo
patético que precisaria - como se isso fosse possível! - ser neutralizado
o quanto antes, via segregação penal, de preferência pela ameaça da
sanção penal, única leitura de prevenção que conseguem fazer os po-
derosos.

Se, para isso, tivermos de pulverizar o princípio da proporciona-
lidade e o direito penal mínimo, ideal não cumprido desde Cesare de
Bonesana, o bom marquês de Beccaria,não há problema algum. A chol-
draboldra da classe média reforça qualquer medida além da medida.
O devido processo legal é visto como instrumento para fazer demorar
a chegada da punição, que deve ser imediata, brutal, in~p~lável.

Notem a dicção de ZAFFARONI (2007), sobre o dIreito penal do
inimigo, em sua mais recente obra sobre o temall:

9 - Apropriada noção de "outro", de "perigo identificável", para nele colocarmostodas as nossas frustrações
e medos. Já cumpriram essa "missão" o herege, o comunista, o maconheiro, agora tem sido a vez do
miserável, o imigrante, o terrorista.

10 - Segundo dados do próprio Ministério da Justiça, relativos ao ano de 2007, mais de um terço da popu-
lação carcerária do país é composta de presos provisórios. ou em custódia ante tempus, seja ela tem-
porária, provisória ou preventiva.

11 - O inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. pp.25-26
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Se, na realidade, o direito penal sempre aceitou o con-
ceito de inimigo e este é incompatível com o Estado de
direito, o que na verdade seria adequado a ele seria uma
renovação da doutrina penal corretora dos componen-
tes autoritários que a acompanharam ao longo de quase
todo seu percurso ou, em outras palavras, um ajuste do
direito penal que o compatibilize com a teoria política
que corresponde ao Estado constitucional de direito, de-
purando-o dos componentes próprios do Estado de po-
lícia, incompatíveis com seus princípios.

O Estado Democrático de Direito é incompatível com o Estado
Penal, com o Estado de polícia que assistimos no mundo todo ser ven-
dido como solução milagrosa e que, na verdade, só produz mais con-
flito, mais confronto, mais desassossego e mágoa.

O novo consenso conservador tenta reapresentar velhas e excên-
tricas - para dizermos elegantemente - teorias dos ideólogos da ex-
trema direita WASP ~omo soluções pasteurizadas para o controle da
juventude desviante. Aquela época, diz Dario Melossi12, as posições im-
populares desses representantes da direita só os faziam parecer "rea-
cionários excêntricos e um pouco malucos". Hoje, tais teorias são as
dominantes, na Academia e fora dela.

(...) A mídia quer alavancar o medo, medo hoje é estra-
tégico. O empreendimento neoliberal destrói o Estado
do bem-estar e o substitui por um Estado penal. Os as-
suntos penais começam a ganhar status político, porque
o Estado mínimo, o Estado que está se lixando para a
qualidade de vida das pessoas, para a saúde, a educa-
ção, Previdência etc., esse Estadote tem um grande e
ambicioso projeto, que é o da criminalização das rela-
ções sociais, dos conflitos sociais. E se o seu projeto de

12 - Paura, Lotta di classe, crimine: Quale 'realismo'? Bologna :Carocci, 2006. Sulla questione criminale,
n. 1, pp. 56.68.
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habitação para a pobreza é construir penitenciárias, você
tem de ter um discurso que legitime o sistema penal e
permita a compreensão dos conflitos sociais através da
criminalização'l13.

Outra questão incômoda - para não sermos contundentes - é a
do portador de sofrimento mental infrator. Ainda que tenhamos fun-
cionando em BeloHorizonte o Programa de Assistência Integral ao Pa-
ciente Judiciário - PAI-PJ,instrumento do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, temos hoje centenas de cidadãos (seriam ainda?) esperando
vagas nos hospitais de custódia e tratamento, os manicômios judiciá-
rios. Destes, um sem-número deles não precisaria passar pelo doloroso
moedor de corpos e mentes que é a medida de segurança de internação,
não recepcionada14 pela Constituição da República. Seguramente, mais
de dois terços do total não é caso para internação, bem poderiam ter
seu tratamento modulado nos termos das equipes interdisciplinares do
PAI-PJ.Mas essas notícias não circulam. Não interessam à mídia. Den-
tro do próprio sistema prisional, que é vendido como a maravilhosa
máquina de conter violência, o que é outra estória da carochinha, que
denomino de "efeito Pinóquio", diz-se que o sistema manicomial ainda
não está pronto para ter sua gestão posta em choque, ou em xeque.

Alguns contorcionistas da dogmática, que creem em dons, dádi-
vas e destino, sustentam que o rótulo de "mental disorder" afastaria do
convívio do "mundo da vida" o "perigoso nato" que é o portador de so-
frimento mental infrator. Afastamento perpétuo, irrecorrível, odioso.

3. Controle penal como propaganda enganosa!

No Brasil, desde 1890,pelo menos, é ilegal a segregação perpétua,
sendo vedada a pena (ou qualquer outro instituto que lhe faça as vezes)
superior a 30 anos. Mas mesmo este pilar de nossa nascente república
vem sendo impiedosamente atacado.

13 - Nilo Batista, in Caros Amigos, Ano VII, número 77, agosto de 2003, pp. 28-33.
14 - Cf. Menelick de Carvalho Netto e Virgílio de Mattos. Os novos direitos dos portadores de sofrimento

mental. Brasilia : CFP, 2005,
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Os silêncios ensurdecedores partem de todos os lados. Calar é
compactuar, é aderir, é fingir.

A solução, a alternativa para o sistema segregador do cárcere, é
ampliarmos a discussão de sua destruição. Ele merece ser destruído.
Ele precisa ser destruído. Para que possamos pensar a alternativa ao
cárcere, é preciso trabalhar com sua ausência para sempre. Passados sé-
culos de seu perverso monopólio, primeiro privado, depois público e
no final do século passado, alastrando a sua forma privada, que trans-
forma não mais em mercadoria o preso, mas em matéria-prima, para
dizermos com Andreza Lima de Menezes, é preciso pôr um fim nesse
modelo.

O encaminhamento imediato, necessário, factível é o de urna
ANISTIA!TODO PRESOAINDA É PRESOPOLÍTICO!

Se se quiser apequená-Ia, pode-se pensá-la simples e irrespondí-
vel, exemplificativamente: para os condenados maiores de 60 (sessenta)
anos de idade; para os acometidos de doença grave ou incurável, inclu-
sive mental; para as condenadas com filhos menores de 04 (quatro) anos
à época da prisão; para todos os crimes cometidos sem violência real
contra 'pessoa; para os crimes de mera conduta, etc.

E preciso que, após o cárcere, possa haver efetiva assistência es-
tatal. Não mais controle, mas assistência na geração de renda e sobre-
vivência digna.

A saída é simples: é pela porta. Desde Confúcio. Quem dirá pós
Mao: a saída segue sendo pela porta de saída. Única e última saída pos-
sível.
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A seletividade punitiva como instrumento
de controle das classes perigosas

Márcia Martilli1

o sistema penal de uma dada sociedade não é um fe-
nômeno isolado sujeito apenas às suas leis especiais.
É parte de todo o sistema social, e compartilha suas as-
pirações e seus defeitos.

Rusche e Kirchheimer 2

1-Quem punir e por que punir?

O controle social contemporâneo apresenta-se sob nova roupa-
gem, com a introdução de métodos sofisticados de monitoramento e
fiscalização, mas mantém inalterados objeto e objetivo, desde os idos
da Idade Média.

Modernos aparatos tecnológicos, tais como câmeras, identifica-
dores digitais e de íris, vídeos e detectores de metais convivem, pacifi-
camente, com a ideologia medieval de segregação e punição das classes
redundantes. O "armazenamento dos refugos do mercado", segundo
a significativa expressão de Wacquant (2003,p.33), continua a ser rea-
lizado com a mesma indiferença para com os aspectos sociológicos da
transgressão, e cada vez mais abundantemente. São os párias, os deser-
dados, os parasitas, os lúmpens, os perigosos, os réprobos, os inimigos,
os desamparados moral e socialmente. Em ';lmapalavra: os pob~es. ?~o
eles os portadores da per~culosidade ficta. E sobre eles que recaI a fúna
persecutória do Estado. E em tomo destas pessoas que se deve estabe-
lecer um cordão de isolamento, de forma a promover a higienização so-

1 - Advogada, pós-graduada em "Segurança Pública e Direitos Humanos" pela Escola Superio~ Dom ~elder
Câmara, Superintendente de Integração das Políticas de Direitos Humanos na Subsecretaria de Direitos
Humanos de Minas Gerais.

2 - Rusche, G e alto Kirchheimer. Punição e Estrutura Social. Coleção Pensamento Criminológico, v.3, 2ª
edição, Rio de Janeiro: Editora Revan, 2004, p.282.
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ciaI.
Mas a prisão não se dirige particularmente aos indivíduos infra-

tores, e sim a grupos sociais previamente definidos, configurando-se
em "cárcere atuarial", na expressão cunhada por VeraMalaguti Batista
(2006, p. 7). Trata-se, portanto, de manter posição inalterada nos pro-
gramas de reforma do controle social penal para a manutenção da clien-
tela aprioristicamente considerada perigosa, de acordo com os cálculos
de probabilidades e análise de riscos3.

Não bastando a segregação, é preciso amalgamar a infração co-
metida ao corpo e à alma do desviante, estigmatizando-o, para que se
atinja o caráter dissuasório da correição. Marcado pela cicatriz, aquele
que milagrosamente sobrevive às atrocidades das masmorras encontra
a maldição derradeira revelada pela condição de ex-presidiário, o que
equivale a uma condenação perpétua à marginalidade.

Os objetivos do encarceramento em massa vão da repressão e do
saneamento social ao diversionismo político, passando pela ideologi-
zação da convivência harmônica por meio da subordinação ao poder.
A retirada do convívio coletivo reforça o dualismo maniqueÍsta entre a
liberdade dos bons e o isolamento dos maus, ao tempo em que solidifica
a autoridade do sistema penal, ocultando as suas próprias contradições.
Por outro turno, em manobra diversionista, o Estado omisso quanto às
suas responsabilidades sociais legitima-se perante a sociedade através
do simulacro de salvador, quando persegue e encarcera as vítimas da
sua omissão e imuniza as elites.

O controle social repressivo, que tem sua expressão máxima no
encarceramento em massa dos indivíduos considerados antissociais,
aparece, assim, no contexto político da luta de classes das sociedades
modernas, marcado pelo fracasso dos objetivos ideológicos de repres-
são da criminalidade e de correção do delinquente e do êxito dos obje-
tivos reais de gestão diferencial da criminalidade como tática política
de submissão (FOUCAULT,1997,p. 228-239).

3 - Sobre atuarialismo, ver Jock Young, A Sociedade Excludente - Exclusão social, criminalidade e diferença
na modernidade recente. Coleção Pensamento Criminológico, v.7, Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002,
p.l05-108.
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2 - Criminalização primária:
a seletividade da norma penal

Em tese, a norma penal alcança todas as pessoas, indistintamente,
pois se alicerça no pressuposto de que o objetivo do direito penal é pro-
mover a segurança jurídica de bens, interesses e valores socialmente re-
levantes. As normas penais protegeriam, assim, as normas sociais
coletivamente priorizadas, de forma a infligir punição pelo seu descum-
primento, sem levar em conta as características geográficas, étnicas, so-
ciais ou outras idiossincrasias do agente transgressor.

Entretanto, a própria gênese da norma penal- ou seja, o processo
legislativo - já aponta para um direcionamento dos seus destinatários.
A representação política é visivelmente voltada aos interesses dos gru-
pos dominantes e não espelha anseios coletivos, especialmente os das
classes subalternas.

Neste cenário, a qualidade e a quantidade da pena refletem o
comprometimento do legislador para com os interesses dos grupos po-
líticos e socioeconômicos que representa e visam, precipuamente, à sal-
vaguarda e à ampliação das condições de influência de tais grupos.

A nossa legislação ordinária e especial é rica em demonstrações
de seletividade da norma penal. À guisa de exemplo, tem-se a dispari-
dade entre as penas previstas para os crimes contra o patrimônio pú-
blico e o privado. O crime de roubo é punido muito mais severamente
do que o de sonegação fiscal, levando à conclusão de que, para o con-
junto da sociedade brasileira, subtrair uma carteira mediante grave
ameaça é mais gravoso do que sonegar milhões em impostos, ainda que
o roubo da carteira apresente à vítima somente prejuízos materiais, en-
quanto a sonegação pode ceifar inúmeras vidas, por subtrair recursos
que seriam aplicados em políticas públicas.

O diferencial da mensuração da pena é definido pelo dualismo
da figura do agente transgressor da norma: pobre rouba; rico sonega.
Isto se deve ao fato de que o sistema de valores embutido na lei penal
abriga, conforme leciona Baratta (2002,p. 177), "o universo moral pró-
prio de uma cultura burguesa-individualista, dando a máxima ênfase
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à proteção do patrimônio privado".
O interesse público tutelado não é o da coletividade, mas o das

classes que financiam as campanhas eleitorais dos parlamentares, que
fazem lobbies para a aprovação de leis que os beneficiam e que legiti-
mam seus interesses minoritários através dos meios de comunicação.

A criminalização primária constitui-se, assim, na instrumentali-
zação do controle das classes subordinadas, ao contemplar os tipos pe-
nais e o quantum das penas que lhes são cominadas, tendo como
referencial a manutenção do status quo das classes dominantes.

Neste contexto, a legislação produzida a partir do "populismo
penal", que criminaliza novas condutas e recrudesce penas de crimes
existentes, ainda é a forma mais rápida de satisfazer as demandas pelo
retrocesso penal, embora confirmadamente ineficaz. Com efeito, a Lei
dos Crimes Hediondos tomada como exemplo demonstra, às escânca-
ras, a irrelevância da "pedagogia do medo"4 como mecanismo profilá-
tico da criminalidade.

4 - Criminalização secundária: a seletividade do
sistema de justiça criminal

Uma vez estabelecidas as condutas típicas e suas respectivas re-
tribuiçõ,espunitivas, cabe às instâncias formais de controle a aplicação
da lei. E neste momento que se dá a criminalização secundária, reali-
zada por meio das ações e reações dos diversos atores relacionados com
o crime (Polícia,Ministério Público, Judiciário, imprensa etc.).

De acordo com Orlando Zaccone (2004,p.184), a criminalização
secundária "é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que se
desenvolve desde a investigação policial até a imposição e a execução
de uma pena e que, necessariamente, se estabelece através de um pro-
cesso seletivo".

Durante as várias etapas da criminalização secundária, percebe-
se uma espécie de triagem daqueles considerados "merecedores" da
aplicação da lei.

4. A expressão é de alga Mingot.
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No vasto cenário da criminalidade, as forças policiais abordarão
mais facilmente as pessoas que apresentam o estereótipo de potenciais
criminosos forjado pelo senso comum, ou seja, os negros, os mendigos,
os homossexuais, as profissionais do sexo e, fundamentalmente, os des-
possuídos. A imprensa noticiará com mais assiduidade os delitos pa-
trocinados por integrantes das classes perigosas, sobretudo se a vítima
ocupar posição social significativa, até gerar uma equação na qual "opi-
nião pública = opinião publicada"; oMinistério Público inevitavelmente
oferecerá denúncia em casos de grande repercussão; o Judiciário, me-
diante a constatação dos requisitos formais, satisfará o clamor popular
pela realização de justiça, proferindo a reclamada condenação.

Retomando o exemplo do roubo do relógio e da sonegação fiscal,
tem-se, portanto, que o autor do roubo, além de ser contemplado com
pena abstrata maior que a do sonegador, apresenta chances infinita-
mente maiores de ser selecionado pelo sistema de justiça criminal.

A criminalização secundária, da mesma forma que a criminaliza-
ção primária, se pauta pelo foco da ação repressiva: os segmentos so-
ciais marginalizados. Todavia, guarda em si, também, a
responsabilidade de manter a viabilidade do sistema penal, contendo
a demanda exponencial das ocorrências criminosas existentes, tarefa a
cargo principalmente das forças policiais.

Nas palavras de Zaccone (2004,p.184),"não é possível ao sistema
penal prender, processar e julgar todas as pessoas que realizam as con-
dutas descritas na lei como crime e, por conseguinte, opta entre o ca-
minho da inatividade ou da seleção".

O modelo reativo de segurança pública que vige no Brasil alia-se
às agências policiais na consecução da seletividade. É característica
deste modelo a intervenção após a ocorrência do crime, o que pressu-
põe que o agir policial só se verifica quando e se a comunicação do
crime se efetivar. Ora, sabe-se que determinadas condutas criminosas,
tais como os crimes sexuais, se perpetuam em nossa sociedade sob o
manto do sigilo e da consequente impunidade e produzem vítimas in-
visíveis a mancheias. Também contribui para a subnotificação o descré-
dito das agências executivas do sistema penal, sobretudo as forças
policiais, não raras vezes, delas próprias, a autoria do delito. Assim, a
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chamada "cifra obscura" (dark rate), índice que mede o número de casos
não comunicados à polícia, é expressivamente alta, produzindo uma
seletividade natural mesmo sem a intervenção do agente (ROLIM,2006,
p.40).

Para além da "cifra obscura", verifica-se que as taxas de crimes
não solucionados - "taxa de atrito" - são bastante significativas, o que
faz inculcar no imaginário coletivo, com a relevante contribuição da
mídia, a sensação de que as condutas antissociais e, por conseguinte,
seus autores, - os "perigosos" - permanecem impunes. Tal fato reclama
das forças policiais melhorias espasmódicas de desempenho, gerando
o aumento da quantidade de selecionados, numa relação viciosa e vi-
ciada que se retroalimenta.

Conclusão

As únicas políticas públicas que parecem alcançar as classes vul-
neráveis são a repressão, o confinamento e o extermínio. Esse verda-
deiro exercício de "cidadania negativa" obstaculiza a conscientização,
mobilização e organização popular para um maior tensionamento em
busca da efetivação dos direitos econômicos, sociais e culhtrais5, favo-
recendo a manutenção do poder hegemônico.

O cenário descrito é intensificado pela fragmentação social, con-
substanciada em grupos que não se reconhecem, numa clivagem gerada
pelo fenômeno que Jock Young (2002,p.33-34)chamou de "insegurança
ontológica", onde o individualismo se sobrepõe à pluralidade e o ques-
tionamento pulveriza as certezas. Numa perspectiva de formação de
sujeitos individualistas, a cultura da desnecessidade do outro (aIter) se
potencializa.

Fato é que o controle social, cujo verdadeiro espírito objetivo con-
temporâneo é a resposta penal penitenciária, tem atuação prolífica no
espaço de disjunção entre uma miríade de segmentos sociais que não
se perfilham, o que faz com que a violação do direito de um não atinja

5. Batista, Nilo. Fragmentos de um Discurso Sedicioso in Discursos Sediciosos-Crime, Direito e Sociedade.
ano 1, nQ

• 1, Rio de Janeiro: Relume.Dumará Editores, 1996, p.72.
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todo o corpo social. Ao revés, a sociedade nega sua relação ontológica
com o transgressor, pois este integra uma condição de ruptibilidade do
contrato social da qual o inconsciente coletivo quer se desvencilhar.

É neste contexto de imobilismo e sob o signo da volúpia punitiva
que se instaura a seletividade penal como instrumento de controle das
classes perigosas, reverberando, intra 11lurus, a mesma exclusão prati-
cada pela sociedade e pelo mercado.

Insiste-se em um modelo de sistema de justiça criminal claudi-
cante, que encarcera os excluídos, neutraliza-os durante algum tempo
e os devolve à sociedade em condições de maior marginalidade, para
que em breve, por absoluta falta de perspectivas, eles retomem à cus-
tódia do Estado. Aumenta-se a dose de um remédio que já se mostrou
ineficaz, pois está mais do que comprovado que os medicamentos apli-
cados - dentre eles, a resposta penal penitenciária -, além de não curar
as doenças sociais, reforçam e reproduzem-nas, em um modelo per-
verso de reabastecimento excludente e de contaminação criminógena.

Com efeito, há décadas assiste-se ao aprofundamento de uma
crise de graves proporções no sistema de justiça criminal e, a cada ano,
investem-se mais e mais recursos financeiros e humanos no mesmo mo-
delo, transformando o Estado, conforme pontificado por Marcos Rolim
(2006,p.221), em "uma indústria de produção do crime sustentada pelo
dinheiro público".

O caminho percorrido até agora - o do confinamento maciço dos
subalternos - não é apenas equivocado, imperfeito e injusto, mas parte
fundamental de uma inadiável problematização do controle social vi-
gente. A pergunta que subsiste: a quem interessa essa problematização?
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PARTE IV

Direitos hUOlanos
para todos os seres
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Gente

Caetano Veloso

Gente olha pro céu
Gente quer saber o um
Gente é o lugar
De se perguntar o um
Das estrelas se perguntarem se tantas são
Cada, estrela se espanta à própria explosão
Gente é muito bom
Gente deve ser o bom
tem de se cuidar
De se respeitar o bom
Está certo dizer que estrelas
Estão 110 olhar
De alguém que o amor te elegeu
Pra amar
Marina, Bethânia, Dolores,
Renata, Leilinha,
Suzana, Dedé
Gen te viva, brilhando estrelas
Na noite
Gente quer comer
Gente que ser feliz
Gente quer respirar ar pelo nariz
Não, meu nego, não traia nunca
Essa força não
Essa força que mora em seu
Coração
Gen te lavando roupa
Amassando pão
Gente pobre arrancando a vida
Com a mão
No coração da mata gen te quer
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Prosseguir
Quer durar, quer crescer,
Gente quer luzir
Rodrigo, Roberto, Caetano,
Moreno, Francisco,
Gilberto, João
Gente é pra brilhar,
Não pra morrer de fome
Gente deste planeta do céu
De anil
Gente, não entendo gente nada
Nos viu
Gente espelho de estrelas,
Reflexo do esplendor
Se as estrelas são tantas,
Só mesmo o amor
Maurício, Lucila, Gildásio,
Ivonete, Agripino,
Gracinha, Zezé
Gente espelho da vida,
Doce mistério
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Direitos humanos para... todos os seres

"Direitos humanos são só para bandidos". Outro chavão pejora-
tivo que carrega os conhecidos preconceitos em relação aos direitos hu-
manos e mostra que parcela da população brasileira - principalmente
entre as forças policiais e órgãos da imprensa - tem uma visão distor-
cida, seja intencional ou não, sobre o papel preponderante, em uma so-
ciedade civilizada, da universalidade dos direitos.

Para mudar esta realidade, faz-se fundamental a conscientização
de que os direitos humanos implicam em universalidade. Devem valer
para todos, seja agente policial ou um cidadão comum; sela ~m ap~-
nado da justiça, ou uma pessoa sem qualquer antecedente crImmal; seja
um morador de favela, cortiço, alguém que vive debaixo de viaduto,
de barraco de lona, ou para uma dona de casa, ou ainda alguém que
possui muitos bens e casas luxuosas; seja um adolescente infrator, ou
uma criança sem conflitos com a lei. Não importa a condição. Direitos
humanos são todos os direitos e para todos os seres.

E, neste sentido, estão incluídos direitos básicos já conhecidos,
como saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, entre tantos ou-
tros; e também apresentam-se novos desafios, como os direitos ambien-
tais relacionados à biosfera, à sobrevivência de Caia, nossa "mãe,
Terra". Trata-se de uma faceta dos direitos fundamentais que emerge
na atualidade, característica desta chamada "modernidade tardia" e
que exige uma nova postura, uma consciência ainda mais universal.

Este é um desafio cujo enfrentamento é urgente; exige uma to-
mada de posição imediata da humanidade. Afinal, o que está em jogo
é nosso maior patrimônio; nossa casa em comum. De nossa fauna, flora,
do ar que respiramos, depende nosso viver. Nada mais lógico, portanto,
que esta dimensão ecológica permeie, hoje, toda a luta pelos direitos
humanos. Somente assim nossa gente - de toda a imensidão do globo
terrestre - poderá continuar reluzindo, como canta, com tanta proprie-
dade, Caetano Yeloso:

No coração da mata gente quer
Prosseguir
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Quer durar, quer crescer,
Gente quer luzir

Nesta perspectiva, fica claro que não cabe a ideia de que os di-
reitos humanos sejam somente para os "humanos direitos"; sejam para
os que se enquadram no conceito de "cidadãos de bem", ou, ainda, para
os que se empenham em cumprir a lei da sociedade. Se queremos - e
precisamos - concretizar a premissa da universalidade dos di:e~tos, até
os infratores devem ter seus direitos resguardados. Do contrano, esta-
remos adotando a "Lei de Talião": o "olho por olho, dente por dente".
Superar e transcender esta visão, compreendendo os direitos human~s
em sua múltipla dimensão - política, econômica, social, cultural, relI-
giosa, ecológica e cósmica - talvez seja, hoje, a grande missão da hu-
manidade.
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Os desafios atuais no compromisso
pelos direitos humanos

Leonardo Boff *

Depois de mais de 60 anos da assinatura da Carta da ONU (1948),
sobre os direitos humanos constata-se que sua observância em nível
mundial é insuficiente. As violações sistemáticas, especialmente, oriun-
das do sistema econômico-financeiro mundializado, são até crescentes.
A crise que atingiu todas as economias e teve sua origem nos países
centrais, acrescida de outra série de crises (energética, alimentar, ética)
especialmente aquela do aquecimento global que poderá nos próximos
anos provocar cerca de 150a 200milhões de refugiados climáticos, agra-
vou ainda mais a violação dos direitos humanos. Não se pode esquecer
o fato de que 2/3 da humanidade não têm uma vida sustentável, pois
vivem abaixo da linha da pobreza e até da miséria.

Já não basta defender os direitos humanos. Seria antropocen-
trismo. Pelo fato de sabermos que somos todos ecointerdependentes e
que o ser humano é um elo da cadeia sagrada da vida, sentimos a ur-
gência de alargar o conceito de direitos. Não só direitos humanos, m~s
direito à vida em sua esplêndida diversidade, direitos da natureza e dI-
reito da Mãe Terra.

Onde reside o impasse fundamental para a sua aplicação no
mundo inteiro e na amplitude que acenamos?

1. A violência da sociedade de mercado

Se quisermos entender mais profundamente a atual crise dos di-
reitos em todos os âmbitos, precisamos conscientizar a atual fase da hu-
manidade. Ela se rege pela globalização. Este é um fenômeno
primeiramente econômico-financeiro, embora seu significado seja,ta~-
bém antropológico como uma etapa nova da humanidade e do propno

• Leonardo 80ft é teólogo e escritor, portador do prémio Nobel alternativo da Paz de 2001.
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planeta Terra. Encontramo-nos em sua era de ferro, dominada pela eco-
nomia de mercado que transformou tudo em mercadoria em função do
ganho e que criou uma sociedade de mercado e não uma sociedade com
mercado.

Este tipo de economia passa por cima de qualquer direito, não
quer saber de controles ou regulações. Exige campo aberto para fazer a
guerra dos mercados. Separou totalmente economia de sociedade, vê
os estados-nações como entraves, procura reduzir o Estado, difamar a
classe política e passar por cima de organismos de representação mun-
dial como a ONU. Estemodelo levou à atual crise econômico-financeira
mundial, ainda não superada.

Ela nos está legando uma consequência funesta: a dissolução de
todas as fronteiras acarretando a fragmentação daquilo que constitui a
sociedade. Perdeu a visão do todo, introduziu a exacerbação da com-
petitividade em detrimento da cooperação necessária, instaurou o im-
pério das grandes corporações privadas com pouquíssimo senso de
responsabilidade socioambiental e magnificou o indivíduo, alheio ao
bem comum.

Pior ainda. Invalidou a base política e ética para o sonho de uma
sociedade mundial, tão querida pelos altermundialistas, que cuidasse
dos interesses coletivos da humanidade como um todo e que tivesse
um mínimo de poder central para intervir nos conflitos e dinamizar os
mecanismos da convivência, da paz e da preservação da vida e da ob-
servância dos direitos.

É penoso constatar que o mundo está em franco retrocesso. A
atual sociedade não se explica mais, como queria a sociologia clássica,
por fatores sociais, mas por forças impessoais e não sociais como o
medo coletivo, o fundamentalismo, o terrorismo, a baIcanização de vas-
tas regiões da Terra e as guerras cada vez mais terroristas por vitimarem
populações civis, em sua maioria inocentes.

Se, impotentes, não sabemos o que fazer, procuremos pelo menos
entender a lógica desta violência. Ela é fruto de um tipo de mundo que,
nos últimos séculos, decidimos construir baseado na pura exploração
dos recursos da Terra, na produção e no consumo ilimitados, na falta
de diálogo, tolerância e respeito pelas diferenças. Um mundo assim só
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pode nos levar à dessocialização, à guerra sem fim e à sistemática vio-
lação dos direitos humanos.

E aqui cabe uma palavra sobre a função/missão do Estado.

2.0 Estado classista não defende os direitos de todos

Na Carta da ONU de 1948 se confiava ao Estado a obrigação de
criar as condições concretas para que os direitos pudessem ser realiza-
dos para todos os seres humanos. Ocorre que o Estado atual, na maioria
das sociedades mundiais, é um Estado classista, controlado pelas gran-
des corporações mundiais cujo poder vai além da maioria dos Estados.
Dada esta situação singular, trata-se de um Estado perpassado pelas
desigualdades que as classes sociais e os grandes conglomerados eco-
nômico-financeiros originam. Isto significa: politicamente o Estado se
orienta pelo neoliberalismo que se expressa pela democracia represen-
tativa e pela exaltação dos valores do indivíduo; economicamente se
organiza dentro do modo de produção capitalista globalizado que
impõe a hegemonia da propriedade privada, o mercado sem controles
e a lógica brutal da concorrência. Esse Estado é habitado pela classe que
hegemoniza o poder econômico, político e ideológico. O Estado fica,
em grande parte, privatizado por ela. Ela usa o Estado como instru-
mento para criar as condições ótimas para a realização de seus privilé-
gios. Os direitos das classes subalternas, conquistados historicamente
com muitas lutas e martírios, ficam, em grande parte, inatendidos. Es-
tender os direitos sociais a todos seria contraditório ao tipo de Estado
e de sociedade dominante.

3.Os concidadãos se organizam para
realizar seus direitos

A solução que as classes subalternas e altermundistas encontra-
ram para enfrentar essa contradição foi de elas mesmas se organizarem
e criarem as condições para a realização de seus direitos. Assim surgi-
ram os vários movimentos sociais e populares por terra, por teto, por
saúde, por escola, em favor dos negros, dos índios, das mulheres mar-
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ginalizadas, lutas por igualdade de gênero, por respeito do direito das
minorias etc.

A luta pelos direitos humanos destes grupos significa mais que
uma luta pelos direitos. Trata-se de uma luta política por transformação
do tipo de sociedade e do tipo de Estado vigentes porque com eles
nunca seus direitos irão ser reconhecidos. Portanto, trata-se de criar
uma democracia social, participativa, de baixo para cima, na qual todos
possam caber e que os direitos sejam o tecido natural da sociedade.

O Estado que representa esse tipo de democracia enriquecida
teria uma natureza nitidamente social e se organizaria para garantir os
direitos sociais de todos. Seria um Estado republicano e não mais neo-
liberal e privatista, que daria centralidade à coisa pública e geral (res
publica). Enquanto isso não ocorrer, não haverá uma real universaliza-
ção dos direitos humanos.

A luta das classes subalternas por seus direitos expandiu o con-
ceito de cidadania. Não se trata mais daquela burguesia que coloca o
indivíduo sozinho diante do Estado e organiza as relações entre ambos.
Agora trata-se de cidadãos que se articulam com outros cidadãos para
juntos enfrentarem o Estado privatizado e a sociedade desigual de clas-
ses e criarem o seu projeto de sociedade alternativa com mais capaci-
dade de realizar os direitos de todos. Dai nasce a concidadania:
cidadãos que se unem entre si, sem o Estado e muitas vezes contra o
Estado, para fazerem valer seus direitos e levarem avante a bandeira
política de uma nova sociedade.

4. A dignidade da Terra viva, fonte de novos direitos

Esse impasse estrutural não tem impedido avanços significativos
com referência aos direitos. Melhor, cresce mais e mais a consciência
da dignidade humana, a verdadeira fonte de todos os direitos. O ser
humano deve ser visto como um fim em si mesmo, como um projeto
infinito, não passível de manipulação por nenhuma instância, nem es-
tatal, nem ideológica, nem religiosa.

A dignidade humana remete a outras instâncias ligadas à vida,
como a preservação das condições de continuidade do planeta Terra e
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de reprodução e de coevolução da existência humana. Junto com a "dig_
nitas hominis" vem a "dignitas Terrae". ATerra também tem dignidade,
sacralidade e direitos. Ela é nossa Mãe, de onde viemos e para onde re-
tomamos. Ela constitui a nova centralidade: se sua existência como sis-
tema vivo não for garantida, de nada valem os demais direitos. Ela é a
condição de possibilidade de tudo o mais.

Por isso os dois valores e direitos básicos que devem entrar mais
e mais na consciência coletiva são: como preservar nosso esplêndido
planeta azul-branco, a Terra, Pacha Mama e Gaia? E o segundo: como
garantir as condições ecológicas para que o experimento homo
sapiens/demclls possa continuar, se desenvolver e coevoluir? Esses dois
dados constituem a base de suporte de tudo mais.

A humanidade como um todo, cada sociedade, todas as instihli-
ções, religiões e tradições espirituais e cada pessoa, enfim, todos devem
dar a sua colaboração para que a Terra e os filhos e filhas da Terra pos-
sam ter futuro. Ao redor desse núcleo se estruturarão os demais direitos.
Eles serão não somente humanos, mas também sociocósmicos. Toda a
comunidade biótica, o sistema de suporte ecológico, físico-químico, a li-
tosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, os micro-organismos, as
plantas e os animais que existem e vivem merecem e têm direito de con-
tinuar a existir e a viver. Em outras palavras, a biosfera da Terra é patri-
mônio comum de toda vida em sua imensa diversidade, e não apenas
da vida humana. Então, mais que falar em termos de meio-ambiente,
deve-se falar em comunidade de vida, ou de ambiente inteiro.

O ser humano tem a função, já assinalada no Gênese, de ser o
tutor ou guardião da vida, o representante legal da comunidade biótica,
sem a pretensão de superioridade, mas se compreendendo como um
elo da imensa cadeia da vida, irmão e irmã de todos. Daqui resulta o
sentimento de responsabilidade e veneração que facilita a preservação
e o cuidado por todo o criado e por tudo o que vive.

Ou faremos essa viragem necessária para essa nova ética, fun-
dada numa nova ótica, ou poderemos ir ao encontro da completa frus-
tração do projeto planetário humano.

A reflexão sobre os direitos humanos de primeira geração (indi-
viduais), de segunda geração (sociais), de terceira geração (transindi-
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viduais, direitos dos povos, das culturas etc), da quarta geração (direi-
tos genéticos) e da quinta geração (da realidade virtual) não pode des-
viar nossa atenção dessa nova radicalidade na luta pelos direitos, agora
começando pelos direitos da Terra e das tribos da Terra, base para todos
os demais desmembramentos.

Até hoje as sociedades, as filosofias e visões do mundo e todas as
instituições davam como assegurada a existência e o futuro da natureza
e da Terra. Não precisavam se preocupar delas. Esta situação se modifi-
cou totalmente, pois os seres humanos, nas últimas décadas, projetaram
o princípio de autodestruição. Construíram a máquina de morte com
armas nucleares, químicas e biológicas, capazes de pôr fim, várias vezes,
à biosfera e impossibilitar destarte a nossa permanência sobre a Terra.

Já se disse que a Declaração dos Direitos Humanos teve o mérito
de dizer "todos os homens têm direitos mas o defeito de subentender
só os homens têm direitos" quando, na verdade, no conceito homem
está incluída a mulher, o negro, o Índio, que tiveram que lutar muito
para verem reconhecidos seus direitos. Hoje alargamos mais ainda o
conceito dos direitos porque entendemos que todos os seres, especial-
mente os vivos, são portadores de dignidade e de direitos.

A Carta da Terra do ano 2000 (a partir de 2003 já assumida pela
UNESCO) parte desta nova pressuposição de que a Terra é viva e, por
isso, tem subjetividade e direitos. A "dignitas Terrae" tem a função de
oferecer a garantia para todas as demais formas de "dignitas" da pes-
soa, das coletividades, das culturas, de todas as formas de vida.

A consciência dessa nova expressão dos direitos humano-sócio-
cósmicos está crescendo na medida em que aumenta o sentimento de
urgência e de que, se não nos mobilizarmos para as mudanças, a con-
tagem regressiva do tempo se coloca contra nós e pode nos surpreender
com um bioecoenfarte de consequências devastadoras para todo o sis-
tema da vida.

5. O respeito como garantia da
dignidade e dos direitos

o conceito da "dignitas Terrae" e da "dignitas hominis" nos re-
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mete a outro de suma importância que é o respeito. Sem um respeito
incondicional e universal jamais teremos garantia de que os direitos
serão observados. Dediquemos algumas reflexões sobre a importância
decisiva do respeito.

O respeito implica reconhecer que cada ser vale por si mesmo,
porque simplesmente existe e, ao existir, expressa algo do Ser e daquela
Fonte originária de energia e de virtualidades da qual todos provêm e
para a qual todos retomam (vácuo quântico). Numa perspectiva reli-
giosa, cada ser expressa o próprio Criador.

Ao captarmos os seres como valor intrínseco, surge em nós o sen-
timento de cuidado e de responsabilidade para com eles, a fim de que
possam continuar a coevoluir.

As culturas originárias atestam a veneração face à majestade do
universo, o respeito pela natureza e por cada um de seus representan-
tes.

O budismo, que não se apresenta como uma fé mas como uma
sabedoria, um caminho de vida em harmonia com o Todo, ensina a ter
um profundo respeito, especialmente, por aquele que sofre (compai-
xão). Desenvolveu o Feng Shuy que é a arte de harmonizar a casa e a si
mesmo com todos os elementos da natureza e com o Tao.

O Cristianismo conhece a figura exemplar de São Francisco de
Assis (1181-1226).Seu mais antigo biógrafo, Tomás de Celano (1229)
testemunha que andava com respeito por sobre as pedras em atenção
daquele, Cristo, que foi chamado de "pedra"; recolhia com carinho as
minhocas para não serem pisadas; no inverno, dava água doce às abe-
lhas para não morrerem de frio e de fome.

Aqui temos a ver com um outro modo de habitar o mundo, junto
com as coisas, convivendo com elas e não sobre elas, dominando-as.

Extremamente atual é a figura do humanista e médico Albert
Schweitzer (1875-1965).Elaborou grandiosa ética do respeito a todo ser
e à vida em todas as suas formas. Era um grande exegeta e famoso con-
certista das músicas de Bach. Num momento de sua vida, largou hldo,
estudou medicina e foi servir a hansenianos em Lambarene, no Gabão.

Diz explicitamente numa carta que "o que precisamos não é en-
viar para lá missionários que queiram converter os africanos, mas pes-
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soas que se disponham a fazer para os pobres o que deve ser feito, caso
o Sermão da Montanha e as palavras de Jesus possuam algum valor. Se
o Cristianismo não realizar isso, perdeu seu sentido".

Em seu hospital no interior da floresta tropical, em Lambarene,
entre um atendimento e outro, escreveu vários livros sobre a ética do
respeito, sendo o principal este: O respeito diante da vida (Ehrfurcht
vor dem Leben).

Bem diz ele: "a idéia-chave do bem consiste em conservar a vida,
desenvolvê-la e elevá-la ao seu máximo valor; o mal consiste em des-
truir a vida, prejudicá-la e impedi-la de se desenvolver. Este é o princí-
pio necessário, universal e absoluto da ética".

Para ele, o limite das éticas vigentes consiste em se concentrarem
apenas nos comportamentos humanos e esquecerem as outras formas
de vida. Numa palavra: "a ética é a responsabilidade ilimitada por tudo
que existe e vive"

Daí se derivam comportamentos de grande compaixão e cuidado.
Numa prédica conclamava: "Mantenha teus olhos abertos para não per-
der a ocasião de ser um salvador. Não passe ao largo, inconsciente, do
pequeno inseto que se debate na água e que corre risco de se afogar.
Tome um pauzinho e retire-o da água, enxugue-lhe as asinhas e expe-
rimente a maravilha de ter salvo uma vida e a felicidade de ter agido a
cargo e em nome do Todo-poderoso. A minhoca que se perdeu na es-
trada dura e seca e que não pode fazer o seu buraco, retire-a e coloque-
a no meio da grama. '0 que fizerdes a um desses mais pequenos foi a
mim que o fizestes'. Esta palavra de Jesus não vale apenas para nós hu-
manos mas também para as mais pequenas das criaturas".

Essa ética do respeito é categórica no momento atual em que a
Mãe Terra se encontra sob perigoso estresse e os direitos ameaçados em
sua generalidade.

Essa referência a uma visão mais holística que no conceito de di-
reitos humanos inclui a natureza e a Mãe Terra tem ajudado a criar
novos sonhos e utopias, capazes de mobilizar as pessoas, especialmente
os jovens. Por isso a luta pelos direitos não tem fim nem limites. Ela in-
clui tudo o que existe e vive. Nós, seres humanos, portadores de cons-
ciência, de inteligência e de sentido ético, precisamos continuamente
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alimentar esta chama sagrada da dignidade e do respeito que está em
nós. A partir dela a luta pelos direitos se transforma num nobre com-
promisso pela Terra, pela natureza, pela vida, especialmente aquela que
é a mais ameaçada e humilhada, a vida dos pobres e dos oprimidos.

Concluo com o mesmo desiderato da Carta da Terra, formulado
no seu final: "Que nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma
nova reverência diante da vida, por um compromisso firme de alcançar
a sustentabilidade, pela rápida luta pela justiça, pela paz e pela alegre
celebração da vida" .

189



Durval Ângelo Andrade (Org)

Direitos humanos e
doutrina social da Igreja

Paulo Femlllldo Cameiro de Andradel

_A cons~iência acerca dos direitos humanos e a luta por sua afir-
maçao pOSSUIuma longa trajetória. A ideia da existência de uma lei na-
tural e universal encontra-se já entre os gregos e floresceu também no
direito romano. Entretanto, mesmo filósofos de tradição não cristã, re-
conhecem que foi a concepção de pessoa humana trazida ao Ocidente
pe~oCristianismo que permitiu a grande guinada na qual se passa pau-
latmamente de um paradigma jurídico centrado no dever àquele que
tem como centro os direitos2• Enquanto o primeiro paradigma busca
s~lvaguardar o grupo social em seu conjunto impedindo a desagrega-
çao, o segundo busca proteger o indivíduo dentro do grupo e frente ao
grupo.

A concepção de direito natural que se desenvolve na moderni-
dade, entre os ~éculos XVIIe XVIII,de Hobbes a Kant, pode ser consi-
derada em mUItos aspectos como uma secularização da ética cristã que
ultrapassa a concepção de lei natural dos antigos3• Nela se desenvolve
uma visão do indivíduo como sede de direitos naturais, que não podem
ser anulados ou subtraídos pela sociedade. Reconhecem-se em Locke e
Voltaire formulações importantes que firmam a ideia de uma igualdade
fundamental de todos os seres humanos que, independentemente de
sua condição social e política, possuem os mesmos e inalienáveis direi-
tos naturais, entre os quais se sobressai o direito à liberdade de cons-
ciência. Um novo marco foi alcançado pela Declaração da
Independência dos Estados Americanos de 1776que afirmou: "Consi-
deramos incontestáveis e evidentes em si mesmas as seguintes verda-
des: que todos os homens foram criados iguais, que eles foram dotados

1 - Paulo Fernando Carneiro de Andrade é doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e
professor do Depto. de Teologia da PUC.Rio

2 - Cf .N. Bobbio, (org: M. Bovero). Teoria Geral da Política. A Filosofia Política e as Lições dos Clássicos.
Editora Campos, RIO de Janeiro, 2000, p.478

3. Ibidem p. 478
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pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses direitos
estão, em primeiro lugar, a vida, a liberdade, e a busca da felicidade".
Poucos anos depois, na França, promulgava-se a Declaração dos Direi-
tos do Homem e do Cidadão (1789),na qual de modo semelhante afir-
mava-se: "Os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos". No
âmbito dessas declarações os princípios afirmados pelos filósofos ilu-
ministas deixavam de ser uma teoria filosófica ou uma exigência colo-
cada como um ideal e tomavam-se um princípio político-jurídico capaz
de ser traduzido em uma série de prescrições legais.

Desde a promulgação dessas duas Declarações no último quartil
do século XVIIImuitas etapas foram sendo percorridas até hoje, tendo
seu ponto alto na Declaração Universal dos Direitos Humanos promul-
gada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 que constitui
um marco singular e inarredável da consciência sobre os direitos uni-
versais e inalienáveis de que cada homem e mulher são detentores em
razão apenas de sua humanidade4• Em primeiro lugar, deu-se ao longo
dos séculos XIXe XXa progressiva incorporação do princípio dos Di-
reitos Fundamentais nas Constituições Nacionais transformando esses
direitos naturais em direito positivo. Em segundo lugar, observou-se
um alargamento substancial na compreensão da abrangência desses di-
reitos e na luta pelo seu reconhecimento e tradução em preceitos legais.
A primeira expansão deu-se em tomo da própria questão da liberdade
na direção de garantir o direito não só de expressão e liberdade reli-
giosa, mas também de associação, permitindo a criação de agremiações,
sindicatos e partidos. Em seguida os direitos civis se estendem na di-
reção dos direitos políticos transformando os Estados Liberais em Es-
tados Democráticos com a universalização do voto. Em uma outra
frente, os direitos passam a se estender na direção também dos direitos
sociais e econômicos, incluindo a proteção do mundo do trabalho frente
ao Capital e a garantia do acesso à saúde, à educação e ao amparo so-
cial. Em termos mais recentes também os direitos relativos ao meio am-
biente e à ecologia passaram a integrar a pauta dos Direitos Humanos.

Uma segunda dimensão dessa expansão tem se dado em tomo

4. Ibidem, p.481-483.
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do alargamento dos grupos humanos que passam a ser protegidos por
esses direitos e da transposição de urna esfera interna aos Estados Na-
cionais para sua internacionalização. Desde seus primórdios urna ten-
são se colocou em tomo da universalização dos direitos. A afirmação
da igualdade fundamental entre os homens na Declaração da Indepen-
dência Americana não impediu a escravidão e a segregação racial que
se manteve por um largo período. O direito de voto estendido às mu-
lheres e a todas as classes sociais é urna conquista recente mesmo em
muitos países ocidentais que incorporaram cedo, em suas constituições
nacionais, o princípio dos Direitos Humanos. A criação de tribunais in-
ternacionais para o julgamento de crimes contra os Direitos Humanos
ainda não se concretizou em sua plenitude. Não obstante, tem ocorrido
urna progressiva internacionalização e cresce a consciência acerca do
aspecto universal dos Direitos Humanos.

Urna terceira dimensão dessa expansão liga-se à própria percep-
ção dos limites das formulações iniciais dos Direitos Humanos. Por Di-
reitos dos Homens e do Cidadão muitas vezes se compreendiam apenas
Direitos dos homens (em sentido masculino) brancos, adultos, ociden-
tais. Neste sentido, falar em Direitos dos Homens não é mais suficiente
nem mesmo possível. Trata-se agora de afirmar não apenas os direitos
gerais, mas também os direitos específicos, que contemplam e reconhe-
cem para além da igualdade fundamental a realidade de urna diversi-
dade que não gera privilégios nem restringe direitos de outros, corno
antes, mas, ao contrário, é fonte de direitos próprios. Assim, surgem as
reivindicações para promover a igualdade dos direitos e oportunidades
no campo social, político, civil e econômico, sem discriminação de gê-
nero, etnia, ou qualquer outra, enquanto, ao mesmo tempo, se afirmam
os direitos específicos das mulheres e dos diferentes grupos étnicos e o
direito à diversidade cultural. Afirmam-se também os direitos ligados
à sexualidade e às escolhas do estilo de vida, assim corno os direitos es-
pecíficos das crianças e dos idosos, bem corno dos portadores de defi-
ciências e dos enfermos. Na afirmação do conjunto de todos esses
direitos constrói-se hoje a luta pela plena cidadania

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,os esta-
dos .membros da ONU consubstanciaram em âmbito mundial o que a
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partir de então pode ser considerado o patamar mínimo do reconheci-
mento dos Direitos que cada pessoa deve esperar serem respeitados e
garantidos por todos os Estados Nacionais e pelos organismos interna-
cionais. Entre esses direitos encontra-se o direito à igualdade perante a
lei, o direito à liberdade de consciência, de religião, de escolha de seu
estado de vida, de cada pessoa ser respeitada em sua integridade física
e moral e de não ser sujeitada a qualquer tipo de ingerência ou coação
na esfera não pública de sua vida e em sua privacidade. Também se re-
conhece o direito de cada um de participar de forma direta ou indireta
da formação das normas e leis que regem a esfera pública da vida e de
não ser obrigado a nada, a não ser em função da norma legal. Também
nessa declaração são reconhecidos os direitos à autodeterminação dos
povos, à igualdade entre os gêneros e o direito de cada um de ser pro-
tegido contra toda forma de discriminação racial ou de qualquer tipo.
Alguns direitos sociais corno o direito ao trabalho, a urna justa remu-
neração, ao acesso à saúde e educação básica e a urna moradia digna
são também afirmados. Posteriormente, em 1966, após um longo pe-
ríodo de 19 anos de debate, a Assembleia Geral das Nações Unidas
aprovou por unanimidade mais dois acordos relativos aos Direitos Hu-
manos, civis e políticos, ratificados somente dez anos depois, em 1976,
na forma de duas convenções, urna econômica e social e a outra política
e civil, que representam, cada urna, mais um passo importante na in-
ternacionalização dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana e na
luta pela cidadania.

1. A PACEM in TERRIS e a recepção dos Direitos
Humanos na Doutrina Social da Igreja

Embora a doutrina dos Direitos Humanos tenha, de certa forma,
sua origem no Cristianismo, em sua ética, e na concepção de pessoa hu-
mana da qual é portador, houve por parte da Igreja Católica, e das Igre-
jas Cristãs em geral, forte relutância em aceitar sua formulação. Essa
dificuldade liga-se em grande parte ao modo e ao contexto corno surgiu
inicialmente a formulação filosófica dos Direitos Humanos. O contexto
iluminista, anticlerical, e frequentemente agnóstico ou ateu, ao abordar
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os então chamados Direitos do Homem colocava o acento, sobrehldo
na liberdade religiosa, sendo que, em termos práticos, principalmente
no contexto europeu, a defesa da liberdade religiosa vinha quase sem-
pre acompanhada de ações contra a religião e a Igreja. No contexto da
condenação por parte da Igreja Católica do Modernismo, do Ilumi-
nismo e do Liberalismo chegou-se a rejeitar os princípios de separação
entre Igreja e EstadoS,de liberdade religiosa6, bem como de que o poder
político-civil emane do povo e seja em seu nome exercido (princípio da
soberania popular), sem que, contudo, tenha se chegado a condenar
que a escolha dos governantes possa se dar através de eleições7• Embora
a Igreja Católica sempre tenha admitido que a fé não possa ser imposta
a alguma pessoa, por vezes diferenciou a situação dos gentios daqueles
outros que tendo recebido o batismo e crido, abandonaram a fé católica.
A esses últimos considerava-se que não tinham direito de abandonar a
fé, pois tendo conhecido a verdade estavam abraçando o erro, e, se-
gundo um antigo aforismo, "o erro não gera direitos". A grande difi-
culdade, comum a todas as Igrejas Cristãs nesse contexto, era de um
lado aceitar a mudança de paradigma jurídico, passando de urna con-
cepção político-jurídica que tem corno ponto de partida a proteção do
corpo social da desagregação que pode ser promovida por alguns de
seus membros, e por isso centra-se nos deveres e obrigações àquele que
visa a proteger o indivíduo contra o abuso de outros indivíduos e do
Estado, não mais entendendo a sociedade corno Corpo Orgânico e har-
mônico, mas corno sociedades de indivíduos que possuem urna igual-
dade primordial anterior à constituição da sociedade mesma. Sendo
essa sociedade formada para benefício de todos os indivíduos, deve ser
regulada por um contrato social que não pode subtrair aos sujeitos seus
direitos fundamentais, que devem por sua vez constituir a pedra angu-
lar do ordenamento jurídico. De outro lado, era também difícil, não obs-
tante o apelo ao conceito de Lei Natural, aceitar a fundamentação do
Direito Civil e Social, assim como dos Direitos Individuais, em um
apelo a princípios que não faziam referência a Deus ou à ordem sobre-

5 - Papa Pio IX, Silabo 55 (OS 2955)
6. Papa Pio IX, Silabo 15 (OS 2915)
6 - Leão XIII, Immortale Dei, n. 32
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natural.
No Magistério de Pio XIIobserva-se já urna mudança significativa

de posição em relação aos Estados Democráticos, onde se passa de urna
situação anterior em que esses eram apenas tolerados, colocando-se ên-
fase em certas restrições sobre sua concepção, para urna outra, em que
são apontados como urna forma desejável de organização social. Entre-
tanto, não se encontra aqui, ainda, uma verdadeira mudança de para-
digma. Tendo em vista a terrível experiência do nazi fascismo o que se
aponta corno desejável é que a escolha dos que governam se faça por
eleições livres e periódicas.

Nos anos 60 coube ao Papa João XXII estabelecer na Encíclica
Pacem in Terris urna verdadeira recepção católica do paradigma dos Di-
reitos Humanos abraçando na Doutrina Social da Igreja o paradigma
dos direitos. Nos parágrafos iniciais da primeira parte da Encíclica
Pacem in Terris, o Papa afirma: "Em uma convivência humana bem consti-
tuída e eficiente, é fundamental o princípio de que cada ser humano é pessoa;
isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa razão, possui
em si mesmo direitos e deveres, que emanam direta e simultaneamente de sua
própria natureza. Trata-se, por conseguinte, de direitos e deveres universais,
invioláveis, e inalienáveis. "8. Entre os direitos principais listados pelo Papa
se encontram em primeiro lugar o "direito à existência, à integridade física,
aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida", o que inclui tam-
bém o direito de ser amparado na doença, na velhice, assim corno na
viuvez, na invalidez e em caso de desemprego forçado. Neste sentido,
na Pacem in Terris, os direitos sociais encontram-se íntima e indissocia-
velmente ligados ao direito fundamental à vida. Os direitos sociais não
são urna concessão ou um ato de caridade social, mas um dever de jus-
tiça que o Estado é obrigado a garantir tendo em vista a dignidade da
pessoa humana e o seu direito à vida.

No campo dos direitos civis o Papa João XXIIItambém afirma a
existências de direito morais e culturais que incluem o direito à liber-
dade de pensar e expressar o pensamento e a receber informações ve-
rídicas sobre acontecimentos públicos, bem corno o direito à educação

8 - João XXIII. Pacem in Terris, I parte.
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e à formação técnica e profissional. Afirma-se também nessa Encíclica
o direito à liberdade religiosa e à escolha do estado de vida. Outro
campo de direitos é constituído pelos direitos econômicos e políticos
que incluem o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito de
participar ativamente da vida pública, o direito de reunião e associação.
Na Encíclica se reconhece também o direito de emigração e imigração
como um direito fundamental da pessoa humana. Tal afirmação ganha
hoje particular expressão, uma vez que em diversos países recrudescem
a xenofobia e as políticas fortemente repressivas frente à imigração.

O conjunto de Direitos afirmados nessa Encíclica ultrapassa os
constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações
Unidas, sobretudo pela ênfase dada aos direitos sociais e econômicos.
Também se distingue da visão liberal dos Direitos Humanos ao integrar
os direitos individuais aos sociais, a partir do princípio da responsabi-
lidade social e do dever de solidariedade que liga as pessoas humanas.

A questão da liberdade Religiosa seria pouco depois desta Encí-
clica novamente abordada na Declaração Dignitatis Humanae do Concílio
Vaticano lI. Nessa Declaração destaca-se uma importante mudança de
paradigma sobre o papel do Estado e sua função de garantir os direitos
fundamentais, entre os quais se encontra, em posição central, junta-
mente com o direito à vida, o direito à liberdade: 11Aliás, devem proteger-
se na sociedade as normas da liberdade integra, segundo a qual se há de
reconhecer ao homem a liberdade em sumo grau e não há de restringi-la a não
ser quando e quanto for necessário"9. O Concílio destaca que "É postulado
da própria dignidade que os homens todos - por serem pessoas, isto é, dotados
de razão e de livre arbítrio e por isso enaltecidos com a responsabilidade pessoal
- se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a ver-
dade, sobretudo no que concerne à religião. São obrigados também a aderir a
verdade conhecida e ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade"lO.
Não podem, entretanto, para isso sofrer coação, seja psicológica, seja
externa. Segundo o Concílio, o direito à liberdade religiosa (e, pode-se
dizer, de consciência) não se funda em urna disposição subjetiva da pes-

9 - Declaração Dignitatis Humanae n.7.
10 - Declaração Dignitatis Humanae n.2.
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soa, mas na sua natureza, e por isso "o direito à im llIZ idade continua a exis-
tir, ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e
a ela aderir"ll. O exercício da liberdade "não pode ser impedido, contanto
que se preserve a ordem pública "12. Nesta Declaração finalmente o princípio
do Estado Democrático de Direito ganha sua plena cidadania na Dou-
trina Social da Igreja.

As Encíclicas posteriores, da Populorum Progressio de Paulo VI à
de Bento XVI,dão continuidade a esse paradigma que constitui o fun-
damento do Estado Democrático. Na Encíclica Deus Caritas Est subli-
nha-se enfaticamente o papel do Estado na promoção e garantia da
justiça social, entendendo ser essa uma das funções centrais e primor-
diais da política e do Estado13•

2. Os pobres, os Direitos Humanos
e a luta pela Cidadania

Em todas as épocas da história sempre foram os mais pobres que
sofreram de modo mais intenso os desrespeitos pelos direitos humanos.
A luta contra a pobreza e a miséria é não apenas uma luta contra uma
situação econômica opressora, mas, de um modo mais amplo, é sempre
e indissociavelmente, uma luta pela cidadania plena e pelo respeito aos
direitos humanos. O novo processo econômico que se inicia com a pri-
meira revolução industrial, em meados do século XVIII, leva a uma
enorme transformação que se aprofunda ao longo do século XIXcom a
formação do Capitalismo Industrial. Velhas estruturas sociais se dissol-
veram e a relação entre capital e trabalho tomou-se a questão decisiva,
de um modo inédito na história. As estruturas de produção e o Capital
tomaram-se fonte de um novo poder que submetia a grande massa de
trabalhadores e lhes privava dos direitos não apenas econômicos. En-
quanto a grande burguesia detendo o poder econômico ascendia ao
poder político e desfrutava ao seu modo dos direitos civis, a maior parte
da população era excluída da cidadania econômica, política e civil, so-

11 - Declaração Dignitatis Humanae n.2.
12 - Declaração Dignitatis Humanae n.2.
13 - Bento XVI. Deus Caritas Est, n.28.
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frendo o desrespeito aos direitos mais fundamentais.
O Movimento de Independência Norte-Americano e a Revolução

Francesa colocaram já no século XVIIIa questão da luta pela cidadania
e levaram a importantes conquistas no campo dos direitos civis e polí-
ticos, conquistas estas que foram se aprofundando ao longo dos séculos
seguintes. O movimento operário que se intensifica sobretudo na se-
gunda parte do século XIXlevou, por sua vez, a conquistas importantes
para os trabalhadores e os pobres no campo da cidadania e do respeito
aos direitos fundamentais, inclusive econômicos, que se consolidaram
ao longo do século XX, no Ocidente Europeu e Norte-americano, no in-
terior do Capitalismo Industrial Fordista, apesar de todas as limitações
inerentes a este sistema. A partir dos anos 70, entretanto, com a crise
do Capitalismo Fordista e sua substituição pelo Capitalismo Flexível,
ocorre um revés. As políticas neoliberais têm gerado novas formas de
pobreza e exclusão e a forte retração do Estado de Bem Estar Social e
das políticas previdenciária. Da guerra à pobreza passou-se em muitos
casos à guerra ao pobre, como se este, e não a situação que o levou à
pobreza e lá o mantém, constituísse o problema, com a constituição de
vigorosos mecanismos repressores e o desrespeito sistemático aos di-
reitos fundamentais, levando à crise do Estado de Direito14•

a) Neoliberalismo e restrição dos Direitos cidadãos

As políticas neoliberais têm por objetivo permitir ao Capital des-
vencilhar-se da regulação (conjunto de leis, normas e regras) Fordista
para que o mesmo possa dar continuidade ao processo de acumulação
na atual fase do Capitalismo Pós-Industriaps. Nas primeiras décadas
do século XXao constituir-se uma nova fase do Capitalismo, que tem
seu apogeu entre os anos 45 e 70,denominada Fordista, baseada na pro-

14. Cf. H. Gans. The War Against the Poor. The Underclass and Antipoverty Policy. Basic Books. New York.
1995; M. Katz. The Underserving Poor. From the War on Poverty to the War on Welfare. Pantheon
Books. New York. 1989; W. Kelso. Poverty and the Underclass. Changing Perceptions of Poor in Ame-
rica. New York University Press. New York. 1994.

15 - Cf. D. Havey. Neo-liberalism and the restoration of class power. em D. Havey, Spaces of Global Capi-
talism, Verso, Londres-Nova York. 2006. p. 7.68.
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dução e no consumo de massa de bens industrializados, o enorme
ganho de produtividade obtido pelo Capital permitiu a esse atender às
reivindicações e lutas trabalhistas cedendo um conjunto de direitos no
campo econômico e social, tais como menor jornada de trabalho, férias
remuneradas, salários maiores, estabilidade no emprego, acesso à
saúde, à educação, sistema previdenciário com pensões dignas e seguro
desemprego. Os benefícios sociais configuraram nesse momento o Es-
tado de Bem Estar Social nos países do Capitalismo Central. Após a
crise do Fordismo nos anos 70, quando o Capital já não era mais capaz
de continuar dentro desse modelo, sua corrida acumulativa e, ao
mesmo tempo, as novas tecnologias permitiam que o mesmo buscasse
um novo modelo de acumulação, passou-se ao desmonte das conquis-
tas obtidas pelo Trabalho no Fordismo, por meio das políticas neolibe-
rais.

Na atual forma do Capitalismo, a hegemonia pertence ao capital
financeiro que subordina a si todas as outras formas de Capital Produ-
tivo, inclusive o Capital Industrial. As conquistas trabalhistas foram
então sistematicamente atacadas, sob acusação de serem não direitos
fundamentais duramente conquistados, mas privilégios que devem ser
combatidos. Ao mesmo tempo os benefícios sociais passaram a ser ex-
tintos ou fortemente reduzidos, também sob a acusação de serem pri-
vilégios e não a satisfação de direitos fundamentais, levando ao
desmonte do Estado de BemEstar Social.Nesse caso o objetivo é duplo.
De um lado trata-se de expandir oMercado, colocando em seu interior,
mediante os mecanismos de privatização, a satisfação de necessidades
antes atendidas pelo Estado, tais como saúde, educação e previdência
social. De outro lado, visa também a diminuir as despesas do Estado,
de tal modo que esse possa realizar um crescente superávit primário e
assim alimentar o mercado financeiro transferindo para este, na forma
do pagamento de serviços da dívida, uma enorme soma de recursos re-
tirada como impostos das atividades produtivas.

Como resultado dessas políticas tem-se o aumento vertiginoso do
desemprego e do trabalho precário e informal, com o reaparecimento
de formas de exploração do trabalho que já estavam superadas, tais
como o trabalho infantil. Tem-se também o aumento da pobreza e da

199



Durval Ângelo Andrade (Org)

disparidade de renda, seja no interior dos países, seja entre o Sul e o
Norte. Surgem também amplos setores da população que são excluídos,
vivendo formas de pobreza que antes se encontravam em vias de desa-
parecimento. As organizações tradicionais de luta dos trabalhadores,
tais como os sindicatos, tendem a ser desqualificadas e são frequente-
mente acusadas de defenderem não direitos, mas privilégios. Outras
formas de organização popular, como o Movimento dos Sem Terra
(MST)no Brasil, são quase sempre também desqualificadas, sob as mais
diversas acusações, inclusive de serem corruptas, violentas e incentiva-
rem atihldes socialmente nocivas, ou de representarem utopias do pas-
sado.

A atual crise financeira mundial deixou claro que o Mercado não
pode subsistir sem o Estado. Isto não significou, entretanto, um aban-
dono das políticas desregulamentadoras dos direitos sociais e econô-
mi~o.s.Os mesmos setores que defendiam um Estado Mínimo agora
solIcItam do Estado pesados investimento e, em troca, concedem al-
?uma regulação do mercado Financeiro sem, entretanto, ceder quanto
a desregulamentação dos direitos do trabalho e ao desmonte do Estado
de Bem Estar. Continua e acelera-se o movimento de privatizar os lu-
cros e socializar os prejuízos do grande Capital.

b) A crise do Estado de Direito e
as restrições à cidadania política

Ao mesmo tempo em que as políticas neoliberais promoveram a
reforma do Estado diminuindo drasticamente seu papel no atendi-
mento aos Direitos Sociais e levaram também a reformas na legislação
que restringiram Direitos Econômicos gerando pobreza, exclusão e falta
de cidadania, recrudesceu o papel policial e repressor do Estado para
conter qualquer forma de violência ou organização que pudesse ofere-
cer risco ao Capital e a seus detentores16• Alguns autores como L.Wac-
quant têm mostrado em suas análises a estreita correspondência entre

16. Cf. A. Ong, Neoliberalim as excepition. Mutations in citzenship and sovereignty, Duke University Press,
Londres, 2006.
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o desmonte do Estado de Bem Estar Social nos Estados Unidos e na Eu-
ropa e o crescimento da criminalidade e da população carcerária!? A
"política de tolerância zero", expressão cunhada pelo prefeito de New
York,Rudolph Giuliani, traduz a nova política dos Estados Neoliberais
que renunciando às políticas de integração social e econômica respon-
dem com a criminalização à miséria crescente!8.Tal política altera subs-
tancialmente os pactos sociais vigentes internamente em todas as
sociedades, redefinindo, para além da lei, o que é permitido e o que não
é. Aos excluídos e mais pobres a lei se apresenta com novas regras, res-
tringindo substancialmente o espaço de ação possÍveP9.Além disso, de
um lado os novos mecanismos de controle possibilitados pela informá-
tica passam a controlar de um modo quase capilar a vida dos cidadãos
reduzindo o espaço privado e a confidencialidade, o Estado se mostra
mais intolerante, disposto a criminalizar e punir qualquer transgressão,
inclusive criando uma verdadeira indústria de multas cuja receita passa
a integrar de forma ordinária seu orçamento; de outro, as condições
econômico-sociais e a cultura contemporânea alimentam e estimulam
as ações transgressivas, o agir contra a lei e a violência. Forma-se assim
um curto-circuito cujo resultado é o da formação de uma sociedade
cada vez mais policialesca e mais transgressiva e violenta20•

Os terríveis atentados terroristas de 2001 forneceram a ocasião
para que uma série de leis, fortemente restritivas no campo da cidada-
nia, fosse aprovada. Estas leis já vinham sendo elaboradas, seja no con-
texto Norte-Americano, seja Europeu, antes dos atentados, com o
objetivo oferecer suporte legal para reprimir e controlar ações e movi-
mentos que pudessem ser hostis aos governos neoliberais assim como
exercer uma maior ação repressiva contra as camadas marginalizadas
da população e os migrantes2!. No caso americano, as leis aprovadas
permitem seja um controle sem supervisão judicial de comunicação
entre pessoas por telefone e internet, seja a prisão sem comunicação e

17 - Cf. L. Wacquant, Parola D'Ordine: To/eranza Zero. La transformazione dello stato pena/e nella società
neo/ibera/e, Feltrinelli, Milano, 2000.

18 - Ibidem, p. 20-27.
19 - Ibidem, p. 101-103.
20 -Ibidem, p. 121-130. Cf. também S. Zizek, Vio/ence, Picador, Nova York, 2008.
21 - Cf. J-L Paye, La Fine dello Stato di Diritto, Manifestolibri, Roma, 2005. p. 7-15
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sem que haja urna acusação formal de pessoas consideradas suspeitas
de terrorismo e até mesmo fortes restrições ao direito de defesa22• No
caso da Comunidade Europeia as leis além de preverem a possibilidade
de um controle muito maior da população invadindo a privacidade,
criminaliza uma série de atos que passam a poder ser enquadrados em
urna vaga noção de terrorismo. Desse modo, uma ação democrática de
protesto civil pode, segundo como for interpretado pelo poder estabe-
lecido, ser reprimida e punida como criminosa por ser classificada como
terrorista23• Tanto em um caso corno em outro a legislação joga propo-
sitalmente com uma noção muito imprecisa de terrorismo que permite
incluir, quando for julgado conveniente, praticamente qualquer ação
dentro do raio de abrangência da legislação extraordinária aprovada,
em princípio, para capacitar a defesa do Estado e da população contra
o perigo oferecido pelos grupos terroristas.

A grande questão é que através da aprovação dessas leis, facili-
tada pelo clima de insegurança causado pelos atentados terroristas de
2001 e 2004, opera-se uma significativa transformação no Estado de Di-
reito. Essas leis, próprias dos regimes de exceções, isto é, contrárias por
sua natureza aos princípios basilares do Estado de Direito e de suas ga-
rantias de liberdade civil, política e democrática, traduzidas em princí-
pios Constitucionais e preceitos legais, levam à construção de uma nova
forma dos Estados Nacionais, onde a democracia é mantida em seus
aspectos formais e é superficialmente harmonizada com o exercício real
de poder de um Estado autoritário e discricionaF4. Dessa forma, os se-
tores da sociedade que anseiam por mudanças, e buscam se organizar
para promover alternativas econômicas, sociais e políticas, encontram
novas dificuldades e obstáculos para sua ação. Nesse contexto, deve-se
recordar que, de modo especial, recai sobre os setores mais fragilizados
da população uma maior restrição dos direitos civis e políticos e o peso
mais intenso do arbítrio policialesco.

22 - Ibidem, p.17-44.
23 - Ibidem, 45-85.

24 - Cf. G. Agabamben, Estado de Exceção, Editora 8oitempo, São Paulo, 2004.
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3. A Igreja Latino-americana e
a Ação pela Cidadania

Desde os anos 60, época do Concílio Vaticano II e da publicação
da Encíclica Pacem in Terris, a Igreja Católica Latino-americana tem
atuado firmemente na defesa dos direitos humanos e da ação pela ci-
dadania. Nos documentos de Medellín, Puebla e Santo Domingos en-
contramos fortes afirmações que, de um lado, refletem a práxis da Igreja
a favor dos Direitos Humanos e da ação pela cidadania e justiça, e por
outro, reforçam e dão impulso a novas ações pastorais em favor dos Di-
reitos Humanos, sobretudos dos pobres e desassistidos. Os anos 60 na
América Latina são caracterizados pela implantação de regimes mili-
tares em diversos países, uma situação que se agrava ain~a ~ais n~s
anos 70, quando a violação dos Direitos ~umanos e a.ausenCla das lI-
berdades democráticas se tornam generalIzadas na maIOr parte do con-
tinente sul e centro-americano. Já em Medellín encontramos os
seguintes compromissos pastorais: "Defender, segundo o mandato Evan-
gélico, os direitos dos pobres e oprimidos, urgindo os nos~os ~o~er1l.os e.cl~ss.es
dirigentes que eliminem tudo o quanto destrua a paz soclfll: II1JlIstlça, lIlerCIfl,
venal idade insensibilidade"; "Alentar e favorecer todos os esforços do povo
para criar ~ desenvolver suas próprias organizações de ~as~, pe~a ~~~vil1dicação
e consolidacão de seus direitos e busca de uma verdadeIra Justiça .

Na ~ção da Igreja Católica Latino-americana em favor dos Direi-
tos Humanos e da Cidadania podemos destacar três pontos:

I. Em primeiro lugar destaca-se a centralidade da opção
pelos pobres. Essa é uma realidade que perpassa o Do-
cumento de Medellin e é reafirmada em Puebla, Santo
Domingos e Aparecida. Trata-se de uma opção evangé-
lica, preferencial e não excludente, que possui duas di-
mensões. A primeira dimensão consiste em uma
mudança de lugar social que se expressa no ideal de

25 - Documento de Medellín, 2,22 e 2,27. Veja-se também Documento de Puebla, 40, 49, 90, 146,338; Do-
cumento de Santo Domingos, 164-168,251; Documento de Aparecida 384-385, 387, 391-398.
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"ver o mundo com os olhos dos pobres", isto é, em
identificar-se com suas necessidades, com o seu sofri-
mento, demandas e anseios para daí buscar compreen-
der a Sociedade e constituir uma nova Espiritualidade.
A segunda dimensão, inseparável da primeira, é a que
busca transformar o pobre em sujeito eclesial pleno e
sujeito da história, isto é, sujeito evangelizador e sujeito
de seu destino e da luta pela justiça, cidadania e Direi-
tos26• Essa segunda dimensão significa que a ação pas-
toral da Igreja não se faz tendo o pobre como objeto, isto
é, não é uma ação que se faz pelo pobre, mas sim, uma
ação na qual o pobre possa transformar-se e ser ele
mesmo protagonista das transformações da história.
11.Se inicialmente o pobre era definido, sobretudo, pela
dimensão econômica, isto é, pela situação de privação
de bens materiais, pouco a pouco foi crescendo a cons-
ciência sobre as diferentes formas de opressão tais
como a cultural, étnica, racial, sexista, geracional, e ou-
tras, que não podem ser reduzidas à opressão econô-
mica. As diferentes formas de dominação e exclusão
geram demandas específicas e colocam a necessidade
de ações específicas para superá-Ias. O pobre não é
mais um único sujeito, as lutas pela justiça e cidadania
são múltiplas, e a construção de uma sociedade mais in-
clusiva e onde os Direitos sejam respeitados se torna
mais complexa.
111.A Igreja compreende que seu compromisso com a
justiça, cidadania e defesa dos Direitos Humanos não é

26 - Cf Documento de Aparecida 398: "Só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profun-
damente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A
opção pelos pobres deve nos conduzir à amizade com os pobres. Dia a dia os pobres se fazem sujeitos
da evangelização e da promoção humana integral: educam seus filhos na fé, vivem uma constante
sOlidarieda,de entre parentes e vizinhos, procuram constantemente a Deus e dão vida ao peregrinar
da Igreja. A luz do Evangelho reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado aos olhos de
Cristo, pobre como eles e excluído como eles. Desta experiência cristã compartilharemos com eles a
defesa de seus direitos."
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nem supletiva nem acessória, mas faz parte da essência
de sua missão evangélica. O exercício desse compro-
misso se faz em diferentes dimensões, que incluem a
denúncia profética, a formação de consciências, a pro-
moção de lideranças e o apoio efetivo à organização po-
pular, tendo sempre presente que esse apoio tem por
objetivo fortalecer o protagonismo dos agentes sociais
na transformação da realidade e não o de substituí-los
como sujeitos da história. Ao longo das últimas décadas
não poucos clérigos, religiosas, leigos e leigas foram
martirizados por causa de seu compromisso evangélico
com a causa dos pobres e a promoção da justiça e cida-
dania.

No atual contexto histórico renova-se a necessidade de um redo-
brado compromisso da Igreja com a luta pela cidadania, justiça e Direi-
tos Humanos. Se, de um lado, ocorreu nas últimas décadas um
significativo movimento de redemocratização na América Latina, de tal
modo que as ditaduras militares dos anos 60,70 e 80 foram substituídas
por governos democraticamente eleitos, de outro, predomina ainda no
continente uma situação de grave injustiça social, falta de cidadania,
pobreza, dominação e exclusão de diferentes tipos. As políticas neoli-
berais afetaram e continuam a afetar gravemente a América Latina, e a
situação de violência urbana alimentada pelas grandes disparidades
econômicas e sociais tem criado um clima propício à aprovação de leis
e medidas restritivas dos direitos políticos e civis à semelhança do que
ocorre na Europa e América do Norte em nome da luta contra o terro-
rismo. A luta dos pobres pela cidadania é hoje cada vez mais difícil e é
nesse momento histórico que a Igreja deve encontrar renovadas formas
de cumprir com seu compromisso evangélico com a causa da justiça e
o respeito aos Direitos Humanos.
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Mídia X Direitos Humanos:
de quem é a culpa?

Adriana do Carmol

Caminante, no hay camino,
el camino se hace ai andar.

Antônio Machado

Convidada a escrever este artigo sobre a mídia e os direitos hu-
manos, confesso que, em princípio, tive certa resistência. Isso, porque
não compartilho, na totalidade, da opinião predominante entre os mi-
litantes dos direitos humanos de que a mídia só faz reproduzir e refor-
çar uma visão distorcida e equivocada da sociedade, que identifica a
causa com a defesa de bandidos. É fato que isso acontece, mas reduzir
toda a questão a tal interpretação me parece uma abordagem superficial
de um processo que é complexo e que, mais do que comunicacional, é,
antes de tudo, cultural e social.

Foi a partir desta perspectiva que me lancei ao desafio de buscar
outros enfoques da questão, a fim de avançar no que permeia o senso
comum. E de forma um tanto quanto ousada, acredito, pois, pelo que
pude levantar, não são muitos os estudos dessa temática específica.
Ainda assim, arrisco a dar minha contribuição. Não com a pretensão
de apresentar conclusões, teorias próprias ou leis gerais, é claro. Mas
com a proposta de ampliar a discussão, em um convite para que o tema
seja discutido em sua pluralidade, analisado em suas múltiplas dimen-
sões e conexões.

Inicialmente, abordemos a visão mais disseminada e procuremos
também aprofundá-la. Como já dito, não cabe negar que há na mídia,
ou mais propriamente no que chamamos de "grande mídia", uma ten-
dência a identificar a defesa dos direitos humanos com o combate à tor-

1 - Adriana Cristina do Carmo é jornalista, especialista em "Jornalismo: práticas contemporâneas'; pelo
Instituto de Educaçâo Continuada da PUC.Minas e mestranda em Comunicação Social, na linha de In-
terações Midiáticas, pela PUC-Minas. (acarmo49@gmail.com)
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tura e violência policial praticadas contra pessoas presas ou detidas e
com denúncias de más condições carcerárias. Daí, a generalização de
que seria, na prática, a "defesa de bandidos". C~mo contraponto, se-
gundo a própria mídia, estaria a cobrança da sO~ledade de ~~Ie os de-
fensores dos direitos humanos olhassem tambem pelas vitImas dos
criminosos. Esta seria, de forma simplista, a visão da mídia e da socie-
dade acerca dos direitos humanos.

Mas como, de 'fato, os veículos de comunicação de massa disse-
minam e reforçam essa concepção? Que mecanismos, ações ou omis-
sões contribuem para isso? Pesquisa realizada pela Agência de Notícias
dos Direitos da Infância - Andi - nos dá importantes pistas para res-
ponder a tais perguntas. O levantamento Mídia e Direitos H.umanos
(VIVARTA, 2006) divulgado em 2006, foi realiza~o Aem.rarcena ~on: a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presldencla da Repubhca
e a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura.

O objetivo foi investigar de que forma a mídia trata os assuntos
da agenda dos direitos humanos, a partir da identi~ca.ção do uso dos
conceitos e expressões relacionados ao campo semanhco usualm.ente
relacionado à temática, com base em 34 palavras-chave estabeleCIdas.
Foram estudados 1.315 textos jornalísticos - matérias, artigos, editoriais,
colunas e entrevistas - veiculados em 2004 por 50 jornais impressos diá-
rios de todos os estados brasileiros. E uma das principais constatações
foi a de que a mídia brasileira dedica muito pouco de seu espaço aos
direitos humanos.

A superficialidade na abordagem do tema ficou evidente: 80%
dos textos pesquisados não foram além de uma simples contexhIaliza-
ção da questão, e 22% foram meramente fachIais. Já as matérias propo-
sitivas somaram somente 3,5%. Também não se percebeu um esforço
no sentido de contextualizar ou esclarecer o que são os direitos huma-
nos, sendo que somente 0,5% dos textos apresentavam um conceito ex-
plícito e 1% se referia à Declar~ção U~iversal dos Di,r~itos Hun:anos.
Citado em reportagem produzIda na epoca, o secretano-~x~cuhvo da
Andi, Veet Vivarta, alertou que o tratamento dado pela mldla ao tema
não contribui para mudar a compreensão da sociedade sobre os direitos
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humanos.

Esta forma de abordagem tem uma reduzida condição
de ajudar o leitor a desenvolver uma compreensão con-
textualizada do que são os direitos humanos. (...) Algu-
mas reportagens trazem elementos que ajudam o leitor
a se situar, mas ainda deixam muito a desejar. Elemen-
tos mais interessantes como o contextual explicativo e
o avaliativo, onde se abre espaço para atores com posi-
cionamentos diferentes, onde se ouve mais de uma voz,
são minoritários (VIVARTA, apud BARBOSA, 2006).

O estudo detectou que os direitos humanos, ainda que abrigas-
sem urna série de conceitos, aos moldes de um "guarda-chuva", não
mereciam da mídia maior aprofundamento. Urna deficiência levantada,
por exemplo, foi que apenas 2,9%dos textos pesquisados associavam a
temática aos modelos de desenvolvimento, sendo que a fome e a misé-
ria eram tratadas corno questões de direitos humanos em somente 2,6%.

O mesmo ocorreu com outras problemáticas e direitos sociais im-
portantes. A educação foi tratada na perspectiva dos direitos humanos
apenas em 2,2%dos textos, a saúde em 2%,o trabalho infantil, trabalho
escravo e tráfico de pessoas em 2%, agricultura e reforma agrária em
0,6% e habitação em 0,5%. Também a expressão cidadania não é, no
geral, vinculada à temática. A relação apareceu em apenas 22,2% dos
textos analisados. O mesmo ocorreu com o termo democracia, cuja vin-
culação com os direitos humanos foi mínima, na abordagem dos jor-
nais.

Uma nova agenda é preciso ...

A pesquisa da Andi constatou que mais de 25%dos textos jorna-
lísticos que abordavam os direitos humanos os relacionavam a questões
referentes à violência e criminalidade. Percebe-se claramente, desta
forma, que a mídia, local privilegiado de debate público, atua para a
retroalimentação e reforço da visão estereotipada dos direitos humanos
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predominante na sociedade brasileira. Mas por que isso acontece? Seria
simplesmente urna questão de predisposição dos veículos e jornalistas
para isso? Urna estratégia intencional para a manutenção de um status
quo vigente? Seria a mídia um espelho fiel da opinião pública? Ou trata-
se de um problema de ignorância em relação ao terna?

O mestre em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB),
Washington Araújo, em artigo publicado no site Observatório da Im-
prensa, busca no regime militar as razões para que a sociedade brasi-
leira e sua mídia tenham urna visão distorcida dos direitos humanos.

(...) essa leitura torcida da realidade somente se explica
pelos vinte anos em que o Brasil mergulhou nas trevas
do arbítrio, na ditadura militar iniciada com o golpe de
1964.
Naqueles anos, quem ousasse clamar por liberdade, jus-
tiça e seus derivativos reunia os predicados para engros-
sar a população carcerária. Os cidadãos e cidadãs
presos eram sumariamente rotulados como bandidos. E
não importava se o preso era o professor de filosofia da
USP ou da Unicamp, bandido era. Milhares de universi-
tários tinham o relógio de suas vidas parado. Parte in-
gressava nos presídios, boa parte passava para a
clandestinidade. Mundos paralelos existem quando paí-
ses são (des)governados por ditadores.
( ...)
O fato é que a pecha ficou. E continua em nossos dias.
Direitos humanos, direitos dos bandidos (ARAÚJO,
2009).

Outro aspecto destacado por Araújo é a contribuição da mídia
para criminalizar os movimentos sociais, questão que pode estar rela-
cionada à reprodução da visão da classe dominante sobre os conflitos
ocorridos na sociedade. Urna noção comum e pertinente, hoje, é de que
a mídia tem critérios de seleção rigorosos dos fatos a serem noticiados,
com o objetivo de garantir os interesses econômicos e políticos de seus
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controladores. E não há como desconsiderar, neste cenário, um conflito
de classes, pois que os controladores da mídia fazem parte, sem sombra
de dúvida, da classe dominante, de elites da sociedade, as quais, se-
gundo os teóricos de esquerda, lutam para manter o status quo; para
não perderem seus privilégios. Citada em reportagem da jornalista Bia
Barbosa, a coordenadora do projeto Relatores Nacionais, da Plataforma
DhESCA (Direitos humanos econômicos, sociais, culhlrais e ambien-
tais), Maria Elena Rodrigues, relaciona a questão à disputa de poder na
sociedade.

Na opinião de Maria Elena Rodrigues, há um receio na
mídia em disseminar o discurso dos direitos humanos
como universais, porque isso empodera os sujeitos so-
ciais, o que, para ela, poderia significar dar ao povo um
poder maior de cobrança do cumprimento dos direitos
pelo Estado e contrariar interesses de grupos conserva-
dores da sociedade. Entre eles, certamente está o dos
proprietários dos grandes grupos de comunicação no
país (BARBOSA, 2006).

Talvez todos os aspectos já citados estejam inter-relacionados e
constituam faces de um mesmo problema. Mas há que se ter o cuidado
de evitar uma visão simplista. No que se refere ao desinteresse dos jor-
nalistas, por exemplo, o próprio estudo da Andi revelou um cenário di-
ferente, como relatou José Reinaldo Marques:

Um dos aspectos positivos do trabalho da Andi foi o in-
teresse demonstrado pelos jornalistas em aprofundar o
debate sobre a presença da agenda dos direitos huma-
nos no noticiário. Por isso foram realizadas, em várias
redações do País, oficinas sobre valores conceituais, le-
gislação e importância histórica dos direitos humanos.
Os encontros aconteceram entre julho e setembro, com
especialistas no assunto fazendo palestras para chefes
de redação, editores, repórteres, redatores e pauteiros

210

•

o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

dos seguintes veículos: TV Globo (RJ), O Globo (RJ), Es-
tadão, Folha, Grupo Verdes Mares (CE), Correio Brazi-
liense (DF), Sistema Radiobrás (DF), Grupo RBS, CBN,
Grupo A Tarde (BA) e Organizações Rômulo Maiorana
(PA) (MARQUES, 2006).

Tal interesse foi reconhecido pelo cientista político Guilherme Ca-
nela, coordenador de Relações Acadêmicas da Andi e responsável pela
pesquisa:

A estratégia de colaboração com a imprensa tem dado
resultados positivos e por isso, desde 1996, tem melho-
rado a cobertura da agenda social brasileira. Nas visitas
que fizemos às redações, percebemos como os jornalis-
tas estão ávidos por informações. Não tivemos nenhuma
dificuldade para realizar os workshops, porque a im-
prensa está aberta a esse tipo de diálogo (CANELAapud
MARQUES, 2006).

É nesse ponto que se pode avançar na discussão sobre o enfoque
dado pela mídia aos direitos humanos. Sem desconsiderar outros ele-
mentos importantes - como a própria lógica da mídia, a concentração
dos veículos nas mãos de poucos conglomerados e a necessidade de
democratização dos veículos de comunicação de massa -, há que se cre-
ditar parte da responsabilidade aos próprios atores que alimentam a
agenda dos direitos humanos no país, sejam eles governamentais ou
dos movimentos populares. Mesmo em uma avaliação sem rigor cien-
tífico, percebe-se que tais órgãos, movimentos sociais e ONGs ainda
privilegiam em suas ações os âmbitos da violência policial, torhua e si-
tuação carcerária e, ainda, as discussões sobre os atos da ditadura mi-
litar. Já em uma escala menor, tratam de questões referentes a grupos
específicos, como negros, idosos, deficientes, mulheres. E é essa a pers-
pectiva reproduzida pelos veículos de comunicação de massa. Não que
estes não sejam temas que mereçam atenção. Claro que sim. Mas o fato
é que a desmistificação dos direitos humanos somente ocorrerá quando
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os que lideram a causa assumirem a bandeira de que a defesa, na ver-
dade, é de todos os direitos garantidos constitucionalmente aos cida-
dãos. De forma que se faz primordial ganhar destaque na pauta dos
próprios movimentos e órgãos de direitos humanos questões relativas
ao conjunto dos direitos - civis, sociais, econômicos, culturais, ambien-
tais e políticos -, tais como educação, saúde, habitação e exercício da ci-
dadania, cujo grande apelo junto à sociedade não tem sido explorado
devidamente.

Emais do que se voltar para outros enfoques, tais atores têm que
ampliar a discussão, fazendo-a chegar à sociedade. Eum dos principais
caminhos para tanto é levar esse novo enfoque para dentro da mídia,
o que, obviamente, não é tarefa fácil. Por sua própria lógica e dinâmica,
os veículos de comunicação tendem a privilegiar as chamadas" fontes"
oficiais, como mostrou o estudo da Andi. 54% das matérias partiram
da perspectiva governamental para a cobertura. Já a sociedade civil apa-
receu em somente 8,9% dos textos, enquanto os movimentos sociais
foram citados em menos de 1% do material analisado.

Mídia e mediação

Caberia aos atores não-governamentais, portanto, buscar estraté-
gias específicas para ganhar espaço na mídia e, para tanto, aprimorar
técnicas e discursos. Não é difícil perceber, por exemplo, que quando
questionados pela imprensa, os representantes dos movimentos sociais
raramente têm em mãos números, estatísticas, gráficos; enfim, o que a
mídia considera "dados concretos". O que se nota, na maioria das
vezes, são discursos ideológicos, que não sustentam uma matéria, na
lógica vigente da imprensa.

Em outra ponta, percebe-se que esses mesmos atores sociais, na
maioria das vezes, se esforçam mais em debater com os próprios pares
ou com representantes governamentais, sem o cuidado de traduzir as
questões de forma que sejam compreendidas pelo todo da sociedade.
Basta ver eventos em que se discutem as questões dos direitos huma-
nos, como seminários, ciclos de debates e conferências, nos quais os
convidados são quase sempre os representantes dos movimentos da
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área e de órgãos públicos. Ou seja, o movimento de direitos humanos
fala para dentro, muitas vezes preocupado com conflitos e vaidades in-
ternos. Não é à toa, dessa forma, que a imprensa argumenta que não
faz extensa cobertura de tais eventos, porque não despertam o interesse
do público.

Diante do cenário exposto, para reverter a atual visão distorcida
dos direitos humanos, é necessário que o próprio movimento social
dispa-se dos preconceitos. É preciso uma percepção de que somente re-
clamações, denúncias e lamúrias sobre a cobertura da mídia geram pou-
cos efeitos práticos. Acima de tudo, é necessária uma compreensão
maior da lógica da mídia - que é produto de sua sociedade -, bem como
do que significa a "mediação", que não é realizada apenas pelos veícu-
los de comunicação, mas nas práticas sociais, culturais, políticas e de
consumo.

Vale trazer para este contexto a perspectiva abordada por Roger
Silverstone, de que mediação é circulação de significados em constante
transformação e de que somos todos nós produtores de significados.

A mediação implica o movimento de significado de um
texto para outro, de um evento para outro. Implica a
constante transformação de significados, em grande e
pequena escala, importante e desimportante, à medida
que textos da mídia e textos sobre a mídia circulam em
forma escrita, oral e audiovisual, e à medida que nós, in-
dividuai e coletivamente, direta e indiretamente, colabo-
ramos para sua produção.
A circulação de significado, que é a mediação, é mais do
que um fluxo em dois estágios - do programa transmi-
tido via líderes de opinião para pessoas na rua - como
Katz e Lazarsfeld (1955) defenderam em seu estudo se-
minal, embora ela apresente estágios e realmente flua.
Os significados mediados circulam em textos primários
e secundários, através de intertextualidades infindáveis,
na paródia e no pastiche, no constante replay e nos in-
termináveis discursos, na tela e fora dela, em que nós,
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como produtores e consumidores, agimos e interagi-
mos, urgentemente procurando compreender o mundo,
o mundo da mídia, o mundo mediado, o mundo da me-
diação (SILVERSTONE, 2009, p. 33-34).

Importante, dessa forma, compreender que não se trata de um
processo unidirecional, determinista: a mídia produz significados, a so-
ciedade os assimila. Mas pelo contrário, há uma circulação de sentidos.
A mídia trabalha com o senso comum; com os significados que já cir-
culam na sociedade. Eao tomá-los, enquadrá-los e reproduzi-los, acaba
por amplificá-los, por sedimentá-los. A sociedade, por sua vez, atua no
próprio processo de produção dos processos midiáticos, tanto via me-
canismos de resposta, quanto através de uma pressuposição no pro-
cesso de emissão das mensagens, do que deseja o receptor. Enfim, a
mídia não é algo separado da sociedade, mas produto dela. E é por isso
que insistimos na necessidade de que os atores do movimento de di-
reitos humanos busquem abrir o debate com a sociedade. Será através
desse movimento que se mudará o conceito dos direitos humanos no
senso comum.

Direitos humanos e deliberação pública

É fato que a grande mídia seria um dos caminhos mais curtos e
eficientes para a mudança da visão distorcida dos direitos humanos na
sociedade brasileira, mas também não há como negar que a inserção de
novos "textos" neste espaço não é simples. Os discursos alternativos
têm poucas brechas de entrada no dispositivo da mídia. Assim, o que
propomos para superar esse desafio é reforçar o debate público, seguir
o caminho da deliberação pública.

Neste sentido, entendemos ser importante um aprofundamento
maior sobre o que estamos tratando, quando falamos de deliberação
pública. Em linhas gerais, partimos da concepção das teorias democrá-
ticas, que entendem a deliberação como fluxos comunicativos que se
dão na esfera pública, em busca da razão pública, envolvendo atores
plurais e coletivos. Rousiley Maia, no livro "Mídia e Deliberação"
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(2008), define a deliberação pública como "uma atividade interativa,
envolvendo duas ou mais pessoas que examinam e consideram os ar-
gumentos umas das outras sobre determinada matéria. Ocorre diante
de uma questão polêmica ou de um problema, numa situação de con-
flito" (MAIA, 2008, p. 27).

Já em um aprofundamento do conceito, a autora recorre a teóricos
como Cooke, Bohman e Dryzek, para afirmar que, em linhas gerais, a
deliberação pública é um processo coletivo e cooperativo; uma troca de
argumentos isenta de coação, que envolve vários atores coletivos e gru-
pos em conflito, com o objetivo de, sem recorrer à violência, através da
razão pública, chegar a decisões coletivas.

Ela diferencia a deliberação pública do sentido estrito de decisão,
ao qual o termo deliberação é vinculado no uso comum.

A deliberação nem sempre visa a uma decisão imediata.
Refere-se, antes ao processo de reflexão crítica e de
ponderação em que os interlocutores têm a intenção de
explicar e justificar interesses, desejos ou necessidades;
de explicitar efeitos colaterais e danos causados por cer-
tas condutas políticas ou por determinados rumos de
ação; ou, ainda, de lidar com desacordos e descobrir as
"melhores" soluções possíveis, levando em considera-
ção suas diferenças (MAIA, 2008, p. 28).

Ressalta, no entanto, que as decisões, os entendimentos, as solu-
ções resultantes do processo não são definitivas, mas precárias e par-
ciais, e devem estar, necessariamente, abertas a revisões, a
questionamentos e a alterações.

Ainda no âmbito da diferenciação, a autora considera que a deli-
beração pública não pode ser confundida com a ideia básica da demo-
cracia, segundo a qual as decisões são tomadas através da contagem de
votos. Seguindo o pensamento de teóricos deliberacionistas, alerta que,
desta forma, procedimentos justos podem levar a resultados injustos,
uma vez que seriam subestimadas as diferenças entre os indivíduos e
grupos representados no processo. Comprometer-se-ia, assim, a legiti-
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midade do processo. Sob esse enfoque teórico, defende que "uma regra
ou decisão política é legítima não porque representa a vontade da maio-
ria, e sim porque teve a aprovação deliberada dos interessados" (MAIA,
2008, p. 30).

Outra diferenciação estabelecida por Maia é a de que a delibera-
ção pública é um processo específico, não podendo ser confundida com
toda e qualquer discussão ou troca de argumentos. Não se trata de uma
simples defesa de preferências, vontades e desejos, em uma disputa na
qual cada um busca a vitória de seus argumentos, mas da justificação
pública de razões, através do debate público, em um processo discur-
sivo e reflexivo, com a possibilidade potencial de transformação de opi-
niões. Nesse sentido, requer condições gerais para que se realize.
Baseando-se nas sistematizações feitas por Joshua Cohen e Jürgen Ha-
bermas, a autora discrimina quais seriam essas condições do debate de-
liberativo:

(...) as deliberações devem realizar-se de forma argu-
mentativa; elas visam à igualdade moral e política dos
participantes e devem ser livres de coerções internas;
visam a um acordo motivado racionalmente e à reversi-
bilidade das decisões; devem abranger todas as maté-
rias passíveis de regulamentação; e incluem
interpretações de necessidades e a transformação de
preferências e enfoques pré-políticos (MAIA, 2008, p.
31).

Tais condições resumiriam o que Habermas propõe como "situa-
ção ideal de discurso". Mas Maia percebe nesta teoria várias formas de
"incompletude", quando se passa à realidade concreta. Lembra ela que,
na prática, são muitas as restrições aos debates. Aponta a desigualdade
de prestígio dos participantes; despreparo para discutir os assuntos;
falta de interesse em outros argumentos; mentiras, chantagens, ameaças
e intransigência. Acrescenta, ainda, as restrições impostas pelos media
aos atores para que se coloquem na esfera da visibilidade pública.

Discussões sobre as regras propostas por Habermas e Cohen são
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feitas também por autores que se voltam para o lado prático da teoria
política e são citados por Maia. Bohman restringe a justificação a um
processo de "cooperação dialógica" entre públicos plurais que se in-
fluenciam mutuamente. Dryzek a "uma competição de discursos" na
esfera pública e Gutmann e Thompson focam não a decisão, mas a ma-
neiras como os atores lidam com os conflitos da política.

Mas Maia, mesmo reconhecendo os limites do debate público na
prática concreta, destaca a relevância da noção apresentada por Haber-
mas, enquanto parâmetro de distinções normativas entre debates mais
e menos legítimos, do ponto de vista da deliberação pública e ideal de
condições a serem perseguidas.

Conceituada a deliberação pública e definidas as condições que
podem garantir sua legitimidade, cabe estabelecer quais são seus agen-
tes, em que situações ela pode ocorrer e em que espaços, materiais ou
imateriais. Segundo Maia, são diversos os ambientes do debate deli-
berativo, tais como parlamentos, instâncias formais do sistema político,
fóruns da sociedade civil, os media e mesmo situações da vida cotidiana.
Tal diversidade de ambientes propostos deriva do entendimento de que
o debate público não se dá de maneira formal e sistematizada. Pelo con-
trário, é um processo informal, fragmentado e desorganizado, a priori,
atravessado por fluxos comunicativos de atores que são sujeitos plurais
ou coletivos, em cooperação e se influenciando reciprocamente.

Trata-se de uma comunicação dispersa, que não deve representar
os desejos de um sujeito singular. É uma comunicação sem sujeito, na
perspectiva de Habermas, ou "uma conversação política anônima", na
definição de Seyla Benhabib, travada em "redes de associações de de-
liberação, contestação e argumentação entrelaçadas e sobrepostas"
(apud MAIA, 2008, p. 50).

Há, portanto, um entendimento destes autores de que, mesmo
que o debate público possa ocorrer em encontros informais da vida co-
tidiana, isso não quer dizer que a conversação diária configure delibe-
ração pública. Tais conversações são fundamentais para que venham à
tona os problemas, desacordos, conflitos e dificuldades que devem ser
introduzidos no debate público; para que as pessoas possam produzir
sentido sobre suas realidades e os aspectos que as afetam e, como ob-
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serva Mansbridge, citada por Maia (2008),preparam o caminho para
que os cidadãos atuem no debate público. Mas, em contrapartida, em-
bora a estrutura da comunicação interpessoal seja referência do debate
público, este requer características diferentes. Como já dito, a principal
delas é o fato de que demanda agentes plurais e coletivos, bem como
não é unânime, mas envolve atores distintos.

E para alçarem status político e resultarem em ações, as questões
levantadas nos debates públicos precisam conquistar reconhecimento
público. Precisam ganhar visibilidade. É o que Maia denomina de "teste
de publicidade", ao ressaltar que, neste sentido, a mídia desempenha
importante papel.

De sorte que os atores críticos precisam: comunicar
seus entendimentos (interesses, necessidades e dese-
jos) numa linguagem inteligível para outros grupos so-
ciais; engajar-se efetivamente em diálogos com outros
sujeitos e grupos da sociedade, em arenas públicas de
diferentes formatos e graus de organização, onde se es-
pera que respondam por seus proferimentos e suas in-
terpretações; e, por fim, criar meios para apoiar os
processos de institucionalização, incentivando a organi-
zação política, a cooperação ou a resistência, e vias al-
ternativas de governança (MAIA, 2008, p. 48).

São caminhos que, fundamentalmente, devem ser trilhados pelos
movimentos de direitos humanos para mudar a visão da sociedade
sobre a temática.

Uma relação de forças

Percebe-se que, se por um lado, a mídia pré-configura o debate
público, por outro, é por ele configurada, pautada, não podendo fugir
dos significados que circulam na sociedade. Exemplo claro disso foi no
Movimento das Diretas Já, quando a TV Globo foi forçada a divulgá-
lo, mesmo indo contra as diretrizes político-ideológicas de seus contro-
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ladores.
Assim, ampliar esse debate com a sociedade em esferas públicas

e deliberativas, como fóruns, seminários e conferências de direitos hu-
manos, é um caminho pertinente de enfrentamento do preconceito con-
tra a temática. Mas não se trata de debater somente dentro do
movimento. É primordial a presença do contraditório, de posições di-
vergentes e plurais, para que a deliberação pública possa se dar; para
que os novos significados sejam legítimos.

Movimento esse que, é verdade, já ocorre em alguns espaços de
deliberação, a exemplo da Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, a qual tem, há vários anos, se esfor-
çado para ampliar seu leque de atuação, na perspectiva de que direitos
humanos são todos os direitos e direitos de todos. Somente para exem-
plificar, vale ressaltar que grande percentual dos casos específicos abor-
dados pela Comissão se refere aos direitos dos policiais. Sem contar as
ações voltadas para direitos sociais e econômicos, comomoradia, saúde,
educação e meio ambiente. Tal postura, no entanto, deve ser estendida
à amplitude dos movimentos sociais, especificamente os de direitos hu-
manos.

É este o cenário que espera-se ver reproduzido e sedimentado na
mídia, ainda que saibamos tratar-se de um "lugar" com suas próprias
lógicas e estratégias. Para superar este desafio, é preciso a compreensão
de que, assim como os demais espaços do debate público, a mídia con-
figura um dispositivo, aos moldes do conceito cunhado por Foucault,
que pode trazer contribuição importante para essa discussão.

Gilles Deleuze foi um dos principais teóricos que se dispuseram
a interpretar o conceito de Foucault:

É antes de mais nada um emaranhado, um conjunto
multilinear. Ele é composto de linhas de natureza dife-
rente. E estas linhas do dispositivo não cercam ou não
delimitam sistemas homogêneos, o objeto, o sujeito, a
língua, etc., mas seguem direções, traçam processos
sempre em desequilíbrio, às vezes se aproximam, às
vezes se afastam umas das outras. Cada linha é que-
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brada, submetida a variações de direção, bifurcante e
engalhada, submetida a derivações (DELEUZE, 2009).

Está aí a primeira aproximação possível. Não poderiam as linhas
do dispositivo ser identificadas com os diferentes fluxos comunicativos
que atravessam as esferas públicas e midiáticas; que sustentam a deli-
beração? Discursos ou "linhas" elaborados a partir de "lugares" diver-
sos, se entrecruzando, aproximando e afastando, prevalecendo, ou não,
seguindo diferentes direções e, nesse embate, dando origem, por "de-
rivações", a novos discursos, ao "entendimento".

Parece pertinente, também, uma aproximação do conceito fou-
caultiano de "regime da luz" com a condição de "visibilidade pública"
para que a deliberação se concretize. Afirma Deleuze que "cada dispo-
sitivo tem seu regime de luz, maneira pela qual a luz cai, se esfuma, se
expande, distribuindo o visível e o invisível, fazendo nascer ou desa-
parecer um objeto que não existe sem ela" (DELEUZE,2009).Sob essa
ótica, pode-se inferir que, além das lógicas internas do dispositivo para
que os "discursos" sejam visíveis ou invisíveis, na deliberação, o "re-
gime de luz" é o da "publicidade", o de reconhecimento público, que
na atualidade está diretamente ligado à capacidade do dispositivo em
alçar o patamar midiático.

Obviamente, na mídia, a deliberação é incorporada por outro dis-
positivo, outras linhas, lógicas, forças, regras e regimes, que necessa-
riamente a transformam e a reapresentam como outra coisa. Mas, ainda
assim, os veículos de comunicação desempenham importante papel
para propiciar a esfera de visibilidade pública necessária à deliberação.

Outro componente do dispositivo que contribui para uma nova
leitura da deliberação pública são os enunciados, descritos por Deleuze
como linhas curvas sobre as quais estão distribuídas as enunciações,
em "posições diferenciais" e gerando variáveis. Assim como os discur-
sos produzidos argumentativamente na esfera pública: diversos, con-
traditórios e abertos, sempre em transformação, num constante ir e vir.
É o que Deleuze denomina "regime de enunciados", elemento visível e
configurador do dispositivo, que o define e o projeta:
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(...) de modo que uma ciência nesse momento, ou um
gênero literário, ou um estado de direito, ou um movi-
mento social, se definem precisamente através de regi-
mes de enunciados que eles fazem nascer. Não são nem
os sujeitos nem os objetos, mas os regimes que devem
se definir para o visível e para o enunciável, com suas
derivações, suas transformações, suas mutações (DE-
LEUZE, 2009).

E na deliberação pública tais enunciados não se equiparam a
qualquer discurso, mas são condicionados ao atendimento de requisitos
que vão lhe conferir legitimidade, aptidão para "se definir ao visível".
Correspondem ao que Fishkin trata como "opinião refinada", aquela
que é "emitida após haver sido testada, pensada e comparada com os
argumentos e informações oferecidos conscientemente por outros que
tenham visão oposta, num contexto onde a informação relativamente
confiável seja disponibilizada" (FISCHKIN, 2002,p. 18).

São, portanto, enunciados sem sujeito, produzidos no embate de
"linhas de força" que permeiam todo o dispositivo. Linhas que se en-
trecruzam, sobrepõem umas às outras e, na deliberação, produzem e
reproduzem relações de poder variadas, em constante mutação, pro-
duzidas discursivamente e em estreita relação com o conhecimento.
Não o conhecimento ligado à dimensão do saber, mas à do agir, como
observou Habermas, em sua Teoria do Agir Comunicativo. Nela, o
autor desenvolve o conceito da racionalidade comunicativa, na pers-
pectiva de que a razão está muito mais relacionada à capacidade de os
sujeitos se comunicarem e agirem, se utilizando desse saber, do que ao
saber propriamente dito. Já o conhecimento seria, para ele, construído
intersubjetivamente, de forma coletiva, através do entendimento e não
adquirido, como um desvelamento do mundo.

Apresentam-se, dessa forma, duas instâncias do dispositivo. O
poder e o saber, cuja relação se dá no entrecruzar das linhas de força, e
destas com as outras linhas do dispositivo:

Dir-se-ia que elas vão de um ponto singular a um outro
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nas linhas precedentes: de certa maneira elas "retificam"
as curvas precedentes, traçam tangentes, envolvem os
trajetos de uma linha à outra, operam o vai e vem do ver
ao dizer e inversamente, agindo como flechas que não
param de entrecruzar as coisas e as palavras, levando
adiante a batalha entre elas. A linha de força se reproduz
"em toda a relação de um ponto a outro e passa por
todos os lugares de um dispositivo. Invisível e indizível,
ela está estreitamente embaraçada às outras e, no en-
tanto, pode ser desembaraçada (DELEUZE, 2009).

Essa, talvez, seja a dimensão mais determinante de um disposi-
tivo de deliberação e, especificamente, no do debate sobre os direitos
humanos: a dimensão das relações de força. É no embate entre os su-
jeitos plurais, com demandas e visões de mundo diversas e no embate
desses - que compõem o mundo da vida - com os sistemas do "mer-
cado" e do "estado" que se produz a deliberação. Como uma perma-
nente incorporação das forças umas pelas outras. Forças que
reapropriam, recuperam e retificam umas às outras para, então, gerar
novas forças.

Essas mesmas relações de força são reproduzidas na mídia e é
nelas que o movimento de direitos humanos precisa atuar.

Desafio passa pela educação

Se dizemos que uma nova visão dos direitos humanos perpassa
por processos sociais, culturais, políticos, mediados e midiatizados, não
podemos deixar de constatar que depende, antes de tudo, de um pro-
cesso de conscientização, ou para sermos mais exatos, de educação. Esta
perspectiva já é reconhecida em políticas públicas governamentais,
entre elas, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que
entende a temática como conteúdo fundamental da educação - formal
e informal -, devendo atravessar de forma transversal as grades curri-
culares. O documento reconhece o papel da mídia na formação de uma
nova concepção dos direitos humanos na sociedade brasileira:
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São espaços de intensos embates políticos e ideológi-
cos, pela sua alta capacidade de atingir corações e men-
tes, construindo e reproduzindo visões de mundo ou
podendo consolidar um senso comum que freqüente-
mente moldam posturas acríticas. Mas pode constituir-
se também, em um espaço estratégico para a
construção de uma sociedade fundada em uma cultura
democrática, solidária, baseada nos direitos humanos e
na justiça social (PNEDH).
A mídia pode tanto cumprir um papel de reprodução
ideológica que reforça o modelo de uma sociedade in-
dividualista, não-solidária e não-democrática, quanto
exercer um papel fundamental na educação crítica em
direitos humanos, em razão do seu enorme potencial
para atingir todos os setores da sociedade com lingua-
gens diferentes na divulgação de informações, na repro-
dução de valores e na propagação de idéias e saberes.

o Plano reforça, ainda, a importância de que se lance mão das
mídias comunitárias para propor uma nova visão dos direitos huma-
nos.

Especial ênfase deve ser dada ao desenvolvimento de
mídias comunitárias, que possibilitam a democratização
da informação e do acesso às tecnologias para a sua
produção, criando instrumentos para serem apropriados
pelos setores populares e servir de base a ações educa-
tivas capazes de penetrar nas regiões mais longínquas
dos estados e do país, fortalecendo a cidadania e os di-
reitos humanos.

Vale destacar, também, que cabe ao movimento de direitos hu-
manos utilizar as novas temologias de comunicação em prol de uma
concepção mais plural do tema, explorando os recursos da internet e a
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convergência das mídias, através de sites, blogs, fóruns de discussão,
Twitter, vídeos no YouTube, entre outros. Dessa forma, além de ampliar
e democratizar os espaços de discussão, estará atingindo um público
fundamental, enquanto agente da transformação social, que é a juven-
tude. Também é importante utilizar recursos do âmbito da publicidade,
a exemplo de campanhas de esclarecimento e aprofundamento do
tema, como também orienta o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos. O documento é propositivo e apresenta uma série de ações
programáticas que vale a pena elencar, para que os atores da agenda
de direitos humanos possam adotar e cobrar das autoridades sua im-
plementação:

1. Criar mecanismos de incentivo às agências de publi-
cidade para a produção de peças de propaganda ade-
quadas a todos os meios de comunicação, que
difundam valores e princípios relacionados aos direitos
humanos e à construção de uma cultura transformadora
nessa área;
2. sensibilizar proprietários(as) de agências de publici-
dade para a produção voluntária de peças de propa-
ganda que visem à realização de campanhas de difusão
dos valores e princípios relacionados aos direitos huma-
nos;
3. propor às associações de classe e dirigentes de meios
de comunicação a veiculação gratuita das peças de pro-
paganda dessas campanhas;
4. garantir mecanismos que assegurem a implementa-
ção de ações do PNEDH, tais como premiação das me-
lhores campanhas e promoção de incentivos fiscais,
para que órgãos da mídia empresarial possam aderir às
medidas propostas;
5. definir parcerias com entidades associativas de em-
presas da área de mídia, profissionais de comunicação,
entidades sindicais e populares para a produção e divul-
gação de materiais relacionados aos direitos humanos;
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6. propor e estimular, nos meios de comunicação, a rea-
lização de programas de entrevistas e debates sobre di-
reitos humanos, que envolvam entidades comunitárias
e populares, levando em consideração as especificida-
des e as linguagens adequadas aos diferentes segmen-
tos do público de cada região do país;
7. firmar convênios com gráficas públicas e privadas,
além de outras empresas, para produzir edições popu-
lares de códigos, estatutos e da legislação em geral, re-
lacionados a direitos, bem como informativos (manuais,
guias, cartilhas etc.), orientando a população sobre seus
direitos e deveres, com ampla distribuição gratuita em
todo o território nacional, contemplando também nos
materiais as necessidades das pessoas com deficiência;
8. propor a criação de bancos de dados sobre direitos
humanos, com interface no sítio da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos, com as seguintes características:
a) disponibilização de textos didáticos e legislação per-
tinente ao tema; b) relação de profissionais e defenso-
res(as) de direitos humanos; c) informações sobre
políticas públicas em desenvolvimento nos âmbitos mu-
nicipal, estadual e federal, dentre outros temas;
9. realizar campanhas para orientar cidadãos(ãs) e enti-
dades a denunciar eventuais abusos e violações dos di-
reitos humanos cometidos pela mídia, para que os(as)
autores(as) sejam responsabilizados(as) na forma da lei;
10. incentivar a regulamentação das disposições consti-
tucionais relativas à missão educativa dos veículos de
comunicação que operam mediante concessão pública;
11. propor às comissões legislativas de direitos huma-
nos a instituição de prêmios de mérito a pessoas e enti-
dades ligadas à comunicação social, que tenham se
destacado na área dos direitos humanos;
12. apoiar a criação de programas de formação de pro-
fissionais da educação e áreas afins, tendo como obje-
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tivo desenvolver a capacidade de leitura crítica da mídia
na perspectiva dos direitos humanos;
13. propor concursos no âmbito nacional e regional de
ensino, nos níveis fundamental, médio e superior, sobre
meios de comunicação e direitos humanos;
14. estabelecer parcerias entre a Secretaria Especial dos
Direitos Humanos e organizações comunitárias e empre-
sariais, tais como rádios, canais de televisão, bem como
organizações da sociedade civil, para a produção e difu-
são de programas, campanhas e projetos de comunica-
ção na área de direitos humanos, levando em
consideração o parágrafo 2°. do artigo 53 do Decreto
5.296/2004;
15. fomentar a criação e a acessibilidade de Observató-
rios Sociais destinados a acompanhar a cobertura da
mídia em direitos humanos;
16. incentivar pesquisas regulares que possam identifi-
car formas, circunstâncias e características de violações
dos direitos humanos pela mídia;
17. apoiar iniciativas que facilitem a regularização dos
meios de comunicação de caráter comunitário, como es-
tratégia de democratização da informação;
18. acompanhar a implementação da Portaria n°, 310, de
28 de junho de 2006, do Ministério das Comunicações,
sobre emprego de legenda oculta, janela com intérprete
de LIBRAS, dublagem e áudio, descrição de cenas e ima-
gens na programação regular da televisão, de modo a
garantir o acesso das pessoas com deficiência auditiva
e visual à informação e à comunicação;
19. incentivar professores(as). estudantes de comunica-
ção soci~1 e especialistas em mídia a desenvolver pes-
quisas na área de direitos humanos;
20. propor ao Conselho Nacional de Educação a inclusão
da disciplina "Direitos Humanos e Mídia" nas diretrizes
curriculares dos cursos de Comunicação Social;
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21. sensibilizar diretores(as) de órgãos da mídia para a
inclusão dos princípios fundamentais de direitos huma-
nos em seus manuais de redação e orientações edito-
riais;
22. inserir a temática da história recente do autoritarismo
no Brasil em editais de incentivo à produção de filmes,
vídeos, áudios e similares, voltada para a educação em
direitos humanos;
23. incentivar e apoiar a produção de filmes e material
audiovisual sobre a temática dos direitos humanos.
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRA-
SIL,2006).

São, sem dúvida, medidas importantes, mas cuja adoção requer,
antes de hldo, uma mudança de postura de militantes, movimentos e
órgãos públicos, no sentido de dialogar com a sociedade e com a pró-
pria mídia e encontrar brechas para disseminar uma nova agenda dos
direitos humanos.

Ninguém imagina que esta seja uma tarefa fácil. Pelo contrário,
sabe-se que são muitos os obstáculos e forças contrárias. Mas nem por
isso podemos fraquejar nesta caminhada. Como apontou o poeta espa-
nhol Antonio Machado no poema citado na abertura deste artigo, o ca-
minho não está pronto; precisamos desbravá-lo.
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Dignidade da Pessoa Humana
e os Direitos Fundamentais

Tacitllla Nogueira de Carvalho Duartel

Os direitos não surgiram, obviamente, ao mesmo tempo. Na An-
tiguidade, encontramos no pensamento grego a ideia da existência de
um Direito baseado no mais íntimo da natureza humana. Alguns pen-
sadores defendiam a ideia de que existia o chamado direito natural, di-
reito permanente e eternamente válido, independentemente de
legislação ou qualquer outro instrumento formal. O Direito Natural é
concebido pelos gregos na perspectiva da existência de princípios uni-
versais válidos para todos os povos em todos os tempos. O Jusnatura-
lismo teve, ao longo da História, muitos defensores e adeptos. Contudo,
a defesa dos direitos humanos como conquistas históricas e árduas, de-
correntes de lutas, é a mais aceita e tem predomínio nos pensamentos
jurídico-filosóficos contemporâneos.

Há a ideia de uma matriz religiosa como pontapé do surgimento
dos direitos humanos2• Alguns autores entendem que o advento da Re-
forma Protestante consagrou a necessidade de tolerância de credos dis-
tintos. Outra aclamada matriz para a consagração dos direitos humanos
é a do garantismo processual - a concepção de que ninguém seria jul-
gado sem o devido processo legal. Em 1215,surge na Inglaterra a Carta
Magna - primeiro registro do princípio do devido processo e diploma
legal que tratava da humanização de penas.

Convém, no entanto, destacar que os momentos marcantes para
a derrocada dos direitos humanos tem por referência a Revolução

1 - Meslre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontificia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro. Assessora Juridica da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Professora do Curso de Direito do Centro Universitário UNA

2 - Para atingir os objetivos propostos no presente trabalho, os termos direitos humanos e direitos funda-
mentais estão sendo utilizados como sinônimos, embora existam doutrinadores que apresentem dis-
tinções em relação ãs duas acepções. As breves explicações sobre o surgimento dos direitos humanos,
as possíveis matrizes históricas originárias inspiradoras, bem como, a citação dos primeiros diplomas
legais que consagram tais direitos tem por referência SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Funda-
mentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
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Norte-Americana de 1776e a Revolução Francesa de 1789.A partir des-
sas revoluções foram consagrados os princípios liberais políticos e prin-
cipalmente econômicos. Firma-se, então, o Estado Liberal Clássico. A
ideologia liberal mostra-se individualista, baseada na busca dos inte-
resses individuais. Os direitos fundamentais, nessa época, eram os di-
reitos individuais relativos à liberdade e à igualdade. O individualismo
dos séculos XVIIe XVIIIcorporificado no liberalismo clássico e na ati-
tude de omissão do Estado diante dos problemas sociais e econômicos
descambou em um modelo capitalista desumano e escravizador. O sé-
culo XIXconheceu desajustamentos e misérias sociais agravadas com
a Revolução Industrial e que o Liberalismo deixou alastrar em propor-
ções gigantescas. Combatida pelo pensamento marxista e pelo violento
extremismo fascista, a liberal-democracia viu-se encurralada. O Estado
não podia mais continuar omisso diante dos graves problemas e abis-
mos sociais.

Após a IGuerra Mundial, surgem constituições preocupadas com
os direitos sociais, em contraponto às garantias apenas dos direitos in-
dividuais. Agora, além dos direitos políticos, que foram se afirmando
nas democracias liberais, são consagrados direitos sociais e econômicos
nos textos constitucionais.

Com o surgimento das Constituições do início do século XX,
como no caso específico da alemã, defende-se que o Estado tinha de
cumprir o papel de garantidor de direitos mínimos. Se o liberalismo
proclama a liberdade de expressão e de consciência, é absolutamente
necessário, por exemplo, o acesso ao di,reito social à educação para a
formação livre das convicções pessoais. Eo pontapé para a consagração
da teoria da indivisibilidade dos direitos humanos como superação do
pensamento liberal clássico. Os direitos humanos não são direitos es-
tanques - o exercício de um direito fundamental pressupõe a garantia
de outro.

Após a Segunda Guerra Mundial, vislumbra-se a necessidade da
criação de mecanismos protetores eficazes dos direitos humanos. Os
horrores do holocausto demonstraram ao mundo o quanto o ser hu-
mano é capaz de subjugar seu próximo e usurpar-lhe a característica
intrínseca da natureza humana, que é a dignidade. Coaduna-se com o
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entendimento de Barroso e Barcellos ao discorrerem que o fracasso do
Positivismo inaugura reflexões acerca da função social do Direito. Eis
que surge a designação terminológica ainda possivelmente provisória
que é o Pós-Positivismo, no qual se busca a definição das relações entre
as normas e suas espécies - regras e princípios - e inaugura-se a era da
nova hermenêutica constitucional, erigida sobre o fundamento da dig-
nidade da pessoa humana e os direitos fundamentais3, nova era iniciada
com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no
ano de 1948. Inaugura-se o processo de principiologia que tem repre-
sentado um elemento garantidor do sistema democrático baseado nos
direitos fundamentais4•

Com a divisão do mundo nos blocos socialista e capitalista, o Es-
tado Social se desenvolve principalmente nos países europeus e é em-
basado na observância dos direitos sociais. Ainda sobre o Estado Social,
mister lembrar que o sucesso econômico do modelo é baseado em uma
economia regulamentada, posto que o Estado regulava e exercia a ati-
vidade econômica. Inicialmente, o Estado Social era marcado pelo as-
sistencialismo e depois torna-se um exemplo de garantidor dos direitos
fundamentais, e leva à consagração da teoria da indivisibilidade dos
direitos humanos, posto que a liberdade individual e outros direitos li-
berais, como retro mencionado, estão amparados na possibilidade de
exercício dos demais direitos fundamentais. De acordo com a lição de
José Luiz Quadros de Magalhães, a teoria da indivisibilidade afirma justa-
mente a condição dos direitos sociais e econômicos como pressupostos de exer-
cício das liberdades políticas e individuais5• Sendo assim, a teoria da
indivisibilidade pondera para o fato de que a vida e a liberdade existem
em razão de o Estado não atentar contra elas - o direito à vida significa
vida digna e não apenas sihlação de subsistência, o que se garante com

3 . BARCELLOS. Ana Paula; BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional dos princípios.
In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas
principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 105.

4 - VIEIRA, José Ribas. A noção dos Princípios no Direito Público do Estado Democrático. In. PEIXINHO,
Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento (Orgs.). Os Princípios Constitucio-
nais da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 121.

5 _ MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, Tomo.

11,p. 30.
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o acesso ao trabalho, saúde, educação, justa remuneração, na constru-
ção de uma sociedade democrática de fato. Reiterando o pensamento
do citado autor: o cidadão não é mais apenas aquele que vota, mas o que vota,
trabalha, tem saúde, lazer e dignidadé (grifos nossos).

A crise do Estado Social contribui para o retorno do pensamento
liberal. O Estado do Bem-Estar social apresentava dificuldades em sua
manutenção relacionada a fatores como a diminuição de arrecadação
tributária e o crescimento das demandas sociais. Tal conjuntura propicia
a propagação das ideias neoliberais, difundidas como solução única
para a superação da crise. A partir da década de 1980 com apogeu du-
rante a década de 1990, compactua-se mundo afora dos principais ten-
táculos da ideologia neoliberalista: a ideia do Estado Mínimo; a
diminuição do Estado nas prestações sociais fundamentais essenciais;
o enfraquecimento de sindicatos, com a adoção de políticas econômicas
de geração do desemprego.

O breve relato acima foi apresentado com objetivo de introduzir
a reflexão sobre a correlação da dignidade da pessoa humana e os di-
reitos fundamentais, uma vez que a Declaração de 1948 decreta direitos
com o objetivo de garantir a existência digna. Os direitos fundamentais
constihlcionalizados como princípios são esculpidos com a missão de
coib~r mecanismos instrumentalizadores do ser humano. A ideologia
neohberal propugna o garantismo mínimo de direitos por parte do Es-
tado e é absolutamente impossível a sobrevivência pautada em alicerces
dignos, sem que antes sejam observados os direitos humanos. Daí que
constata o óbvio: quando um direito fundamental é atingido, a conse-
quência subjacente é o aviltamento (ver substituição) da dignidade.
Cabe aresto do entendimento de José Adércio Leite Sampaio:

Os defensores da fundamentalidade dos direitos sociais
debatem-se com a seguinte inquietação: não haverá
algum apelo, que seja moral, político, filosófico ou de
outros domínios, no sentido de que haja uma igualdade
mínima entre as pessoas, mínima além da forma geral

6 - Ibid., p. 31.
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da lei, mínima que transcenda à imparcialidade das ins-
tituições e da aplicação da lei, como sugerira abreviada-
mente Rawls (1993), fornecida por ações estatais
destinadas à satisfação de certas necessidades materiais
do indivíduos? Mínima abaixo da qual se poderia afir-
mar, com Michelman (2003: 22), que uma constituição
ou um contrato social seriam moralmente incompletos,
resultando daí que se devem incluir garantias de direitos
sociais? Ou, no limite como Campilongo (1995: 135),
subtrair do mercado político comum os tais direitos em
vista de seu primado ético para a dignidade do homem
e sua expressão no ambiente social? Como podemos
falar em legitimidade democrática de decisões tomadas
por representantes eleitos se a fome e a miséria alimen-
tam as eleições como um mercado de trocas, de um pão
por um voto para um e não de um voto por muitos pães
para todos? A legitimidade democrática não se resume
à apuração empírica da vontade das urnas, n;as exige o
o contexto da manifestação dessa vontade. E dizer que
tem uma dimensão normativa inafastável. Quando Ha-
bermas (1996) usa a sua alegoria de democracia discur-
siva não deixa por menos a necessidade de um
igualdade básica, assim como Rawls (2000), ao identifi-
car decisões políticas justificadas quando elas são pas-
síveis de serem endossadas pelos membros da
comunidade à luz de princípios e idéias por eles aceitas
como razoáveis e racionais ou "para sua razão humana
comum (p. 182), fala de consorciados que se enxergam
como "livres e iguais". Que reciprocidade de identifica-
ção de pessoas livres e iguais se pode esperar em uma
sociedade demasiadamente fragmentada entre raros de-
tentores e muitos despossuídos de informação, conhe-
cimento e riqueza? Em apartheids que atravessam os
destinos e o tempo na geração de pobres mais pobres
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e ricos mais ricos?7, 8 (grifos em itálico no original - gri-
fos em negrito nossos)

Luigi Ferrajoli propõe uma definição teórica de direitos funda-
mentais. Segundo o autor italiano são direitos fundamentais todos
aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a todos
os seres humanos enquanto dotados do status de pessoas, de cidadãos.
Ao direito subjetivo corresponde qualquer expectativa positiva (de
prestações) e negativa de (de não sofrer lesões) contraída pelo sujeito
em razão de uma norma jurídica9• Tendo em vista a importância da con-
sagração dos direitos fundamentais enquanto direitos universais, como
já explicitado anteriormente, é válido transcrever a concepção de Fer-
rajoli:

Entiendo "universal" en el sentido puramente lógico y
avalorativo de la cuantificación universal de la clase de
los sujetos que son titulares de los mismos. De hecho
son tutelados como universales, y por consiguiente fun-
damentales, la libertad personal, la libertad de pensa-
miento,los derechos políticos, los derechos sociales y
similares (...).
Son evidentes las ventajas de uma definición com ésta.
Em cuanto prescinde de circunstancias de hecho, es vá-
lida para cualquier ordenamiento, con independencia de
los derechos fundamentales previstos o no previstos en
el incluso los ordenamientos totalitarios y los premoder-
nos. Tiene por tanto el valor de uma definición pertene-

7 - SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2004, 42.
8 - Mister esclarecer que a opção pela longa citação do conhecido constitucionalista deve-se a total perti.

nência das reflexões ali contidas e que externam a realidade excludente de nossos tempos. A opção
por tratar do tema da dignidade instiga ao contato com vários autores e suas concepções sobre a im-
portância dos direitos fundamentais para a garantia de um minimo digno. Se é que se pode falar em mí-
nimo digno. Ou se é digno por completo ou não é. Não existe mais ou menos digno, melhor esclarecer
que os mais básicos direitos são fonte garantidora da dignidade como um todo. O minimo tem o condão
de garantir o máximo.

9 - FERRAJOLl, Luigi. Derechos Fundamentales. In: . Los fundamentos de los derechos fundamen-
tales. Madrid: Trona, 2001, p. 19. Ressalte-se que ao reportar a Ferrajoli neste trecho do trabalho, fez.
se a construção do parágrafo com base em livre tradução do texto original que é espanhol.
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ciente a la teoría general dei derecho. En cuanto es in-
dependiente de los bienes, valores o necesidades sus-
tanciales que son tutelados por los derechos
fundamentales, es, además, ideológicamente neutra!.
Así, es válida cualquiera que sea la filosofia jurídica o po-
lítica que se profese: positivista ou jusnaturalista, liberal
o socialista e incluso antiliberal y antidemocrática 10.

Ainda no encalço das concepções do jurista italiano supra citado,
convém descortinar um pouco das quatro teses que ele defende relati-
vas aos direitos fundamentais. A primeira tese remete ao que ele chama
de radical diferença de estrutura entre os direitos fundamentais e os di-
reitos patrimoniais, concernentes umas a classes inteiras de sujeitos e
os outros a cada um de seus titulares com exclusão dos demais. A se-
gunda tese explicita que aos direitos fundamentais correspondem in-
teresses e expectativas de todos, fator contributivo para a formação do
fundamento da igualdade jurídica e na fundamentação da dimensão
substancial da democracia - essa dimensão expressa o conjunto de ga-
rantias asseguradas pelo paradigma do Estado Democrático de Direito,
fundado nas origens do Estado Moderno sob a tutela dos direitos de
propriedade e liberdade. A terceira tese de Ferrajoli faz alusão à natu-
reza supranacional dos direitos fundamentais, uma vez que vários des-
ses direitos são concedidos, independentemente, das condições de
exercício da cidadania. A quarta e última tese tem a ver com os direitos
e garantias, que ele chama de garantias primárias e secundárias. As pri-
márias referem-se à categoria dos direitos fundamentais enquanto ob-
rigações e as secundárias aos direitos fundamentais referendados na
categoria de proibições de lesõesll.

Entendeu-se relevante trazer à baila as concepções de Ferrajoli e
um pouco a compreensão das matrizes históricas citadas neste trabalho,
a necessidade ainda que despretensiosa de se compreender a origem
dos direitos fundamentais. Na condição de fundantes de um novo pa-

10 - Ibid., p. 20-21.
11 - Ibid., p. 25-26.
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radigma principiológico que inaugura no Direito o que se tem adotado
como "pós-positivismo", a compreensão das quatro teses, bem como
da dimensão universal dos direitos humanos corrobora a discussão
sobre a função de garantidores de fato da dignidade humana. O regime
democrático adotado em grande parte dos Estados soberanos na atua-
lidade só se verifica na essência dos contornos da real acepção de de-
mocracia, desde as mais remotas definições na Antiguidade, se
observados e exercidos os direitos fundamentais na prática cotidiana.
Realmente é um total contra-senso falar em vida digna, na existência
fundada em um mínimo de decência, sem apreender um pouco sobre
os direitos fundamentais e sua extensão ético-moral na dogmática jurí-
dica, ainda mais, quando alçados à condição de princípios, em confor-
midade com as tendências constitucionalistas recentes inauguradas no
período Pós-Segunda Guerra Mundial.

Os princípios constitucionais se consagraram como orientadores
dos ordenamentos jurídicos da maioria das Constituições que adotam
o parâmetro do Estado Democrático de Direito. Como anota Pinto Fer-
reira:

A Ciência do direito constitucional induz da realidade his-
tórico-social os lineamentos básicos, os grandes princí-
pios constitucionais, que servem de base à estruturação
do Estado. Os princípios essenciais assim estabelecidos
são os summa genera do direito constitucional, fórmulas
básicas ou postos-chaves de interpretação e construção
teórica do Constitucionalismo, e daí se justifica a atenção
desenvolvida pelos juristas na sua descoberta e elucida-
ção.'2

A dignidade da pessoa humana é o princípio permeante do or-
denamento jurídico, sendo assim, visceral e indissociável dos direitos
fundamentais. É o que se pode denominar aspecto pragmático-consti-
tucional - relação entre os direitos fundamentais e a dignidade da pes-

12. FERREIRA, Pinto Luís. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 16.
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soa humana na ordem constitucional. Destarte, a trÍade Dignidade -
Direitos Fundamentais e Constituição é a diretriz da conduta estatal e
particular, porquanto se trata do conjunto fundante da ordem jurídica
como um todo.

Firma-se, então, a concepção de que os direitos fundamentais são
a concretização da dignidade humana dentro da ordem constitucional;
concretização esta que é evidenciada sob o aspecto de informadora de
todo o ordenamento jurídico.

Parece essencial esclarecer que os direitos fundamentais foram
elevados à condição de princípios constitucionais devido ao reconhe-
cimento da importância dos valores que encerram. A compreensão
dessa posição principiológica é relevante para o estabelecimento opor-
tuno da conexão entre os direitos fundamentais e a missão a eles dele-
gada de transmutar-se em sustento da condição digna. Sendo assim,
cabe pensar um pouco na disposição do princípio da dignidade da pes-
soa humana, posto que os direitos fundamentais - também princípios
como demonstrado - seriam, portanto, sustentáculo de um princípio-
maior.13

A equiparação dos direitos fundamentais a condição de princí-
pios representa um sentido teleológico de validade, diferentemente da
concepção de tais direitos em caráter deontológico. Atribuir-lhes a pri-
meira acepção significa politizar o direito constitucional e conceituá-
los para além do caráter meramente individuap4:

Esta visão teleológica dos direitos fundamentais - opção
daqueles que em outra oportunidade designei como re-

13 - A conclusão de que o princípio da dignidade da pessoa humana é um superprincípio não pode ser
analisada sem considerações críticas. Mister, lembrar, por exemplo, que o Ato Institucional nº. 5 apre-
sentava-se preliminarmente amparado na dignidade humana. O princípio da dignidade não deve ser
glamourizado como princípio inspirador, mas deve servir para a constatação de que a existência digna
é um fim perseguido pela coletividade e que tem no Direito um viés de alcance. Obviamente, que ao
longo da História da humanidade, muitas atrocidades foram cometidas e absurdos, como o diploma
legal citado, emergido no auge da Ditadura Militar no Brasil, em nome da persecução da garantia às
avessas de dignidade.

14 - CITTADINO, Gisele. Princípios Constitucionais, Direitos Fundamentais e História. In. PEIXINHO, Manoel
Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento (Orgs.). Os Princípios Constitucionais da
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 103.
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presentantes do constitucionalismo comunitário - re-
sulta na primazia do conceito de bom sobre o de dever
ser, na medida em que os princípios expressam os va-
lores fundamentais da sociedade. É neste sentido que a
previsão constitucional dos direitos fundamentais ex-
pressa mais a vontade e a auto-determinação da comu-
nidade do que o reconhecimento de que os indivíduos
naturalmente são. Em outras palavras, o sentimento de
pertencimento a uma comunidade é anterior ao pro-
cesso de atribuição dos direitos. Os direitos fundamen-
tais, portanto, jamais poderiam ser justificados caso não
se recorresse aos significados culturais, aos componen-
tes comunitários e às histórias de vida que constituem
as identidades dos seres humanos reais que instituem e
exercitam esses direitos 15.

Ingo Wolfgang Sarlet, ao apresentar seus estudos sobre o princí-
pio da dignidade da pessoa humana, lembra:

o dispositivo (texto) que reconhece a dignidade como
princípio fundamental encerra normas que outorgam di-
reitos subjetivos de cunho negativo (não-violação da
dignidade), mas que também impõem condutas positi-
vas no sentido de proteger e promover a dignidade,
tudo a demonstrar a multiplicidade de normas contidas
num mesmo dispositivo.16

O parágrafo 1º do Art. 5º da Constituição pátria revela que As nor-
mas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata,
fato que determina a auto-execução dessas normas. Atualmente, muito
se fala na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que significa a
incidência de tais direitos no âmbito das relações sociais entre os parti-

15. Ibid., p. 104.
16 . SARLET, Wolfgang Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição da

República de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 70.
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culares, a "eficácia privada". Gustavo Tepedino17 defende que sob a
perspectiva do princípio da dignidade há a existência de uma cláusula
geral de tutela e promoção da pessoa humana, o que justifica a apre-
sentação do princípio como norma fundante de toda a ordem constitu-
cional pátria que visa, sobretudo, a observância por parte do Estado e
de toda comunidade aos direitos fundamentais decretados na Carta
Magna, que são sustento da vida digna. No esteio das proposições de
Tepedino, convém apresentar também a lição de Sarmento, que escla-
rece:

(...) é importante deixar remarcado que nem todas as
manifestações da autonomia privada são valoradas da
mesma forma. Existem dimensões desta autonomia que
ostentam superior importância, por serem consideradas
mais relevantes para a garantia e promoção da digni-
dade da pessoa humanal8.

Cristina Queiroz lembra que um dado importante da Constihli-
ção Portuguesa de 1976é ter estabelecido, pela primeira vez, o primado
dos direitos sobre a lei e, assim, os direitos fundamentais tem o condão
de garantir não apenas os direitos subjetivos, mas também os princípios
objetivos básicos para a ordem democrática do Estado de Direito. Lem-
bra a autora portuguesa que esse significado objetivo dos direitos fun-
damentais acabou por transformá-los em preceitos negativos de
competência. Valendo-se de Hesse, continua a explanar que o decisivo
nesta concepção ampla dos direitos fundamentais, acabou por amparar a
noção material desses direitos e a rejeição de sua interpretação mera-
mente formal.19

Os direitos fundamentais são normas de observância obrigatória
e não podem ser dispostos em relação e/ou ordem de preferência, como

17. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 109.
18. SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais da Liberdade e da Autonomia Privada. In: LEITE,

George Salomão (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas princi-
píológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 299.

19 -QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais Sociais. Coimbra: Editora Coimbra, 2006, p. 14-15.
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meros valores à escolha aleatória. Os direitos fundamentais que alicer-
çam a vida digna devem ser vistos como normas obrigatórias e não como bens
especialmen te prejeridos1o.

Cabe aqui aresto da conceituação de Ana Paula de Barcellos sobre
o sistema constitucional e a interligação dos direitos humanos com o
princípio da dignidade da pessoa humana:

Além dos direitos já consagrados no Art. 5º, chamados
comumente de direitos individuais, há outros direitos
previstos na Constituição, pertencentes a outras catego-
rias (direitos sociais, econômicos e sociais, normal-
mente), que vão dar forma - ao menos uma fração deles
o fará - ao conteúdo mínimo da dignidade.21

Cada direito fundamental, outrossim, explicita e projeta a digni-
dade, posto que é a origem do seu despertar. Desse modo, pode-se afir-
mar que a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais se
inter-relacionam.

O princípio da dignidade da pessoa humana tem por escopo a
persecução da completude existencial baseada na integralidade moral.
A dignidade, como lembram Barcellos e Barroso11, relaciona-se tanto
com as liberdades e valores caros ao espírito, como também com as mí-
nimas condições para a subsistência humanizada. Não raramente o re-
ferido princípio serve de fundamentação racional para justificar as
motivações de decisões judiciais as mais diversas, despindo-se nessas
ocasiões da abstratividade por vezes invocada em sua definição.

20. CITIADINO, Gisele. In. PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento
(Orgs.). Os Principias Constitucionais da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p.
107.

21 • BARCELLOS, Ana Paula de. Normatividade dos principias e o princípio da dignidade da pessoa humana
na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, v. 221, p. 159-158. jul./set. 2000, p. 181.

22 - BARCELLOS, Ana Paula; BARROSO, Luis Roberto. A Nova Interpretação Constitucional. In: LEITE,
George Salomão (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas prínci-
piológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros. 2003, p. 128.
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CONCLUSÃO

O Estado Democrático de Direito, declarado pelo art. 1º da Cons-
tihlição Pátria, está longe de ter efetivados, na prática, a totalidade de
seus princípios norteadores, sobretudo o princípio da dignidade da pes-
soa humana, posto que os direitos fundamentais - bases garantidoras
da existência digna - são constantemente inobservados. A interposição
das "regras do mercado" (esse ente sem rosto, mas com poder quase
"sobrenatural" sobre a vida das pessoas) que tendem a reduzir as rela-
ções sociais a seu aspecto material, ao poder de compra, culmina em
uma realidade de exclusão social e tratamento degradante, indigno a
uma grande parcela da sociedade em nosso país. Os direitos fundamen-
tais, fruto de lutas e conquistas históricas, cuja observância é a garantia
essencial da dignidade humana são desconsiderados em uma persis-
tência quase inabalável.

A dignidade é qualidade inerente à condição humana. O ordena-
mento jurídico que adota a dignidade humana como princípio nortea-
dor, veda a coisificação e a instrumentalização do ser humano. O Direito
não decreta a dignidade humana, posto que essa é atributo inerente da
vida humana; a sua recepção na condição de princípio constitucional
faz apenas o seu reconhecimento, com a imantação de direitos funda-
mentais destinados a amparar a garantia da existência digna.

Não existem direitos constitucionais mais ou menos importantes,
mais ou menos aplicáveis - uma vez que todos são igualmente assegu-
rados na Carta Magna. Somente a compreensão de que o tratamento
aos direitos humanos deve ser absolutamente igualitário é que possi-
bilitará a obediência nos mais variados níveis de todos esses direitos.
Não haverá supremacia mercadológica capaz de ditar as normas pre-
ferenciais, em detrimento das demais. Ainda que tal posição seja re-
vestida de pretensões utópicas, fica como inspiração a lição de Eduardo
Galeano23

, ao ensinar que a utopia serve para nos fazer caminhar, ainda
que para um horizonte distante.

23 - GALEANO, Eduardo. Palestra proferida no Fórum Social Mundial. Porto Alegre. 2005.

241



Durval Ângelo Andrade (Org)

REFERÊNCIAS

1. BARCELLOS, Ana Paula de. Normatividade dos princípios e o princípio
da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988. Revista de Direito
Administrativo, v. 221, p. 159-158, jul./set. 2000.

2. BARCELLOS, Ana Paula; BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação
constitucional dos princípios. In: LEITE,George Salomão (org). Dos Princípios
Constitucionais - Considerações em torno das normas principiológicas da
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003.

3. Brasil. Ato Institucional nQ• 5. Disponível em <www.unificado.com.br/ca-
lendario/12/ai5.htm>. Acesso em Fevereiro de 2008.

4. CITTADINO, Gisele. Princípios Constitucionais, Direitos Fundamentais e
História. In. PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; FILHO,
Firly Nascimento (orgs). Os Princípios Constitucionais da Constituição de
1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006.

5. FERRAJOLI, Luigi. Derechos Fundamentales. In: o Los fundamentos
de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2001.

6. FERREIRA, Pinto Luís. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São
Paulo: Saraiva, 1991.

7. GALEANO, Eduardo. Palestra proferida no Fómm Social Mundial. Porto
Alegre, 2005.

8. MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Direito Constitucional. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002.

9. ONU. Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Disponível em
<http://pfdc.pgr.m pf.gov.br /legislacao- pfdc/tra balho-escra vo/ docs_acordos_in
temacionais/declaracao_universal.pdf>. Acesso em Fevereiro de 2008.

242

*

O direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

10. PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação da Constituição e os Princí-
pios Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.

11. QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais Sociais. Coimbra: Editora
Coimbra, 2006.

12. SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte:
Editora Del Rey, 2004.

13. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Funda-
mentais. In: LEITE, George Salomão (org). Dos Princípios Constitucionais -
Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São
Paulo: Malheiros, 2003.

14. SARLET, Wolfgang Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos funda-
mentais na Constituição da República de 1988. Porto Alegre: Livraria do Ad-
vogado, 2002.

15. SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais da Liberdade e da Au-
tonomia Privada. In: LEITE, George Salomão (org). Dos Princípios Constitu-
cionais: Considerações em tomo das normas principiológicas da Constituição.
São Paulo: Malheiros, 2003.

16. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar,
1999.

17. VIEIRA, José Ribas. A Noção dos Princípios no Direito Público do Estado
Democrático. In. PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco;
FILHO, Firly Nascimento (Orgs.). Os Princípios Constitucionais da Consti-
tuição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006.

243



Durval Ângelo Andrade (Org)

Constitui crime de tortura ...

DlIrval Ângelo Andrade

oh, pedaço de mim
oh, metade amputada de mim

Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada
No membro que já perdi.

Chico Buarque

Se já se vão décadas, desde o término da dit.adura no Brasi,~'.la-
mentavelmente, ainda não podemos comemorar o fim de uma das InS-
tituições" mais cruéis daquele triste período: ~ tortura. ~uito a~tes pel?
contrário, ela continua presente em nosso paIs e podenamos dIzer ate,
de certa forma, institucionalizada. Fato é que, nos últimos anos, assi~-
timos a um crescimento do número de denúncias desta prática abomI-
nável em delegacias, estabelecimentos prisionais, centros de in_ter~a~ão
de adolescentes, durante operações policiais. Realidade que nao e dIfe-
rente no âmbito internacional, no qual a tortura se faz presente em
ações imperialistas, sob o argumento da necessidade de combate ao ter-
rorismo e em guerras pelo mundo afora... . . .

A tortura se revela em sua face mais crua, no cotIdIano da ComIS-
são de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, sendo
raro não termos pelo menos um caso novo deste crime a cada semana.
É um quadro que nos leva a refletir sobre uma possível banalização da
tortura no Estado, principalmente se levarmos em conta quantos casos
deixam de vir a público, por temor das vítimas em denunciar ou trazer
ao conhecimento da Comissão.

Cabe, portanto, uma análise mais aprofundada, na qual devemos
questionar que motivos levam uma pessoa a torturar seu s~melhante.
Qual a origem do desejo mórbido de torturar? Por que alguem s: torna
torturador? Quais são os traumas provocados pela tortura? Sao per-
guntas difíceis de ser respondidas, mas que, ainda assim, requerem um
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esforço permanente, na busca de pelo menos alguns indícios. Com-
preender, pelo menos em parte, é a nossa proposta neste artigo. E~t~n-
der um pouco desta triste herança, bem como as sequeIas desta pratIca
e, ainda, como agir para que seja abolida desta sociedade, que se pre-
tende humana e democrática.

A tortura na ditadura

Os 21 anos da ditadura militar marcaram a história do Brasil com
a adoção de um regime de exceção, violações, as mais diversas, aos di-
reitos humanos e repressão aos movimentos sociais - inclusive com
controle e até proibição de funcionamento de sindicatos e organizações
estudantis. E a tortura não foi somente institucionalizada, como se tor-
nou peça importante daquele "sistema", tanto que muitos dos ?itado-
res da época sequer se preocuparam em negar este recurso. E o que
aponta a Comissão Estadual de Indenização a Vítimas de Tortur,a ~e
Minas Gerais (CEIVT/MG), em parecer de sua coordenadora, MarCIa
Martini. O documento destaca uma declaração do ex-presidente da Re-
pública general Ernesto Geisel, em seu livro de memórias, citada em 19
de outubro de 1997,pelo jornal O Globo:

(...) que a tortura em certos casos torna-se necessária
para obter informações. (... ) no tempo do governo Jus-
celino alguns oficiais (... ) foram mandados à Inglaterra
para conhecer as técnicas do serviço de informação e
contra-informação inglês. Entre o que aprenderam havia
vários procedimentos sobre tortura. O inglês, no seu ser-
viço secreto, realiza com discrição. E nosso pessoal,
inexperiente e extrovertido, faz abertamente. Não justi-
fico a tortura, mas reconheço que há circunstâncias em
que o indivíduo é impelido a praticar tortura, para obter
determinadas confissões e, assim, evitar um mal maior
(O GLOBO, apud COMISSÃO ESTADUAL DE INDENIZA-
çÃO A VíTIMAS DE TORTURA, s.d.).
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Outra prova da "naturalização" da torhlra durante o regime mi-
litar foi quando, nos idos de 1971, o Gabinete do Ministro do Exército
elaborou um manual de instruções para a realização de interrogatórios.
As orientações do manual sobre como subjugar o torturado chegam a
fazer inveja ao manual da inquisição, o Malleus Malejicanwz1, conforme
pode ser verificado no trecho abaixo, transcrito da "cartilha" produzida
pelo gabinete do ministro.

(...) O interrogatório é uma arte e não uma ciência ( ).
O interrogatório é um confronto de personalidades. ( )
O fator que decide o resultado de um interrogatório é a
habilidade com que o interrogador domina o indivíduo,
estabelecendo tal advertência para que ele se torne um
cooperador submisso (... ) Uma agência de contra-infor-
mação não é um tribunal de justiça. Ela existe para obter
informações sobre as possibilidades, métodos e inten-
ções de grupos hostis ou subversivos, a fim de proteger
o Estado contra seus ataques. Disso se conclui que o ob-
jetivo de um interrogatório de subversivos não é forne-
cer dados para a justiça criminal processá-los, seu
objetivo real é obter o máximo possível de informações.
Para conseguir isso será necessário, frequentemente, re-
correr a métodos de interrogatório que, legalmente,
constituem violência. É assaz importante que isto esteja
bem entendido por todos aqueles que lidam com o pro-
blema, para que o interrogador não venha a ser inquie-
tado para observar as regras estritas do direito (... )
(MINISTÉRIO DO EXÉRCITO apud COMISSÃO ESTA-
DUAL DE INDENIZAÇÃO A VíTIMAS DE TORTURA, s.d.).

1 - "O Mal/eus Maleficarum (traduzido para português como Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas)
é um livro escrito em 1484 e publicado em 1486 (ou 1487). por dois monges alemães dominicanos, Hein-
rich Kramer e James Sprenger, que se tornou uma espécie de 'manual contra a bruxaria'. O livro foi am-
plamente utilizado pelos inquisidores por aproximadamente duzentos e cinqüenta anos. até o fim da
Santa Inquisição. e servia para identificar bruxas e os maleficios causados por elas. além dos procedi-
mentos legais para acusá-Ias e condená-Ias". (http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/livros/mal-
leus.htm).
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Fica evidenciado, portanto, que a ditadura instihlcionalizou a cul-
tura do medo, se utilizando, para isso, de uma apurada "pedagogia do
terror", na qual a tortura psicológica tinha função preponderante, corno
destacou Hélio Pellegrino, no jornal Folha de São Paulo, em 5 de junho
de 1982:

(...) ela procura, a todo preço, semear a discórdia e a
guerra entre o corpo e a mente. O projeto da tortura im-
plica uma negação total - e totalitária - da pessoa, en-
quanto ser encarnado. O centro da pessoa é a liberdade.
Na tortura, o discurso que o torturador busca extrair do
torturado é a negação absoluta de sua condição de su-
jeito livre (FOLHA DE SÃO PAULO apud COMISSÃO ES-
TADUAL DE INDENIZAÇÃO A VíTIMAS DE TORTURA,
s.d.).

Do ponto de vista da dignidade humana, é difícil dimensionar os
traumas e cicatrizes com os quais a vítima é obrigada a conviver e que
podem, inclusive, mudar os rumos de sua vida para sempre. De um
ponto de vista leigo, pode-se fazer uma analogia com urna amputaçã?
que não para de doer. Corno disse brilhantemente Chico Buarque. "E
assim corno uma fisgada / No membro que já perdi". Já com um olhar
acadêmico, em parecer técnico sobre as sequelas da tortura encami-
nhado à Comissão Estadual de Indenização a Vítimas de Tortura de
Minas Gerais (CEIVT/MG), afirmou o Conselho Regional de Psicolo-
gia:

O processo traumatizante (ou "demolição", no dizer de
Marcelo Vinar) comporta três etapas: a primeira e mais
conhecida tem como alvo a destruição da pessoa, dos
seus valores e convicções; a segunda é uma experiência
limite de desorganização da relação do sujeito consigo
mesmo e com o mundo, é a demolição propriamente
dita, também conhecida como "esvaziamento narci-
zista", onde é usurpada a identidade e a história do su-
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jeito; na terceira se abre a possibilidade de "resolução"
da crise desta situação limite perante a organização de
uma conduta substitutiva em maior ou menor consonân-
cia com os "valores" do torturador daqueles que o co-
mandam.
Um dos aspectos centrais da tortura é que constitui uma
experiência extrema que produz sempre uma marca e
transforma o destino (... ) o torturado se apresenta como
a testemunha encarnada de uma ferida que concerne à
humanidade inteira. Seu corpo ferido se oferece como
símbolo, como bandeira onde se inscreve o que nele foi
atingido e que Robert Antelme chama de "o sentimento
de pertença à espécia humana", no dizer de Vinar.
Assim, "o clima de terror generalizado e a institucionali-
zação da tortura (... ) se traduzem, na subjetividade,
como perda do apoio social necessário ao funciona-
mento psíquico e com a interiorização do terror (... ) com
abalamento da matriz da constelação identificatória ..."
Este processo, de uma violência inusitada em todos os
níveis, deixa sempre as suas sequelas. As sequelas so-
máticas mais frequentes são os danos cefálicos, perda
do conhecimento, infecções com compromisso cefálico,
cefaléias, neuralgias e mialgias, debilidade orgânica em
geral como emagrecimento, anorexia, cardialgias, dores
estomacais e diarreias, dores generalizadas no corpo, ci-
catrizes, contusões, hematomas, escoriações, proble-
mas sexuais (impotência, esterilidade, afecções
ginecológicas, etc.) doenças respiratórias, fraturas e
queimaduras, tendo em geral sequelas crônicas além
dos 3 anos.
É de assinalar que nem sempre é possível encontrar le-
sões físicas claramente vinculadas à tortura, devido prin-
cipalmente aos métodos utilizados, cada vez mais
sofisticados precisamente "para não deixar provas".
Contudo, deve-se ter em consideração que algumas le-
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sões traumáticas podem dar sequelas tardias, mesmo
nas pessoas que não tinham nenhum problema de
saúde prévio às torturas. Cuidadosos exames médicos
podem ser necessários.
Quanto às sequelas psicológicas, dificilmente enquadrá-
veis na semiologia clássica, são provocadas tanto pela
situação mesma da tortura (métodos diversos, sequen-
cias e períodos variáveis, associadas com outras cir-
cunstâncias traumáticas - tortura de outro membro da
família, violação, simulacros de fuzilamento, desapare-
cimento, exílio, etc.) e pelos traumatismos físicos e as
suas sequelas fisiológicas, como pelo refinamento das
próprias torturas psicológicas utilizadas ("os vamos en-
louquecer juntos ..." dizia um torturador) e a significação
social e política que fora dada as esses gravíssimos fatos
(a impunidade dos torturadores, o silêncio, o esqueci-
mento, a rejeição, etc.).
As sequelas mais frequentes são os problemas identitá-
rios, os processos dissociativos graves, comportamen-
tos regressivos, os lutos não elaborados, a angústia
crônica, a ansiedade e a depressão, a insônia persis-
tente, os pesadelos, a repetição, os transtornos neuróti-
cos ou psicóticos, alterações dos hábitos alimentares,
sexuais, etc ... alta irritabilidade com crises c1ásticas mais
ou menos graves, sentimentos de culpabilidade e de
vergonha, de perseguição e de dano permanente, inca-
pacidade de trabalho e perda profissional, isolamento,
transtornos da memória, da percepção e da atenção (es-
tado de alerta permanente), dificuldades relacionais com
o casal, a família, etc. São assinaladas frequentemente
as dificuldades de inserção laboral.
Vale assinalar a persistência dos sentimentos de tremor,
indefensibilidade, os transtornos do esquema corporal
e lembramos como um dos mais graves a levar em
conta o índice de psicoses (cinco vezes maior que o nor-
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mal) e a alta porcentagem de suicídios consumados
(entre 16% e 23 %) (MARTIN, 2001, p. 3-4).

A tortura no Brasil democrático

A herança deste entulho do regime ditatorial militar ainda per-
siste no presente em nossa frágil democracia. Ou melhor, por que não
dizer, em nossa "democratura", como já se apressou alguém a definir.
Uma democracia no aspecto político, em face do direito dos cidadãos
ao voto direto para eleger seus representantes e governantes, mas que
é combinada com uma verdadeira ditadura nos aspectos econômico e
social e no controle e repressão aos pobres. Ditadura do mercado finan-
ceiro, de um modelo econômico e de elites, que se revela na concentra-
ção de renda e terra, no abismo entre uma minoria rica e a maioria
pobre, na exploração da mão de obra trabalhadora, nos baixos salários
e na exclusão social.

A tortura e suas mazelas no brasil "democrático" foram discuti-
das no debate intitulado "Os Efeitos da Tortura Ontem e Hoje", reali-
zado a nosso requerimento, em 12 de outubro de 2009,pela Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. Na oportu-
nidade, a psicóloga e professora adjunta da Universidade Federal Flu-
minense, CecíliaMaria Bouças Coimbra, que é uma das fundadoras do
Grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro, destacou uma das mais
perversas funções da tortura na atualidade: a de controle social.

Não foi a ditadura militar que inventou a tortura, mas so-
fisticou as suas formas. A tortura vem sendo utilizada
não apenas para tirar informação do inimigo, mas como
poderosíssimo instrumento de controle social. Por meio
do medo, da produção do terror - vemos isso acontecer
hoje -, se produzem omissões, conivências, aplausos à
violação dos direitos humanos. Alguns segmentos da
sociedade - hoje isso é cada vez mais forte - não são hu-
manos. Quem passou pela experiência da tortura du-
rante o período da ditadura tem visibilidade, porque
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somos da classe média. A tortura não foi feita para a
classe média. Tanto é que ficamos horrorizados quando
algum de nós relata momentos da tortura e da prisão - e
é para ficar mesmo -, mas não nos horrorizamos,
quando o neguinho da esquina diz que foi torturado.
Neste momento alguém está sendo torturado na cidade.
( ...)
A pobreza, que está sendo torturada hoje, não tem essa
visibilidade. Consideramos essa pobreza como menos
humana. E quem passou por essa experiência de tortura
e de prisão sabe o que significa o outro olhar para você
e pensar que você não é humano. Infelizmente, a tortura
é endêmica e sistemática e continua existindo neste
país, neste Estado e nesta cidade. Temos de estar muito
alertas, para não entrarmos na lógica pura e simples de
punir e de exigir vingança. Queremos que toda essa his-
tória da ditadura e essas violações atuais possam ser pu-
blicizadas e que seus agentes sejam responsabilizados,
mas não podemos entrar na lógica de vingar e punir,
senão, entraremos na lógica que interessa ao capita-
lismo atual (COIMBRA, 2009, p. 17-18).

Já o presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, Betinho Duarte,
apontou para o caráter "oficial" da tortura no Brasil nos dias atuais.
"Exigimos a punição dos torturadores e o fim da tortura. Na verdade,
a tortura está oficializada, continua acontecendo no Estado. Queremos
acabar com a tortura. Queremos o fim da tortura" (DUARTE,2009, p.
22).

A institucionalização da tortura também foi criticada pela histo-
riadora e coordenadora do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos
e Cidadania, Heloísa Greco, que citou o componente histórico desta
prática.

A tortura é uma instituição. Não foram os militares que
inventaram a tortura. A Cecília falou do prontuário da
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história do Brasil. São mais de 350 anos de escravidão,
são 500 anos de opressão em cima da população origi-
nária, hoje em fase final de extermínio. De 1889 para cá,
mais da metade ocorreu sob regime de exceção, e o
resto também. Alguns chamam de moderna a república
aqui no Brasil, mas não é uma coisa nem outra, a repú-
blica ainda não foi, como diz o José Murilo de Carvalho.
Nos 24 anos, alguns, de forma muito precipitada, cha-
maram-na de transição democrática, mas não podemos
qualificá-Ia ainda. Que transição é essa? Como pode ser
democrática, se o pessimamente chamado Estado De-
mocrático de Direito, que está na Constituição de 1988 -
também pessimamente chamada de cidadã - incorporou
o Estado de exceção permanente? Esse Estado tem uma
territorialidade muito determinada, é a territorialidade da
miséria, o Estado que perpetra o genocídio contra a po-
pulação jovem e negra deste país, que tem como prática
sistemática a tortura. Não foram os militares que a in-
ventaram, mas foram eles que a institucionalizaram. Ela
continua hoje uma instituição sólida e das mais longevas
deste país.
A Cecília falou do DOI-Codi, um dos mais terríveis cen-
tros de tortura da ditadura militar, onde ela foi presa,
mas aqui temos a Delegacia de Furtos e Roubos, conhe-
cida como o "inferno da Rua Uberaba". Há até um dito
que já virou popular: "Quem entrar na Furtos e Roubos
e não for para o pau ganhará um carro quando sair de
lá". E todos vão para o pau mesmo. Há o Dops, que
mudou de nome e agora é Deoesp, onde, na época da
CPI do Sistema Carcerário, aqui na Assembleia Legisla-
tiva, foi estourada uma sala de tortura que tinha o nome
de "igrejinha". Aí fazemos a relação com a coroa de
cristo citada pelo Betinho. As coisas estão contra o que
lutamos, contra esse resgate que fazemos da luta contra
a ditadura e do contencioso da ditadura à contemporâ-
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nea, atual, porque é isso que está acontecendo aqui,
agora (GRECO, 2009, p. 35-39).

Outra contribuição importante ao debate foi dada pelo professor
Virgílio de Mattos, do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em
Privação de Liberdade, que atentou para o aspecto social da tortura, en-
quanto arma em uma "guerra contra os pobres".

Por que permanece a tortura? Essa me parece ser a
questão fundamental e irrespondível nesta audiência pú-
blica. Enquanto preparava este texto, basicamente no
dia 24 do mês passado, recebi denúncia de que presos
foram impiedosa e generalizadamente espancados após
uma rebelião em unidade prisional de Nova Lima, na re-
gião metropolitana. Quero fazer aqui um pequeno pa-
rêntese a fazer coro às palavras da Cecília e da Bizoca.
Neste exato momento, várias pessoas estão sendo tor-
turadas. A tortura tem um método. Vários daqueles que
torturam, assacam contra a dignidade de Deputados e
do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
achincalham os direitos humanos, dizendo um para o
outro: isso não vai dar em nada. (...)
( )

( ) A experiência da tortura, presente nos dias de hoje
como instrumento de contenção, sistemática, impie-
dosa, brutal, acumulada na guerra contra os pobres ou
contra os jovens pobres, seguirá uma sofisticação pro-
porcionai à importância social daquele que é torturado.
Não é mais necessário que a tortura seja secreta, dis-
creta ou clandestina. A certeza de que haverá tortura é
algo sempre presente no imaginário do preso. É vendida
pela mídia, tolerada pela justiça e incentivada pela so-
ciedade, conforme a classe social daquele que será tor-
turado (MAnOS, 2009, p. 46-49).
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Mas o que é tortura?

Em um esforço para conceituar este crime, partimos do sentido
etimológico da palavra "tortura", recorrendo à definição de Houaiss
(2001, p. 2.740): "ato ou efeito de torturar; 1- volta tortuosa, curvatura,
dobra; 2- dor violenta 'que se inflige a alguém, sobretudo para lhe ar-
rancar alguma revelação; suplício; 3- grande tormento do espírito, so-
frimento, angústia".

Outra definição que merece destaque é a da Declaração de Tó-
quio, aprovada pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial,
em 10 de OUhlbro de 1975, que assim define a tortura: "( ...) imposição
deliberada, sistemática e desconsiderada de sofrimento físico ou mental
por parte de uma ou mais pessoas, atuando por própria conta ou se-
guindo ordens de qualquer tipo de poder, com o fim de forçar uma
outra pessoa a dar informações, confessar, ou por outra razão qual-
quer" (ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL
apud COMISSÃO ESTADUAL DE INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DE
TORTURA, s.d.).

Importante também trazer à baila a definição dada pela Conven-
ção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas
e Degradantes, adotada pela Assembleia-Geral das Organizações das
Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1984, subscrita e ratifi-
cada pelo Brasil, incorporada ao nosso ordenamento jurídico por meio
do Decreto Legislativo nº 04/89, e promulgada pelo Presidente da Re-
pública pelo Decreto nº 40/91:

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, fí-
sicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma
pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, infor-
mações ou confissões; de castigá-Ia por ato que ela ou
terceira pessoa tenha cometido ou se já suspeita de ter
cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discrimi-
nações de qualquer natureza; quando tais dores ou so-
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frimentos são infligidos por um funcionário público ou
outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por
sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquies-
cência (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, apud
COMISSÃO ESTADUAL DE INDENIZAÇÃO A VíTIMAS
DE TORTURA, s.d.).

A proibição da tortura, no entanto, já era prevista em 1966,
quando a ONU aprovou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Po-
líticos (PIDCP), no qual estabelece em seu artigo sétimo que "Ninguém
poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, de-
sumanos ou degradantes. Será proibido, sobrehldo, submeter uma pes-
soa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas"
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966).

Já na história recente do Brasil, em 1989, através do Decreto
98.386, a nação ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir e
Punir a Tortura, da Organização dos Estados Americanos (OEA). O de-
creto define como tortura, em seu artigo segundo:

(...) todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a
uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais,
com fins de investigação criminal, como meio de intimi-
dação, como castigo pessoal, como medida preventiva,
como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á
também como tortura a aplicação sobre uma pessoa, de
métodos tendentes a anular a personalidade da vítima,
ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora
não causem dor física ou angústia psíquica (BRASIL,
1989).

Finalmente, no ano de 1997, foi promulgada, no Brasil, a lei 9455,
batizada "Lei de Tortura" (1997). Grande conquista e instrumento fun-
damental dos que lutam pelos direitos humanos no Brasil, a lei discri-
mina as condutas que constituem prática de crime de tortura:
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Art. 1º - Constitui crime de tortura:
I - Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental;
a) com fim de obter informação, declaração, ou confis-
são da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza crimi-
nosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
11 - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autori-
dade, com emprego de violência ou grave ameaça, a in-
tenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
(BRASIL,1997).

Para além da tipificação legal, recorremos à descrição feita pro-
fessora Flávia Camello Teixeira, cuja dissertação de Mestrado sobre o
crime de tortura foi publicada e lançada em reunião da Comissão de
Direitos Humanos da ALMG, com a presença de centenas de pessoas.
A autora sintetiza de forma realista os horrores da tortura:

Classicamente, divide-se a tortura em física e psíquica.
A primeira é aplicada por meios físicos (golpes, técnicas
de sufocamento, de imersão, de esgotamento físico, de
suspensão, tortura elétrica e queimaduras), trazendo
dores físicas e uma expectativa imediata de morte ou es-
gotamento físico. Na segunda, o torturador lança mão
de métodos psicológicos (técnicas de privação - de
sono, de visão, de higiene, de percepção; métodos coer-
citivos - ameaças de dano físico, de morte, contra fami-
liares e humilhações; tortura sexual) capazes de causar
na vítima um stress mental intenso.
Observa-se que a tortura moderna mostra-se com alto
grau de sofisticação. As dores ou sofrimentos físicos são
infligidos com instrumentos cada vez mais refinados,
que só excepcionalmente deixam marcas corporais
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compatíveis com a tortura alegada. Além disso, dá-se
significativa preferência à tortura psicológica, em virtude
de a mesma cumprir o requisito fundamental de não dei-
xar rastros visíveis e evidentes, e gozar de efeitos mais
duradouros (TEIXEIRA, 2004, p. 74-75).

Também a psicóloga Cecília Coimbra, durante o debate sobre
tortura na ALMG, apresentou uma dimensão esclarecedora sobre o que
é a tortura, lançando mão de um emocionante relato do sociólogo Alcir
Henrique da Costa, que se constitui um testemunho bem vivo:

Encerro com um depoimento de um grande compa-
nheiro nosso, o Alcir Henrique da Costa, sociólogo, fun-
dador do grupo Tortura Nunca Mais, em 1985. Ele
escreve muito bem e passou por violentas torturas. Ci-
tarei um trecho em que fala sobre o que é a tortura para
quem a enfrentou. Ele diz o seguinte: "Infelizmente, se-
tores importantes da sociedade não têm a menor ideia
do que significa a tortura. A tortura é uma das práticas
mais perversas. É a submissão do sujeito ao lhe ser im-
posta a certeza da morte, não uma morte qualquer, mas
a morte com sofrimento, com muita agonia. É a morte
que ocorre bem devagar, porque o desespero deve ser
potencializado. O choque elétrico rasga como golpes as
entranhas do indivíduo; e o coração parece que vai ex-
plodir. O afogamento, mescla de água e ar, é a consciên-
cia da parada cardíaca, a dor dos pulmões, que vão
encharcando. O pau-de-arara, o cigarro aceso quei-
mando a pele e a carne, várias horas seguidas e em vá-
rias horas do dia, da noite, da madrugada" (COIMBRA,
2009, p. 18).

Outra definição que muito contribui para a compreensão da tor-
tura é a de Frei Fernando de Brito, mineiro de Visconde do Rio Branco,
com quem ahlamos na Comissão Pastoral da Terra (CPT). Pertencente
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ao grupo de frades dominicanos que apoiaram a luta contra a ditadura
militar, em seu diário de prisão, cuja edição publicada foi organizada
por Frei Betto, ele registrou de forma nua e crua, com a sensibilidade
que sempre marcou sua personalidade, a experiência dolorosa pela qual
passou, enquanto preso político dos "anos de chumbo":

A tortura tem por objetivos obter informações e degra-
dar o prisioneiro. Encerra métodos eficazes: humilha a
vítima, antagoniza o corpo ao espírito, opõe-se-Ihe em
campos opostos a sua dor e o seu ideal. Obriga-a a ser
testemunha de seu opróbrio. Reduz o humano à abjecta
condição de verme. Mergulha-o num oceano de terror
cujas imagens ignora. Não há boia de salvação nem se
consegue nadar. O naufrágio é inevitável. A diferença é
que, em vez de água, há sangue, fezes, urina. Virado ao
avesso, o organismo exibe as vísceras.
O torturador esquece facilmente. Embotado pelo ofício,
é como carrasco que, insensível, apaga da memória o
número e o semblante de suas vítimas. O torturado ja-
mais esquece. Sua resistência reside na memória. Esta
não se pode apagar. Não se trata de reter a lembrança
da dor guardada no pote de mágoa. Nesse caso, a vin-
gança é inútil, pode-se punir um torturador, jamais a tor-
tura e os torturadores. Por isso a memória da dor é
subversiva. Cria o desconforto, desmascara os cínicos,
mantém acesa a tocha da Justiça. É o grito permanente-
mente parado no ar. Não o grito da vítima espancada,
mas da indignação, da reafirmação do humano, da ne-
gação do terror. Grito que silencia o horror (BETTO,
2009, p. 17-18).

O trabalho da Comissão de Direitos Humanos

Em nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa de Minas, ainda que seja amplo o leque de atuação na
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defesa dos direitos fundamentais, sem dúvida, as denúncias de tortura
são as que mais nos "atormentam" e nos desafiam, no dia a dia. Não
somente por serem inúmeros os casos, em prova inconteste de que esse
crime ainda está disseminado no país, mas principalmente, pela dor e
revolta que nos causa, em cada um dos episódios que tratamos. Afinal,
trata-se de um dos crimes mais perversos da humanidade.

Movidos pela indignação e, acima de tudo, pelo desejo de extin-
guir, de vez, esta prática em nossa sociedade, temos atuado de forma
incansável na denúncia, apuração, acompanhamento das investigações
e na cobrança da punição dos torturadores que identificamos. Atuamos
não somente no recebimento de denúncias, mas na busca de informa-
ções e na colaboração com as autoridades competentes para investigar
este tipo de crime, seja Polícia Civil, seja Corregedoria de Polícia, Ou-
vidoria de Polícia, ou Ministério Público. Também prestamos apoio e
orientações às vítimas, encaminhando-as, por exemplo, à defensoria
pública, Instituto Médico Legal - para exame de corpo de delito -, ser-
viços de acompanhamento psicológico, bem como programas de pro-
teção à testemunha, se necessário.

Para dar uma ideia da barbárie que ainda existe em nossa socie-
dade, no que tange à prática da tortura, relatamos, de forma resumida,
alguns casos emblemáticos que nos marcaram na Comissão de Direitos
Humanos, nos últimos anos.

Delegado tem uma das maiores
condenações por tortura

Em outubro de 2003,a Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bleia de Minas recebeu denúncia de que o então delegado das cidades
de Igarapé e São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, havia torturado adultos e adolescentes, em agosto e setem-
bro daquele ano, para obter confissões e denúncias. Ele teria utilizado
de socos, tapas, chutes e asfixia, com intenso sofrimento físico e mental
aos interrogados, conforme apurou o Ministério Público.

Testemunhas e vítimas da tortura, entre elas, adolescentes, foram
convidadas a depor, em audiência secreta, na Comissão de Direitos Hu-
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manos. No entanto, após os depoimentos, passaram a ser ameaçadas e
coagidas pelo delegado. Após saber que seus crimes haviam sido de-
nunciados à Comissão e ao Ministério Público, ele fez várias ligações a
conselheiros tutelares de São Joaquim de Bicas, afirmando que deve-
riam comparecer à delegacia de Igarapé para depor contra a promotora
e a juíza da comarca. Ainda pediu que afirmassem terem sido forçadas
a prestar declarações em desfavor do próprio delegado perante a Co-
missão de Direitos Humanos.

Na mesma época, o então delegado esteve na residência de urna
vítima e ofereceu à sua mãe cesta básica, botijão de gás e uma cama,
prometendo, ainda, ajudar na reforma da casa. Em outro momento, de-
terminou que vítimas entrassem em um veículo para desmentir depoi-
mentos prestados ao Ministério Público e à Comissão de Direitos
Humanos. Elas foram levadas à Corregedoria-Geral de Justiça e Corre-
gedoria-Geral da Polícia Civil. No mesmo mês, outras vítimas foram
vistas por três conselheiros tutelares na delegacia de São Joaquim de
Bicas. Elas teriam sido levadas para dar "entrevista" à imprensa, sendo
os conselheiros impedidos de entrar no local.

Marco Túlio FadeI, que também era acusado de ter praticado tor-
tura e improbidade administrativa em Betim, Santa Bárbara e BeloHo-
rizonte, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça e foi levado
para a carceragem do Deoesp, na capital mineira. Mas, mesmo preso,
continuou ameaçando testemunhas. Tinha livre trânsito na delegacia,
portava celular, saía, recebia visitas quando queria e dava até churras-
cos no local. Grampos telefônicos autorizados pela Justiça mostraram
que, enquanto estava na cadeia, conversava com várias autoridades,
tentando obter a liberdade, entre elas, o juiz Wanderlei Salgado de
Paiva.

Em fevereiro de 2004,FadeI fugiu da prisão. Em maio do mesmo
ano, ainda foragido, foi condenado a 17anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, por crimes de tortura e de falsidade ideológica. Tam-
bém foram condenados policiais e funcionários públicos que o teriam
auxiliado em seus crimes. Somente em setembro de 2005, FadeI foi
preso novamente, em Porto Seguro, na Bahia.Atualmente, cumpre pena
em regime semiaberto, em Belo Horizonte, pois teve a pena reduzida
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pelo Tribunal de Justiça para 15anos e 10meses. Ainda assim tratou-se
de uma das maiores penas por tortura no Brasil. Tramitam na Justiça
outros processos e denúncias contra o ex-delegado, umas vez que o mo-
vimento de direitos humanos, há 15 anos, já o denunciava por assasi-
nato, sequestro e tortura.

O papel da Comissão de Direitos Humanos neste caso foi funda-
mental, urna vez que acompanhamos o caso desde o início, ouvimos
testemunhas e vítimas e, em um trabalho em parceria com oMinistério
Público, levantamos provas importantes para o inquérito e o processo
judicial que levou à condenação do ex-delegado. Ademais, pressiona-
mos, cobramos, denunciamos publicamente, até que FadeI fosse exo-
nerado do serviço público, perdendo o cargo de delegado.

Dona de casa é torturada em loja de departamento

Um caso de insatisfação nas relações de consumo acabou por se
tornar uma denúncia de tortura policial sofrida por uma dona de casa
nas dependências da loja de eletrodomésticos Ponto Frio, no centro de
BeloHorizonte. A denúncia motivou uma longa reunião da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em
julho de 2007.

Ainda com marcas da tortura, a dona de casa relatou que adqui-
riu um guardarroupas o qual pagou integralmente, mas voltou à loja
sete vezes para reclamar da cor do móvel e das portas que não fecha-
vam bem. Em uma dessas vezes, segundo ela, sua nota fiscal foi apreen-
dida pelo gerente da loja.A dona de casa, então, pediu a dois policiais
militares que estavam na rua para lavrar uma ocorrência. No entanto,
segundo ela, os policiais - um deles, mulher -, depois de ouvir o ge-
rente, levaram-na para os fundos da loja e passaram a agredi-la, alge-
mando-a com brutalidade, atingindo-a com socos no peito e na boca e
tentando sufocá-la com o plástico de um colchão. Somente com a che-
gada do marido da mulher, que também era policial militar - bem como
o pai e o irmão dela -, e de um comandante de Companhia, os PMs te-
riam retirado as algemas, conduzindo a senhora ao hospital.

Além de fotos mostrando vários hematomas pelo corpo - espe-
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cialmente no peito e ferimentos nos pulsos -, a dona de casa apresentou
um laudo odontológico, atestando que metade de sua arcada dentária
estava abalada. AComissão de Direitos Humanos requereu várias pro-
vidências com vistas a punir os responsáveis, bem como levou o caso à
imprensa, fazendo com que fosse tornado público.

A loja já foi condenada na área de defesa do consumidor por
conta da constatação pelo Poder Judiciário da inobservância de precei-
tos do Código de Defesa do Consumidor. Outros processos referentes
ao caso, inclusive o criminal, ainda não foram concluídos.

PMs são denunciados e presos
no Vale do Jequitinhonha

Em agosto de 2009,a Comissão de Direitos Humanos realizou vi-
sita oficial ao juiz de direito e à promotora de justiça da Comarca de
Medina, no Norte de Minas, com o propósito de prestar apoio a ambos,
quanto a um caso de tortura ocorrido na cidade de Itaobim. Atendendo
a pedido do Ministério Público o juiz determinou a prisão preventiva
de vários policias militares que teriam cometido o crime, com requintes
de crueldade. Mas, por causa da decisão, promotora e juiz passaram a
ser fortemente criticados e pressionados, principalmente por membros
da Polícia Militar.

Em sua denúncia, o Ministério Público descreve com detalhes a
conduta dos policiais militares. Uma das vítimas teria sido levada a um
matadouro de Itaobim e agredida brutalmente, com golpes de cassetete,
sendo as marcas do espancamento constatadas em exame de corpo de
delito. Outra vítima teria sido levada a um local isolado na cidade, onde
foibarbaramente espancada. Batiam na sua cabeça covardemente e pas-
savam o canivete em seu pescoço, sendo as agressões confirmadas por
prontuário médico que consta da denúncia. Em outra situação, além de
socos, pontapés e golpes de cassetete, a vítima também teria sido tor-
turada com choques na cabeça, sendo depois atendida em um hospital,
conforme prontuário anexado à denúncia. Nove testemunhas ouvidas
pelos Ministério Público também confirmaram a tortura.

Foi, portanto, com base em provas significativas que o juiz decre-
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tou a prisão dos policiais, corroborando com as alegações do Ministério
Público de que "quando o indivíduo é atacado por bandidos, convoca-
se a polícia, mas quando a violência parte do organismo policial, o par-
ticular fica indefeso, fato este que não deve ser tolerado em um Estado
Democrático de Direito".

Tortura é filmada por câmera de segurança

Dia 29 de agosto de 2009:o músico João Paulo Simões dos Santos,
que estava preso na Penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das
Neves, Região Metropolitana de BeloHorizonte, foi encontrado morto
em sua cela, com sinais de enforcamento. Acusado de assassinar um
agente penitenciário, ele havia chegado ao presídio no dia anterior e
estava sozinho na cela.

Qualquer tentativa por parte dos assassinos de simular um suiCÍ-
dio, no entanto, foi frustrada pelas câmeras de circuito interno, que cap-
taram imagens da tortura int1igida ao preso. Também o laudo do IML
comprovou a ocorrência de tortura. Um advogado procurou a Comis-
são de Direitos Humanos e se ofereceu para ser testemunha, pois havia
visto a vítima chegando à penitenciária, caminhando normalmente e
sem qualquer ferimento.

Procurada pela família do preso, a Comissão cobrou rigor na apu-
ração e punição. A Corregedoria do Sistema Prisional da Secretaria de
Estado de Defesa Social atuou firmemente no caso e, em menos de um
mês, comprovou-se que, de fato, o músico havia morrido por causa da
tortura.

A Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (Seds) instaurou
procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias da
morte, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, para instauração
de inquérito. A Comissão de Direitos Humanos continua atenta à apu-
ração e pressiona para que haja a punição dos culpados, inclusive com
a demissão dos envolvidos.
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Diretor de cadeia é afastado, após denúncia de tortura

O fato ocorreu em 26 de julho de 2009, quando um preso da ca-
deia pública de Teófilo Otoni, no Norte de Minas, foi brutalmente es-
pancado na cadeia. Ficou tão ferido que permaneceu internado na UTI
por 24 dias. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legisla-
tiva recebeu a denúncia e solicitou à Secretaria de Estado de Defesa So-
cial a instauração de procedimento investigatório para apuração dos
fatos. Em uma louvável decisão, a Secretaria afastou o diretor-geral da
cadeia de suas funções até a conclusão do procedimento preliminar. Já
os agentes penitenciários envolvidos na tortura foram demitidos. As
apurações em âmbito criminal ainda não foram concluídas.

Emissora de TV transmite imagens de
tortura em Conceição das Alagoas

Em abril de 2009, uma emissora de TV de Belo Horizonte veicula
imagens de sessões de tortura de presos na cadeia pública de Conceição
das Alagoas, no Triângulo Mineiro, que haviam sido filmadas com te-
l~fo~e celula: por um agente penitenciário. As cenas, referentes a epi-
SOdIO ocorndo no ano anterior, são revoltantes e têm grande
repercussão.

Em 29/05/2009, o Ministério Público oferece denúncias contra 27
pessoas, por crime de tortura. Entre os acusados estão o diretor da ca-
deia pública de Conceição das Alagoas, o diretor da penitenciária de
~era?,a : que já ha~ia sido alvo de denúncias anteriores, em outras pe-
nItenCIanas nas quaIS trabalhou -, integrantes do Grupo de Intervenção
Tática (GIT), policial civil, policiais militares, além de agentes de segu-
rança penitenciária.

Segundo apurado pelo Ministério Público, no dia 10 de fevereiro
de 2008 ocorreu na cadeia um início de rebelião e o diretor solicitou à
pe~iten~iária de Uberaba que enviasse agentes penitenciários para fazer
a vIstona do local. No dia seguinte, o GIT desembarcou na cidade ar-
mado com "bombas de fogos de artifícios", escudos, armas com balas
de festim e cassetetes. Comandados pelo diretor da penitenciária de
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Uberaba, o GIT e os agentes penitenciários de Conceição das Alagoas,
todos encapuzados, passaram a torturar os presos.

Conforme as imagens do vídeo, um preso é levado para perto de
um cachorro rottweiler e é agredido. Outros, recebem golpes de casse-
tete, murros, chutes e tapas. Presas também passam por situação seme-
lhante ao receberem socos, tapas no rosto e nos ouvidos e puxões de
cabelo. Segundo apurado pela investigação, 12 presos teriam sido sub-
metidos a tortura.

Além dos fatos revelados no vídeo de fevereiro de 2008, em
17/01/2009, em outra rebelião, um detento foi morto na cadeia de Con-
ceição das Alagoas. Segundo informações da época, o disparo teria par-
tido de um policial militar que alegou que o preso estava armado com
uma faca e ameaçava matar um agente penitenciário.

As cenas do vídeo também tinham sido encaminhadas à Comis-
são de Direitos Humanos da Assembleia, que já havia recebido denún-
cias anteriores de tortura e superlotação na cadeia. A nosso
requerimento, a Comissão havia visitado a cadeia de Conceição das
Alagoas, em maio de 2008.

Além das queixas de maus-tratos e tortura, foi comprovada a su-
perlotação (na época, havia 115 presos), péssimas condições de conser-
vação da cadeia, convivência de celas masculinas e femininas no mesmo
prédio e de menores de idade. Outra irregularidade encontrada foi que
cerca de metade dos presos já teria sido julgada e, portanto, deveria ter
sido transferida para uma penitenciária para o cumprimento da pena.
Os detentos também denunciaram que havia autoridades no local du-
rante a rebelião acontecida em 2008, entre elas, um juiz, que presenciou
todos os fatos. Em maio de 2008, a Comissão enviou à Secretaria de Es-
tado de Defesa Social, ao Ministério Público e à Justiça um relatório
sobre a situação da cadeia, juntamente com pedido de providências,
mas nenhuma medida foi tomada

Já em maio de 2009, ao receber o vídeo com cenas da tortura, o
encaminhamos ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, com pe-
dido de apuração e providências. Também foi encaminhado à Corre-
gedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juntamente com ofício,
solicitando a apuração de possível omissão do juiz da cidade de Con-
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ceição das Alagoas que, segundo denúncia, teria presenciado cenas de
tortura ocorrida na carceragem. Da mesma forma, foi solicitada ao Con-
selho Nacional de Justiça a apuração da denúncia de omissão do juiz.

A tortura em abordagens da Polícia Militar

Não apenas em delegacias, cadeias e presídios são ouvidos os gritos
dos torturados. Também nas ruas, sem se constrangerem com o caráter
público do local, policiais militares - ou bandidos disfarçados de policiais
- descarregam sua violência em pessoas já dominadas, muitas delas ci-
dadãos de bem. No cotidiano da Comissão de Direitos Humanos, são fre-
quentes os relatos de violência e tortura durante abordagens policiais.

As situações são várias. Desde tortura para obter confissões de
culpa - mesmo se a vítima for inocente - até o espancamento como
forma de punição a quem supostamente seria culpado - mesmo que
não tenha havido qualquer investigação, inquérito, processo ou julga-
mento. Mas, ainda que tenhamos conhecimento de que esta é uma prá-
tica comum, o grande problema para se combater a tortura em
abordagens policiais reside na dificuldade de produção de provas. Ge-
ralmente, a violência e a tortura não são presenciadas por testemunhas
e, ainda, os torturadores cuidam de ameaçar covardemente suas vítimas
- inclusive de morte -, para que não registrem ocorrência policial.

Um verdadeiro absurdo em relação aos casos que se tomam pro-
cessos criminais de tortura é a contratação pela Polícia Militar de advo-
gados para defenderem os acusados. Imagine: gasta-se dinheiro público
para defender agentes acusados de um crime tão grave; um crime de
lesa-humanidade. Ao nosso ver, caracteriza-se aí uma afronta ao prin-
cípio da moralidade administrativa, apontado em nossa ConstihIição
como um dos pilares de sustentação da relação entre a Administração
Pública e os particulares no Estado Democrático de Direito. Sincera-
mente, não há justificativa plausível que sustente tal tipo de contrata-
ção. Entendemos que, no Estado Democrático, qualquer pessoa tem
direito à defesa, mas não paga pelo órgão que deveria fiscalizar e punir.
Para isto, existem a Defensoria Pública, as entidades de classe, com suas
competentes assessorias jurídicas, ou mesmo a advocacia privada. Por
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outro lado, destacamos que a imensa maioria dos policiais não age com
violência na ação preventiva nas ruas e a PM tem ampliado o trabalho
de formação na linha dos direitos humanos e de promoção da paz.

Outro "nó" nessa questão está no exame de corpo de delito.
Nossa compreensão é de que os quesitos direcionados à vítima para
constatação dos danos físicos provocados pela tortura são muito vagos
e a lei que aborda esta questão é anterior à própria ditadura militar. É
necessário que tais quesitos sejam reformulados e apresentados de
forma mais objetiva e direcionada, com vistas a possibilitar uma iden-
tificação mais precisa, que não deixe margem para dúvidas nas fases
de investigação e julgamento.

Um procedimento que deve ser amplamente divulgado é o de
que as autoridades da polícia civil, ao receberem presos com sinais de
tortura, espancamento e maus-tratos, devem imediatamente encami-
nhá-los para exame de corpo de delito e, posteriormente, comunicar ao
Ministério Público. Também deve ser de amplo conhecimento que, pela
chamada Lei de Tortura, comete crime não somente o torturador. O pa-
rágrafo 2º do inciso II do artigo primeiro da Lei de Tortura prevê a pos-
sibilidade de punição do agente que tiver conhecimento da prática da
tortura e se omitir, quando deveria evitar ou apurar, quando afirma:
"Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tiver o dever de
evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro
anos" (BRASIL, 1997).

Ainda que sejam polêmicas, várias decisões estão sendo tomadas
no Brasil, caracterizando tal crime omissivo, que pode ser imputado a
autoridade judiciária ou até a um superior hierárquico. Ou ainda a um
agente que estiver na abordagem policial, a um grupo que investiga,
podendo incorrer em tal crime até um profissional de saúde que atende
uma vítima de tortura e não comunica às autoridades. Além disso, um
superior hierárquico pode incorrer neste crime (de omissão) e ainda no
de tortura; tese aceita por outros autores.
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Iniciativas positivas

Pai, afasta de mim esse cá/ice
de vinho tinto de sangue

Chico Buarque

Apesar da triste realidade que enfrentamos, na qual, como já ex-
plicitado, a prática da tortura continua sendo recorrente, existem me-
didas sérias já adotadas pelo poder público e pela ação da sociedade
para erradicar este crime cruel. No âmbito da Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos da Presidência da República foi instituída a Comissão
Permanente de Combate à Tortura e à Violência Institucional. A fim de
dotar a Comissão de elementos necessários ao cumprimento de sua
missão, foi elaborado o Plano de Ações Integradas para Prevenção e
Controle da Tortura. Cerca de treze Estados-Membros da Federação já
assinaram o termo de adesão ao Plano. Lamentavelmente, em Minas
Gerais, o governo tem resistido a aderir. Até o momento em que pro-
duzíamos este artigo, já tinha havido três tentativas de assinatura do
termo, o que não ocorreu, por falta de disposição do governo, ou, como
dizem alguns, de parte do governo.

Dada a importância da iniciativa do governo federal na adoção
de medidas de combate à torhlra, entendemos que a omissão do go-
verno de Minas tem causado graves prejuízos à sociedade mineira,
posto que a adesão ao Plano acarretará, certamente, na implementação
de políticas públicas efetivas para o combate à tortura. E o termo não
tem apenas o Poder Executivo como signatário, mas também outros po-
deres e instituições: a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais; o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; a Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais; a Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa; o Movimento Nacional de Direitos Huma-
nos - MNDH/MG e a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em
Minas Gerais, que devem se comprometer a fazer cumprir o Plan02•

2 - Mister informar que todas as autoridades e entidades envolvidas aquiesceram com o termo de adesão,
sendo que durante a realização da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, nos dias 11 e 12 de
setembro do ano de 2008, todos os envolvidos ficaram no aguardo da assinatura, uma vez que o evento
contou com a presença do Ministro Paulo Vanucchi da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
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Também devemos mencionar o trabalho que vem sendo desen-
volvido por entidades e organizações da sociedade civil. Uma delas é
a Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura - ACAT -, entidade
não-governamental que congrega pessoas de várias religiões, presente
em todo o mundo e inclusive no Brasil, com a missão institucional de
resgatar a vida dos excluídos, principalmente aqueles que são vítimas
de torhlra. Há que se realçar, ainda, a atuação das pastorais religiosas
de diferentes credos, parceiras das Comissões de Direitos Humanos,
que também assumem a missão de denunciar e lutar contra a torhlra
em estabelecimentos prisionais. Mas, não obstante a grande contribui-
ção, vale aqui uma crítica construtiva de que estas pastorais podem e
devem se articular melhor em sua ahlação. Seria importante, por exem-
plo, que fizessem uma catalogação mais eficiente dos casos atendidos
e registrassem a tortura com fotos e imagens das vítimas. Poderiam,
ainda, tentar auxiliar na identificação de testemunhas e encaminhar
imediatamente os casos para apuração pelas autoridades competentes.

Merece nosso aplauso, também, o Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais, principalmente por algumas decisões proferidas pelos
juízes de Primeira Instância e pelos Desembargadores das Câmaras Cri-
minais do Tribunal de Justiça. Os magistrados mineiros são exemplos
de operadores do direito no que tange ao rigor no julgamento e na pu-
nição do crime de tortura, em consonância com a gravidade de tal de-
lito. Contudo, há um ponto crucial a ser enfrentado: o fato de que,
muitas vezes, a condenação do torturador à pena de prisão não é com-
binada com a perda de sua função ou cargo público (no caso de agentes
do Estado, que representam a maioria dos réus de crimes de tortura).
O resultado é que o torturador é condenado, preso, mas continua com
o cargo público, o que leva a questões como tráfico de influência e, o
pior, um criminoso mantém seu salário, pago com dinheiro público.
Outro ponto para o qual deve-se atentar, no âmbito do Judiciário, é que
alguns juízes de primeira instância têm desclassificado o crime de tor-
tura para lesão corporal, em seus julgamentos. Isso contribui para que
haja retrocesso nos avanços já obtidos na luta contra a torhlra.

Outro órgão que deve ter nosso reconhecimento é o Ministério
Público que, na missão institucional de fiscal da lei, tem sido combativo
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e muito atuante na luta pela erradicação da tortura. Pode-se dizer até
que o órgão tem sido destemido ao processar os agentes públicos que
se prestam ao crime de tortura. Defendemos, no entanto, a adoção de
ações mais eficientes por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, prin-
cipalmente no sentido de cobrar dos promotores de justiça com atribui-
ção na área de defesa dos direitos humanos que intensifiquem a
realização de visitas a estabelecimentos prisionais, a exemplo do que já
é determinado aos promotores da execução penal.

Já as entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Bra-
sil - OAB, os conselhos profissionais das áreas de Psicologia e Serviço
Social, bem como o Conselho Regional de Medicina, devem ser reve-
renciadas pela postura séria e, principalmente, devido à importância
da ação de seus profissionais na denúncia da tortura. É de conheci-
mento geral que os estabelecimentos prisionais no Estado têm em seu
quadro de pessoal psicólogos, assistentes sociais e médicos, razão pela
qual é de suma importância que os referidos conselhos orientem seus
profissionais sobre o dever ético de informar a ocorrência de tortura,
quando prestarem atendimento às vítimas desse crime.

Educação-ação

Por fim, não podemos deixar de refletir sobre o papel da educação,
enquanto principal "arma" para a desmistificação da compreensão geral
deturpada sobre o real significado dos direitos humanos. E,nesta linha,
não podemos deixar de citar o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos, criado pelo Governo Lula, como resultado principalmente
de uma articulação entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o
Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, e envolvendo ainda
os três poderes da República e a sociedade civil organizada.

Obviamente, o compromisso maior do Plano é promover uma
educação de qualidade para todos - direito humano inserido no rol dos
direitos sociais e essencial para a conquista dos demais direitos funda-
mentais. Neste sentido, são cinco os grandes eixos de ahlação dessa po-
lítica pública: Educação Básica, Educação Superior, Educação
Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Se-
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gurança Pública e Educação e Mídia.
Outro ponto importante podemos retirar do ensinamento de Aris-

tóteles, para quem a educação deve envolver aspectos práticos.

As coisas que temos de aprender antes de fazer, nós as
aprendemos fazendo-as - por exemplo, os homens se
tornam construtores construindo, e se tornam artistas to-
cando; da mesma forma tornamo-nos justos praticando
atos justos, moderados agindo moderadamente, e cora-
josos agindo corajosamente (ARISTÓTELES- séc. V).

Do pensamento de Aristóteles podemos, portanto, inferir que so-
mente na vivência prática o aprendizado teórico pode, de fato, mudar
os rumos da história. Que é no mundo real, no viver, no "fazer" que
vamos aprendendo e nos construindo, como pessoas mais "justas" e
"corajosas" o suficiente para transformar esse mesmo mundo, transfor-
mar esse nosso viver.

E também no que se refere aos direitos humanos, é preciso sair
da teoria. Era este, por sinal, o alerta do parceiro de luta na defesa dos
direitos humanos, deputado João Leite, que também já presidiu a Co-
missão de Direitos Humanos. Em uma lógica popular, dizia que "jogo
é jogo, treino é treino". Os desavisados podem imaginar que se trata de
um simples aforismo "futebolístico" - pois que o deputado foi o maior
goleiro da história do Clube Atlético Mineiro. Mas de forma alguma
esta é uma frase esvaziada de significado. O que o deputado João Leite
queria dizer é que, mais do que frequentar cursos de direitos humanos
em salas de aula, policiais e agentes penitenciários precisam praticar
esses direitos, pois o aprendizado verdadeiro só pode ser construído
na vida real, no cotidiano. E, mais ainda: eles precisam ter os seus di-
reitos respeitados por seus superiores e pelo próprio governo.

Estou cada vez mais convencido de que, como já nos alertava a
filósofa Hannah Arendt, vivemos em nossa sociedade "uma banaliza-
ção do mal", que se manifesta de várias formas, entre elas, neste fenô-
meno do crescimento da tortura. Na reação a essa tendência, uma lição
importante pode ser tirada do Diálogo de Platão (428-348 a.c.), Górgias,
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no qual se manifesta a influência socrática do discípulo, e da insistência
do personagem Sócrates em mostrar que o indivíduo que comete injus-
tiças causa danos a outro, pratica o mal contra o seu semelhante e será
sempre visto como injusto e perverso. Como este ato negativo fere a re-
putação do agressor e as relações na sociedade, prejudicando o convívio
e a construção de um mundo melhor e mais justo, o maior prejudicado
será sempre o causador do mal. Ninguém pode ser feliz prejudicando
o outro, por isso, ele prefere sofrer uma injustiça a praticá-la.

Acredito que esta sábia reflexão pode ser para nós como um norte
em momentos incertos e sombrios como os que abordamos neste artigo
e possa, ainda, mobilizar nossa disposição para reverter este quadro,
que diminui e até nega a dignidade humana.

Sócrates: ... Porque o maior dos males consiste em pra-
ticar uma injustiça.
Polo: Esse é o maior? Não é o maior sofrer uma injustiça?
Sócrates: Absolutamente não.
Polo: Preferirias então sofrer uma injustiça a praticá-Ia?
Sócrates: Não preferiria uma coisa nem outra; mas se
fosse inevitável sofrer ou praticar uma injustiça, preferi-
ria sofrê-Ia.
Sócrates: Considerando-se dois doentes, seja do corpo
ou da alma, qual o mais infeliz: o que se trata e obtém a
cura, ou aquele que não se trata e permanece doente?
Polo: Evidentemente, aquele que não se trata.
Sócrates: E não é verdade que pagar pelos próprios cri-
mes seria a libertação de um mal maior?
Polo: É claro que sim.
Sócrates: Isso porque a justiça é uma cura moral que
nos disciplina e nos torna mais justos?
Polo: Sim.
Sócrates: O mais feliz, porém, é aquele que não tem
maldade na alma, pois ficou provado que esse é o maior
dos males.
Polo: É claro.
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Sócrates: Em segundo lugar vem aquele que dessa mal-
dade foi libertado.
Pala: Naturalmente.
(Platão - Górgias, 469 b - c- 478 d - e).

Por tudo isso, por uma convicção como a manifesta nesse diálogo,
temos um caminho cada vez mais claro: nossa luta intransigente contra
a tortura é, antes de tudo, a expressão do desejo de um mundo melhor,
construído em alicerces do regime democrático, como antítese do es-
tado totalitário. É o desejo da "construção de um novo homem e uma
nova mulher". Construção que passa, necessariamente, pela abolição
deste mal, que também destrói o torturador; passa pelo resgate do hu-
mano naquele que tortura; e passa pelo rigor na punição a este crime.

Fica a mensagem de esperança de Vinícius de Moraes e Carlos
Lyra, por acreditarmos que homens e mulheres em um futuro, oxalá
não muito distante, poderão cantar com a alma em festa.

A tristeza que a gente tem
Qualquer dia vai se acabar
Todos vão sorrir
Voltou a esperança
É o povo que dança
Contente da vida, feliz a cantar

Porque são tantas coisas azuis
E há tão grandes promessas de luz
Tanto amor para amar de que a gente nem sabe

Quem me dera viver pra ver
E brincar outros carnavais
Com a beleza dos velhos carnavais
Que marchas tão lindas
E o povo cantando seu canto de paz
Seu canto de paz

Marcha de Quarta-Feira de Cinzas
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ANEXO I

Indicadores de
Direitos Huntanos

ent Minas

Estudo feito pelo Observatório de Direitos Humanos de Minas Gerais,
órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Ge-
rais. A íntegra do diagnóstico pode ser acessada na interf).et, pelo link
http://www.sedese.mg.gov.br/index .ph pl observa torio-dh.html
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Municlpio Dimensão Dimensão Criança e Dimensão OimensAo
Socioeconómica Violência Adolescente Mulher Nearo Média Geral

Abadia dos Dourados Boa Baixa Alta AI!a Média Boa Garantia
Abaeté Alta Baixa Baixa Baixa Média Média Garan!la
Abre Campo Média AI!a Precária Baixa Baixa Média Garantia
Acaiaca Baixa Baixa Precária Precária Média Baixa Garantia
Açucena Baixa Baixa Precária Precária Média Baixa Garantia
ÁQua Boa Precária Boa Precária Baixa Boa Baixa Garantia
Áoua Comprida AI!a AI!a Média Baixa Alta Boa Garantia
Aguanll Boa Boa Média Média Média Média Garantia
ÁQuas Fonmosas Precaria Precária Precária Precária Boa Baixa Garantia
Áouas Venmelhas Precária Boa Precária Boa Boa Média Garantia
Aimorés Média Precária Boa Boa Baixa Média Garantia
Aiuruoca Média Alta Precária AI!a Média Média Garantia
Alaooa Média Média Boa AI!a Precária Média Garantia
Albertina Boa Baixa Boa AI!a Precaria Média Garantia
Além Paraíba Boa Boa Precária Precária Precária Baixa Garantia
Alienas Alta Precária Alta Média Precária Média Garantia
Allredo Vasconcelos Média AI!a Boa Precária Precária Média Garantia
Almenara Precária Precária Precária Precária Alta Baixa Garantia
Alpercata Média Média Média Boa Boa Mécha Garantia
Alpinópol,s AI!a Média Boa Alta Boa Boa Garantia
Alterosa Boa Boa AI!a Boa Média Boa Garantia
AI!o Caparaó Boa Baixa Baixa Média Média Média Garantia
AI!o Jeouitibá Boa Boa Boa Alta Baixa Boa Garantia
AI!o Rio Doce Baixa Boa Média Boa Baixa Média Garantia
Alvarenga Baixa Boa Alta Alta Boa Boa Garantia
Alvinópolis Média Média Boa Boa Precária Média Garantia
Alvorada de Minas Precária Média Precária Precária Boa Baixa Garantia
Amparo do Serra Baixa Baixa Baixa Alta Média Média Garantia
Andradas Alta Boa Alta Boa Boa Boa Garantia
Andrelândla Média Boa AI!a Baixa Precária Média Garan!ia
AnQelândla Precária Precária Precária Precaria Boa Baixa Garantia
Antônio Cartos Média AI!a Boa Precária Precária Média Garantia
AntÔniO Dias Baixa Média Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Antõnio Prado de Minas Boa AI!a AI!a Média Boa Boa Garantia
Aracai Média Baixa Boa Precária Baixa Baixa Garantia
Aracitaba Média Boa Boa Alta Média Boa Garantia
Araçuai Precária Precária Precária Precária Boa Baixa Garantia
Araauari Alta Precária Alta Alta Precária Média Garantia
Arantina Boa Baixa Alta Boa Boa Boa Garantia
Araponoa Baixa Alta Precária Boa Baixa Média Garantia
Araporá Alta Baixa Boa Média Boa Boa Garantia
Arapuá Alta Média Alta AI!a Boa Boa Garantia
Araú.os AI!a Boa AI!a Boa Boa Boa Garantia
Araxa Alta Precária Boa Baixa Baixa Média Garantia
Arceburqo Boa Baixa Boa Alta AI!a Boa Garan!ia
Arcos AI!a Média Alta Média Média Boa Garantia
Areado Alta Baixa Boa Alta Baixa Boa Garantia
Aroirila Média Alta Precária Baixa Média Média Garantia
Ancanduva Precária Alta Baixa Precária Média Baixa Gara ntia
Arinos Precária Baixa Boa Precária Boa Baixa Garantia
Astollo Dutra Alta AI!a Baixa Alta Baixa Boa Garantia
A!aléia Precária Baixa Precária Precaria Boa Baixa Garantia
Auousto de Lima Baixa Baixa Média Média Alta Média Garantia
Baependl Boa Boa Média Boa Alta Boa Garantia
Baldlm Média Média Alta Precária Precária Média Garantia
Bambui Alta Baixa Baixa Média Baixa Média Garantia
Bandeira Precária Baixa Média Média Boa Média Garantia
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Municlplo DlmensAo DimensAo Criança e DimensAo Dlmen$Ao
Socioeconómica Violência Adolescente Mulher Negro Média Geral

Bandeira do Sul Boa Boa Alta Alta Alta Alta Garantia
Barão de Cocais Boa Baixa Baixa Precária Boa Média Garantia
Barão de Monte Alto Média Precária Boa Alta Média Média Garantia
Barbacena Alta Baixa Boa Baixa Precária Média Garantia
Barra Lonaa Baixa Alta Precária Média Média Média Garantia
Barroso Boa Boa Boa Boa Precária Média Garantia
Bela Vista de Minas Boa Média Precária Precária Média Baixa Garantia
Belmiro Braaa Média Alta Precaria Precária Média Média Garantia
Belo Horizonte Boa Baixa Média Precária Precária Baixa Garantia
Belo Oriente Baixa Média Baixa Precária Alta Média Garantia
Belo Vale Média Alta Precária Alta Baixa Média Garantia
Berilo Precária Boa Boa Boa Alta Boa Garantia
Berizal Precária Alta Média Alta Alta Boa Garantia
Bertópolis Precária Alta Precária Precária Boa Baixa Garantia
Betim Boa Baixa Boa Precária Baixa Média Garantia
Bias Fortes Média Alta Alta Precána Boa Boa Garantia
Bicas Alta Média Baixa Média Precária Média Garantia
Biauinhas Boa Alta Alta Alta Alta Alta Garantia
Boa Esoeranca Alta Boa Boa Baixa Precária Média Garantia
Bocaina de Minas Baixa Alta Baixa Boa Precária Média Garantia
Bocaiúva Média Precária Média Precária Boa Baixa Garantia
Bom Desoacho Alta Média Baixa Baixa Baixa Média Garantia
Bom Jardim de Minas Boa Baixa Média Alta Média Média Garantia
Bom Jesus da Penha Boa Boa Alta Alta Baixa 80a Garantia
Bom Jesus do Amoaro Baixa Alta Boa Boa Baixa Média Garantia
Bom Jesus do Galho Baixa Boa Boa Alta Média Boa Garantia
Bom Repouso Média Média Boa Média Alta Boa Garantia
Bom Sucesso Boa Média Boa Baixa Precária Média Garantia
Bonfim Baixa Boa Média Média Boa Média Garantia
Bonfinópolis de Minas Média Boa Alta Média Baixa Média Garantia
Bonito de Minas Precária Alta Precária Baixa Boa Média Garantia
Borda da Mata Alta Média Boa Alta Média Boa Garantia
Botelhos Alta Alta Alta Boa Baixa Boa Garantia
Botumirim Precária Boa Média Precária Média Baixa Garantia
Brás Pires Média Média Alta Precária Alta Média Garantia
8rasilãndia de Minas Baixa Precária Boa Baixa Baixa Baixa Garantia
Brasilia de Minas Baixa Baixa Baixa Média Boa Média Garantia
Brasópolis Média Boa Média Alta Baixa Média Garantia
Braúnas Baixa Alta Boa Alta Boa Boa Garantia
Brumadinho Boa Boa Baixa Baixa Boa Média Garantia
Bueno Brandão Boa Média Baixa Alta Média Média Garantia
Buenópolis Precaria Precária Boa Baixa Baixa Baixa Garantia
Buare Baixa Precária Baixa Alta Alta Média Garantia
Buntis Baixa Precária Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Buritizeiro Precária Média Precária Precária Baixa Baixa Garantia
Cabeceira Grande Baixa Baixa Alta Alta Boa Boa Garantia
Cabo Verde Boa Boa Alta Média Baixa Boa Garantia
Cachoeira da Prata Alta Média Alta Alta Baixa Boa Garantia
Cachoeira de Minas Alta Média Alta Alta Média Boa Garantia
Cachoeira de Paieú Precária Boa Precária Baixa Média Baixa Garantia
Cachoeira Dourada Boa Boa Boa Boa Precária Média Garantia
Caetanóoolis Boa Média Média Baixa Média Média Garantia
Caeté Alta Alta Média Baixa Baixa Média Garantia
Caiana Média Baixa Média Alta Média Média Garantia
Caiuri Baixa Baixa Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
Caldas Alta Alta Alta Precária Alta Boa Garantia
Camacho Baixa Alta Alta Alta Baixa Boa Garantia
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Municipio Dimensão Oimensilo Criança e Dimensão Dimensão

Socloeconómica Violência Adolescente Mulher Negro Média Geral
Camanducaia Boa Média Média Média Média Média Garantia
Cambui Alta Alta Boa Média Baixa Boa Garantia
Cambuauira Média Média Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Campanário Baixa Precária Precária Baixa Média Baixa Garantia
Campanha Alta Boa Média Média Precária Média Garantia
Campestre Boa Boa Alta Alta Precária Boa Garantia
Campina Verde Alta Média Boa Boa Baixa Boa Garantia
Campo Azul Precária Alta Boa Alta Boa Boa Garantia
Campo Belo Alta Baixa Média Boa Baixa Média Garantia
Campo do Meio Alta Baixa Alta Média Precária Média Garantia
Campo Florido Alta Média Precária Precária Média Média Garantia
Campos Altos Alta Precária Precária Baixa Precária Baixa Garantia
Camoos Gerais Boa Baixa Boa Média Boa Média Garantia
Cana Verde Média Média Baixa Média Baixa Média Garantia
Canaã Baixa Alta Média Boa Precária Média Garantia
Canápolis Alta Baixa Média Boa Precária Média Garantia
Candeias Média Boa Boa Boa Boa Boa Garantia
Cantaaalo Precária Média Precária Precária Média Baixa Garantia
Caparaó Média Média Boa Baixa Boa Média Garantia
Capela Nova Baixa Alta BaIxa Precária Baixa Baixa Garantia
Capelinha Baixa Baixa Precária Baixa Boa Baixa Garantia
Capetlnga Boa Média Média Média Média Média Garantia
Capim Branco Média Boa Alta Alta Média Boa Garantia
Capinópolis Média Média Precária Média Baixa Baixa Garantia
Capitão Andrade Baixa Baixa Baixa Alta Alta Média Garantia
Capitão Enéas Baixa Precária Baixa Média Baixa Baixa Garantia
Caoitólio Alta Alta Alta Precária Precária Média Garantia
Caputlra Baixa Alta Baixa Alta Alta Boa Garantia
Carai Precária Alta Precária Média Boa Média Garantia
Caranalba Baixa Alta Precária Precária Média Ba!xa Garantia
Carandai Boa Boa Alta Boa Precária Boa Garantia
Carangola Boa Baixa Baixa Média Precária Baixa Garantia
Caratlnoa Boa Baixa Boa Boa Baixa Média Garantia
Carbonrta Baixa Baixa Baixa Precaria Boa Baixa Garantia
Careaçu Alta Precária Precária Boa Precária Baixa Garantia
Carlos Chaaas Precária Baixa Baixa Média Média Baixa Garantia
Carmésia Baixa Baixa Precária Média Precária Baixa Garantia
Carmo da Cachoeira Média Precária Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Carmo da Mata Alta Média Média Baixa Baixa Média Garantia
Carmo de Minas Média Boa Baixa Média Média Média Garantia
Carmo do Cauru Alta Baixa Média Baixa Alta Média Garantia
Carmo do Paranaiba Alta Precária Alta Boa Alta Boa Garantia
Carmo do Rio Claro Alta Média Alta Boa Média Boa Garantia
Carmópolis de Minas Boa Boa Média Baixa Precária Média Garantia
Carneirinho Boa Média Alta Baixa Média Média Garantia
Carrancas Boa Boa Alta Média Baixa Boa Garantia
Carvalhópolis Boa Alta Alta Alta Alta Alta Garantia
Carvalhos Média Boa Baixa Média Baixa Média Garantia
Casa Grande Boa Alta Boa Alta BaIxa Boa Garantia
Cascalho Rico Alta Precária Alta Alta Baixa Boa Garantía
Cássia Alta Média Média Média Precária Média Garantia
Cataguases Alta Boa Média Baixa Precária Média Garantia
Catas Altas Média Boa Precária Alta Alta Boa Garantia
Catas Altas da Norueaa Baixa Boa Boa Baixa Boa Média Garantia
Catuji Precária Precária Precária Média Boa Baixa Garantia
Catuti Precária Alta Alta Boa Alta Boa Garantia
Caxambu Alta Precária Média Boa Precária Média Garantia
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Cedro do Abaeté Boa Precária Média Alta Alta Boa Garantia
Central de Minas Média Baixa Média Alta Precária Média Garantia
Centralina Média Baixa Média Alta Precária Média Garantia
Chácara Boa Baixa Precária Alta Alta Média Garantia
Chalé Média Média Alta Boa Boa Boa Garantia
Chapada do Norte Precária Boa Precária Baixa Média Baixa Garantia
Chapada Gaúcha Precá~ Alta Precária Precária Média Baixa Garantia

~ta-- ---Soa- -Alta- I~-.-
- Boa GarantiaChiador Boa Baixa

Cipotânea Precária Média Boa Boa Boa Média Garantia
Claraval Boa Boa Alta Alta Média Boa Garantia
Claro dos Poções Precária Média Alta Boa Alta Boa Garantia
Clâudio Alta Precarla Boa Baixa Média Média Garantia
Coimbra Alta Baixa Baixa Média Precária Média Garanba
Coluna Precária Média Precária Alta Alta Média Garantia
Comendador Gomes Alta Boa Alta Média Baixa Boa Garantia
Comercinho Precána Boa Precária Alta Alta Média Garantia
Conceição da Aparecida Alta Boa Alta Alta Boa Alta Garantia
Conceição da Barra de Minas Baixa Alta A~a Alta Média Boa Garantia
Conceicão das AlaQoas Boa Precária Precária Baixa Média Baixa Garantia
Conceição das Pedras Média Boa Alta Boa Precaria Média Garantia
Conceicão de Ipanema Média Média Baixa Baixa Média Média Garantia
Conceicão do Mato Dentro Precária Precaria Precária Média Boa Baixa Garantia
Conceição do Pará Média Média Média Média Alta Média Garantia
Conceicão do Rio Verde Média Baixa Boa Média Precária Média Garantia
Conceicão dos Ouros Alta Alta Alta Boa Alta Alta Garantia
Cõnego Marinho Precária Baixa Média Baixa Alta Média Garantia
Confins Boa Alta Média Precária Alta Boa Garantia
Conoonhal Boa Boa Boa Baixa Alta Boa Garantia
Congonhas Alta Baixa Média Alta Baixa Média Garantia
ConQonhas do Norte Baixa Baixa Baixa Média Boa Média Garantia
Conquista Boa Média Baixa Boa Alta Boa Garantia
Conselheiro Lafaiete Alta Boa Média Alta Precária Boa Garantia
Conselheiro Pena Média Precária Média Precária Média Baixa Garantia
Consola cão Baixa Alta Alta Precária Precária Média Garantia
Contagem Boa Baixa Média Precária Baixa Baixa Garantia
Coqueiral Alta Alta Boa Baixa Média Boa Garantia
Coração de Jesus Precaria Baixa A~a Média Boa Média Garantia
CordlsburQo Baixa Precária Ma Baixa Média Média Garantia
Cordislândia Média Boa Alta Baixa Boa Boa Garantia
Connto Baixa Baixa Boa Boa Média Média Garanba
Coroaci Baixa Alta Média Alta Alta Boa Garantia
Coromandel Alta Baixa Baixa Precaria Precaria Baixa Garantia
Coronel F abriciano Boa Baixa Baixa Boa Precária Média Garantia
Coronel Murta Baixa Baixa Boa Alta Boa Média Garantia
Coronel Pacheco Média Alta Precária Precãria Precária Baixa Garantia
Coronel Xavier Chaves Boa Alta Precária Boa Precária Média Garantia
Córreoo Danta Boa Precária Boa Boa Média Média Garantia
Córrego do Bom Jesus Média Baixa Alta Precária Baixa Média Garantia
CórreQo Fundo Boa Alta Alta Média Boa Boa Garantia
Córrego Novo Baixa Precária Média Boa Média Média Garantia
Couto de MaQalhães de Minas Baixa Média Baixa Alta Alta Média Garantia
Crisólita Precaria Baixa Baixa Média Boa Baixa Garantia
Cristais Alta Precãria Boa Média Precária Média Garantia
Cristâlia Precária . Precária Boa Precária Boa Baixa Garantia
Cristiano Otoni Boa Média Boa Boa Alta Boa Garantia
Cristina Baixa Boa Boa Baixa Baixa Média Garantia
Crucilândia Média Baixa Baixa Média Baixa Baixa Garantia
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Cruzeiro da Fortaleza Alta Precária Boa Alta Média Boa Garantia

Cruzilia Boa Média Baixa Alta Baixa Média Garantia
Cuparaque Média Boa Média Alta Média Boa Garantia
Curral de Dentro Precaria Baixa Precária Baixa Boa Baixa Garantia
Curvelo Boa Precaria Média Baixa Baixa Baixa Garantia
Datas Baixa Boa Precaria Baixa Boa Média Garantia

Delfim Moreira Média Alta Alta Boa Baixa Boa Garantia
Delfinópolis Boa Média Baixa Boa Baixa Média Garantia

Delta Boa Precária Precária Baixa Boa Baixa Garantia
Descoberto Boa Boa Média Precária Baixa Média Garantia

Desterro de Entre R,os Média Alta Boa Alta Alta Boa Garantia
Desterro do Melo Baixa Boa Baixa Boa Média Média Garantia

Diamantina Média Precária Baixa Boa Média Média Garantia
Diogo de Vasconcelos Precaria Boa Média Baixa Baixa Baixa Garantia
Dionísio Baixa Boa Média Baixa Precária Baixa Garantia
Divinésia Baixa Média Boa Alta Média Média Garantia

Divino Baixa Precária Média Boa Boa Média Garantia

Divino das Laranjeiras Baixa Baixa Alta Boa Alta Boa Garantia
Divinolândia de Minas Baixa Boa Precária Média Alta Média Garantia

Divinópolis Alta Baixa Boa Baixa Baixa Média Garantia
Divisa Alegre Baixa Precária Precãria Baixa Baixa Baixa Garantia
Divisa Nova Boa Média Alta Baixa Média Média Garantia
Dlvisópolis Precária Boa Precaria Alta Média Média Garantia
Dom Bosco Média Alta Alta Boa Alta Boa Garantia
Dom Cavatl Boa Média Boa Média Média Média Garantia
Dom Joaquim Precária Média Precária Média Baixa Baixa Garantia
Dom Sllvério Boa Boa Boa Média Baixa Média Garantia
Dom Vi oso Média Alta Alta Boa Boa Boa Garantia
Dona Euzébia Média Alta Boa Precária Precária Média Garantia
Dores de Campos Alta Alta Alta Média Média Boa Garantia
Dores de Guanhães Baixa Alta Média Boa Boa Boa Garantia
Dores do Indaiá Boa Precária Média Média Baixa Média Garantia
Dores do Turvo Média Boa Alta Precária Baixa Média Garantia

Doresópolrs Alta Média Média Alta Boa Boa Garantia
Douradoquara Alta Baixa Alta Boa Alta Boa Garantia

Durandé Precária Alta Alta Boa Boa Boa Garantia
Elói Mendes Boa Baixa Média Boa Precária Média Garantia
Engenheiro Caldas Baixa Baixa Baixa Alta Baixa Média Garantia
EnQenheiro Navarro Precária Precãria Média Precária Média Baixa Garantia
Entre Folhas Média Boa Baixa Média Alta Média Garantia
Entre Rios de Minas Boa Alta Baixa Baixa Baixa Média Garantia

Ervâlia Baixa Média Boa Alta Baixa Média Garantia
Esmeraldas Média Boa Baixa Precária Boa Média Garantia
Espera Feliz Média Média Média Média Média Média Garantia
Espinosa Baixa Baixa Baixa Média Boa Média Garantia
Espirito Santo do Dourado Média Alta Alta Alta Alta Alta Garantia

Estiva Boa Alta Boa Boa Alta Boa Garantia
Estrela Dalva Boa Alta Precária Alta Precária Média Garantia
Estrela do Indaiá Boa Precária Alta Alta Alta Boa Garantia
Estrela do Sul Boa Precária Média Média Média Média Garantia
Eugenópolis Média Média Média Boa Precaria Média Garantia

Ewbank da Câmara Média Boa Precária Alta Baixa Média Garantia
Extrema Boa Baixa Baixa Boa Média Média GarantIa
Fama Alta Boa Alta. Boa Boa Boa Garantia
Faria Lemos Média Boa Boa Baixa Média Média Garantia

Felicio dos Santos Precária Precária Precária Alta Boa Baixa Garantia
Felisburgo Baixa Baixa Precaria Alta Alta Média Garantia
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Felixlândia Média Precária Baixa Precária Média Baixa Garantia
Fernal'ldes Tourinho Baixa Baixa Boa Alta Alta Boa Garantia
Ferros Precária Baixa Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
Fervedouro Média Média Precâria Alta AI!a Média Garantia
Florestal Alta Boa Precária Média Boa Média Garantia
Formioa Alta Precária AI!a Boa Precária Média Garantia
Formoso Precária Baixa Boa Boa Boa Média Garantia
Fortaleza de Minas Alta Média Média Alta Alta Boa Garantia
Fortuna de Minas Média Alta Boa Média Média Boa Garantia
Francisco Badaró Precária Alta Média Média Média Média Garantia
Francisco Dumant Precária Baixa Média Precária Baixa Baixa Garantia
Francisco Sá Precária Média Boa Precária Média Baixa Garantia
Franciscópolis Precária Boa Baixa Alta Alta Média Garantia
Frei Gaspar Precária Precária Precária Boa Alta Baixa Garantia
Frei Inocêncio Baixa Precária Baixa Boa Boa Média Garantia
Frei Laooneoro Precária Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Garantia
Fronteira Alta Precária Baixa Precária Boa Média Garantia
Fronteira dos Vales Precária Média Baixa Média Alta Média Garantia
Fru!a de Leite Precária Precária Precária Precária Alta Baixa Garantia
Fru!al Alta Baixa Média Boa Precária Média Garantia
Funilândia Baixa Baixa Média Baixa Boa Média Garantia
Galiléia Baixa Precária Boa Baixa Boa Média Garantia
Gameleiras Precária Alta Alta Alta Boa Boa Garantia
Glaucilândia Baixa Média Alta Baixa Alta Média Garantia
Goiabeira Média Média Boa AI!a AI!a Boa Garantia
Goianá Boa Média Alta Precária Média Média Garantia
Gonçalves Média Alta Boa Alta Precária Boa Garanlla
Gonzaoa Precária Boa Média Precária Média Baixa Garantia
Gouvéa Média Alta Média Alta Alta Boa Garantia
Governador Valadares Média Precária Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Grão Moool Precária Precária Precária Precária Alta Baixa Garantia
Gruoiara Boa Baixa Alta Alta Precária Média Garantia
Guanhães Média Precária Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
Guaoé Boa Boa Alta Boa Precária Boa Garantia
Guaraciaba Precária Alta Baixa Média Baixa Média Garantia
Guaraciama Precária Boa Boa Baixa Alta Média Garantia
Guaranésia Alta Baixa Média Boa AI!a Boa Garantia
Guarani Boa Baixa Baixa Alta Baixa Média Garantia
Guarará Boa Média Precária Boa Precária Média Garantia
Guarda-Mor Boa Boa Boa Baixa Baixa Média Garantia
Guaxupé Alta Precária Boa Média Baixa Média Garantia
Guidoval Média Baixa Boa Baixa Precária Baixa Garantia
Guimarânia AI!a Baixa Boa Baixa Precária Média Garantia
Guiricema Média Média Alta Alta Preearia Média Garantia
Gurinhatã Boa Boa Média Boa Baixa Média Garantia
Heliodora Boa Precária Boa Boa Média Média Garantia
lapu Baixa Alta Baixa Boa Alta Boa Garantia
lbertiooa Média Alta Boa Baixa Precária Média Garantia
Ibiá Alta Precária Alta Boa Boa Boa Garantia
Ibiai Baixa Precária Precária Média Baixa Baixa Garantia
Ibiracatu Precária Baixa Baixa Baixa Alta Baixa Garantia
Ibiraci Média Baixa Boa Precária Precária Baixa Garantia
Ibinté Média Baixa Média Precária Boa Média Garantia
Ibi!iura de Minas Alta Média Alta Média Alta Boa Garantia
Ibituruna Média Alta Boa Precária Boa Média Garantia
Icaraí de Minas Precária Boa Baixa Precária Alta Média Garantia
Iloarapé Média Média Precária Baixa Boa Média Garantia
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Ilgaratinga Boa AI!a Boa Baixa Boa Boa Garantia
Ilouatama Alta Média Média Boa Baixa Média Garantia
Ijaci Boa Baixa Boa Média Baixa Média Garantia
lIicinea Alta Média Alta Alta Boa Boa Garantia
Imbé de Minas Baixa AI!a Precária Boa Alta Média Garantia
Inconfidentes Boa AI!a Boa AI!a Alta Alta Garantia
lndaiabira Precária AI!a Baixa Média Boa Média Garantia
Indianópolis Média Média Baixa Boa Baixa Média Garantia
Ingai Boa Boa Boa Média Precária Média Garantia
Inhapim Baixa Precária Baixa Alta Média Média Garantia
Inhauma Média Média Média Baixa Boa Média Garantia
lnimutaba Baixa Boa Média Alta Boa Boa Garantia
Ilpaba Baixa Baixa Precária Baixa Alta Baixa Garantia
Ilpanema Média Precária Média Precária Precária Baixa Garantia
Iipatinga Alta Precária Média Precária Precária Baixa Garantia
Iipiacu Boa Precária Baixa Boa Média Média Garan!ia
Ipuiuna Boa Boa Média Boa Baixa Média Garan!ia
Irai de Minas Boa Baixa AI!a Alta Preearia Média Garantia
Itabira Alta Precária Baixa Precaria Baixa Baixa Garantia
ltabirinha de Mantena Baixa Precária Média Baixa Baixa Baixa Garantia
Itabinto Alta Alta Precária Boa Boa Boa Garantia
Itacambira Baixa Boa Boa Precária Alta Média Garan!ia
Itacarambi Precária Baixa Precária Baixa Boa Baixa Garantia
Itaquara Boa Média Boa Boa Média Boa Garantia
I!aipé Precária Precária Precária Precária Alta Baixa Garantia
Itajubá Alta Boa Média Precária Precária Média Garantia
Itamarandiba Precária Média Baixa Precária Boa Baixa Garantia
Itamarati de Minas Boa Média Média Média Média Média Garantia
Itambacuri Precária Precária Precária Precária Boa Baixa Garantia
I!ambé do Ma!o Dentro Baixa Ana Boa Boa Alta Boa Garantia
Itamogi Alta Média Boa Alta Média Boa Garantia
Itamonte Alta Boa Alta Boa Média Boa Garantia
Itanhandu Alta Média Média Alta Precária Média Garantia
Itanhomi Média Precária Média Boa Boa Média Garantia
Itaobim Precária Precária Precária Precána Boa Baixa Garantia
Itapagipe Alta Média Alta Alta Precária Boa Garantia
Itaoecerica Alta Boa Alta Alta Boa Alta Garantia
Itapeva Média Boa Média Alta Boa Boa Garantia
Ita!iaiucu Média Média Baixa Baixa Alta Média Garantia
Itaú de Minas Alta Boa Boa Boa Baixa Boa Garantia
Itauna Alta Baixa Boa Baixa Baixa Média Garantia
Itaverava Baixa Boa Precária Boa Média Média Garantia
Itinga Precária Média Baixa Precária Alta Baixa Garantia
Itueta Média Ana Alta Média Boa Boa Sarantia
Ituiutaba Alta Precária Baixa Alta Baixa Média Garantia
Itumirim Boa Baixa Boa Precária Precária Baixa Garantia
Iturama AI!a Precária Boa Baixa Precária Média Garantia
Itutlnga Média Boa Precária Precária Baixa Baixa Garantia
Jaboticatubas Baixa Boa Precária Baixa Boa Média Garantia
Jacin!o Precária Média Precária Precaria Boa Baixa Garantia
Jacui Boa Boa Alta Alta Alta Alta Garan!ia
Jacutinga Alta Média Boa Média Precária Média Garantia
Jaguaraçu Média Média Alta Alta Boa Boa Garantia
Jaiba Precária Precária Precária Precária Média Precária Garantia
Jampruca Precária Precária Baixa Baixa AI!a Baixa Garantia
Janaúba Baixa Precária Boa Precária Precária Baixa Garantia
Januária Baixa Precária Precária Precária Baixa Precária Garantia
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Japaraiba Alta Alta Alta Boa Precária Boa Garantia
JaPOnvar Precária Baixa Média Média Boa Média Garantia
Jeceaba Média Boa Boa Baixa Alta Boa Garantia
JenrpapO de Minas Precária Média Precária Precária Alta Baixa Garantia
Jeoueri Baixa Alta Precária Baixa Boa Média Garantia
Jequitai Baixa Precária Média Precária Média Baixa Garantia
Jaaultlbá Precária Média Média Precária Média Baixa Garantia
Jeoultinhonha Precária Precária Precária Precária Boa Baixa Garantia
Jesuãnia Média Boa Média Alta Baixa Média Garantia
Joaima Precária Precána Precária Precária Boa Baixa Garantia
Joanesia Baixa Alta Alta Precária Boa Média Garantia
João Monlevade Alta Baixa Média Precária Baixa Média Garantia
João Pinheiro Boa Precária Boa Precária Baixa Baixa Garantia
Joaauim Felicio Precária Baixa Precária Precária Precária Precária Garantia
Jordânia Precária Boa Baixa Alta Alta Média Garantia
José Gonçalves de Minas Precária Boa Boa Baixa Alta Média Garantia
José Ravdan Precária Boa Baixa Média Alta Média Garantia
JosenóPOiis Precária Média Baixa Média Alta Média Garantia
Juatuba Média Baixa Média Média Boa Média Garantia
Juiz de Fora Alta Baixa Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Juramento Precária Média Média Baixa Alta Média Garantia
Juruaia Boa Média Boa Boa Baixa Média Garantia
Juvenília Precária Baixa Precária Baixa Alta Baixa Garantia
Ladainha Precária Precária Precária Precária Média Precária Garantia
Laaamar Alta Boa Alta Média Boa Boa Garantia
Laaoa da Prata Alta Baixa Alta Baixa Boa Boa Garantia
Laooa dos Patos Precária Baixa Baixa Precária Alta Baixa Garantia
Laaoa Dourada Média Alta Média Alta Precária Média Garantia
Laaoa Formosa Alta Baixa Alta Baixa Boa Boa Garantia
Laaoa Grande Média Precária Alta Média Baixa Média Garantia
Laaoa Santa Boa Precária Média Boa Precária Média Garantia
Lalinha Média Boa Média Alia Baixa Média Garantia
Lambari Alta Média Alta Média Precária Média Garantia
Lamim Média Boa Alta Boa Precária Média Garantia
Laranial Alta Média Média Alta Média Boa Garantia
Lassance Baixa Boa Média Precária Baixa Baixa Garantia
Lavras Alta Média Média Precária Precária Média Garantia
Leandro Ferreira Boa Média Alta Média Precária Média Garantia
Leme do Prado Precária Alta Baixa Boa Alta Média Garantia
Leoaoldina Boa Média Precária Baixa Precária Baixa Garantia
liberdade Boa Média Precária Boa Alta Média Garantia
Lima Duarte Boa Baixa Média Média Média Média Garantia
Limeira do Oeste Média Baixa Alta Precária Média Média Garantia
Lontra Precária Média Média Precária Alta Média Garantia
Luisburoo Baixa Média Baixa Boa Boa Média Garantia
Luislândia Precária Baixa Baixa Baixa Alta Baixa Garantia
Luminárias Alta Média Baixa Média Boa Média Garantia
Luz Alta Baixa Boa Boa Precária Média Garantia
Machacahs Precária Precária Precária Precária Média Precária Garantia
Machado Baa Precária Boa Boa Baixa Média Garantia
Madre de Deus de Minas Boa Alta Boa Baixa Boa Boa Garantia
Malacacheta Precária Precária Precária Média Boa Baixa Garantia
Mamonas Baixa Alta Alta Média Alta Boa Garantia
Manaa Precária Baixa Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
Manhuacu Boa Precária Baixa Média Precária Baixa Garantia
Manhumirim Média Precária Baixa Média Média Baixa Garantia
Mantena Baixa Precária Boa Alta Baixa Média Garantia
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Mar de Espanha Boa Baixa Precária Média Precária Baixa Garantia
Maravilhas Boa Boa Boa Alta Boa Boa Garantia
Maria da Fé Média Alta Alta Média Baixa Boa Garantia
Mariana Boa Alta Precária Precária Baixa Média Garantia
Marilac Precária Baixa Média Baixa Precána Baixa Garantia
Mário CampOs Média Baixa Média Média Média Média Garantia
Marlpá de Minas Alta Boa Precária Baixa Baixa Média Garantia
Marliéria Boa Boa BaIxa Barxa Baixa Média GarantIa
Marmelópolis Baixa Alta Alta Baixa Alta Boa Garantia
Martlnho Campos Média Precária Baixa Precária Média Baixa Garantra
Martins Soares Média Alta Boa Baixa Media Média Garantia
Mata Verde Precária Boa Baixa Média Média Média Garantia
Matertândla Precária Baixa Precária Boa Boa Baixa Garantia
Mateus Leme Boa Boa Precária Precária Baixa Baixa Garantia
Mathias Lobato Baixa Precária Precária Alta Boa Média GarantIa
Matias Barbosa Alta Média Precana Média Média Média Garantia
Matias Cardoso Precária Média Baixa Barxa Boa Baixa Garantia
Matipó Baixa Baixa Baixa Precária Precária Baixa Garantra
Mato Verde Precária Precária Alta Média Média Média Garantia
Matozinhos Boa Precária Média Baixa Alta Média Garantia
Matutina Alta Média Alta Alta Alta Alta Garantia
Medeiros Alta Alta Alta Média Baixa Boa Garantia
Medina Precária Precária Precária Precária Alta Baixa Garantia
Mendes Pimentel Baixa Boa Média Alta Boa Boa Garantia
Mercês Média Boa Baixa Média Precária Média Garantia
Mesaulta Média Boa Média Baixa Média Média Garantia
Minas Novas Precária Alta Precária Precária Média Baixa Garantia
Mrnduri Boa Boa Baixa Média Precária Média Garantia
Mlrabela Precária Baixa Alta Baixa Média Média Garantia
Miradouro Média Boa Boa Alta Alta Boa Garantia
Mirai Média Boa Média Média Precária Média Garantia
Mlravânia Precána Precária Baixa Alta Média Baixa Garantia
Moeda Baixa Alta Média Alta Alta Boa Garantia
Moema Alta Boa Alta Baixa Baixa Boa Garantia
Monjolos Precária Média Baixa Média Média Baixa Garantia
Monsenhor Paulo Alta Boa Alta Alta Precária Boa Garantia
Montalvânla Precária Boa Precária Baixa Boa BaIxa Garantia
Monte Alegre de Minas Boa Baixa Média Boa Precána Média Garantia
Monte Azul Baixa Média Alta Alta Boa Boa Garantia
Monte Belo Média Alta Alta Média Média Boa GarantIa
Monte Carmelo Alta Precária Média Média Média Média Garantia
Monte Fonnoso Preearia Baixa Média Precária Alta Baixa Garantia
Monte Santo de Minas Boa Alta Alta Alta Boa Alta Garantia
Monte Sião Alta Média Alta BaIxa Baixa Média Garantia
Montes Claros Boa Precária Boa Baixa Baixa Média Garantia
Montezuma Precána Média Média Baixa Boa Média Garantia
Morada Nova de Minas Boa Precária Alta Precária Baixa Média Garantia
Morro da Garca Precária Alta Média Boa Baixa Média Garantia
Morro do Pilar Baixa Média Precária Boa Média Média Garantia
Munhoz Média Alta A/ta Boa Alta Boa Garantia
Muriaé Boa Baixa Boa Boa Precána Média Garantia
Mutum Média Baixa Alta A/ta Média Boa Garantia
Muzambinho Alta Média Alta Alta Média Boa Garantia
Nacip Raydan Baixa Baixa Baixa Alta Alta Média Garantia
Nanuque Baixa Precária Precária Baixa Média Baixa Garantia
Naque Baixa Precária Boa Média Alta Média Garantia
Natalândla Baixa Baixa Média Média Média Média Garantia

285



Durval Ângelo Andrade (Org)

u, ••~n~o

Municlpk) Q;menuo Dimensão Criança e Dimenwo OlmenNO
Socioecon6mica Violência Adolescente Mulher Negro Média Geral

Natércia Alta Aija Alta Aija Baixa Boa Garantia
Nazareno Média Boa Alta Baixa Baixa Média Garantia
Nepemuceno Média Média Boa Média Média Média Garantia
Nínheira Baixa Boa BaIxa Alta Boa Média Garantia
Nova Belém Baixa Baixa Média Alta Boa Média Garantia
Nova Era Boa Boa Baixa Boa Média Média Garantia
Nova Lima Alta Boa Baixa Média Baixa Média Garantia
Nova Módica Precária Boa Boa Precária Baixa Baixa Garantia
Nova Ponte Aija Baixa Média Média Precaria Média Garantia
Nova Porteirinha Precária Baixa Boa Boa Média Média Garantia
Nova Resende Média Alta Alta Alta Precária Boa Garantia
Nova Serrana Ma Baixa Média Baixa Boa Média Garantia
Nova União Baixa Alta Média Média Média Média Garantia
Novo Cruzeiro Precária Precána Precária Precária Baixa Precária Garantia
Novo Oriente de Minas Precária Precária Precária Precária Média Precária Garantia
Novorizonte Baixa Alta Baixa Precária Alta Média Garantia
Olaria Média Alta Média Precária Baixa Média Garantia
Olhos-D'ÁQua Precária Baixa Média Alta Alta Média Garantia
Ollmpio Noronha Boa Média Média Precária Boa Média Garantia
Oliveira Alta Baixa Média Boa Média Média Garantia
Oliveira Fortes Baixa Alta Alta Média Baixa Média Garantia
Onca de Pitanoui Média Boa Boa Boa Alta Boa Garantia
Orat6nos Baixa Baixa Precária Alta Alta Média Garantia
Orizânia Baixa Média Baixa Baixa Alta Média Garantia
Ouro Branco Alta Baixa Média Bca Precária Média Garantia
Ouro Fino Alta Boa Alta Boa Precária Boa Garantia
Ouro Preto Boa Média Precária Precária Precária Baixa Garantia
Ouro Verde de Minas Precaria Média Precária Precária Alta Baixa Garantia
Padre Carvalho Precana Boa Baixa Precária Alta Média Garantia
Padre Paralso Precária Baixa Precária Precária Alta Baixa Garantia
Pai Pedro Precária Alta Média Média Alta MédIa Garantia
Palneiras Boa Precána Boa Precária Baixa Baixa Garantia
Pains Aija Baixa Alta Baixa Baixa Média Garantia
Paiva Média Boa Alta Boa Aija Boa Garantia
Palma Boa Precária Baixa Boa Precária Média Garantia
Palm6pelis Precária Precaria Baixa Aija Alta Média Garantia
PapaQaios Média Precária Baixa Precána Baixa Baixa Garantia
Para de Minas Alta Boa Baixa Média Baixa Média Garantia
Paracatu Boa Precária Aija Baixa Precária Média Garantia
Paraguaçu Boa Média Alta Precaria Baixa Média Garantia
Parais6polis Alta Alta Boa Boa Média Boa Garantia
ParaoPllba Alta Precãria Boa Média Média Média Garantia
Passa Quatro Boa Boa Aija Média Baixa Boa Garantia
Passa Tempo Boa Alta Média Alta Boa Boa Garantia
Passa Vinte Média Média Precària Média Baixa Baixa Garantia
Passabém Baixa Baixa Baixa Alta Média Média Garantia
Passos Aija Baixa Boa Média Precária Média Garantia
Patis Precária Boa Média Baixa Alta Média Garantia
Patos de Minas Alta Precária Boa Boa Boa Boa Garantia
Patrocinio Alta Precária Alta Precána Precária Média Garantia
Patrocínio do Munaé Média Média Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Paula Cãndido Baixa Precária Baixa Boa Precária Baixa Garantia
Paulistas Baixa Precária Baixa Boa Média Baixa Garantia
Pavao Precária Boa Precária Média Boa Média Garantia
Peçanha Precária Precária Boa Média Precária Baixa Garantia
Pedra Azul Precária Baixa Precaria Precária Média Baixa Garantia
Pedra Bonita Baixa Aija Precána Baixa Alta Média Garanlia
Pedra do Anta Baixa Baixa Precána Baixa Média Baixa Garantia

286

o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

Munlclpio Oimensao OlmensAo Criança e DfmensAo Dimens.lo

Socloeconómlea Violénda Adolescente Mulher Negro Média Geral

Pedra do Inda ia Boa Baixa Alta Boa Alta Boa Garantia

Pedra Dourada Boa Boa Média Média Média Média Garantia

Pedralva Média Boa Boa Alta Precária Média Garantia

Pedras de Maria da Cruz Precária Média Média Baixa Alta Média Garantia

Pednn6polis Ma Precária Precária Precária Baixa Baixa Garantia

Pedro Leoooldo Boa Baixa Boa Baixa Baixa Média Garanba

Pedro Teixeira Média Boa Boa Boa Baixa Média Garantia

PeQueri Boa Alta Precária Boa Precária Média Garantia

Penui Média Alta Baixa Boa Média Média Garantia

Perdloão Alta Boa Alta Boa Baixa Boa Garantia

Perdizes Boa Precána Média Alta Boa Média Garantia

Perdões Alta Baixa Boa Alta Precária Média Garantia

Periquito Precária Baixa Baixa Boa Alta Média Garantia

Pescador Baixa Alta Precária Média Média Média Garantia

Piau Boa Média Precária Baixa Precária Baixa Garantia

Piedade de Carabnga Baixa Boa Média Média Alta Média Garantia

Piedade de Ponte Nova Baixa Média Média Baixa Precária Baixa Garantia

Piedade do Rio Grande Média Alta Média Alta Média Boa Garantia

Piedade dos Gerais Baixa Alta Precária Média Média Média Garanba

Pimenta Alta Boa Boa Boa Média Boa Garantia

Pinoo D'Áoua Baixa Média Média Boa Alta Média Garantia

Pint600lis Precária Alta Baixa Boa Alta Média Garantia

Piracema Média Alta Precária Baixa Média Média Garantia

Piraiuba Alta Precária Precária Precária Baixa Baixa Garantia

PiranQa Baixa Média Baixa Boa Precária Baíxa Garantia

P"annucu Boa Boa Baixa Boa Boa Boa Garantia

Piranouinho Boa Alta Boa AlIa Precária Boa Garantia

P"aoetinoa Boa Média Baixa Média Precária Média Garantia

Pirapora Baixa Baixa Média 8aixa Precária Baixa Garantia

Piraúba Alta Precária Média Baixa Boa Média Garantia

Pltamu; Alta Boa Alta Média Média 80a Garantia

Piumhi Alta Média Boa Baixa Baixa Média Garantia

Planura Alta Precária Baixa Precária Baixa Baixa Garantia

po;;o Fundo Aija Boa Alta Alta Precária Boa Garantia

Pocos de Caldas Alia Baixa Alta Boa Baixa Boa Garantia

Pocrane Baixa Boa Boa Precária Alta Média Garantia

Pomnl>u Média Precária Boa Baixa Precária Baixa Garantia

Ponte Nova Boa Precária Precária Média Precária Baixa Garantia

Ponto Chioue Precária Precária Baixa Precária Alta Baixa Garantía

Ponto dos Volantes Precária Média Baixa Alta Boa Média Garantia

Porteirinha Precária Média Boa Baixa Boa Média Garantia

Porto Firme Baixa Aija Baixa Precána Precária Baixa Garantia

Poté Precária Baixa Precária Média Boa Baixa Garantia

Pouso AlMre Alta Boa Média Média Precária Média Garantia

PousoAijo Boa Boa Alta Média Média Boa Garantia

Prados Média Média Boa Boa Média Média Garantia

Prata Boa Baixa Baixa Precána Média Baixa Garantia

Prataoolis Alta Baixa Média Média Baixa Média Garantia

Pratinha Boa Alta Alta Alta Precária Boa Garantia

Presidente Bemardes Baixa Boa Boa Precâria Baixa Média Garanba

Presidente Juscelino Baixa Boa Alia Precária Média Média Garantia

Presidente Kubitschek Baixa Precária Média Precária Baixa Baixa Garantia

Presidente Oleoano Boa Precaria Ma Boa Baixa Média Garantia

Prudente de Morais Média Precária Média Precária Alta Média Garantia

Quartel Geral Média Precária Alta Média Baixa Média Garantia

Queluzita Boa Boa Boa Boa Baixa Boa Garantia

Raposos Boa Média Baixa Alta Alta Boa Garantia
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Raul Soares Baixa Média Média Precária Média Baixa Garantia
Recreio Média Baixa Baixa Média Precária Baixa Garantia
Reduto Baixa Média Alta Boa Alta Boa Garantia
Resende Costa Boa Boa Média Boa Precária Média Garantia
Resolendor Boa Média Baixa Média Boa Média Garantia
Ressaouinha Média Alta Média Média Média Média Garantia
Riachinho Baixa Média Alta Alta Média Boa Garantia
Riacho dos Machados Precária Alta Baixa Precária Alta Média Garantia
Ribeirão das Neves Média Baixa Baixa Precária Alta Média Garantia
Ribeirão Vermelho Alta Boa Baixa Média Boa Boa Garantia
Rio Acima Média Precária Precária Precária Precaria Precária Garantia
Rio Casca Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Garantia
Rio do Prado Precária Alta Precária Boa Alta Média Garantia
Rio Doce Média Alta Média Boa Média Boa Garantia
Rio Espera Média Boa Alta Média Precária Média Garantia
Rio Manso Média Baixa Baixa Alta Alta Média Garantia
Rio Novo Alta Precária Baixa Média Precária Baixa Garantia
Rio Paranaíba Alta Baixa Média Alta Baixa Média Garantia
Rio Pardo de Minas Precária Média Baixa Média Boa Média Garantia
Rio Piracicaba Boa Média Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Rio Pomba Boa Baixa Boa Boa Baixa Média Garantia
Rio Preto Média Alta Precária Boa Média Média Garantia
Rio Vermelho Precaria Precária Precária Boa Boa Baixa Garantia
Ritaoolis Média Boa Baixa Baixa Média Média Garantia
Rochedo de Minas Alta Média Baixa Média Baixa Média Garantia
Rodeiro Ana Média Precária Alta Alta Boa Garantia
Romaria Ana Baixa Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Rosário da Limeira Média Alta Boa Alta Boa Boa Garantia
Rubelita Precária Boa Média Precária Boa Média Garantia
Rubim Precária Méd,a Precária Média Alta Média Garantia
Sabará Boa Média Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Sabinóoolis Precária Boa Precária Média Preearia Baixa Garantia
Sacramento Alta Precária Baixa Média Baixa Média Garantia
Salinas Baixa Baixa Precária Precária Boa Baixa Garantia
Salto da Divisa Precária Média Precária Precária Média Baixa Garantia
Santa Bárbara Boa Precária Baixa Média Média Média Garantia
Santa Barbara do leste Média Precária Precária Baixa Boa B~ixaGarantia
Santa Barbara do Monte Verde Média Aita Baixa Precária Baixa Média Garantia
Santa Bárbara do Tuoúrio Baixa Alta Boa Baixa Boa Média Garantia
Santa Cruz de Minas Boa Precária Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Santa Cruz de Salinas Precária Alta Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Santa Cruz do Escalvado Precária Alta Baixa Baixa Boa Média Garantia
Santa Efioênia de Minas Baixa Média Boa Baixa Alta Média Garantia
Santa Fé de Minas Precária Precária Boa Média Aita Média Garantia
Santa Helena de Minas Precária Alta Baixa Boa Boa Média Garantia
Santa Juliana Alta Precária Boa Baixa Média Média Garantia
Santa luzia Boa Baixa Precária Precária Média Baixa Garantia
Santa Marcarida Baixa Boa Média Média Bqa Média Garantia
Santa Maria de Itabira Baixa Média Precária Média Média Baixa Garantia
Santa Maria do Salto Precária Média Média Precária Média Baixa Garantia
Santa Maria do Suaçu! Precária Média Precária Precária Média Baixa Garantia
Santa Rita de Caldas Alta Baixa Alta Alta Baixa Boa Garantia
Santa R,ta de Ibitipoca Baixa Alta Baixa Precária Precária Baixa Garantia
Santa Rita de Jacutinca Boa Alta Média Alta Média Boa Garantia
Santa Rita de Minas Precária Baixa Precária Alta Média Baixa Garantia
Santa Rita do Itueto Média Média Alta Média Boa Boa Garantia
Santa R~a do Sapuca! Alta Baixa Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
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Santa Rosa da Serra Boa Alta Alta Precária Alta Boa Garantia

Santa Vitória Média Baixa Alta Precária Boa Média Garantia
Santana da Varoem Boa Baixa Baixa Média Precária Baixa Garantia
Santana de Cataauases Alta Boa Boa Baixa B<.lixa Média Garantia

Santana de Piranama Precária Alta Média Boa Boa Média Garantia
Santana do Deserto Média Boa Boa Precária Baixa Média Garantia

Santana do Garambéu Baixa Alta Média Média Baixa Média Garantia

Santana do Jacaré Baixa Alta Alta Alta Média Boa Garantia
Santana do Manhuacu Baixa Média Alta Média Média Média Garantia
Santana do Paraíso Baixa Média Baixa Boa Baixa Média Garantia
Santana do Riacho Baixa 30a Baixa Boa Alta Média Garantia

Santana dos Montes Baixa Alta Boa Boa Média Boa Garantia
Santo Antônio do Amoaro Média Baixa Boa Precária Alta Média Garantia
Santo Antônio do Aventureiro Média Boa Alta Baixa Precária Média Garantia

Santo Antônio do Grama Média Boa Média Média Boa Média Garantia

Santo Antônio do Itambé Precária Alta Precária Precária Alta Média Garantia

Santo Antônio do Jacinto Precária Média Precária Boa Boa Média Garantia

Santo Antônio do Monte Alta Baixa Boa Boa Média Boa Garantia
Santo António do Retiro Precária Alta Boa Baixa Boa Média Garantia
Santo Antônio do Rio Abaixo Precária Alta Baixa Alta Baixa Média Garantia

Santo Hioólito Precária Boa Baixa Baixa Boa Média Garantia
Santos Dumont Boa Média Boa Baixa Precária Média Garantia
São Bento Abade Média Média Boa Média Precária Média Garantia
São Brás do Suaoui Média Alta Precária Alta Precária Média Gar3ntia
São Dominnos das Dores Baixa Alta Boa Boa Alta Boa Garantia
São Dominoos do Prata Média Alta Precária Alta Baixa Média Garantia
Sao Félix de Minas Baixa Média Média 80a Boa Média Garantia
São Francisco Precária Precária Baixa Baixa Boa Baixa Garantia
São Francisco de Paula Média Alta Alta Baixa Boa Boa Garantia
São Francisco de Sales Alta Baixa Boa Alta Precária Média Garantia
São Francisco do Glória Média Precária Alta Alta Alta Boa Garantia
São Geraldo Boa Baixa Média Boa Baixa Média Garantia
São Geraldo da Piedade Precária Média Precária Boa Boa Média Garantia
São Geraldo do Baixio Baixa Boa Boa Boa Média Média Garantia
São Gonçalo do Abaeté Média Baixa Boa Boa Baixa Média Garantia

São Goncalo do Para Alta Alta Alta Média Precária Boa Garantia
São Gonçalo do Rio Abaixo Baixa Boa Precária Média Alta Média Garantia

São Gonçalo do Rio Preto Baixa Precária Média Alta Alta Média Garantia
São Goncalo do S,;;;ucai Boa Precária Média Alta Precária Média Garantia

São Gotardo Alta Precária Alta Média Precária Média Garantia
São João Batista do Glória Alta Baixa Alta Média Boa Boa Garant,a

São João da lanoa Precária Média Boa Média Média Média Garantia
São João da Mata Boa Média Alta Aita Alta Boa Garantia
São João da Ponte Precária Baixa Precária Alta Boa Média Garantia

São João das Missôes Precária Alta Precária Boa Baixa Média Garantia

São João dei Rei Alta Precária Baixa Boa Precária Méd,a Garantia

São João do Manhuacu Baixa Boa Boa Alta Boa Boa Garantia
São João do Manteninha Média Alta Alta Baixa Alta Boa Garantia

São João do Oriente Média Boa Boa Boa Alta Boa Garantia
São João do Pacui Precária Precária Média Baixa Alta Baixa Garantia
São João do Paralso Baixa Alta Precária Boa Alta Média Garantia
São João Eva;;;;-elista Baixa Média Precária Precária Alta Baixa Garantia
São João Neoomuceno Alta Média Baixa Baixa Precária Média Garantia
São Joaouim de Bicas Baixa Precária Precária Precária Média Baixa Garantia
São José da Barra Alta Média Alta Baixa Boa Boa Garantia

São José da laoa Média Baixa Baixa Média Média Média Garantia

São José da Safira Precária Média Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
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São José da Varainha Média Alta Baixa Média Alta Boa Garantia
São José do Aleore Boa Alta Boa Alta Baixa Boa Garantia
São José do Divino Precária Alta Média Média Precána Média Garantia
Sao José do Goiabal Baixa Precária Média Precária . "Média. Baixa Garantia
São José do Jacuri Baixa Alta Precária Alta Alta 'Boa.Garantia
São José do Mantimento Baixa Boa Média Precária' Média Média Garantia
São Lourenco Alta Média Boa Boa Precána Média Garantia
São Miouel do Anta Média Alta Baixa Média Precária Média Garantia
São Pedro da União Média Boa Alta Alta Média Boa Garantia
São Pedro do Suacuí Baixa Boa Baixa Alta Alta Boa Garantia
São Pedro dos Ferros Baixa Precária Média Média Média Baixa Garantia
São Romão Precária Baixa Média Baixa Baixa Baixa Garantia
São Roque de Minas Alta Precária Alta Boa Precária Média Garantia
São Sebastião da Bela Vista Media Boa Média Baixa Boa Média Garantia
São Sebastião da Vargem Aleore Baixa Precária Alta Alta Alta Boa Garantia
São Sebastião do Anta Precária Boa Precária Alta Média Média Garantia
São Sebastião do Maranhão Precária Baixa Média Boa Boa Média Garantia
São Sebastião do Oeste Boa Alta Alta Boa Alta Alta Garantia
São Sebastião do Paraiso Alta Boa Boa Média Precária Média Garantia
São Sebastião do Rio Preto Baixa Alta Baixa Alta Alta Boa Garantia
São Sebastião do Rio Verde Boa Boa Alta Alta Boa Boa Garantia
São Thomé das Letras Baixa Baixa Alta Boa Alta Boa Garantia
São Tiaao Boa Alta Baixa Alta Precária Média Garantia
São Tomás de Aauino Boa Precária Alta Boa Precária Média Garantia
Silo Vicente de Minas Boa Média Média Baixa Baixa Média Garantia
Saoucai-Mirim Boa Boa Boa Baixa Baixa Media Garantia
Sardoá Baixa Baixa Alta Boa Baixa Média Garantia
Sarzedo Boa Precária Media Boa Alta Média Garantia
Sem-Peixe Baixa Média Baixa Alta Alta Média Garantia
Senador Amaral Média Boa Boa Boa Boa Boa Garantia
Senador Cortes Média Média Média Média Boa Média Garantia
Senador Firmino Baixa Baixa Boa Alta Baixa Media Garantia
Senador José Bento Alta Alta Alta Boa Alta Alta Garantia
Senador Medestino Goncalves Precária Alta Média Alta Boa Boa Garantia
Senhora de Oliveira Baixa Média Boa Boa Baixa Média Garantia
Senhora do Porto Precária Alta Boa Média Baixa Média Garantia
Senhora dos Remédios Media Alta Alta Baixa Baixa Média Garantia
Sericita Baixa Alta Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Sentinaa Média Média Boa Baixa Alta Média Garantia
Serra Azul de Minas Precaria Baixa Precária Média Alta Baixa Garantia
Serra da Saudade Alta Média Alta Alta Boa Boa Garantia
Serra do Salitre Boa Precária Baixa Boa Boa Média Garantia
Serra dos Aimorés Precária Precária Precária Precária Media Precária Garantia
Serrania Alta Média Alta Baixa Média Boa Garantia
Serranóoolis de Minas Precária Alta Alta Baixa Alta Boa Garantia
Serranos Média Boa Alta Boa Boa Boa Garantia
Serro Precária Baixa Precária Precária Boa Baixa Garantia
Sete Laaoas Boa Precária Boa Precária Baixa Baixa Garantia
Setubínha Precária Média Precária Precária Média Baixa Garantia
Silveirãnia Boa Média Boa Média Boa Boa Garantia
Silvianópolis Boa Boa Media Alta Média Boa Garantia
Simão Pereira Média Média Baixa Baixa Média Média Garantia
Simonésia Média Alta Boa Alta Alta Boa Garantia
Sobrá lia Baixa Precária Média Baixa Média Baixa Garantia
Soledade de Minas Boa Média Baixa Média Precária Média Garantia
Tabuleiro Média Precária Boa Baixa Média Média Garantia
Taiobeiras Baixa Precária Precária Média Boa Baixa Garantia
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u,mensao
Municipio Oimens.lo Dimensão Criança e Dimensão Dimensão

Socloeconómica Violência Adolescente Mulher Negro Média Geral

Taoaruba Baixa Alta Média Baixa Alta Média Garantia
Taplra Boa Baixa Media Precária Alta Média Garantia
Tapirai Boa Alta Média Boa Alta Boa Garantia
Taquaracu de Minas Média Alta Precária Média Alta Média Garantia
Tarumirim Baixa Precária Média Boa Alta Média Garantia
Teixeiras Média Precária Precária Média Precária Baixa Garantia
Teófilo Otoni Média Precária Precária Baixa Precária Baixa Garantia
Timóteo Alta Boa Média Baixa Precária Média Garantia
Tiradentes Boa Precária Baixa Precária Boa Baixa Garantia
Tiros Alta Precária Boa Média Média Média Garantia
Tocantins Boa Baixa Média Boa Precária Média Garantia
Tocos do Mo"i Média Alta Boa Baixa Alta Boa Garantia
Toledo Média Alta Boa Alta Baixa Boa Garantia
Tombos Alta Média Baixa Alta Precária Média Garantia
Três Coracões Alta Precana Alta Alta Precária Média Garantia
Três Marias Alta Precária Média Baixa Boa Média Garantia
Trés Pontas Alta Baixa Boa Média Baixa Média Garantia
Tumlntinaa Baixa Boa Boa Baixa Baixa Média Garantia
TupaClguara Alta Baixa Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Turmalina Baixa Precária Precária Precária Boa Baixa Garantia
Turvolàndia Boa Boa Boa Boa Média Boa Garantia
Ubá Alta Precária Baixa Boa Precária Média Garantia
Ubai Precária Alta Precária Média Boa Média Garantia
Ubaporanga Baixa Alta Baixa Baixa Alta Média Garantia
Uberaba Alta Precária Baixa Baixa Precária Baixa Garantia
Uberlãndla Alta Baixa Média Baixa Precária Média Garantia
Umburatlba Precária Boa Precária Precária Alta Baixa Garantia
Unai Alta Baixa Alta Média Média Boa Garantia
União de Minas Boa Média Precária Precária Precária Baixa Garantia
Uruana de Minas Baixa Media Alta Média Alta Boa Garantia
Urucânía Baixa Baixa Precária Boa Média Baixa Garantia
Urucuia Baixa Baixa Boa Precária Boa Média Garantia
Varaem Aleare Baixa Boa Média Baixa Boa Média Garantia
Varaem BOnita Alta Precária Alta Alta Boa Boa Garantia
Vargem Grande do Rio Pardo Precária Media Baixa Precária Alta BaIxa Garantia
Varainha Alta Precária Alta Baixa Precária Média Garantia
Va~ão de Minas Média Precária Alta Boa Média Média Garantia
Várzea da Palma Baixa Precária Baixa Precária Baixa Baixa Garantia
Varzelândia Precária Media Precária Boa Alta Média Garantia
Vazante Alta Alta Alta Precária Precária Média Garantia
Verdelãndia Precária Média Baixa Baixa Alta Média Garantia
Veredinha Baixa Boa Boa Precária Alta Média Garantia
Veríssimo Boa Alta Precária Precária Média Média Garantia
Vermelho Novo Baixa Boa Média Alta Boa Boa Garantia
Vespasiano Média Precária Precária Precária Baixa Baixa Garantia
Vicosa Boa Precária Baixa Média Precária Baixa Garantia
Vieiras Média Alta Alta Boa Precária Boa Garantia
Viraem da Lapa Baixa Alta Média Precária Baixa Média Garantia
Viraínia Média Alta Alta Média Boa Boa Garantia
Virginópolis Média Precária Precária Baixa Baixa Baixa Garantia
Viraolãndia Baixa Média Baixa Baixa Alta Média Garantia
Visconde do Rio Branco Alta Baixa Baixa Média Precária Média Garantia
Volta Grande Baixa Média Precária Boa Média Média Garantia
Wenceslau Braz Boa Alta Alta Boa Alta Alta Garantia
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Balanço das atividades das Comissões
Permanentes da ALMG em 20081

Especiais Extraordi- Aud. I Visitas Convida- Req.SjN°

COMISSÕES /Ordiná- nárias Públicas dos Aprova-
rias no Interior dos

Administração Pública 36 23 - - 40 12
Assuntos Mun. e Reg. 32 14 2 78 52
Constituição e Justiça 37 18 - - 4 9

Cultura 31 4 2 - 22 17
Defesa do Consumidor 27 14 1 1 204 82
Direitos Humanos * 38 28 10 10 335 362
Educação Ciên. e Tecno. e Into. 34 2 - 2 43 60
Ética e Decoro Parlamentar - - - - - -

Fisc. Financ .. e Orçamentária 36 31 - - 14 4
Meio Amb. e Rec. Naturais 42 10 4 3 115 81
Participação Popular 31 10 - 1 76 67
Política Agropec. e Agroind. 39 8 1 4 79 90
Redação 33 15 - - - -

Saúde 30 9 2 2 146 102
Segurança Pública 27 26 5 11 89 153
Trabalho, Prev. e Assist Social 21 4 2 - 35 37
Transporte, Com. e Obras Públ. 31 4 4 5 33 82
Turismo, Ind. e Com. e Coop. 31 6 1 1 22 8
Com.Especial(Pecs,Estudos.Vetos 46 31 - - 61 10
Conjuntas 44 - 2 3 145 5
TOTAIS 646 257 36 43 1.541 1.233

* Registra-se na Comissão de Direitos Humanos, além dos 335 convidados oficiais, a pre-
sença de 313 denunciantes.

1 - Fonte: Assessoria das Comissões da ALMG
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Relatório de Atividades da Comissão de
Direitos Humanos em 2008
Audiências públicas e visitas realizadas de
lI! de fevereiro a 18 de dezembro de 2008

Audiências públicas:

Em Belo Horizonte

Data: 13/03- audiência pública
Assunto: inclusão social do deficiente visual.
Autoria do Requerimento: Deputado Durval Ângelo

Data: 26/03 - audiência pública
Assunto: a construção e a gestão de complexo penitenciário em Ribeirão
das Neves.
Autoria do Requerimento: Dep. Carlin Moura

Data: 31/03- audiência pública
Assunto: propostas apresentadas pelo Movimento Tortura Nunca Mais.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 1%4 - audiência pública
~ssunto: apurar o episódio de violência policial no Município de Co-
rmto.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 03/04 - audiência pública
Assunt?: o incidente ocorrido no Município de Vespasiano, envolvendo
o prefeIto local e policiais militares, por ocasião do carnaval.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 03/04 - audiência pública
Assunto: a situação dos 185 aspirantes da Guarda Municipal de Conta-
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gem, que ainda não foram nomeados pela Prefeitura.
Autoria do Requerimento: Dep. João Leite

Data: 08/04- audiência pública
Assunto: a situação dos catadores de material reciclável na área central
de BeloHorizonte.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 10/04 - audiência pública
Assunto: obter esclarecimentos sobre a morte do jovem Thiago Zanin
de Lima, ocorrida em 14 de dezembro de 2007.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 15/04- audiência pública
Assunto: a inobservância, por parte das empresas de transporte, da Lei
nº 9.760, de 20 de abril de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 32.649
de 13/3/1991, que concede passe-livre aos deficientes físicos, mentais e
visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.
Autoria do Requerimento: Dep. Ruy Muniz

Data: 17/04- audiência pública
Assunto: sugestões de alteração no Código Nacional de Trânsito que
visam à redução dos acidentes com vítimas fatais.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 24/04- audiência pública
Assunto: os Projetos de Lei nºs 124/2007, que dispõe sobre o Parque Es-
tadual da Serra do Rola-Moça e 134/2007, que integra a Serra da Calçada
ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 29/04- audiência pública
Assunto: relembrar o holocausto do povo judeu durante a Segunda
Guerra Mundial.
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Autoria do Requerimento: Deputado João Leite

Data: 12/05- audiência pública
Assunto: debate com o escritor Bernado Jofily sobre a histórica "Guer-
rilha Araguaia" que, na oportunidade, estará lançando o livro "O Gi-
gante da Guerrilha - Osvaldão e a saga do Araguaia.
Autoria do Requerimento: Dep. Carlin Moura

Data: 13/05- audiência pública
Assunto: questões relativas à concessão das aposentadorias pelo INSS
no Estado.
Autoria do Requerimento: Dep. Luiz Tadeu Leite

Data: 20/05 - audiência pública
Assunto: os convênios celebrados entre as prefeituras municipais e as
Polícias Militar e Civil do Estado, que envolvem tanto a cessão de pes-
soal como a manutenção de edificações, equipamentos e veículos para
a prestação de serviços à comunidade.
Autoria do Requerimento: Deputados João Leite e Durval Ângelo

Data: 20/05 - audiência pública
Assunto: a punição sofrida pelos trabalhadores da Cemig, que partici-
param de paralisação durante a negociação do mais recente acordo co-
letivo de trabalho.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 26/05- audiência pública
Assunto: as reivindicações do Comitê de Solidariedade de Anistia aos
Praças da Serpente Negra da PMMG.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 05/06- audiência pública
Assunto: a responsabilização do Sr. Francisco de Assis Machado, ocu-
pante do cargo de Superintendente-Geral da Fhemig no período de
1991a 1994,pelo pagamento, determinado pelo Governo do Estado, de
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adicional na remuneração de servidores da referida Fundação.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 14/07- audiência pública
Assunto: as mudanças ocorridas na prática pedagógica da rede pública
de ensino, que tem enfatizado, em sala de aula, questões relativas aos
direitos humanos, e realizar o lançamento do livro "Resgatando os Va-
lores da Escola Pública", de Maria Luciene.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 04/08- audiência pública
Assunto: possíveis danos ambientais provocados pela poluição resul-
tante das atividades da empresa Serquip, sediada no Bairro Camargos,
nesta Capital. A

Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 14/08- audiência pública
Assunto: a situação da Associação Unificada de Recuperação e Apoio-
AURA -, entidade que lida com o tratamento do câncer infantil.
Autoria do Requerimento: Dep. João Leite

Data: 18/08- audiência pública
Assunto: a homologação e a demarcação da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima, efetivadas por meio de
decreto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 17/09- audiência pública
Assunto: o direito à moradia, em especial a conquista desse direito de
800 famílias da Fazenda Várzea do Moinho, no Município de Sabará.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 17/09- audiência pública
Assunto: ouvir o Sr. José Cleves Silva, jornalista, que alega ser vítima
de perseguição.
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Autoria do Requerimento: Dep. João Leite e Dep. Durval Ângelo

Data: 24/09 - audiência pública
Assunto: denúncias de demissões arbitrárias de professores e funcio-
nários da Fumec, ocorridas desde o final de 2007, e de perseguição a
ex-alunos e ex-professores.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 08110- audiência pública
Assunto: o acesso à justiça e a necessidade da criação de um fundo de
assistência judiciária em Minas, similar ao existente no Estado de São
Paulo, destinado a prestação de assistência judiciária à população ca-
rente.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 22/10 - audiência pública
Assunto: a situação dos moradores da Vila da Luz, região nordeste
desta Capital, que estão ameaçados de despejo pelo Dnit.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 01112- audiência pública
Assunto: reunião em comemoração ao Dia Internacional Contra a Inci-
neração do Lixo Hospitalar e Industrial.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

No interior do Estado

Data: 20/02- audiência pública
Local: Ouro Preto
Assunto: a atuação das Polícias Militar e Civil nos Municípios de Ma-
riana e Ouro Preto.
Autoria do Requerimento: Deputados Padre João e Durval Ângelo

Data: 05/03- audiência pública
Local: Montalvânia
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Assunto: denúncia de lesão corporal sofrida pelo Sr.Walisson Marinho
Dourado.
Autoria do Requerimento: Dep. Paulo Guedes

Data: 27/03- audiência pública
Local: Timóteo
Assunto: obter esclarecimentos sobre o assassinato da adolescente Fer-
nanda Tamara SilvaRosa, ocorrido em dezembro de 2007,no Município
de Timóteo.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 03/07- audiência pública
Local: Ipatinga
Assunto: a possível atuação de grupos de extermínio em Ipatinga.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 10/07 - audiência pública
Local: Pouso Alegre
Assunto: as perícias realizadas pelo INSS em Pouso Alegre.
Autoria do Requerimento: Dep. Dalmo Ribeiro Silva

Data: 29/10 - audiência pública
Local: Conceição do Rio Verde
Assunto: o assassinato do Sr. José Oscar Pereira Paiva, ocorrido em 3
de março último no Município de Conceição do Rio Verde.
Autoria do Requerimento: Dep. Dalmo Ribeiro Silva

Data: 19/11 - audiência pública
Local: São Francisco do Glória
Assunto: as investigações relativas ao homicídio do ex- Prefeito Muni-
cipal Gilberto Souza e Silva, ocorrido no dia 13de janeiro deste ano, na
cidade de Piúma, Estado do Espírito Santo.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 20/11 - audiência pública
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Local: São Gonçalo do Sapucaí
Assunto: averiguar alegações de inocência apresentadas por detentos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Visitas:

Data: 12/03
Local: à Juíza Ângela Maria Catão Alves, da 11ª Vara - Seção Judiciária
de Minas Gerais.
Finalidade: tratar de processos relativos à Ação Demolitória nº
2000.38.00.009112-8e discutir a situação das famílias ocupantes da faixa
de domínio da BR-040,Bairro Novo Boa Vista, em Contagem.
Autoria do Requerimento: Deputados Durval Ângelo, João Leite e Car-
lin Moura

Data: 13/03
Local: Estado Maior da PMMG
Finalidade: apresentar denúncia de desvio de conduta de policiais mi-
litares que atuam no Município de Urucânia
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 04104
Local: Betim
Finalidade: participar da abertura da Assembléia Regional de Minas do
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 23/04
Local: Reitoria da UFMG
Finalidade: discutir com o Reitor, Prof. Ronaldo Tadeu Pena, a atuação
da PMMG no Instituto de Geociências no Campus da UFMG, em epi-
sódio ocorrido no dia 3/4/2008.
Autoria do Requerimento: Dep. João Leite
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Data: 08/05
Local: Delegacia de Polícia de Conceição das Alagoas
Finalidade: averiguar denúncias de tortura sofrida pelos presos naquele
estabelecimento prisional.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 02/06
Local: 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Finalidade: obter informações do Desembargador Adilson Lamounier,
sobre o processo do Sr.Antônio Luiz de Azevedo, do Município de Ca-
pelinha, que teve suas terras invadidas pela Acesita.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 20/06
Local: Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem
Finalidade: ouvir presos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 30/06
Local: Centro de Internação Provisória Dom Bosco, em BeloHorizonte
Finalidade: verificar o funcionamento daquele estabelecimento, em es-
pecial a superlotação, instalações físicas, submissão dos internos a con-
dições insalubres e desumanas.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 30/06
Local: Penitenciária Dutra Ladeira em Ribeirão das Neves
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 20/11
Local: cadeia pública de São Gonçalo do Sapucaí
Assunto: ouvir dois presos condenados pela prática de homicídio.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo
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Balanço das atividades das Comissões
Permanentes da ALMGem 2009 (até 09/11/2009)

Especiais Extraordi. Aud. Visitas Convida- Req.SIN°
COMISSÕES /Ordiná- nárias Públicas dos Aprova-

rias no Interior dos

Administração Pública 29 19 1 1 95 50
Assuntos Mun. e Region. 32 11 7 9 126 108
Constituição e Justiça 30 18 - - 18 18
Cultura 25 4 1 1 33 25
Defesa do Consumidor 21 4 1 1 62 55
Direitos Humanos * 33 35 10 17 399 336
Educação, Ciên. e Tecno. e Info. 31 11 2 1 131 116
Ética e Decoro Parlamentar 1 - - - -
Fisc. Fin. e Orçamentária 32 25 1 21 30
Meio Amb. e Rec. Naturais 24 24 11 6 64 52
Minas e Energia 28 3 2 - 132 42
Participação Popular 29 10 1 1 112 76
Política Agropec. e Agroind. 34 3 1 - 79 113
Redação 26 9 - - - -
Saúde 29 10 3 1 165 105
Segurança Pública 28 22 5 5 97 131
Trabalho, Prev. e Assist. Social 23 5 1 - 44 36
Transporte, Com. e Obras Púb. 21 3 5 2 44 50
Turismo, Ind. e Com. e Coop. 23 11 4 - 52 67
Com.Especial(Pecs,Estudos.Vetosl 32 25 8 9 266 83
Conjuntas 28 - - - 85 28
TOTAIS 559 252 64 54 2025 1521

* Registra-se na Comissão de Direitos Humanos, além dos 399 convidados oficiais, a pre-
sença de 283denunciantes.
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Relatório de Atividades da Comissão de
Direitos Humanos em 2009 (até 04/11/2009)

Audiências públicas e visitas realizadas de
12 de fevereiro a 4 de novembro de 2009

Audiências públicas:

Em Belo Horizonte

Data: 04/03 - audiência pública
Assunto: possíveis arbitrariedades praticadas por policiais militares
contra professores de artes marciais em janeir~ de 2009.
Autoria do Requerimento: Deputado Durval Angelo

Data: 11/03 - audiência pública
Assunto: as condições de vida dos moradores das favelas localizadas
nesta Capital. ~
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 16/03 - audiência pública
Assunto: questões relacionadas aos direitos humanos e à situação dos
profissionais de perícia técnica no Estad<;?
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 22/04 - audiência pública
Assunto: denúncia de transporte clandestino no Aeroporto Internacio-
nal "Tancredo Neves".
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 28/04 - audiência pública
Assunto: o direito à moradia, especialmente, as ocupações Dandara e
Camilo Torres.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo
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Data: 29/04 - audiência pública
Assunto: a forma utilizada pelos órgãos de trânsito para a identificação
de veículos e os direitos fundamentais dos proprietários, além de pro-
mover o lançamento dos livros "Contexto Histórico na Identificação de
Veículos" e "Tratado Técnico Específico de Identificação de Veículos",
de autoria do policial civil Lucas Gomes Arcanjo.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 06/05- audiência pública
Assunto: a intolerância religiosa em relação às religiões de matriz afri-
cana.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 13/05- audiência pública
Assunto: comemorar o Dia Mundial de Combate à Homofobia, cele-
brado em 17de maio, e marcar os 20 anos da retirada da homossexua-
lidade do catálogo de doenças reconhecidas pela Organização Mundial
de Saúde e o caso de um eshldante de Artes Visuais da UFMG vítima
de agressões físicas e verbais por motivações homofóbicas, dentro da
Universidade.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 14/05- reunião c/convidados
Assunto: o direito fundamental à moradia e os contratos de financia-
mento habitacional da Caixa Econômica Federal.
Autoria do Requerimento: Dep. Carlos Gomes

Data: 19/05- audiência pública
Assunto: o Programa "Vila Viva" da Prefeitura Municipal de Belo Ho-
rizonte.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 15/06- audiência pública
Assunto: denúncia de irregularidades nas transferências de policiais
militares do Estado.
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Autoria do Requerimento: Dep. Sargento Rodrigues

Data: 24/06- audiência pública
Assunto: o assédio moral e suas implicações.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 29/06 - audiência pública
Assunto: os critérios de avaliação das demarcações de terras indígenas
em Minas Gerais.
Autoria do Requerimento: Dep. Arlen Santiago

Data: 30/06- audiência pública
Assunto: a situação do jornalista José eleves, apontado e depois ino-
centado da morte de sua esposa, a liberdade de imprensa e lançamento
do livro "AJustiça dos Lobos", de autoria do mesmo jornalista.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 02/07- reunião c/convidados
Assunto: denúncia de irregularidades nas transferências de policiais
militares do Estado.
Autoria do Requerimento: Dep. Sargento Rodrigues

Data: 07/07- reunião c/convidados
Assunto: denúncia de irregularidades nas transferências de policiais
militares do Estado.
Autoria do Requerimento: Dep. Sargento Rodrigues e Dep. Durval Ân-
gelo

Data: 15/07- audiência pública
Assunto: a postura de policiais militares de Santa Luzia em suposto
conflito com policiais civis.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 05/08- audiência pública
Assunto: a situação dos moradores do bairro Camargos, que pleiteiam
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a saída da empresa Serquip do local onde está instalada, devido aos
danos que suas atividades causam à pOPAulaçãoe ao meio ambiente.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 12/08- audiência pública /
Assunto: os conflitos agrários ocorridos no Município de Pingo D'Agua
entre pequenos produtores rurais e a empresa Arcelor Mittal Inox Bra-
sil.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 02/09- audiência pública
Assunto: os constrangimentos e preconceitos enfrentados por profes-
sores e estudantes do Colégio Marista Dom Silvério, em decorrência da
suspensão das aulas, determinada pelo surgimento de casos de gripe
AH1N1.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 03/09- audiência pública
Assunto: violação de direitos humanos referente abuso de autoridade
supostamente praticado pelo Ten. Valter dos Santos contra o Soldado
Ailson Ferraz de Brito Júnior do 26º BPM de Itabira.
Autoria do Requerimento: Dep. Sargento Rodrigues

Data: 09/09- audiência pública
Assunto: denúncias de práticas violadoras de direitos humanos contra
alunos da Escola Cristã Verbo Vivo, vinculada à Igreja Ministério Verbo
Vivo, localizada na zona rural de São Joaquim de Bicas.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 09/09- audiência pública
Assunto: o resultado do julgamento de processo referente a crime de
homicídio, ocorrido em 11de dezembro de 2007,no Município de Pingo
d' Água, em que figura como vítima o Sr)oão Alves Calazans.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo
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Data: 16/09- audiência pública
Assunto: os procedimentos para revista de visitantes e de celas, em es-
pecial no presídio de Bicas I.
Autoria do Requerimento: Dep. Vanderlei Miranda

Data: 29/09- reunião c/convidados
Assunto: possível violação de direitos humanos, ocorrida nas depen-
dências da Escola Estadual Anita Brina Brandão, nesta Capital.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 01110- audiência pública
Assunto: os efeitos da tortura no passado e no presente e promover o
lançamento dos livros "Clínica e Política 2" e "20 anos da Medalha
Chico Mendes de Resistência", e do OVO "Memória para Uso Diário",
idealizados pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 16110- audiência pública
Assunto: as circunstâncias em que o menor Douglas Henrique Marinho
de Oliveira foi atingido por balas de borracha atiradas por policiais mi-
litares, durante uma partida de futebol no Mineirão.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 20110- audiência pública
Assunto: a concepção da defesa dos direitos humanos nos transplantes
realizados no Estado.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 23110- audiência pública
Assunto: o projeto de lei de iniciativa popular dos "fichas-sujas", em
tramitação no Congresso Nacional, que prevê a proibição da candida-
tura a cargos eletivos de pessoas que respondam a processos judiciais.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 21110- audiência pública
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Assunto: possível violação de direitos humanos referente a abuso de
autoridade supostamente praticado pelo Tenente Valter dos Santos con-
tra o Soldado Ailson Ferraz de Brito Júnior do 26º Batalhão de Polícia
Militar.
Autoria do Requerimento: Dep. Sargento Rodrigues

Data: 27/10 - audiência pública
Assunto: os problemas enfrentados pelos membros da Associação de
Proteção Entre Amigos dos Transportadores de Cargas de Minas Ge-
rais no âmbito dos direitos humanos.
Au;oria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 28/10 - audiência pública
Assunto: o massacre ocorrido no ano de 1963em Ipatinga, e o lança-
mento do livro "Não foi por acaso", do j?malista Marcelo Freitas.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 29/10 - reunião c/convidados
Assunto: denúncia de perseguição policial e abuso de autoridade apre-
sentada por Paulo César Ferreira.
Autoria do Requerimento: Dep. Vanderlei Miranda

Data: 04111 - audiência pública
Assunto: denúncias de mortes ocorridas no Complexo Penitenciário Fe-
minino Estevão Pinto, nesta Capital
Autoria do Requerimento: Dep. Vanderlei Miranda

No interior do Estado

Data: 19/03 - audiência pública
Local: Boa Esperança
Assunto: a situação da cadeia pública tendo em vista denúncias de su-
perlotação, precariedade de instalações ~ insalubridade.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo
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Data: 30/04 - audiência pública
Local: Patrocínio
Assunto: denúncias de violação de direitos humanos, referentes a des-
vio de conduta de agentes públicos ocorridas no Município de Patrocí-
nio.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 18/05 - audiência pública
Local: Cachoeira de Pajeú
Assunto: denúncias de desrespeito a servidores municipais por parte
de membros da administração pública.
Autoria do Requerimento: Dep. Adalclever Lopes

Data: 03/06
Local: Habira
Assunto: a situação habitacional em Itabira e as denúncias de práticas
de constrangimento, por parte da Companhia Vale, contra possuidores
de imóveis nas proximidades da sua áre~ de atuação.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 03/06 - audiência pública
Local: Raul Soares
Assunto: denúncias descritas pelo vereador do Município de Raul Soa-
res, Ramiro Andrade Grossi, sobre supostas práticas delituosas execu-
tadas pelo detetive da Polícia Civil, Edei~sonCarlos Araújo.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Angelo

Data: 17/06 - audiência pública
Local: São João das Missões
Assunto: demarcação e homologação incompleta das terras ocupadas
pelo povo indígena Xacriabá, que habita no N~rte do Estado.
Autoria do Requerimento: Deputados Durval Angelo e Paulo Guedes

Data: 17/06 - audiência pública
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Local: Rio Pardo de Minas
Assunto: violações de direitos humanos e agressões sofridas pelos ocu-
pantes da Fazenda Capão Muniz, ligados ao MST, em Rio Pardo de
Minas,.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 08/07- audiência pública
Local: Buritis
Assunto: o retomo de presidiários à cadeia pública de Buritis que foram
transferidos para outras comarcas.
Autoria do Requerimento: Dep. Weliton Prado e Almir Paraca

Data: 13/07- audiência pública
Local: Pingo d'Agua
Assunto: conflito de interesses entre pequenos agricultores que culti-
vam em terreno de propriedade da empresa ArcelorMittal Inox Brasil.
Autoria do Requerimento: Dep. Djalma Diniz

Data: 28/09- audiência pública
Local: Oliveira
Assunto: o assassinato ocorrido na cadeia pública de Oliveira e a cons-
trução do novo estabelecimento prisional.
Autoria do Requerimento: Dep. Padre João

Visitas:

Data: 16/03 - visita
Local: Boa Esperança
Finalidade: verificar a superlotação e conhecer as instalações da cadeia
pública de Boa Esperança.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 27/04
Local: Delegacia de Polícita do Bairro PTB,em Betim

312

o direito de ter direitos: a mais valia dos desvalidos

Finalidade: apurar a denúncia de que treze menores se encontrariam
presos na unidade em situação de afronta aos ditames do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 27/05
Local: Superintendencia Regional Centro da Caixa Econômica Federal
Finalidade: tratar da situação dos mutuários dessa instituição, que per-
deram ou estão na iminência de perder seus imóveis.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 03/07
Local: cadeia pública de Ponte Nova
Assunto: apurar denúncias de irregularidades na cadeia.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 20/08
Local: Espera Feliz
Finalidade: participar do Seminário sobre "Segurança Pública e Direitos
Humanos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 25/08
Local: 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil de ]anaúba
Finalidade: inspecionar as dependências das unidades policiais.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 26/08
Local: residência da Sra. Florípedes Barbosa Campregher - Capital
Finalidade: verificar as condições do imóvel que após construção de um
prédio apareceram rachaduras e infiltrações, além de obstruir a saída
de água de chuva.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 10/09
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Assunto: participar do Seminário Estadual do Núcleo de Atendimento
à Vítimas de Crimes Violentos, sobre o tema "Reflexos da criminalidade
violenta na sociedade contemporânea".
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 14109
Local: Medina
Finalidade: visitar o Juiz de Direito e a Promotora de Justiça da Co-
marca de Medina, para prestar solidariedade a eles, devido aos ataques
sofridos pela decretação da prisão preventiva de sete policiais militares
denunciados pela prática de torhua em Itaobim.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 25/09
Local: Itaúna
Finalidade: participar de evento sobre direitos humanos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 25/09
Local: Ubá
Finalidade: participar de evento sobre direitos humanos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 24/09
Local: Visconde do Rio Branco
Finalidade: participar de evento sobre direitos humanos.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 28/09
Local: cadeia pública de Oliveira
Finalidade: conhecer suas instalações.
Autoria do Requerimento: Dep. Padre João

Data: 30/09
Local: Apape BH
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Assunto: conhecer o trabalho desenvolvido pela Apape.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 08/10
Local: Delegacia Regional de Polícia de Janaúba
Finalidade: inspecionar suas dependências.
Autoria do Requerimento: Dep. Durval Ângelo

Data: 14110
Local: Presidio de São Joaquim de Bicas
Finalidade: verificar as condições de funcionamento do presídio.
Autoria do Requerimento: Dep. Vanderlei Miranda

Data: 03/11
Local: Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, nesta Capital
Finalidade: verificar as condições das detentas.
Autoria do Rquerimento: Dep. Vanderlei Miranda

315



Durval Ângelo Andrade (Org)

Durval Ângelo Andrade
Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP: 30190-921
Belo Horizonte, Minas Gerais.
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Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP: 301900921
Belo Horizonte, Minas Gerais
Tel.: (31) 2108 7649 Ii www.almg.gov.br
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Adriana do Carmo é jornalista, especialista em
"Jornalismo: práticas contemporâneas", pelo
Instituto de Educação Continuada da PUC-
Minas e mestranda em Comunicação Social, na
linha de Interações Midiáticas, pela PUC-Minas.

Afonso Henriq/le de Miranda Teixeira é procu-
rador de Justiça do Ministério Público de Minas
Gerais e coordenador do Centro de Apoio Ope-
racional às Promotorias de Conflitos Agrários.

Henriq/le Leal é ex-jornalista e escritor, autor de
vários livros, entre eles, a edição comentada de A
arte de furtar, de Afonso Penna Júnior.

Leonardo Boffé teólogo e escritor, membro da
Iniciativa da Carta da Terra e portador do prémio
Nobel alternativo da Paz de 200 1.

Márcia Martini é advogada, pós-graduada em
"Segurança Pública e Direitos Humanos" pela
Escola Superior Dom Helder Câmara, Superin-
tendente de Integração das Políticas de Direitos
Humanos na Subsecretaria de Direitos Humanos
de Minas Gerais.

Pa/llo Feri/ando Carlleiro de Andrade é doutor
em Teologia pela Universidade Gregoriana de
Roma, professor do Departamento de Teologia
da PUC-Rio e escritor.

Pedro G/lstavo Gomes Andrade é bacharelando
pela Faculdade de Direito Milton Campos.
Membro do NESCI, Núcleo de Estudos em So-
lução de Controvérsias Internacionais. Membro
do corpo editorial da Revista Acadêmica da Fa-
culdade de Direito Milton Campos.

Taciana Noglleira de Carvalho D/larte é mestre
em Direito Constitucional e Teoria do Estado
pela Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, assessora jurídica da Comissão de Di-
reitos Humanos da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e professora do curso de
Direito do Centro Universitário UNA

Virgílio de Mattos é advogado criminalista, pro-
fessor de Criminologia da Rede Nacional de Al-
tos Estudos em Segurança Pública (RENAESP)
do Ministério da Justiça. Integrante do Grupo de
Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de
Liberdade e do Fórum Mineiro de Saúde Mental,
é autor de vários livros, entre eles, Crime e
Psiquiatria - Preliminares para a Desconstrução
das Medidas de Segurança.



(... ) há uma dicotomia aprofundada, a partir a Constituição Federal
de 1988, entre o Brasil "legal" e o Brasil "real", no que se refere aos
direitos humanos. De um lado, uma lei magna que cria um Estado
Democrático de Direitos, tendo como dois de seus cinco pilares
fundamentais a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Nesse
sentido, afirma a Constituição (BRASILJ88) que são objetivos de
nossa República a construção de "uma sociedade livre, justa e
solidária" e a erradicação da "pobreza" e da "marginalização", além
da redução das "desigualdades sociais e regionais", bem como a
promoção do "bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".
Consagra, ainda, que "todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza", punindo com rigor a tortura, qualquer tipo de
violência e ataque contra as pessoas, com garantia de ampla forma
de livre manifestação e organização de todos os setores da
sociedade. (... )

O quadro estatístico dos 853 municípios de Minas - e em
outros estados não será muito diferente ., mostra, no entanto, que o
"Brasil real" é outro, bem distinto do ideal estabelecido pela
Constituição. Ou seja, somos um país avançado, progressista, em
termos legais, mas que, do ponto de vista real, vive à margem das
conquistas obtidas em outros países do mundo, ou que o acesso aos
direitos não é para todos neste país cheio de contradições.

Durval Ângelo Andrade
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