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RESUMO 

Compete à Mesa da Assembléia Legislativa, por força de seu Regimento Interno,

apreciar os requerimentos que contêm pedido de informação a autoridades públicas, de

autoria das comissões legislativas e dos deputados.

A Mesa aprecia esses requerimentos emitindo um parecer sobre eles, que

conclui pela rejeição ou pela aprovação da proposição.

Na Legislatura 1999/2002, a Mesa rejeitou 78% dos requerimentos de autoria da

Comissão de Direitos Humanos.

Em flagrante contraste, no ano de 2003 a Mesa aprovou 74% dos requerimentos

de mesma modalidade e de autoria da mesma comissão.

Portanto, nosso problema é saber o porquê da rejeição e da aprovação dessas

proposições, no período que vai de 1999 a 2003.
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INTRODUÇÃO

As regras do jogo político, questão crucial para a democracia, são estipuladas no

Poder Legislativo, na qualidade de instituição formal, pelo Regimento Interno, que

disciplina os procedimentos a serem adotados pelo corpo político em suas decisões.

Portanto, o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

recepcionando o comando da Constituição do Estado em seu Capítulo II, arts. 52 a 82,

estabelece as regras a serem respeitadas na análise e votação de proposições

legislativas.

Para serem aprovadas, as proposições passam pela apreciação das comissões,

instâncias especializadas que emitem parecer sobre matérias a elas submetidas em

razão de sua competência sobre o assunto. O parecer é uma peça opinativa de autoria

parlamentar, que orienta as decisões do Plenário quanto aos aspectos de legalidade,

juridicidade, constitucionalidade e mérito de uma determinada proposta.

A função de um parlamento, no entanto, não se restringe à elaboração de leis. O

Legislativo tem também a prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo e zelar

pelo interesse público.

Para que o Poder Legislativo exerça essa função fiscalizadora é necessário que

os parlamentares sejam instrumentalizados com um bom fluxo informacional. Dessa

forma, eles podem analisar e compreender o cenário onde se inserem as decisões que

lhes compete tomar como agentes políticos numa democracia representativa.

Com o intuito de suprir a necessidade de informação, o Regimento Interno

estabelece, em seu art. 100, incisos VII e IX, que as comissões poderão convocar
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autoridades para prestar informações aos parlamentares e que estes poderão

apresentar requerimentos solicitando informações a autoridades públicas. As

informações solicitadas pelos Deputados podem se referir à execução de um programa

por um determinado órgão, aos recursos de que a administração dispõe para realizar

uma obra específica, ao “modus operandi” de um determinado departamento ou, ainda,

à conduta de um agente público, que se omitiu no cumprimento de seus deveres ou que

tenha adotado comportamento abusivo ou ilícito, por exemplo. Os requerimentos de

informação são, portanto, peças fundamentais para o bom andamento da missão

fiscalizadora do Legislativo.

Na legislatura 1999/2002 as Mesas da Assembléia1 rejeitaram 78% dos

requerimentos de informação da Comissão de Direitos Humanos.

No ano de 2003, entretanto, 74% dos requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos receberam parecer da Mesa pela aprovação, o que sugere uma total

reorientação de posição quanto à emissão de pareceres. Cabe, portanto, buscar

compreender as razões da Mesa para ora rejeitar, ora aprovar, ora deixar sem resposta

requerimentos de pedido de informação a autoridades. Este é o objeto de análise de

nossa dissertação.

Recorremos a dados que nos permitiram analisar 413 processos. Processo é a

denominação genérica dada ao conjunto dos documentos composto durante a

tramitação do requerimento no procedimento legislativo.

A dissertação é composta de três capítulos. No Capítulo I expusemos a

relevância do problema a ser pesquisado. No Capítulo II, que se divide em duas partes,

                                                
1 Órgão de uma Casa Legislativa encarregado de dirigir os trabalhos, com atribuições de natureza

legislativa e administrativa
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fizemos remissão aos dados empíricos que informaram nossa pesquisa: na Parte I,

fizemos uma análise comparativa entre os requerimentos de autoria indiferenciada

(deputados e comissões) e os requerimentos de autoria da Comissão de Direitos

Humanos.

Ainda na Parte I do Capítulo II procedemos a uma análise crítica dos dados e

expusemos, a título ilustrativo, alguns pareceres sob a forma de casos, mostrando os

argumentos apresentados pela Mesa para aprovar ou rejeitar os requerimentos.

Na Parte II do Capítulo II (ilustrada pelo Anexo I), procedemos à descrição dos

requerimentos relativos ao ano de 2003 e respectivos pareceres, mostrando o assunto

e os argumentos para rejeitá-los ou aprová-los.

Como em 2003 os pareceres tiveram uma orientação completamente oposta aos

da Legislatura 1999/2002, ilustramos por meio de quadros comparativos (Anexo II)

algumas contradições por eles apresentadas.

No Capítulo III, como fruto das constatações das análises empíricas, abordamos

a relação entre Política e Direito, no contexto do nosso problema. Mostramos que se

trata de duas categorias que apresentam uma plasticidade complementar e que são

indissociáveis, o que viabiliza a manipulação política do Direito pela Mesa da

Assembléia.

À Mesa não interessa "imiscuir-se" em assuntos demandados pelos

representados (eleitores) à Comissão de Direitos Humanos, assuntos estes vinculados,

sobretudo, aos direitos e garantias fundamentais da pessoa, principalmente no que

concerne às questões de segurança pública vinculadas ao aparelho de justiça criminal

do Estado.
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1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conforme prevê a

Constituição do Estado, tem, além da competência de elaborar leis que disciplinem as

relações entre as pessoas e as instituições públicas, a obrigação de fiscalizar as ações

do Poder Executivo e os atos de todo e qualquer agente público no exercício da função

e do interesse públicos.

As proposições de competência da Assembléia são votadas e aprovadas por

maioria parlamentar, seja nas comissões temáticas, seja no Plenário do parlamento,

instância que detém o poder final de decisão no Poder Legislativo. Após sancionadas

ou promulgadas, as proposições tornam-se leis válidas para toda a sociedade mineira.

Toda matéria que tramita no procedimento legislativo recebe o nome de

proposição legislativa. O requerimento é uma espécie do gênero proposição legislativa.

O procedimento legislativo é uma série de atos jurídicos concatenados,

específicos e restritos à instituição legislativa, que os diferencia do processo legislativo

que precede a iniciativa da proposição legislativa e tem desdobramentos posteriores ao

encerramento do procedimento legislativo (BOBBIO, 1997, p.996-997).

Ainda nessa vertente legiferante e fiscalizatória, é o Legislativo quem aprova as

diretrizes para a elaboração do orçamento, no qual é previamente estipulado o quanto e

em que o Estado vai despender o dinheiro dos cofres públicos, em grande parte

arrecadado com os impostos pagos pelas pessoas. 

A Assembléia Legislativa também dispõe sobre a organização de órgãos da

administração pública como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público, e
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aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e o Plano Plurianual de

Ação Governamental (PPAG).

Cabe também à Assembléia analisar a prestação de contas do Governador,

Chefe do Poder Executivo, que deve encaminhá-la à apreciação do parlamento ao final

de cada exercício para que seja aprovada ou rejeitada. As contas do Governador

demonstram onde e como foi gasto o dinheiro público, fechando-se assim o ciclo

orçamentário.

Mas o Poder Legislativo é uma instituição política, para onde convergem

discussões sobre conflitos de interesses entre as pessoas e entre estas e as

instituições do Estado, independentemente da cor, do credo, do status, da posição

social e ideológica de cada um.

Essa necessidade de uma estreita interlocução entre o Legislativo e a sociedade

mineira em defesa do interesse público é reconhecida pela Constituição em seu

preâmbulo.

Nós, representantes do povo do Estado de Minas Gerais, fiéis aos ideais de
liberdade de sua tradição, reunidos em Assembléia Constituinte, com o
propósito de instituir ordem jurídica autônoma, que, com base nas aspirações
dos mineiros, consolide os princípios estabelecidos na Constituição da
República, promova a descentralização do Poder e assegure o seu controle
pelos cidadãos, garanta o direito de todos à cidadania plena, ao
desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceito, fundada na justiça social, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte Constituição.

Para cumprir o desiderato expresso nas formulações do preâmbulo da

Constituição do Estado, os parlamentares necessitam de informações sobre a dinâmica

das interações sociais e devem, para tanto, manter e preservar a disposição de

conviver com os plurais e diferentes segmentos da sociedade e, em particular, com
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cada uma das pessoas que lhes delegaram pelo voto o exercício da representação

política. Isso faz do Legislativo um Poder aberto a qualquer pessoa que deseje a ele

recorrer.

Na Assembléia Legislativa, um espaço consolidado de convívio entre

representantes e representados é a Comissão de Direitos Humanos (CDH).

Por força da Resolução nº 5.176 de 6/11/1997, art. 102, inciso V, a CDH tem

como competências: a defesa dos direitos individuais e coletivos; a defesa dos direitos

políticos; a defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos grupos sociais

minoritários; e a promoção e a divulgação dos direitos humanos. 2

A Resolução nº 5.176 contém o Regimento Interno da Assembléia, pelo qual se

pautam os procedimentos e ações do Poder Legislativo. De acordo com a Constituição

do Estado, as resoluções da Assembléia têm força de lei. O Regimento Interno é a

regra do jogo político a ser observada pelos atores políticos ao defenderem suas

preferências.

Durante as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, na fase denominada

“pinga-fogo”, qualquer pessoa pode dirigir-se ao microfone e, após identificar-se,

fornecendo o seu nome e endereço para fins de registro formal por gravação,

apresentar a sua questão aos agentes políticos membros da comissão.

Além dessa dinâmica de trabalho adotada pela Comissão de Direitos Humanos,

a Assembléia mantém uma estrutura formal para o atendimento à sociedade,

denominada Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), onde funciona o serviço “Fale

com as Comissões”. Mesmo dirigindo-se à comissão durante a reunião, a pessoa

                                                
2 Essa lista já incluiu também a política de segurança pública. Essa competência foi, porém, revogada

pela Resolução da Mesa nº 5.204 de 03/7/2002
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registra formalmente a sua denúncia junto ao CAC, para garantir o encaminhamento

pelos trâmites regimentais requeridos pelo procedimento legislativo.

Ainda, se a pessoa preferir, pode procurar individualmente qualquer deputado na

Assembléia para expor o seu problema.

Registre-se que qualquer uma das outras comissões permanentes do Poder

Legislativo pode adotar essa dinâmica, mas ocorre que a imensa maioria das denúncias

é dirigida à Comissão de Direitos Humanos.

O CAC da Assembléia, que tem por slogan “Fale com as Comissões”, não

recebe somente denúncias atinentes à competência da Comissão de Direitos Humanos.

No entanto, durante a legislatura que compreendeu os anos de 1999 a 2002, somados

ao ano de 2003, universo de nossa pesquisa empírica, de um total de 912 registros

para todas as comissões, 853 (93,5%) foram endereçados à Comissão de Direitos

Humanos. 3

As questões apresentadas pelas pessoas têm uma vasta tipificação e vão desde

uma desavença com vizinhos por delimitação de propriedade até violações de direitos

elementares, como a integridade física, por meio de torturas cometidas por agentes

públicos no exercício de função policial.

A ampla natureza das questões submetidas à CDH comporta reivindicações

sociais por inclusão e respeito à cidadania dos povos indígenas e abarca até casos de

grupos negros, remanescentes de escravos, conhecidos como comunidades de

quilombolas em luta pela preservação de seus valores culturais e direitos de

propriedade da terra.

                                                
3 Fonte: Consultoria de Direitos Humanos
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Essas verdadeiras batalhas que se travam por melhores condições de vida e

respeito à diversidade humana espelham o desenrolar de um processo histórico de

inclusão de centenas de milhares de pessoas vitimadas pelas diferenças sociais, por

pertencerem a camadas de baixa ou nenhuma renda, com baixo grau de instrução ou

analfabetas.

A Comissão de Direitos Humanos do Legislativo é um palco privilegiado onde se

desenrolam lutas pela construção da cidadania, categoria fundamental do universo

político-democrático.

Uma vez formulada a denúncia, esta é, em geral, transformada em requerimento

de autoria da Comissão de Direitos Humanos, no qual se solicitam ao órgão/agente

público destinatário da demanda as informações necessárias à elucidação do caso

apresentado pela pessoa, para que a comissão dê uma resposta. A referência a

procedimentos “em geral” deve-se ao fato de ser este o procedimento mais

freqüentemente adotado. Existem situações em que a comissão se dirige pessoalmente

às autoridades responsáveis para, em audiência, buscar uma solução mais célere,

dada a gravidade dos casos, que inúmeras vezes configuram risco à integridade física e

à vida das pessoas. 

Nessa categoria de demandas inclui-se a proteção do Estado a testemunhas de

execuções sumárias ou crimes de tortura, cujas vidas encontram-se ameaçadas por

haverem presenciado ações delituosas perpetradas por agentes públicos no exercício

de função policial.

Outro perfil das demandas que chegam à CDH está representado pelos

movimentos sociais e pelas entidades de classe. Essa vertente da luta em defesa dos

direitos coletivos esteve presente em inúmeras reuniões, das 250 realizadas no
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legislatura pesquisada, com a participação de 3.567 pessoas, entre depoentes,

convidados e demais pessoas interessadas no assunto4.

 O requerimento ao qual nos referimos anteriormente tem que ser aprovado pela

maioria dos deputados da comissão, que é composta de cinco parlamentares. A

composição das comissões busca expressar a representação partidária no Legislativo

pelo critério da proporcionalidade.

Por força do Regimento Interno, em seu art. 79, inciso VIII, alínea “c”, os

requerimentos que solicitam informações a autoridades têm que ser submetidos à

apreciação da Mesa da Assembléia, onde recebem um parecer. A conclusão de um

parecer recomenda a aprovação ou a rejeição de uma proposição. Esse parecer

acompanha o requerimento quando este for submetido à apreciação do Plenário e

serve para orientar a votação. O parecer, todavia, é sempre uma peça opinativa, sendo

o Plenário soberano em suas decisões.

Independentemente de qual seja o parecer da Mesa, o Regimento Interno

estabelece que os requerimentos sejam submetidos ao exame do Plenário, que detém

a palavra final.

Aprovados pelo Plenário, os pedidos de informação geram uma correspondência

formal, denominada ofício, que é encaminhada à autoridade pública relacionada ao

assunto da denúncia da pessoa. Se rejeitado o requerimento, o pedido deixa de ser

encaminhado, encerrando-se, desta forma, o ciclo de tramitação da proposição.

Um aspecto patente em relação às demandas feitas à Comissão de Direitos

Humanos é que estas representam um último recurso. Quando traz o problema ao

                                                
4 Relatórios de Atividades da Gerência-Geral de Comissões
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exame da CDH, a pessoa já recorreu a todos os órgãos públicos que imaginava que

pudessem solucionar o problema ou que lhe tenham sido sugeridos que procurasse.

Já “bateu às portas” do Judiciário e já formulou apelo à autoridade policial sem,

contudo, ter obtido retorno satisfatório.

Portanto, procurar a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia, seja

pessoalmente ou por intermédio de um deputado, é, na maior parte dos casos, a última

esperança de grande número de pessoas que não têm como custear a assistência de

um advogado; são pessoas de parcos recursos e reduzido conhecimento sobre os

meandros do funcionamento dos órgãos da administração pública; são pessoas que se

encontram em alguma situação de risco e, em geral, se sentem intimidadas pelo poder

de coação sobre elas exercido por alguma autoridade.

As reuniões às quais nos referimos acima ocorrem sob a modalidade de

audiências públicas. Nessas ocasiões, é rotineira a participação de membros do

Ministério Público, de juízes de execução criminal, de secretários de Estado, de

comandantes de policiamento, delegados de polícia e agentes federais, bem como de

outras autoridades às quais o tema da discussão se vincule.

Esse trabalho do Legislativo proporciona às pessoas uma oportunidade de

contato direto com as autoridades, que lhes prestam informações sobre suas

denúncias.

As demandas sociais pela atuação da CDH aqui explicitadas representam o

cerne da busca de garantias e direitos individuais e coletivos preconizados pela nossa

Carta Magna, da qual as regulamentações emanadas da Constituição do Estado e do

Regimento Interno da Assembléia são derivadas.
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Todas as pessoas que procuram a CDH o fazem por sentirem que tiveram seus

direitos e garantias fundamentais vilipendiados ou que estes se encontram sob ameaça

de violação por parte do Estado, na figura de seus agentes.

Essa procura dos representados por defesa de direitos encontra guarida na

Constituição do Estado, que em seu Titulo II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”,

art. 4.º, dispõe: 

O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os
direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

Esses direitos e garantias estão expressos no Título II, “Dos Direitos e Garantias

Fundamentais”, e enumerados em 17 incisos recepcionados pela Constituição do

Estado, a saber:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
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XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar.

Como decorrência desses preceitos constitucionais, a atuação da CDH procura,

sobretudo, garantir a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático

de Direito e valor universal que sustenta o ordenamento jurídico nas democracias

modernas.

Embora a prática cotidiana às vezes pareça desmentir, a preocupação dos

poderes constituídos do Estado com os direitos e garantias fundamentais da pessoa

humana, manifesta na expressão genérica “Direitos Humanos” já se encontra bastante

consolidada.

No Estado de Minas Gerais existem três instâncias, cujas atribuições se referem

ao poder/dever de observar e zelar pelo respeito e garantia aos direitos humanos, que

são o Conselho Estadual de Direitos Humanos - CONEDH, a Subsecretaria de Direitos

Humanos e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos

Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários, além de outras

agências públicas que abrem canais de comunicação para a recepção de denúncias

sobre violações de direitos.
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A efetividade no cumprimento dessa obrigação por parte do Estado, no entanto,

parece requerer uma exegese minuciosa e uma cuidadosa hermenêutica por parte dos

operadores do direito e da política, bem como um conhecimento abrangente da

realidade, com a devida análise crítica, para que a dignidade humana como elemento

fundante e estruturador de um “Estado democrático de direito” possa ser mais que mera

retórica de discursos rebuscados.

A dignidade da pessoa humana deve ser inviolável, não somente por ser um

princípio constitucional mas, sobretudo, por ser inerente à condição de ser humano.

No caso da Comissão de Direitos Humanos, um dos instrumentos de defesa da

dignidade da pessoa humana é o pedido de informações sobre a conduta dos agentes

e órgãos públicos.

Outra comissão que recebe grande número de demandas fiscalizatórias sobre os

atos, omissões e abusos de agentes públicos, mormente daqueles que exercem

funções investigativas e policiais, é a Comissão de Segurança Pública, instalada ao

final do ano de 2002.

Embora não seja o objeto específico de nossa investigação empírica, essa

Comissão passou a incumbir-se diretamente dos assuntos atinentes ao sistema de

justiça criminal e vem enfrentando obstáculos em ver atendidos seus pedidos de

informação a autoridades por parte da Mesa da Assembléia.

De março de 2003 a agosto de 2004, a Comissão de Segurança Pública

apresentou 111 requerimentos, dos quais 35 se referiam a pedidos de informação a

autoridades públicas. Destes, seis foram aprovados e 29 (83%) estão “aguardando

designação de relator”, alguns, como o de nº 656/2003, desde 15/5/2003. 
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Uma outra modalidade de ação das comissões, muitas vezes desencadeada por

denúncias apresentadas na CDH, ocorre sob a forma de Comissões Parlamentares de

Inquérito (CPIs) e Comissões Especiais. As primeiras, com poderes próprios da

autoridade policial, investigam indícios de ações fraudulentas por parte de agentes

públicos, cidadãos ou grupos de pessoas. Já as segundas não têm poder de polícia,

mas procedem a análises minuciosas de fatos diversos, configurando-se em

importantes instrumentos orientadores de ações dos agentes políticos e fonte de

produção de informações substanciais para a elaboração de políticas públicas voltadas

para o tratamento de questões específicas por elas analisadas.

Exemplo dessa modalidade de atividade legislativa foi o trabalho da Comissão

Especial da Prostituição Infantil, que apurou graves violações aos direitos da criança e

do adolescente, com registros de vários casos de aliciamento de menores a partir dos 8

anos de idade que se prostituíam, em alguns casos recebendo R$0,50 (cinqüenta

centavos) em troca de favores sexuais a caminhoneiros em várias rodovias do Estado.

Os direitos consubstanciados no Título II da Constituição Federal sobre as

Garantias Fundamentais da Pessoa Humana, que se incluem entre as competências

institucionais da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia, dotam-na de

peculiaridades que a diferenciam das outras comissões quanto aos procedimentos

utilizados no desenvolvimento das atividades. O leque de vicissitudes nas interrelações

humanas que culminam em violações de direitos registradas pela CDH é muito extenso.

Por esses poucos exemplos das mazelas que vitimam parcela da sociedade,

podemos perceber a relevância do trabalho da CDH no âmbito do Poder Legislativo. Ela

funciona como um termômetro que indica a temperatura dos conflitos inerentes à

própria condição humana.
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Embora sua atuação seja limitada, pois sua ação deve observar as competências

normativas, respeitando as atribuições de outros poderes do Estado, o papel da CDH é

essencial na contenção das violações a direitos, na medida em que põe em cena,

dando visibilidade midiática e encaminhando ao Ministério Público para a devida

apuração, as denúncias de violação dos direitos humanos e das garantias individuais

preconizadas na Constituição da República de 1988, considerada por vários estudiosos

do constitucionalismo como uma das mais avançadas do mundo (MÜLLER, 1998;

PIOVESAN; 2000; REALE 2002).

Os pedidos de informação a autoridades, formulados pela CDH, por meio de

requerimentos, são importantes para o fortalecimento da ação fiscalizatória do

Executivo pelo Legislativo.

O regime democrático, como forma de governo mais conveniente às modernas

sociedades de massa, exige, para sua eficácia, que aquele que delega o poder ao seu

representante deve também controlar sua atuação e dele exigir um comportamento

condizente com a representação política outorgada pelo voto.

No entanto, a literatura corrente em Ciência Política nos ensina que a criação e a

eficácia de mecanismos de controle do representante pelo representado constituem

grandes desafios das democracias modernas.

Essa busca por mecanismos de controle demandada pelos representados se

expressa, no que concerne à fiscalização das ações do Executivo exercida pelas

comissões legislativas, nos seguintes artigos do Regimento interno:

Art. 100. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria
compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição,
cabe:
I - ...
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IX – encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais; (...)

A determinação de que esses pedidos de informação sejam submetidos a

parecer da Mesa da Assembléia consta do art. 79, inciso VIII, alínea “a”:

Art. 79. À Mesa da Assembléia compete privativamente, entre outras
atribuições:
(...)
VIII – emitir parecer sobre:
c) requerimentos de informação às autoridades estaduais, somente o admitindo
quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato
sujeito a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa;(...)

Ocorre que, na Assembléia de Minas, no quadriênio 1999/2002, um grande

número de pedidos de informação apresentados pela Comissão de Direitos Humanos

recebeu parecer da Mesa pela rejeição.

O que se pretende com a pesquisa é exatamente analisar esse fenômeno,

buscando compreender as suas causas.

Por que uma importante ação da CDH, qual seja, a de encaminhar, por

intermédio da Mesa, pedido escrito de informação a autoridades estaduais, com vistas

a esclarecer situações denunciadas pelo representado, titular legítimo do mandato

outorgado aos parlamentares, vem sendo sistematicamente esvaziada?

Em primeiro lugar, é importante entender como ocorre a tramitação dos

requerimentos.

De acordo com o Regimento Interno, os requerimentos que solicitam

informações devem ser previamente aprovados nas Comissões Temáticas por um

quórum de maioria simples.



21

O regimento faculta ainda, a qualquer deputado, individualmente, que formule a

mesma modalidade de proposição ao presidente da Assembléia, pedindo informação

de seu interesse a autoridades.

Se esse requerimento individual é submetido à aprovação de uma Comissão,

passa a ser de autoria desta. Independentemente de quem seja a autoria, todos os

requerimentos que pedem informações são encaminhados à Mesa da Assembléia para

receber parecer, conforme estabelece o art. 79.

 Quem elabora os pareceres sobre proposições, neste caso e em todos os casos

de proposição sujeita a deliberação do Plenário, são os técnicos da Gerência-Geral de

Consultoria Temática.

Ao contrário dos pareceres elaborados para subsidiar a votação de projetos de

lei, propostas de emenda à Constituição, entre outros, para os quais é designado um

relator pelo presidente da comissão, relator este que define sua posição pela aprovação

ou pela rejeição de uma proposição, para a elaboração do parecer resultante do exame

do pedido de informação constante do requerimento não é designado previamente um

relator para a matéria.

Portanto, por paradoxal que possa ser numa casa política, a diretriz para

elaboração do parecer é do técnico, isto é, traduz o entendimento que este tem sobre a

questão, sem espelhar a posição política de um parlamentar relator previamente

designado, ação que infringe regra explícita do Regimento Interno (art. 120, inciso V).

Concluído o parecer, que, para todos os efeitos segue para a Mesa, o

requerimento, por força de dispositivo regimental, deve ser submetido à apreciação do

Plenário, que é uma instância colegiada detentora de soberania decisória para a
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modalidade de requerimento que estamos pesquisando e para a maioria das

proposições que tramitam no Poder Legislativo.

Tendo em consideração que o parecer é apenas uma peça opinativa, das

decisões políticas se encarrega o Plenário, que pode, por maioria de votos, não

referendar a orientação expressa no parecer.

Apesar dessa disposição regimental que obriga a Mesa a submeter os

requerimentos com seus respectivos pareceres à apreciação do Plenário, não é isso

o que costuma ocorrer. Em geral, essa modalidade de proposição não compõe a

agenda do Plenário. Os processos se acumulam em pilhas que, com o decorrer do

tempo, perdem o sentido em serem apreciados.

Os requerimentos com parecer pela aprovação geram correspondências, em

forma de ofícios, para as autoridades destinatárias. Aqueles que receberam parecer

pela rejeição inviabilizam a obtenção da informação. Em nenhum dos casos, no

entanto, a Mesa costuma obedecer os dispositivos regimentais que os levariam ao

exame do Plenário.

Portanto, se uma das prerrogativas do Poder Legislativo, que é a de fiscalizar o

Poder Executivo por meio do pedido de informação, não vem encontrando lugar para se

expressar, afigura-se um problema que afeta o próprio exercício da representação

política, exercida por 77 deputados eleitos pelo voto direto da população do Estado de

Minas Gerais. Sobretudo, afeta o exercício da prerrogativa que detém o parlamento

mineiro de fiscalizar as ações do Poder Executivo.

Nosso problema se reveste de maior importância quando formulamos as

indagações:
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1º) Por que uma comissão - instância dotada de poderes para convocar

autoridades públicas do primeiro escalão, como os secretários de Estado - não tem

conseguido pedir informações a um órgão da administração indireta? Se ela pode

convocar autoridades públicas, sob pena de responsabilidade legal em caso de não

comparecimento destas, por que seus pedidos de informação por escrito vêm sendo

abortados?

2º) O que a Mesa pretende ao deixar de designar previamente um relator para a

proposição, como determina a regra fundamental do jogo político que é o Regimento

Interno?

3º) Por que a Mesa não costuma submeter os pareceres, seja qual for o teor de

sua conclusão, à apreciação do Plenário, exigida por dispositivo regimental?

O problema deve ser investigado à luz das estratégias técnico-jurídicas e

políticas que recobrem os processos decisórios no parlamento e, em especial, a

decisão sobre a circulação da informação, essencial ao exercício da função

fiscalizadora da Assembléia, para elucidar em que medida a recusa por parte da Mesa,

em índice tão elevado, em encaminhar pedidos de informação afeta o exercício da

prerrogativa constitucional da Assembléia de fiscalizar o Executivo.

A discussão sobre a motivação da Mesa para rejeitar requerimentos nos

remeterá, ainda, ao conceito de poder em Max Weber, que nos parece ser a sua

própria concepção de política, tal como se expressa Juan F. Marsal, na parte

introdutória de “Ciência e Política - Duas Vocações”, Ed. Martin Claret, 2002:
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devemos dizer logo de início que a concepção que Weber tem do poder é de uma crueza

absoluta, separando-se assim de qualquer aparência jurídica ou ideológica. Esta na

tradição da “razão de Estado” ou do “Estado de poder” alemão (Machstaat). O poder

assenta para Weber em última análise na força, como a lei, o Estado ou a liderança

política. A sua definição não deixa lugar a dúvidas a este respeito. Poder é, para Weber,

a possibilidade de que uma pessoa ou um número de pessoas realizem a sua própria

vontade numa ação comum, mesmo contra a resistência de outros que participam na

ação .

O que buscaremos analisar com o conceito de poder weberiano será a

procedência de nossa suposição de que o fato de a Mesa não designar previamente um

relator - responsável, em última análise, pelo parecer elaborado pela consultoria técnica

da Assembléia -, designação essa exigida pelo regimento, é uma manipulação política

do direito, que seria, no limite, uma “ancoragem” em argumentos jurídicos visando dar

“ares de legalidade” ao poder político da instância Mesa Diretora, que na realidade é

indiferente e não está interessada em dar encaminhamento aos pedidos de informação,

sobretudo os demandados pelos representados às Comissões de Direitos Humanos e

de Segurança Pública.

Pois, se ela centraliza o poder decisório e, à revelia do regimento, não costuma

levar à apreciação do Plenário, instância soberana de decisão, os requerimentos e os

respectivos pareceres, não precisaria de subterfúgios técnico-jurídicos para fazê-lo.

A Mesa Diretora da Assembléia, entretanto, permite que a esfera técnica emita

pareceres (e, ocasionalmente, até mesmo chegue a apresentar emendas e

substitutivos) sobre requerimentos que solicitam informações a autoridades públicas,

sem a designação prévia de um relator.
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Isso faz com que a técnica deixe de ser referencial para ser a base de tomada de

decisões políticas no Legislativo mineiro.

Tentar mostrar como isto acontece e por que acontece é o principal propósito do

presente trabalho.

A compreensão do fenômeno descrito requer, no nosso entendimento, o recurso

à análise dos dados que informam a investigação empírica, bem como a conceitos que

delimitam o universo da Ciência Política e do Direito, o que se desenvolverá nas

próximas etapas da dissertação.
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2 DOS ACHADOS EMPÍRICOS

2.1 Análise e apreciação crítica dos achados empíricos

Nosso universo empírico, conforme se observa na Tabela 1, é composto de 413

processos que contêm requerimentos ao presidente da Assembléia, nos quais se

solicita que este encaminhe às autoridades públicas pedidos de informação.

 Processo é o nome dado ao conjunto dos documentos: o requerimento de

comissão ou deputado, a designação do relator pelo presidente da comissão com o

prazo regimental de conclusão do parecer, a distribuição da matéria para o consultor

que “subsidiará” o parecer, o respectivo parecer e outras informações adicionais, como

por exemplo, a própria denúncia do representado.

O número de processos analisados refere-se ao total de requerimentos

formulados durante a legislatura 1999/2002. Todos eles já foram encaminhados para

arquivamento pela Gerência de Documentação e Informação da Assembléia.

A análise preliminar dos processos permitiu estabelecer uma comparação entre todos

os pareceres sobre requerimentos de autoria da CDH e de outros autores, como

mostram as Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1

Requerimentos numerados de solicitação de informações a autoridades públicas sem
distinção de autoria, na legislatura 1999/2002

Sessões

Legislativas

Total de

Requerimentos

Parecer pela

Aprovação

% Parecer pela

Rejeição

%

1999 136 114 84 25 18

2000  74  63 85  15 20

2001 128  84 66 39 30

2002  74  48 64 24 32

Total 412 309 75 103 25

Fonte:  Gerência-Geral de Documentação e Informação – GDI
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Tabela 2

Requerimentos numerados de solicitação de informações a autoridades públicas
de autoria da Comissão de Direitos Humanos, legislatura 1999/2002

0

Sessões

Legislativas

Total de
Requerimentos

Parecer pela
aprovação

% Parecer pela
rejeição

%

1999 30 13 14 26 86

2000 16 5 31 11 69

2001 57 13 23 44 77

2002 36 9 25 27 75

Total 139 31 22 108 78

Fonte: Gerência-Geral de Documentação e Informação – GDI Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

    Gerais
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Os dados das duas tabelas permitem constatar que os requerimentos da

Comissão de Direitos Humanos receberam na legislatura em estudo um percentual de

rejeição maior se comparados com os de autoria indiferenciada. Na Tabela 2 vê-se que,

no ano de 1999, o percentual de pareceres pela rejeição de requerimentos da CDH

apresentou o maior índice (86%); nos restantes três anos os percentuais foram de 69%,

77% e 75%.

Situação inversa ocorreu com o conjunto dos requerimentos (Tabela 1), em que

os percentuais de pareceres pela aprovação atingiram 84%, 85%, 66% e 64%.

Portanto, o percentual médio de rejeição pela Mesa 5 dos requerimentos de

informação da Comissão de Direitos Humanos (78%) está muito próximo do percentual

de aprovação das proposições de mesma natureza de outros autores (74%).

Tabela 3

Perfil das demandas encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos –
legislatura 1999/2002

Natureza da demanda Nº
Casos Natureza da demanda Nº

Casos

Pessoas ameaçadas pelo tráfico de
drogas

5 Estupro (polícia acionada sem
providências)

1

Acusação “injusta” de prática de delitos 12 Extorsão por parte de agente
policial

15

Violência e agressão física por parte
de agente policial militar

15

Ameaça de morte por parte de
agente policial militar

Discriminação racial por agente
policial militar

13

9

                                                
5 Para simplificar a apresentação, doravante adotaremos os termos rejeição e aprovação para designar a
opinião exarada no parecer, pois como foi dito, a aprovação ou rejeição de matéria, ressalvados os
casos previstos no Regimento Interno, é prerrogativa do Plenário, sendo o parecer apenas peça
opinativa.
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(cont.)

Natureza da demanda Nº
Casos

Natureza da demanda Nº
Casos

Ausência de segurança para trabalhar 2 Violência e agressão física de
agente policial civil

22

Cobrança às autoridades sobre combate
à violência e insegurança públicas

5 Confissão de delito sobre tortura 6

Solicitação de transferência de presos 6 Solicitação de progressão regime
cumprimento de pena

3

Solicitação pagamento indenização
anistia preso político

3 Demissão serviço público sem
direito legítima defesa

6

Negligência/maus tratos em cadeias e
penitenciárias

19 Tortura 13

Pedido indenização morte menor no
exterior

1 Violência por agente público não
policial

6

Fraude expedição carteiras habilitação
DETRAN

1 Invasão de propriedade por vizinho 1

Doação de recém- nascido por hospital
sem conhecimento dos genitores

1 Demanda por procedimentos no
âmbito do judiciário

11

Encaminhamento de representação
contra titular do Executivo

1 Morosidade inquérito policial 8

Negligência médica 1 Roubo de criança 1

Pessoa desaparecida 1 Reivindicação por trabalho, justiça,
casa e comida

2

Pedido garantia de emprego 1 Policiais protegidos para não
serem investigados sobre delitos
cometidos

10

Regalias de presos em
penitenciárias/cadeias

6 Justiça para crime de assassinato 1

Fraude em concurso público 1 Denúncia contra difamação por
veículo de imprensa

1

(cont.)
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(cont.)

Interdição de rádio adaptada para
deficiente físico

1 Criança com ferimentos sob
guarda Conselho Tutelar é
escondida do pai

1

Pedido reintegração em corporação
militar

4 Pedido de proteção e escolta
policial

8

TOTAL GERAL 224 casos

Fonte: Gerência-Geral de Consultoria Temática – Consultoria de Direitos Humanos e Segurança Pública
– Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Passaremos agora à análise de alguns pareceres, buscando explicar as razões

que levaram a Mesa a aprovar ou rejeitar requerimentos de pedido de informação.

Caso 1 – Requerimento n.º 2.608/01, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, que solicita que sejam prestadas informações sobre o exercício do cargo em

comissão por ex-delegado de Polícia em penitenciária, o qual se encontra aposentado

por invalidez desde 8/11/97, conforme publicado no “Minas Gerais”.

O autor da proposição considera o ato “uma violação expressa aos princípios

constitucionais que regem a administração pública, mormente ao da moralidade”, pois o

servidor público “considerado incapaz para o exercício da função de delegado, também

o será para a de diretor de presídio” (...).

O requerimento foi rejeitado. Entre os argumentos expostos no parecer, destaca-

se o que afirma que:

à luz do direito, o ato de nomeação do Diretor da Penitenciária (...) está dentro
da legalidade, amparado constitucionalmente e dentro dos princípios de
moralidade que regem a administração pública. Não vemos o porquê de
solicitarmos ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
informações sobre o exercício do cargo em comissão citado (...).
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Pode-se observar que o argumento utilizado neste caso é o argumento técnico-

jurídico, fundamentado na interpretação de dispositivos legais.

Caso 2 - Requerimento n.º 747/99, de autoria do Deputado Miguel Martini, que

requer sejam solicitadas à Diretora do Conselho Estadual da Mulher, Sra. Maria Isabel

Ramos de Siqueira, informações precisas a respeito das duas clínicas abortivas

localizadas no bairro Santo Agostinho, incluindo os nomes e respectivos endereços,

conforme denunciado por aquela Diretora, em reunião conjunta das Comissões de

Saúde e de Direitos Humanos.

A Mesa aprovou o requerimento com base nos seguintes argumentos:

Trata a matéria de fatos relatados em reunião conjunta das Comissões de
Saúde e de Direitos Humanos, em 23/9/99, pela Sra. Maria Isabel Ramos de
Siqueira, Diretora do Conselho Estadual da Mulher, que, nessa oportunidade,
declarou a existência de duas clínicas clandestinas de aborto no Bairro Santo
Agostinho.
Acreditamos que, embora seja de extrema importância o assunto, será mais
conveniente esta Casa dar-lhe o tratamento previsto pela lei processual penal,
do que meramente tomar conhecimento dos fatos sem a devida competência
para fazer cessar o fato criminoso.
É mister, então, que a solicitação ora proposta se revista de outro sentido, ou
seja, o de “noticia criminis” dirigida ao Ministério Público, que, por seu dever de
ofício, deverá fazer a requisição de abertura de inquérito policial à autoridade
competente, para que possa formar sua convicção e promover a ação penal
pública com o oferecimento da denúncia ao Poder Judiciário.

Como decorrência desse entendimento, a Mesa ofereceu um substitutivo ao

requerimento 6, cujo teor transcrevemos a seguir:

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. seja
enviado ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Estado informando-lhe que,

                                                
6 O substitutivo é uma proposição que visa adequar o teor da proposta original à técnica legislativa, às
normas legais e/ou constitucionais ou à conveniência política, avaliada esta última pelo deputado que o
apresenta. O substitutivo pode ser apresentado pelo relator da matéria quando da emissão do parecer,
ou, quando da discussão da proposição em Plenário, por deputado que não pertença à comissão que
analisa o mérito
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por meio de audiência pública ocorrida nesta Casa, em 23/9/99, tomou-se
conhecimento da existência de duas clínicas clandestinas de aborto situadas no
Bairro Santo Agostinho. Requer, ainda, sejam tomadas as medidas cabíveis
para a apuração dos fatos e punição dos culpados.

Os casos apresentados nos dão uma visão geral da forma como acontece a

discussão que leva à aprovação ou rejeição de requerimentos de encaminhamento de

pedido de informação.

Passaremos agora à análise, especificamente, dos processos da Comissão de

Direitos Humanos, buscando compreender por que ocorre um percentual tão alto (78%)

de rejeição dos requerimentos de sua autoria.

Os requerimentos analisados, que geram os pareceres, como mencionamos no

Capítulo I, são oriundos das demandas das pessoas à Comissão de Direitos Humanos.

Na legislatura em estudo, essas demandas somaram 853 registros.7 Destes,

apresentamos 224 casos para ilustrarmos a natureza das demandas, conforme consta

da Tabela 3.

Para a análise dos dados, selecionamos 50% dos requerimentos apresentados

em cada sessão legislativa e os organizamos em ordem numérica de apresentação à

Mesa para receber parecer. Isso resultou num total de 66 processos, sendo 15 de 1999;

8 de 2000; 28 de 2001 e 18 de 2002.

A Tabela 3  mostra que as demandas dos representados aos seus

representantes vinculam-se direta ou indiretamente ao assunto “sistema de justiça

criminal”. Em apenas dois casos a demanda se referia a “pedido de garantia de

emprego”, e “reivindicação por trabalho, justiça, casa e comida”.

                                                
7 Nem todas as demandas se transformam em requerimentos da Comissão que solicitam informação. Na
legislatura em foco, como mostra a Tabela 2 registraram-se 139 requerimentos.
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Retornaremos agora à análise dos argumentos que fundamentaram a rejeição

dos requerimentos da Comissão de Direitos Humanos.

Caso 3 – Requerimento n.º 2.795/01, que solicita ao Comandante-Geral da

PMMG que preste informações à Comissão sobre as providências que estão sendo

adotadas em relação à apuração de denúncia de crime de tortura envolvendo policiais

militares na cidade de Itabira, conforme notícia veiculada em jornal de circulação na

região.

O parecer da Mesa tem a seguinte fundamentação:

Examinando a documentação anexada ao processo, que se resume às páginas
do jornal “Espinhaço”, editado na cidade de Itabira, vimos que ele traz notícias
de vários incidentes envolvendo a população local e policiais militares.
Conforme o noticiado, policiais militares da cidade teriam agredido fisicamente
garimpeiros e um comerciante, sendo que, em ambos os casos, as vítimas
fizeram representação aos órgãos competentes, as quais culminaram em
inquéritos para a apuração das infrações penais e de sua autoria.
Assim sendo, em relação às providências tomadas pelo Comando, o próprio
veículo de informação noticiou que da “noticia criminis” resultou inquérito para
apuração dos fatos. Sendo o procedimento sigiloso, por força do art. 20 do
Código de Processo Penal e não comportar o contraditório, não vemos razão
em inquirir o Comando da Polícia sobre os fatos anunciados, mesmo porque
não cabe ao Legislativo inquirir sobre andamento de inquéritos, ou mesmo
questionar seu conteúdo, pois não é da sua competência atuar como
procurador dos cidadãos. Isso é de competência dos advogados das vítimas.
Entendemos que o pedido de informações exorbita da competência deste
Poder, pois o seu papel constitucional de agente fiscalizador concerne à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado.
Por tais razões, consideramos inconveniente o envio do pedido de informação
proposto no requerimento.

Caso 4 - o Requerimento nº 3.325/02, de autoria da Deputada Elbe Brandão, que

requer sejam encaminhados ofícios a várias autoridades (delegado de polícia e

promotores), solicitando informações sobre providências que estão sendo tomadas para

apurar agressão física sofrida por pessoa.
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A fundamentação da Mesa para rejeitar o requerimento apresenta o seguinte

argumento:

... consultando a documentação anexada no processo, constatamos que a
vítima prestou depoimento na Delegacia (....), quando do registro de sua
representação e,  na oportunidade,  foi-lhe pedido o exame de corpo de delito
(... )

e conclui:

O processo aqui citado está determinado em lei, na qual existe a previsão do
controle dessas ações no âmbito do Poder Judiciário, no do Ministério Público e
no da Polícia Civil, sem que a Assembléia Legislativa precise imiscuir-se nesses
assuntos. (...)
Isto posto, não consideramos oportuno o envio da proposição (sic), pois
exorbita das atribuições constitucionais deste Poder.

Caso 5 - Requerimento n.º 2351/01, de autoria da Comissão de Direitos

Humanos, que solicita à autoridade competente informações sobre “violências e

humilhações” sofridas por detentos em cadeia pública.

Assim se manifestou a Mesa:

O pedido de informação solicitado está direcionado, conforme documento
apenso à proposição sob comento, ao Juiz da 1ª e 2ª Vara Criminal e ao
Promotor de Justiça de Ouro Preto (...) Com relação à inquisição ao membro do
Ministério Público sobre a atitude tomada em relação ao fato, temos a ponderar
que, apesar de ser o guardião das leis e do interesse geral, ele é independente
no exercício de suas funções, não ficando sujeito às ordens ou à inquisição de
quem quer que seja, somente devendo prestar contas de seus atos à
Constituição e às leis. Nem seus superiores hierárquicos podem ditar-lhes
ordens no sentido de agir desta ou daquela maneira, ou mesmo, se agiu ou
não. Não dependendo dos outros Poderes do Estado, não podem e não devem
os seus membros receber instruções ou ser inquiridos sobre atos de sua
competência.
Assim sendo, entendemos que não cabe o encaminhamento de pedido de
informações a membro do Ministério Público.
Quanto ao pedido de informações ao Juiz de Direito já mencionado, parece-nos
também inconveniente, pois ao juiz não é dada a prerrogativa de agir de ofício.
Ele só age quando provocado, ou por membro do Ministério Público ou por
qualquer cidadão. Não tendo sido acionado o Poder Judiciário para o fato em
questão, o Juiz deve permanecer inerte, como se nada soubesse.
Por tais razões, entendemos que a matéria inserta na proposição sob comento
não deve prosperar nesta Casa, pois trata de matéria que refoge e exorbita do
seu papel de controle e fiscalização.
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Pode-se observar que os três casos citados se referem a “assuntos do sistema

de justiça criminal”. Nessa categoria, consideramos todos os assuntos que se

relacionam com o tratamento institucional da criminalidade e da violência, desde as

políticas públicas de segurança, até o tratamento do ato delituoso que passa pela

apuração do crime por meio de inquérito policial, a apresentação da denúncia ao

Ministério Público e, se acatada a denúncia por este, a instauração do devido processo

legal, a condenação e a execução da pena, envolvendo a ação de diversas instituições

e agentes públicos.

São requerimentos que remetem o Legislativo ao questionamento das ações dos

agentes públicos envolvidos, entre outros delitos, com crimes de tortura, corrupção,

fraudes e extorsão.

A questão dos direitos humanos mobiliza as democracias modernas de todo o mundo e

tem sido alvo de diversas resoluções da Organização das Nações Unidas. Não poderia,

portanto, ser de forma tão elementar ignorada pela Assembléia.

Observando as competências da Comissão de Direitos Humanos, citadas no

Capítulo I, não se pode usar como argumento o fato de não ser de sua competência

solicitar informações sobre agressões físicas e prática de tortura envolvendo agentes

policiais e cidadãos comuns. A que outra Comissão incumbiria o tratamento desse tipo

de questão?

O dispositivo regimental é inequívoco quando determina que à CDH compete,

entre outras atribuições, a defesa dos direitos individuais e coletivos e a promoção e

divulgação dos direitos humanos. O crime de tortura é uma das violações mais bárbaras

a um direito fundamental da pessoa humana, que é o direito à vida e à integridade



36

física. Não há lógica em afirmar que não compete à Comissão de Direitos Humanos

defender direitos fundamentais.

Esses argumentos revelam um profundo desconhecimento da dinâmica de

funcionamento da Comissão de Direitos Humanos que, como já mencionamos no

Capítulo I, conta com a presença constante de juízes de execução criminal, de

membros do Ministério Público, todos dispostos a com ela colaborar para minimizar

problemas tão graves que demandam uma resposta aos representados. Se não é

possível dar-lhes uma solução efetiva, ao menos lhes é dada visibilidade midiática,

diante da qual o poder dominante costuma curvar-se, tendo em vista que omissões e

escândalos não são fatores que somam em reeleições.

Para não falar da orientação ideológica estritamente positivista que marca o

argumento jurídico de tais pareceres, é lamentável que a Mesa da Assembléia, ao tratar

de assuntos relativos aos direitos humanos, sobretudo no que se refere à fiscalização

de atos que contra eles atentem, cometa o deslize elementar de dizer que a

prerrogativa fiscalizatória da Assembléia se resume à fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado!

Percebe-se na análise dos pareceres uma tentativa de banalizar os fatos,

principalmente no que se refere à violência que atenta contra a integridade física das

pessoas.

O mecanismo subjacente aos argumentos, nos pareceres analisados, é uma

tentativa de arranjo jurídico para justificar a rejeição, o que revela um profundo descaso

institucional com as temáticas da CDH, como se nota nos argumentos do Caso 3, já

mencionado: o parecer inverte claramente o foco do pedido da informação solicitada. A

Comissão quer informações sobre as providências tomadas, e a autoridade destinatária
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certamente responderia se foi instalado o inquérito e em que fase se encontra tal

procedimento. O parecer, no entanto, usando uma matéria jornalística, conclui que o

inquérito já foi instaurado e que este é sigiloso, nos termos do Código de Processo

Penal.

Cabe registrar, a propósito das informações solicitadas por meio dos

requerimentos da CDH, que durante a análise dos processos foi possível constatar

inúmeras respostas dos órgãos públicos e respectivas autoridades, indicando que há

uma disposição destes em fornecer as informações à Assembléia, inclusive, com

celeridade.

À Mesa da Assembléia não interessa a utilização do mecanismo político

fiscalizatório subjacente ao pedido de informação. Ainda que não se tenha o resultado

esperado pelas pessoas envolvidas, cuja demandas originaram os requerimentos, só o

fato de os agentes públicos saberem que a Comissão de Direitos Humanos, por meio

dos agentes políticos que a compõem, está interessada no assunto e vai acompanhar a

apuração dos fatos é um fator a mais que obriga os responsáveis a terem mais cautela

e não serem omissos em suas ações.

Ainda, se o parlamentar eleito, no exercício da representação, não pode

legitimamente inquirir uma autoridade pública sobre o assunto mencionado, cabendo

esse papel a um advogado, qual o objetivo da representação exercida pelos

parlamentares que compõem a CDH, se a eles, como determina o Regimento, compete

defender os direitos individuais e coletivos?

Mais uma demonstração de que o Legislativo não quer “imiscuir-se” em assuntos

dessa natureza é dada no caso a seguir.
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Caso 6 - Requerimento nº 3.274/02, que solicita informação sobre a fase em que

se encontra o inquérito policial que apura determinado crime.

O argumento conclusivo para rejeitar o pedido é o de que “temos a convicção de

que a informação solicitada exorbita da prerrogativa conferida a este Poder, que é o de

fiscalizar e controlar os atos do Executivo”.

Ora, de duas, uma: ou a polícia civil de nosso Estado, a quem compete instaurar

e concluir o inquérito policial, é um poder autônomo e independente, incólume a

qualquer questionamento, inclusive do Legislativo, ou faz parte da estrutura do Poder

Executivo.

Sabemos que o inquérito policial, pelas determinações do Código de Processo

Penal, tem prazos preclusivos que, não raro, são descumpridos pela autoridade policial.

O que muitos cidadãos demandam da CDH é que as apurações sejam mais céleres,

para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia ao juízo e se estabeleça o

devido processo legal, ao fim do qual se espera sejam devidamente punidos os

responsáveis pelos delitos e prevaleça a justiça como fundamento do Direito.

No entanto, ao “retirar” a polícia da estrutura do Executivo, já que “ao Legislativo

não compete fiscalizar as ações de competência da polícia”, o parecer deixa entrever

uma disposição da Mesa da Assembléia em se recusar, por princípio, a tratar de

assuntos da esfera do “sistema de justiça criminal”.

A essas questões se sobrepõe uma outra: o recurso aos binômios

conveniência/inconveniência – oportunidade/inoportunidade. Tal recurso nos leva a

indagar por que e para quem esses pedidos são convenientes ou não, oportunos ou

não. E ainda há o fato de que o argumento jurídico usado pela Mesa parece não ser

suficiente para convencer o Plenário da necessidade da rejeição do requerimento de
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informação, uma vez que a Mesa não costuma submetê-lo à apreciação do conjunto

dos deputados, que poderiam, por maioria de votos, decidir por sua rejeição ou

aprovação, independentemente da opinião expressa no corpo do parecer.

A análise dos pareceres da Mesa mostra que se criou uma espécie de outro

poder no Estado, além do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Os argumentos para

rejeitar os pedidos da CDH parecem indicar a existência de um quarto poder, o “Poder

da Polícia”, com o qual a Mesa Diretora da Assembléia não quer se envolver,

concorrendo, dessa forma, para que as omissões e as irregularidades no âmbito

daquele suposto “Poder” não sejam fiscalizadas.

Esse quadro geral, que mostra como o Legislativo vem tratando essas questões,

não pode deixar os estudiosos da política, em especial da política de segurança

pública, em situação confortável, quando a violência e criminalidade configuram-se em

imensos desafios para os governantes.

Como anteriormente mencionamos, é importante frisar que todos os 108

requerimentos rejeitados se referem ao “sistema de justiça criminal”, seja em nível

investigativo, competência da polícia judiciária, seja em nível do oferecimento da

denúncia pelo Ministério Público no exercício de funções essenciais à justiça, seja em

nível da prestação jurisdicional no âmbito da magistratura, seja, ainda, sobre

investigações de omissão ou abuso de autoridade por parte de agentes públicos

policiais. 

A presença da variável que categorizamos por “assunto do sistema de justiça

criminal” espelha um problema crucial enfrentado por todas as pessoas. É de

responsabilidade do Executivo oferecer soluções para o complexo problema da
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segurança pública, para o qual o governo não tem dado uma resposta minimamente

satisfatória à população.

A criação da Comissão de Segurança Pública, ao final de 2002, mostra

claramente como o Legislativo se recusa a “imiscuir-se” em assuntos da mesma

natureza daqueles demandados pelas pessoas à CDH.

A criação da referida Comissão requereu muita discussão e mostrou-se desde o

início, principalmente do ponto de vista político, muito polêmica. Vários foram os

segmentos políticos que se empenharam em sua criação, notadamente os deputados

cujas bases de representação se reportavam às corporações policiais. Inúmeros,

também, foram aqueles que se opuseram à sua criação, por entenderem, entre outros

aspectos, que suas funções seriam concorrentes e, sobretudo, significariam uma

duplicidade de ações com a Comissão de Direitos Humanos. Foram feitos vários

estudos e discussões técnicas, merecendo destaque as interlocuções que envolveram

todos os componentes do sistema de justiça criminal, por meio de exaustivas

discussões com o Poder Judiciário: juízes de execução criminal, desembargadores;

membros do Ministério Público; Secretaria de Segurança Pública; Secretaria de Estado

de Justiça e Direitos Humanos; Comando-geral da Polícia Militar; Conselho de Política

Criminal; Corpo de Bombeiros Militar; Sindicato dos Servidores de Estado de Justiça e

Direitos Humanos; Associação dos Oficiais da Polícia Militar; Sindicato dos Delegados

de Polícia; Associação de Agentes Penitenciários e Defensoria Pública do Estado.

O diagnóstico apresentado após as entrevistas e reuniões com os citados atores

revelou-se desanimador quanto à falta de coordenação, controle e acompanhamento

das ações, o que está refletido nas denúncias da população à CDH quanto à atuação
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dos agentes públicos, notadamente quanto à morosidade de suas ações quando

envolvem as vidas das pessoas.

Os dados revelaram, por meio da opinião de todos os entrevistados,

sobreposições ou contradição de tarefas, ausência de um planejamento, coordenação e

avaliação das atividades do sistema de justiça criminal:

a) no Poder Executivo percebe-se que a Polícia Civil e a então Secretaria de

Justiça e Direitos Humanos, apesar da cooperação em situações pontuais e de

iniciativas isoladas, não interagiam no desempenho das atividades, havendo

mesmo situações em que uma forma não aceitável de competição aparece como

elemento preponderante. Isso geraria desconfiança entre agentes e reforçaria

um senso perverso de corporativismo, desvirtuando as funções precípuas das

agências;

b) entre os Poderes Executivo e Judiciário e o Ministério Público: nesse caso, a

ausência de atividades coordenadas ultrapassa os limites de um mesmo poder.

As estruturas de cada um deles muitas vezes não acompanham as dos demais,

havendo ainda forte presença de críticas a rotinas e procedimentos.

c) entre entidades federadas: o descompasso entre as propostas da União, dos

Estados e dos Municípios é flagrante. Da mesma forma, não há atuação conjunta

planejada entre Estados e Municípios. É exemplar, nesse contexto, a questão da

execução da pena: enquanto o Judiciário e o Executivo estaduais pregam a

municipalização dessa atividade, alguns municípios produzem os mais diversos

obstáculos para impedir que isso aconteça em seu território 8.

                                                
8 Fonte: Relatório Técnico da Consultoria da Assembléia sobre a interface entre as agências de

segurança pública no Estado de Minas Gerais - 2002.
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É interessante registrar, no entanto, que em 3/7/2003 foi publicado no “Minas

Gerais” um requerimento, de autoria conjunta das Comissões de Direitos Humanos e

Segurança Pública, em que se requer ao presidente da Assembléia seja dedicada uma

semana do mês de agosto daquele ano à apreciação de todas as proposições em

tramitação na Assembléia sobre assuntos relacionados à segurança pública, como uma

forma de pressionar o presidente da Assembléia a tomar uma posição em relação às

proposições afetas ao tema.

Essa proposição de autoria conjunta, por si só, evidencia o quanto a Mesa da

Assembléia evita dar tratamento isonômico a todas as temáticas demandadas pelas

comissões legislativas, respaldando nossa premissa anterior de que o “Poder de

Polícia” seria uma espécie de 4º poder autônomo do Estado, ao qual a instituição

legislativa se curva. Tornam-se comuns as reclamações dos deputados que compõem a

Comissão de Segurança Pública sobre o destino dado a seus pedidos de informações a

autoridades públicas.

Entretanto, quando a Comissão de Segurança Pública é instalada e a

competência sobre assuntos de Segurança Pública é transferida para ela, o quadro

apenas piora. As proposições que contêm pedidos de informação a autoridades

públicas desaparecem, não se sabe a posição de tramitação, ninguém sabe onde

estão. Há ainda um agravante: as proposições não foram nem rejeitadas, elas

simplesmente não são localizáveis. Em uma expressão muito cara aos labirintos

burocráticos: foram para a gaveta.

O Requerimento nº 1.118/03 foi selecionado para análise com o propósito de se

evidenciar como a fiscalização das ações do Executivo pelo Legislativo para a Mesa da

Assembléia é uma ação de somenos interesse.
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Trata-se de proposição gerada a partir de denúncia na qual a viúva da vítima (um

ex-policial militar), não tendo notícia do inquérito aberto para apurar a morte de seu

marido, há três anos da ocorrência do crime, recorre à CDH.

Sabe-se que compete à Delegacia de Crimes Contra a Vida, popularmente

conhecida como “delegacia de homicídios”, a atribuição de instaurar inquérito, que,

após concluído deve ser encaminhado ao Ministério Público. Este, caso aceite os fatos

apontados no inquérito, deve oferecer a denúncia, que culminará em abertura do

processo legal para apuração dos responsáveis. O pedido recebeu parecer favorável da

Mesa:

(...) No ano de 2001, precisamente no dia 18 de abril, esteve presente à reunião
ordinária da Comissão de Direitos Humanos, a Sra. Eloiza Euzébio, viúva do ex-
agente público militar Cabo Luís Carlos Cotta, barbaramente exterminado por
10 tiros de pistola semi-automática, calibres 380 e 9mm, quando chegava em
veículo oficial da Prefeitura de Betim para prestar segurança ao então Prefeito
Jésus Lima.
À época, a viúva do referido militar dirigiu-se à comissão para formular um
veemente apelo para que as investigações, a cargo da Delegacia de Homicídios
de Belo Horizonte, fossem mais céleres. Sua demanda foi devidamente
encaminhada à Ouvidoria de Polícia do Estado.
Três anos depois, não se tem notícia alguma sobre o andamento do inquérito
que deveria apontar os responsáveis e puni-los pelo delito que vitimou um
agente policial no exercício da profissão, deixando uma família desolada e
menores impúberes sem pai. De igual modo, continuam sem solução a
apuração sobre as mortes dos tenentes Márcio dos Santos e Onofre Xavier
Dias. (...) O pedido não configura nenhuma invasão ao domínio de competência
de outros poderes constituídos, que, julgamos, saberão perfeitamente discernir
com fulcro no ordenamento jurídico aquelas informações que devem ser
preservadas de divulgação.
Poder-se-ia alegar que o inquérito é um procedimento sigiloso e que não
competiria ao Legislativo nele interferir. No entanto, e isto fica bem claro no
registro da fala da viúva do Cabo Cotta, o que se pede é o direito à informação
sobre as razões da demora nas investigações(...).
Desta forma, entendemos que a solicitação deve prosperar, pois é competência
do Legislativo, nos termos do art. 73, inciso III, fiscalizar o cumprimento do
direito consubstanciado no § 2º do referido artigo: “É direito da sociedade
manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão,
imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de
que tenham resultado ou possam resultar:
I – ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais
interesses legítimos, coletivos ou difusos;
II – prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente;(...).
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Esse processo, porém, “desapareceu” nos labirintos burocráticos da Assembléia

e, quase um ano após sua elaboração, consta na página da Assembléia na Internet

(almg.gov.br) que continua aguardando designação de relator desde 16/12/2003.

Esse é um caso emblemático da forma como atua a Mesa em assuntos dessa

natureza. A não-designação prévia de relator, como já foi dito, cria a situação em que o

consultor técnico emite seu juízo sem que tenha havido orientação política. A

designação de relator “a posteriori” é o procedimento adotado e, caso o parecer do

consultor seja negativo, a tramitação da proposição é interrompida, pois o Plenário

raramente decide sobre matéria desta natureza.

Essa linha de ação impede que os parlamentares que assim o desejarem

fiscalizem as ações do Poder Executivo. Nesse sentido é muito claro o que expressa o

parecer da Mesa sobre o Requerimento nº 2.352/01.

Trata-se de um pedido de informação do então Presidente da Comissão de

Direitos Humanos, Deputado Edson Rezende, em 21 de junho de 2001, que solicita o

encaminhamento de ofício ao Secretário de Estado de Segurança Pública, pedindo

informações sobre denúncia de famílias acampadas na Fazenda Tangará, município de

Uberlândia, de que a Delegacia de Furtos e Roubos daquela região funciona

irregularmente em local cedido pelo Sindicato Rural da Região, que a supre com

estrutura material, humana e financeira.

O parecer, com uma extensa fundamentação em dispositivos legais, termina por

concluir que:

Dessa forma, se é competência do Ministério Público exercer o papel
fiscalizador da Polícia Judiciária e pugnar para que esta o exerça sem favorecer
este ou qualquer grupo, não vislumbramos possibilidades deste Poder, partindo
de uma suspeita sem as devidas provas, inquirir o Secretário de Estado, pois
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estaríamos indo de encontro não somente ao Poder Executivo, como também
ao Ministério Público, suspeitando que está deixando de exercer o seu papel
fiscalizador.

Fica, portanto, evidente que houve um “cuidado” em não importunar o Executivo,

pois se uma ação fiscalizatória, como é da sua própria lógica, não pode ir de encontro

ao agente fiscalizado, ela não pode ser exercida. 

Entretanto, o que causa surpresa é o fato de o parecer ter sido elaborado nos

termos em que foi pelo corpo técnico da Assembléia, expressando uma posição política

de irrestrito “adesismo”  ao Palácio da Liberdade.

Cabe lembrar que, ao emitir pareceres, a Mesa da Assembléia funciona como

uma comissão. Funcionando como uma comissão para as proposições a ela

destinadas, seu presidente deveria designar um deputado relator para as matérias

destinadas ao seu exame, conforme prevê a alínea “c” do inciso I do art. 131 do

Regimento Interno. Ainda, nos termos do art. 134, inciso II, o relator, se designado, tem

prazo de 10 dias para emitir seu parecer.

A primeira indiferença da Mesa ocorre quando ela deixa de designar um relator.

Se não existe relator, não existe prazo para apreciar o requerimento, o que se constitui

na primeira manifestação de desinteresse em enviar o pedido de informação à

autoridade.

Portanto, o autor do requerimento não tem como alegar que a Comissão “Mesa”

perdeu prazo para emitir seu parecer nem solicitar que ele seja enviado à instância

imediatamente seguinte, que seria o Plenário, para ser examinado. É o que ocorre com

as outras proposições, se os relatores perderem o prazo para emitir sua opinião.
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 É importante ressaltar que nesta dissertação expusemos, a título ilustrativo,

apenas seis casos, dos 66 analisados. É claro que a exposição de todos eles serviria

menos ao intuito de esclarecer que ao de cansar o leitor.

A segunda manifestação de negligência da Mesa ocorre quando ela não se

preocupa em incluir esses requerimentos na pauta de votação do Plenário, a menos

que haja interesses muito específicos e que se façam prevalecer.

Se o conteúdo do parecer é pela aprovação, ao invés de ser submetido ao

Plenário, que poderia decidir em contrário, ele é enviado ao setor de redação oficial,

onde, transformado em ofício, é encaminhado à autoridade destinatária.

Quando o parecer é pela rejeição, após acumular-se em pilhas de processos, e

encerrada a legislatura, arquivam-se o requerimento e o parecer.

Ora, o Regimento Interno é inequívoco quanto à determinação de que o Plenário

examine os requerimentos que se submeteram a parecer da Mesa:

Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação do Plenário
Art. 233. Será submetido a votação o requerimento escrito que solicitar:
I - ...
XII – informações às autoridades estaduais por intermédio da Mesa da 

Assembléia;

Essa infringência aos dispositivos regimentais por parte da Mesa faz com que a

proposição que contém o pedido de informação tenha sua localização e o

conhecimento da posição de sua tramitação prejudicados, pois, se não se sabe qual

deputado é o relator, se ao Plenário não é dado examiná-la, se ela não consta da

pauta, a tramitação a que foi submetida não pode ser publicamente acompanhada.
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Nem por isso, a instância diretora do Legislativo deixa de dar um despacho final

sobre a posição de tramitação da proposição, que, por sua vez, não corresponde ao

curso procedimental a que é submetida.

Quando a proposição “desaparece” nos labirintos legislativos, a posição dada a

ela é a de que se encontra “aguardando designação de relator em comissão”.

Como entender que uma designação de relator possa demorar um ano, como já

foi mencionado, se se trata de uma ação que ocorre, no máximo, em 5 minutos, a não

ser por absoluta indiferença e desinteresse por parte da Mesa?

Isso nos remete novamente a Weber, para quem o poder é a própria política,

conforme mencionamos no início desta dissertação.

A Mesa exerce um poder que exclui o interesse de parlamentares em fiscalizar

as ações do Executivo por meio do instrumento do pedido de informação. Portanto, sua

vontade é imposta, contra todos os outros membros que, legitimamente e de igual

modo aos que compõem a Mesa, foram levados à condição de representantes por meio

do sufrágio universal.
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2.2 Pareceres da Mesa sobre requerimentos da Comissão de Direitos Humanos na
Sessão Legislativa de 2003

No ano de 2003 os pareceres da Mesa sobre requerimentos da Comissão de

Direitos Humanos assumiram um perfil distinto dos pareceres sobre requerimentos de

mesma natureza (pedidos de informação) relativos aos quatro anos pesquisados

anteriormente. Embora nosso estudo tenha privilegiado a legislatura 1999/2002, essa

alteração não pode ser ignorada.

No ano de 2003, a Comissão apresentou 111 requerimentos numerados de

solicitações diversas a autoridades, dos quais 23 se referem a pedidos de informação.

Dividimos os 111 requerimentos em cinco categorias, como mostra a Tabela 4 abaixo.

TABELA 4

Requerimentos numerados de autoria da Comissão de Direitos Humanos, contendo
solicitações diversas a autoridades na sessão legislativa de 2003

Pedido

verificação de

denúncia

Formulação de

apelo a autoridade

Pedido de

informação

Encaminhamento de

denúncias

Outros

4 45 23 16 23

Fonte: Gerência-Geral de Documentação e Informação - GDI - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Uma alteração significativa que se pôde observar diz respeito à maneira de se

formular o requerimento. Houve 23 pedidos explícitos de informação, correspondentes
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a 20% do total dos requerimentos, mas 45 pedidos que, embora pudessem ter sido

formulados como pedidos de informação, usaram as expressões “formular apelo com

vistas...” à apuração ou averiguação de determinadas denúncias e/ou supostos delitos.

Em virtude dessa filigrana lingüística, 40% dos pedidos da Comissão não foram

submetidos à apreciação da Mesa. 

Portanto, uma conclusão é a de que a Comissão de Direitos Humanos alterou a

maneira de formular os requerimentos, na tentativa de evitar que estes recebessem

parecer da Mesa e fossem rejeitados em grande escala.

Mas a constatação sobre a mudança da forma de elaboração dos requerimentos,

embora tenha evitado que parte deles fosse remetida à Mesa para apreciação, ainda

não explica a contradição dos achados de 1999/2000 em relação aos de 2003.

Analisando os 23 pareceres da Mesa sobre os requerimentos de informação da

CDH em 2003, verificamos que 74% receberam parecer pela aprovação, ou seja, um

resultado absolutamente oposto aos achados anteriores, quando houve uma rejeição

de 78% dos requerimentos de informação oriundos daquela comissão.

Portanto, o percentual de pareceres pela aprovação de requerimentos de

informação de mesma natureza, da CDH, em um ano (2003) é muito próximo do

percentual de rejeição de requerimentos em uma legislatura (1999 a 2002).

O Anexo I descreve os requerimentos da CDH que contêm pedido de informação

a autoridades em 2003, identificando o assunto, o parecer e o argumento para rejeitá-

los ou aprová-los.

Em suma, o que se depreende da análise dos argumentos para rejeição ou

aprovação é uma interpretação por vezes contraditória dos mesmos dispositivos legais:

ora a fiscalização sobre os atos do Poder Executivo é estritamente contábil,
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administrativa e financeira, ora abrange o respeito à dignidade humana afrontada por

agentes públicos, ora à CDH compete a defesa dos direitos individuais, ora só lhe é

facultada a prerrogativa de defesa de direitos coletivos,  ora a violência contra menores

e mulheres é assunto da esfera privada, ora é de responsabilidade do poder público

impedi-la, ora a definição da aplicação de recursos cabe ao poder discricionário do

Executivo, ora é assunto da competência fiscalizatória do Legislativo (conforme

demonstram os quadros comparativos nºs 1 e 2 anexados a esta dissertação).

A análise dos dados constantes do Anexo I mostra que 52% dos requerimentos

receberam emendas  com a intenção de promover adequações no texto da proposição.

A apresentação de emenda demonstra que “a Mesa” está de acordo com o

objetivo do requerimento, mas discorda da forma como está apresentado. No ano de

2003, mais da metade dos pareceres pela aprovação recebeu emenda. Quando se

considera que o percentual de aprovação foi de 74% e que mais da metade desses

requerimentos recebeu uma “ajuda” da Mesa para ser aprovado, podemos concluir que

houve uma significativa mudança na conduta entre os dois períodos analisados. Ora, já

foi dito que a Mesa, no caso, não emite de fato os pareceres, e sim a esfera técnica,

que o faz sem a orientação política daquela instância colegiada regimentalmente

imbuída dessa atribuição.

Na argumentação para a aprovação dos requerimentos de 2003, pode-se

observar que esta se fundamenta, da mesma forma, nos binômios da

legalidade/ilegalidade, oportunidade/inoportunidade,  utilizados para rejeitar 78% dos

requerimentos da legislatura anterior.
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3 O DIREITO E A POLÍTICA

3.1  Direito e Política no Contexto Analítico do Problema

Por que Direito e Política, no contexto analítico da pesquisa, se revelaram

categorias indissociáveis, dotadas de plasticidade.

A modernidade ocidental só reconhece o Direito de Estado, o monismo jurídico

estatal, como forma de direito válido (SANTOS, 2002).

Por conseqüência, as ações políticas, para que sejam amparadas por um mínimo

de segurança jurídica e sejam minimamente eficazes, só podem ancorar-se no Direito

de Estado e na ação regulatória que este exerce sobre a vida das pessoas. Daí a

indissociabilidade das categorias Direito e Política apontadas acima e a insuficiência do

questionamento sobre a efetividade do Direito sem se questionar a efetividade do

Estado, do qual ele é fruto (SANTOS, 2002).

A plasticidade, como a capacidade de amoldar-se a várias formas, parece-nos

mais adequada à Política do que ao Direito. No decorrer da pesquisa foram

evidenciados vários arranjos jurídicos em que o Direito serviu tanto para aprovar como

para rejeitar proposições , como tivemos oportunidade de mostrar. 

O grande universo de disposições legais faculta a quem elabora os pareceres

buscar argumentos tanto para rejeitar como para aprovar os pedidos de informação,

chegando-se mesmo à incoerência de rejeitar e aprovar proposições idênticas, como

vimos no Capítulo II. Frisamos que o problema não nos parece ser uma questão

quantitativa - o excesso de dispositivos - mas o uso, por vezes indiscriminado, que se
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pode fazer deles, ou seja: situações tanto politicamente oportunas como inconvenientes

encontram justificativas jurídicas, possibilitando que o Direito se subordine docilmente

às inclinações ocasionais de políticos e burocratas.

A pesquisa deixa evidente que a apreciação dos requerimentos de informação

pela Mesa privilegia os aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e que

essa instância, no caso dos requerimentos, analisa os mesmos aspectos a que se atém

a Comissão Permanente de Constituição e Justiça8, quando analisa as demais

proposições. Isso não significa que em momento algum a Mesa realize análise de outra

natureza, como o mérito, por exemplo.

Um parecer pode analisar o mérito de uma proposição sob vários prismas, como

o econômico ou sob o ângulo do interesse público. No caso dos processos analisados,

os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade predominavam.

Os achados da pesquisa nos remetem a uma breve reflexão sobre o papel do

Direito na tomada de decisões no Legislativo mineiro.

Obviamente, essa discussão não se pretende aprofundada, nem é o objeto de

nossa pesquisa, mas se torna importante para a compreensão dos elos que interligam a

Política e o Direito. 

Nos casos em estudo, ele é um instrumento privilegiado, por paradoxal que seja,

nas tomadas de decisão política que envolvem a circulação da informação entre os

parlamentares de modo individual e nas comissões, em especial na Comissão de

Direitos Humanos.

                                                
8 A Comissão Permanente de Constituição e Justiça analisa proposições legislativas sob os prismas de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, sem entrar no mérito das proposições.
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A transformação do Direito em disciplina científica se dá a partir da recepção do

Direito romano pelo movimento intelectualista europeu do século XII (pandectistas e

glosadores). Inicia-se, via racionalização dos fenômenos sociais, por meio do monismo

jurídico do Direito de Estado.

Não se trata de achar que se fosse outro o procedimento as demandas seriam

solucionadas pelo poder público. A complexidade da realidade social, sobretudo nas

situações evidenciadas pela pesquisa, não nos permitiria tamanha ingenuidade. Trata-

se de mostrar o modo como situações de difícil solução, como as relacionadas aos

direitos humanos e à segurança pública e, em especial, ao Sistema de Justiça Criminal,

são instrumentalmente tratadas pela esfera político-burocrática do Legislativo mineiro,

onde a técnica se investe de um grau de ação política ilegítimo ao emitir pareceres sem

a designação de um relator e o Direito se torna o instrumento racionalizador privilegiado

dessa ação.

A hegemonia científico-regulatória representada pelo Direito é utilizada pela

Mesa da Assembléia para enquadrar e ordenar realidades extremamente complexas,

expressas nos pedidos de informação, reduzindo-as às categorias de legalidade e

ilegalidade, o que a exime da responsabilidade política de examiná-las.

Em face das interações subjetivas desordenadas que chegam à Comissão de

Direitos Humanos e que estabelecem uma interface com o Poder Legislativo, os

pareceres da Mesa oferecem respostas formalmente finalísticas a indagações

destinadas a outras autoridades.

No caso do parecer pela rejeição, fecha-se o circuito da demanda, pois esta fica

circunscrita à esfera da ilegalidade, da inoportunidade ou da inconveniência.
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Como já abordamos no Capítulo 1 e se confirmou ao longo de nossas análises,

restou inquestionável o descaso de alguns órgãos públicos para com as pessoas que

demandam ações por parte do Legislativo, especialmente da Comissão de Direitos

Humanos. São pessoas privadas do acesso aos recursos mínimos necessários para a

defesa de seus direitos.

As pessoas que recorrem à CDH vão em busca da última esperança de solução

dos problemas que enfrentam com a máquina estatal, em busca de justiça por terem

sido torturadas, em busca de celeridade na conclusão de inquéritos policiais, de

respeito por parte de agentes públicos, principalmente daqueles incumbidos da função

policial. Vêm em busca do respeito aos seus direitos e garantias fundamentais

preconizados nos dispositivos legais.

Na modernidade, sob o domínio do tripé Comunidade, Estado, Mercado

(SANTOS, 2002), tendo sobre os dois primeiros a hegemonia deste último, ser cidadão

equivale a ter acesso a bens de consumo, a ter dinheiro.

As mazelas da diversidade social evidenciadas pela pesquisa, que escapam ao

conhecimento-regulação reducionista do Direito positivado, equivalem a uma desordem

de uma parcela da sociedade, sobre o qual o Direito dito científico reivindica a ordem:

uma forma jurídico-institucional usada pela elite9 do parlamento mineiro para expressar

sua posição frente à desigualdade e à pobreza das massas, que se traduz em

indiferença, viabilizada pela manipulação política do Direito.

                                                
9 A distinção entre o elitismo como categoria de status social e o elitismo como categoria política é feita

por Sartori (1994).
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Essa indiferença, como tratamento imputado às demandas dos representados

por ações da CDH evidencia o elitismo político que subjaz a sucessivas Mesas do

Legislativo.

É necessário deixar bem claro que essa indiferença apontada pela pesquisa se

circunscreve (além do corpo técnico que redigia os pareceres) às Mesas Diretoras que

dirigiram o parlamento nos biênios que compreenderam as legislaturas estudadas,

tendo em vista que os pareceres foram assinados por todos os seus membros,

significando que estes endossaram e assumiram a autoria da opinião técnico-jurídica

nos documentos.

A hegemonia de uma concepção positivista do Direito, que descura outras

formas de Direito que não as advindas da lei, aliada ao poder político

irresponsavelmente deixado à esfera técnica, é importante no contexto de nossa

pesquisa. Expliquemo-nos:

A sociedade feudal era marcada pelo pluralismo jurídico, por grande

fragmentação jurídica, econômica e político-social, o que significa que as pessoas

estavam sujeitas a múltiplos ordenamentos jurídicos decorrentes, principalmente, de

sua condição social. Isso dotava esse ordenamento de pouca aplicabilidade prático-

racional, como bem o diz Santos:

o fato de uma pessoa poder estar sujeita a diferentes ordenamentos jurídicos conforme a

situação ou a sua condição, bem como a ausência de regras explícitas de delimitação dos

diferentes direitos, tornavam o “sistema jurídico” complexo, pesado, caótico e arbitrário.

(SANTOS, 2000,  p.121).

O fato histórico, considerado como o verdadeiro renascimento pelo historiador

Fernand Braudel (1979, p.413, citado por SANTOS, 2002), foi a recepção do Direito
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romano pelo continente europeu. Esse teria sido um fenômeno decisivo para o

desenvolvimento subseqüente do Direito e o fator de maior relevância para a doutrina

jurídica do ocidente.

Ou seja, a pluralidade de ordenamentos jurídicos não permitia um

enquadramento uniforme de subjetividades, portanto, foi necessário racionalizar,

adotando-se um ordenamento jurídico universalizante, capaz de unificar múltiplas

manifestações identitárias. Em poucas palavras: foi preciso construir argumentos

redondos para realidades quadradas, ou vice-versa.

Diante de tamanha complexidade das demandas sociais à CDH, o Direito

reconhecido é o Direito de Estado, fazendo da Política e do Direito categorias

indissociáveis e, não raro, prevalecendo esta última, a menos que os chefes decidam

em contrário. Daí a indissociabilidade entre Política e Direito, quando a plasticidade do

Direito se evidencia em relação às decisões por ele mesmo impostas.

A partir da recepção do Código de Justiniano, o Corpus Júris Civilis, cria-se o

Direito erudito em contraposição ao pluralismo jurídico do regime feudal então

existente. Esse Direito erudito, cujos estudos se iniciaram na Universidade de Bolonha,

em fins do século XI, era uma disciplina acadêmica, tornada posteriormente poder

jurídico.

Essa aliança entre cientificismo e Direito pretende ser o domínio hegemônico de

racionalização dos processos sociais na modernidade. Se a pessoa exige do Estado o

respeito à dignidade da pessoa humana, princípio constitucional fundamental, o

“Direito” responde que solidariedade e dignidade são categorias psicológicas e, por

conseqüência, não se podem configurar em fatos concretos, avalorados, aos quais se

possam aplicar normas abstratas e impessoais definidas pelo Direito.
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Apesar da ineficácia dessas categorias no plano concreto, no que respeita ao

universo valorativo, a Constituição brasileira está delas repleta.

3.2 Considerações Finais

A racionalização e a burocratização das instituições na modernidade são uma

realidade inegável. Porém, a situação se agrava quando o Direito, como instrumento

privilegiado dessa racionalização, é utilizado para definir situações de conveniência e

oportunidade políticas, paradoxalmente determinadas por um corpo técnico.

As diretrizes jurídicas funcionam a um só tempo como “leis de ferro”, quando

enquadram na legalidade ou na ilegalidade as demandas das pessoas, mas também

servem para justificar situações politicamente oportunas ou inoportunas.

Portanto, a explicação para o alto percentual de rejeição (78%) dos

requerimentos da Comissão de Direitos Humanos na legislatura correspondente ao

período de 1999 a 2002 e a contradição entre o índice de aprovação dessa legislatura e

o índice de rejeição no ano de 2003  se encontra no  voluntarismo técnico, que reflete

exclusivamente a interpretação ora prevalecente entre os técnicos a respeito do

assunto, a sua perspectiva sobre a esfera temática dos direitos humanos, em conexão

com as variáveis “segurança pública” e “sistema de justiça criminal”.

Quando a prerrogativa política de relatoria é usurpada dos parlamentares e

transferida à esfera técnica em razão da negligência e indiferença da Mesa Diretora,

composta por representantes políticos dirigentes do Poder Legislativo, o técnico passa

a ter um grau de discricionariedade política correspondente  àquele que o representante
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detém. Neste contexto, se a técnica usurpa o espaço da política na função de relatoria,

esta é uma usurpação consentida, ainda que informalmente.

É preciso deixar claro que falamos do exercício de poder político discricionário

circunscrito ao universo de nossa pesquisa, que é distinto do poder discricionário

administrativo, inerente a determinadas funções públicas, que confere ao agente

público administrativo  liberdade de ação decorrente da função que exerce.

A institucionalização − no sentido de que uma sociedade política é formada por

instituições regidas por leis fundamentais,  especialmente relacionadas a coisa pública

−−−− consubstanciada na Constituição da República e demais normas infraconstitucionais

dela derivadas é um instrumento que minimiza o espaço de arbítrio dos governantes e

disciplina os jogos e articulações entre os agentes políticos.

No Legislativo Mineiro, porém,  como um dos poderes do Estado e exatamente

aquele que produz as regulamentações, no contexto de nosso problema e no período

pesquisado (1999/2003), a institucionalização como instrumento de contenção do

arbítrio parece operar apenas no plano teórico. Aqui, a política manipula o direito, seja

por indiferença ou por desinteresse. Assim, o que se verificou no período analisado foi

um comportamento político arbitrário, no qual o Poder infringiu o seu próprio regimento

e não fiscalizou o Executivo − de quem as Mesas são aliadas históricas − no

cumprimento de suas ações, principalmente aquelas que envolvem o direito das

pessoas que recorrem à Comissão de Direitos Humanos.

No nosso problema, o Direito serve, a um só tempo, como regra “impessoal” e

instrumento para atender a interesses de políticos e burocratas. Portanto, essa
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impessoalidade é relativa, o que prova que, apesar da institucionalização, ela não

garante que o arbítrio deixe de ser cometido.
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Anexo 1 – Requerimentos de autoria da Comissão de Direitos Humanos que
solicitam informações a autoridades no ano de 2003

Requerimento nº 2.120

Assunto: solicita nomes e patentes de policiais que atuaram em operação policial

efetuada em escola municipal

Parecer: pela aprovação, na forma de substitutivo que solicita ao Comando-Geral da

PM que informe sobre o andamento da apuração e instalação de procedimentos

disciplinares e/ou inquéritos policiais(...)

Argumento: fato configura afronta aos direitos humanos e ao Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Requerimento nº 256

Assunto: solicita informações sobre número de ossadas não identificadas sob a guarda

do Instituto Médico Legal (IML) e sobre a coleta de material e realização de exame de

DNA, com vistas a identificá-las.

Parecer: pela aprovação com a Emenda nº 1: “Substitua-se, no corpo do requerimento,

a expressão “Dr. Alan de Freitas Passos, Legista do IML” por “Diretor do Instituto

Médico Legal - IML”. A emenda visa imprimir impessoalidade ao destinatário, pois “ o

pedido de informações é sempre dirigido à autoridade pública, sendo desnecessário

que se faça constar no seu texto o nome do titular do cargo”.

Argumento: “No Estado democrático, os controles são instituídos para defender os

interesses da coletividade, principalmente quando diz(sic) respeito a um bem maior

como a vida(...). Claro está que o esclarecimento de quem (sic) pertence as ossadas

que se encontram sob a guarda do IML muito interessa aos administradores em geral

que se sentirão seguros se tiver (sic) certeza que há presteza dos órgãos da

administração em cuidar de seus interesses(...)”.
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Requerimento nº 318

Assunto: solicita informações sobre a apuração de denúncias pela Ouvidoria de Polícia

quanto à prática de tortura e abuso de autoridade por parte de delegado e demais

policiais lotados em delegacia e cadeia pública.

Parecer: pela aprovação com a Emenda nº 1: “Acrescentem-se no corpo do

requerimento, após o vocábulo “sobre”, os seguintes termos: “as ações resultantes

das.”

Argumento: “A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 102, V, “a”, do Regimento Interno, ou seja, a defesa dos direitos

individuais e coletivos, deve lançar mão desse instrumento de controle e fiscalização do

Poder Legislativo com a finalidade de assegurar que os diversos órgãos do Poder

Executivo paute(sic) suas condutas pelos princípios conformadores da administração e

pelos preceitos constitucionais que garantem ao cidadão a liberdade de ir e vir, a

expressão de suas idéias e a incolumidade física e moral(...). Não cabe à força policial,

essencial à manutenção da ordem, cometer atos extremados que possam ferir a

dignidade humana e a cidadania(...).”

Requerimento nº 553

Assunto: solicita aos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa

Social informações acerca da aplicação do disposto nos arts. 140 e 141 da Lei

Complementar nº 65, de 16/1/2003 (*).

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº1, visando dar o direcionamento

correto ao pedido e aprimorar o texto(...).

Argumento: “(...) a lei complementar foi publicada em 16/1/2003(*), quando a Lei

Orçamentária para 2003 já havia sido votada por esta Casa(...) Não havendo previsão

orçamentária, não há como cumprir os mandamentos legais, por mais justa que seja a

medida proposta. Já em relação ao próximo ano, podemos, sim, inquirir ao(sic)

                                                
(*)  A lei mencionada trata da integração de servidores públicos investidos na função de defensor público e

da equiparação de servidores que exercem função de assistente jurídico de penitenciária ao quadro
de defensores.
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Secretário de Estado da Fazenda se haverá inclusão de aumento de despesas.... para

fazer face ao estabelecido na lei(...).”

Requerimento nº 1.202 (anexado ao Requerimento nº 624, de autoria do Deputado

Célio Moreira, por ser de conteúdo idêntico).

 Assunto: solicita ao Secretário de Defesa Social explicações concernentes às medidas

tomadas para desativação da Delegacia de Furtos e Roubos, em Belo Horizonte.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, visando “tornar mais efetivo o

controle que esta Casa deve exercer sobre os atos do Poder Executivo”.

Argumento: “(...) em reunião da Comissão de Segurança Pública, aqui estiveram

presentes diversas autoridades ligadas ao sistema prisional do Estado, entre elas o

Secretário de Estado de Defesa Social (...) discorreu sobre a superlotação das celas(...)

onde eram mantidos presos já condenados juntamente com outros aguardando

julgamento;(...) Claro está que as delegacias não são apropriadas para o cumprimento

de pena(...). As condições transgridem claramente as Regras Mínimas para o

Tratamento do Preso no Brasil, decorrentes de determinações da Organização das

Nações Unidas para seus países membros. (...) A prisão representa muito mais que a

privação da liberdade(...) os condenados perdem, além dela, a segurança, a intimidade,

sua identidade social e moral. Se além disso, não há o cumprimento de condições

mínimas para sua permanência, eles serão apenados com excessos que afrontam

direitos garantidos pela Constituição da República, como o inscrito no art. 5º, XLVII, “e”,

que determina não poder haver penas cruéis no País.”

Requerimento nº 915

Assunto: solicita ao Ouvidor da Polícia relatório sobre desvio de conduta de policiais.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “A administração pública precisa, antes de mais nada, ser eficiente no que

tange à execução de serviços coletivos e, principalmente, os da área de segurança

pública(...) é legítimo dizer que o fim último do Estado é o exercício de suas

competências de forma imparcial, transparente e eficaz, seguindo incessantemente os

preceitos legais e morais, buscando a utilização racional dos recursos públicos e
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perseguindo a qualidade para a satisfação de todos(...) A promoção do bem comum

decorre da própria razão da existência do Estado e está prevista insistentemente no

nosso ordenamento jurídico.”

Requerimento nº 916

Assunto: solicita informações sobre instrumento legal que oficializou a doação de

terreno ao Estado pelo Município de Santa Luzia.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “Mesmo tendo sido vetado o dispositivo do projeto de lei que autorizava o

Executivo daquele Município a doar imóvel ao Estado para implantação da Associação

de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC, o prefeito autorizou a doação(...)

mesmo diante dessa flagrante aberração(...) da falta de fundamento legal(...) Embora a

irregularidade recaia sobre procedimento de autoridade municipal, não deixa de afetar

ato de autoridade do Estado. A Constituição do Estado faculta à Assembléia Legislativa

o direito-dever de encaminhar a Secretário de Estado e a outras autoridades estaduais

pedido escrito de informações(...) Tal prerrogativa, evidentemente, resulta da

competência privativa conferida a este Parlamento pelo inciso XXXI do art. 62 da

Constituição mineira de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os

da administração indireta.”

Requerimentos nºs 963, 965, 966 e 967

Assunto: todos os quatro requerimentos referem-se a solicitação de informação sobre

inquéritos policiais remetidos pela Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte ao

Ministério Público, nos últimos três anos, referentes à prática de violência e crimes

contra mulheres no hipercentro de Belo Horizonte.

O Requerimento nº 963 tem por destinatário o Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio

Comunitário e de Conflitos Agrários.

Parecer: pela rejeição.
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Argumento: “Ressalte-se que nem sempre há necessidade de inquérito para que se

possa(sic) tomar as providências judiciais cabíveis, seja porque os fatos estão

suficientemente claros para dar início à ação, seja porque não houve representação da

vítima dando à autoridade a permissão para investigar fatos que a envolvem. Em

relação a isso, portanto, dizemos que sempre que a autoridade policial tiver notícia a

respeito de uma infração penal cuja ação seja pública incondicionada, pouco

importando se crime ou contravenção, deverá determinar a instauração do inquérito de

ofício(...) Não achamos conveniente o encaminhamento do pedido de informações, pois

o que retornará a esta Casa não corresponderá à realidade da ação da Polícia Civil,

condicionada que é por uma série de fatores legais. Se a abertura de inquérito nesses

crimes depende de representação da vítima ou de seu procurador à autoridade policial,

se a autoria é conhecida, se o inquérito for dispensável, acreditamos não corresponder

o número de inquéritos levado a termo ao desleixo(sic) da autoridade pública. Ademais,

insistimos em dizer que a ação fiscalizatória do Legislativo sobre os outros Poderes é

político-administrativa e financeiro-orçamentária. Quando encaminha pedido de

informação, pretende exercer a 1ª modalidade de fiscalização, só podendo este Poder

questionar os atos da máquina burocrática do Executivo a fim de analisar a gestão da

coisa pública. As informações aqui requeridas são mais pertinentes ao controle interno

de cada órgão dos Poderes, exercido por meio dos níveis hierárquicos e através de

mecanismos estabelecidos por leis e regulamentos.”

O Requerimento nº 965 destina-se ao Promotor de Justiça da 13ª Promotoria - Juízo de

Tóxicos.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, para corrigir o destinatário, que

deve ser o Procurador-Geral de Justiça, e implementar outras modificações destinadas

a tornar o seu conteúdo mais apropriado.

Argumento: os argumentos de toda a fundamentação do parecer que foi aprovado são

“ipsis litteris” os mesmos usados para rejeitar o de nº 963, com exceção do penúltimo

parágrafo acrescentado, que diz o seguinte: “Entretanto, partindo-se do

entendimento(sic) que há harmonia entre os Poderes e que a Comissão de Direitos

Humanos deseja conhecer as transgressões aos direitos da mulher, achamos que não
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será de todo absurdo o encaminhamento do pedido de informação, embora saibamos

que nenhuma resposta corresponderá à realidade das ocorrências registradas na

Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte.”

O Requerimento nº 966 é destinado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional

de Combate ao Crime Organizado.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “A norma penal impõe à autoridade judiciária sigilo ao investigar tais casos,

impedindo-a de abrir o competente inquérito de ofício. Se assim não o fosse, estaria o

Estado obrigando a vítima a aceitar que fatos, muitas vezes constrangedores, fossem

expostos e retratados à revelia da sua vontade(sic). A bem da verdade, não se pode

obrigá-la a expor-se. Se os procedimentos investigatórios concernentes aos crimes de

violência contra as mulheres não podem ser realizados senão mediante representação

da vítima, depreendemos, por simples raciocínio indutivo, que nem todos eles chegam

ao Ministério Público, como poderia sugerir, à primeira vista, o texto do requerimento

sob análise.

Mas com exceção desse pequeno reparo, estamos de acordo com o objetivo nele

inscrito, razão pela qual somos pelo seu encaminhamento à autoridade que menciona.”

O Requerimento nº 967 tem por destinatária a própria Delegacia de Mulheres desta

Capital.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que objetiva mudar a orientação

das questões, “tendo em consideração que a abertura de inquérito condiciona-se a uma

série de fatores legais, de forma a retornar a esta Casa informações(sic) realmente

precisas sobre os fatos que preocupam a Comissão de Direitos Humanos.”

Argumento: a argumentação do parecer traz alguns parágrafos com redação idêntica à

fundamentação dos outros pareceres já mencionados e acrescenta: “a instauração de

inquérito policial de ofício só ocorre quando o crime é de ação penal pública

incondicionada. No caso das infrações de menor potencial ofensivo, assim

consideradas as contravenções(...) Se se tratar de crime de ação penal privada ou de
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crime de ação pública subordinada à representação, o inquérito só poderá ser

instaurado se a pessoa legitimada - para ofertar queixa ou fazer representação - der a

devida autorização, seja requerendo, seja representando(...).”

Requerimento nº 964 (autoria conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de

Segurança Pública).

Assunto: solicita informações ao Comando-Geral da PMMG e Chefia da Polícia Civil

quanto ao número de policiais que pediram espontaneamente exclusão das

corporações, número de investigados pelas respectivas corregedorias, com indicação

das penalidades aplicadas, número de excluídos com a indicação dos motivos e

número dos que cumpriram ou cumprem pena.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “ Reclama-se muito do Estado no que se refere às suas omissões como

executor de serviços coletivos essenciais, principalmente, na área de segurança

pública, sem, contudo, fazer-se uma análise criteriosa de seu aparelhamento físico,

humano e financeiro para desenvolver ações efetivas. Há excessivas queixas dos

cidadãos dirigidas à Polícia Militar e à Polícia Civil do Estado, cuja atuação deixa muito

a desejar(...) Sendo dever desta Casa analisar a eficiência do serviço público, no caso,

aquele atinente às funções das duas polícias - acreditamos ser oportuno o

encaminhamento das indagações formuladas.”

Requerimento nº 2.118

Assunto: solicita ao Procurador-Geral de Justiça informações sobre os inquéritos que

apuram as mortes do Cabo Luís Carlos Cotta e dos Tenentes Márcio dos Santos e

Onofre Xavier Dias.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, para endereçar corretamente o

pedido, tendo em vista que a competência para informar sobre o caso é da polícia

judiciária.

Argumento: “O art. 1º da Constituição Federal preceitua que somos uma República

Federativa, constituída por um Estado Democrático de Direito, que tem por fundamento,

entre outros valores fundantes inalienáveis(sic), a dignidade da pessoa humana. (...) O
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Cabo Luiz Cotta foi barbaramente exterminado com 10 tiros de pistola semi-automática

quando fazia a segurança do então prefeito de Betim Jésus Lima. Desde 18 de abril de

2001 a viúva da vítima recorre à Comissão de Direitos Humanos, quando sua demanda

foi encaminhada à Ouvidoria de Polícia. Até hoje não se tem nenhuma notícia da

apuração do crime(...) O que as famílias das vítimas reclamam do poder público(...) é o

respeito por seu direito à informação sobre o andamento dos processos de apuração

das mortes e as razões de tanta demora para obtê-las.”

Requerimento nº 908

Assunto: solicita ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre sindicância aberta

para apurar denúncia contra policiais militares.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, objetivando melhor adequar o

encaminhamento do pedido.

Argumento: “A Lei Federal nº 8.112 e a Estadual nº 869, alterada pela Lei nº 937, que

dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, obriga(sic) a autoridade que

tiver ciência de irregularidade a promover a sua apuração, seja por meio sumário,

inquérito ou processo administrativo. Esta Comissão, por sua vez e em razão da

matéria que lhe é afeta, entende necessário que se indague do Comandante-Geral da

PMMG se, diante do excesso, houve apuração dos fatos, quais os meios utilizados para

tal e qual o resultado apurado.”

Requerimento nº 2.116

Assunto: solicita ao Subsecretário de Administração Penitenciária informações acerca

da revista a pessoas em visita aos detentos da Penitenciária de Linhares, em Juiz de

Fora.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, a fim de dar maior clareza às

informações requeridas.

Argumento: “Reportando-nos à Resolução nº 01, de 27/3/2000, do Conselho Nacional

de Política Criminal e Penitenciária, verificamos que a revista a pessoas que visitam os

detentos será efetuada em observância a procedimentos específicos, a fim de coibir

excessos no controle do ingresso de cidadãos livres nos estabelecimentos penais(...)a
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revista íntima só será efetuada em caráter excepcional, quando houver fundada

suspeita de que o revistado é portador de objeto ou substância proibidos em lei e/ou

que venham a pôr em risco a segurança do estabelecimento(...)entendemos que a

Comissão de Direitos Humanos deve oferecer sua colaboração para coibir atos que

possam ferir os direitos fundamentais do cidadão.”

Requerimento nº 2.117

Assunto: solicita ao juiz da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia informações

sobre a recomposição do processo em que se apura a morte do tenente Márcio dos

Santos, em virtude desse processo ter sido queimado por ocasião de um incêndio

ocorrido no fórum daquele Município.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “A solicitação tem por escopo obter, tão-somente, informação sobre a

recomposição do processo destruído, não havendo no nosso entendimento,

interferência deste Poder nas atribuições inerentes ao Poder Judiciário(...)O

requerimento configura efetivo exercício do papel fiscalizador deste Parlamento, não

caracterizando, com isso, tentativa de assunção de atribuições inerentes a outro Poder.

Assim sendo, entendemos oportuna a solicitação ora formulada, razão pela qual

julgamos conveniente o envio da indagação(...).”

Requerimento nº 1.129

Assunto: solicita informação à Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos

Direitos da Infância e da Juventude de Belo Horizonte sobre providências tomadas em

face da denúncia de violência contra criança de 6 anos de idade.

Parecer: pela rejeição.

Argumento: “De acordo com o art. 127, § 2º, da Constituição da República, o Ministério

Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis” e a ele é “assegurada autonomia funcional e

administrativa”. (...) Por outro lado, não pode a Assembléia Legislativa usar o seu poder

fiscalizador senão para examinar assunto de interesse coletivo. É inadmissível mobilizá-
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la para apurar fatos ligados à vida familiar de um cidadão, tendo o ordenamento jurídico

disponibilizado a ele alguns remédios que lhe assegurem todas as garantias e direitos

individuais delineados no art. 5º da Carta Política Maior.”

Requerimento nº: 1.201

Assunto: solicita à Delegada de Polícia de Santa Luzia o envio de cópias dos inquéritos

policiais, em curso e já encerrados, relativos à exploração e maus tratos sofridos por

idosos em instituições asilares.

Parecer: pela rejeição.

Argumento: “Em que pese a nobre intenção da Comissão de Direitos Humanos(...)

somos obrigados a não lhe dar guarita(sic) e apresentar nossas razões contrárias. O

inquérito policial é investigação preliminar destinado(sic) a reunir elementos para

elucidar uma infração penal(...) com o único propósito de municiar o titular da ação

penal(...) é peça meramente informativa e tem endereçamento certo, seja o Ministério

Público, seja o ofendido(...)A Assembléia Legislativa, portanto, não tem legitimidade

para iniciar a ação penal e, portanto, não está entre os que podem receber os autos de

inquérito. Seu pedido de informações nesse sentido refoge inteiramente do seu poder

fiscalizador e não encontra amparo no controle político que ela exerce sobre os atos do

Poder Executivo. A medida proposta sugere controle não agasalhado pelas normas e

sobre procedimentos peculiares à atividade interna do órgão do Executivo, passível

apenas da fiscalização e controles internos.”

Requerimento nº 1.163

Assunto: solicita ao Secretário de Defesa Social o envio de relação contendo o nome

dos presos vítimas de homicídio em cela do sistema carcerário de Minas Gerais, bem

como os crimes pelos quais foram apenados.

Parecer: pela rejeição.

Argumento: “A matéria está inserida no campo de responsabilidade do Estado, que, ao

deixar de cumprir suas obrigações, impõe-se-lhe(sic) o ordenamento o reparo de danos

causados a terceiros(...) imputáveis a agentes públicos(...) ela refere-se a reclusos

assassinados quando recolhidos nos presídios ou penitenciárias, ensejando que as
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respectivas famílias ingressem em juízo exigindo indenização do Estado(...) Há de se

atentar aqui que o patrimônio executável é aquele adquirido pelos familiares na

condição de herdeiros. Se quando aberta a sucessão, o de cujos(sic) transfere aos

sucessores um patrimônio, este é que deve responder perante qualquer ação

indenizatória porventura existente contra ele e não qualquer outro que os familiares do

condenado possa(sic) ter adquirido. A Comissão de Direitos Humanos, requerendo

essa listagem para orientar as pessoas com relação a indenizações potenciais, embora

pareça estar a defender os direitos humanos, está incorrendo em erro de interpretação.

Por tal razão, não concordamos com o pedido proposto.”

Requerimento nº 1.359

Assunto: solicita informações ao Secretário de Defesa Social sobre o cumprimento da

Lei de Execuções Penais no que tange à determinação de que os presos com sentença

condenatória transitada em julgado cumpram pena em penitenciárias.

Parecer: pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, para tornar mais claras e

específicas as indagações formuladas.

Argumento: “Assiste razão ao requerente, pois é do conhecimento geral que grande

parte da população carcerária está confinada em cadeias públicas, casas de detenção

e estabelecimentos análogos, onde detentos de alta periculosidade convivem com

pessoas que cometeram pequenos delitos, de escassa ou nenhuma periculosidade, e

pacientes(sic) de imposição penal prévia (presos provisórios ou aguardando

julgamento). Contrariando a Lei de Execução Penal, cadeias e delegacias do Estado

mantêm em suas dependências sentenciados a pena de reclusão, a iniciar-se em

regime fechado, sem que relevem(sic) em consideração os seus direitos, estabelecidos

no art. 5º, XLVIII, da Constituição da República e nos arts. 87 e seguintes da Lei de

Execução Penal do Estado.”

Requerimento nº 1.574

Assunto: solicita ao Chefe de Polícia Civil que sejam prestadas informações relativas a

Anderson Rodrigues Teixeira, falecido no dia 26 de agosto deste ano, depois de ter sido

preso na Praça Sete, por policiais civis, solicitando que se especifique a função e o
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setor de lotação de cada um, quais policiais atuaram no plantão do posto instalado no

Hospital Odilon Behrens, que policiais participaram do plantão quando o corpo do

detido foi liberado.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “A Comissão de Direitos Humanos(...)valendo-se da prerrogativa de

defender os direitos individuais e coletivos, deve lançar mão desse instrumento de

controle e fiscalização, com a finalidade de assegurar que os diversos órgãos do Poder

Executivo paute(sic) sua conduta pelos princípios conformadores da administração(...).

No ordenamento jurídico vigente, as ações desenvolvidas pelas polícias civis estaduais

e federais nas atividades específicas de polícia judiciária hão de guardar observância

irrestrita aos direitos e garantias individuais expressos na Constituição da República.

Todavia, no cumprimento de suas funções, não cabe à força policial, essencial à

manutenção da ordem, cometer atos extremados que possam ferir a dignidade

humana, a cidadania e que possam culminar em mortes de pessoas sob sua guarda.”

Requerimento nº 1.617

Assunto: Requer ao Chefe da Polícia Civil informações sobre o número e o nome dos

servidores “ad hoc” que se encontram à disposição da Polícia Civil em todo o Estado,

em especial na Delegacia de Igarapé.

Parecer: pela aprovação com a Emenda nº 1, visando retirar a expressão “ad hoc”,

substituindo-a por servidores “cedidos pelas prefeituras mediante convênio”.

Argumento: “Conforme informações obtidas por esta relatoria, é prática comum alguns

municípios cederem funcionários seus para prestarem serviços nos órgãos do Estado,

especialmente junto à Polícia Civil, nas respectivas delegacias, por meio de ajustes de

direito público - convênios(...) Essa cooperação decorre implicitamente do art. 23 da

Constituição Federal, no qual está disposto(sic) as atividades de competência

concorrente, como saúde, assistência social, proteção dos deficientes(...)Não há alusão

clara à segurança pública, mas temos certeza de que a norma não é exaustiva e para a

execução de serviços eficientes de proteção à população é possível e desejável que

estes ajustes sejam celebrados.”
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Requerimento nº 1.618

Assunto: requer à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes o encaminhamento

de cópia do acordo celebrado entre a USIMINAS, o Sindicato dos Metalúrgicos de

Coronel Fabriciano e o Governo do Estado, com vistas à reparação de danos causados

pelo chamado Massacre de Ipatinga, ocorrido em 1963.

Parecer: pela aprovação.

Argumento: “A Secretaria Nacional de Direitos Humanos(...)estuda a possibilidade de

indenizar os familiares dos cidadãos que morreram nesse confronto. Além dessa

iniciativa, parece que houve um acordo firmado entre o Estado, o Sindicato dos

Metalúrgicos de Coronel Fabriciano e a direção da USIMINAS, cujo teor a Comissão de

Direitos Humanos quer conhecer, por ser matéria afeta aos seus trabalhos.”
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Anexo 2 – Quadros comparativos

QUADRO COMPARATIVO Nº 1

REQUERIMENTOS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS - LEGISLATURA 1999/2002

RQN Nº ASSUNTO/ INFORMAÇÕES
SOBRE

PARECER ARGUMENTOS

  604/99 Andamento dos inquéritos que
apuram ameaças sofridas pelo
Vereador Betinho Duarte e sua
família

Pela
aprovação

O vereador fez representação e foi instaurado o inquérito. A matéria é de
alçada da Comissão que se empenha na defesa e na garantia dos direitos
dos cidadãos.

2.956/01 Prisão de vereador quando
participava de manifestação de
cidadãos sob alegação de que
liderava invasão de sem-tetos.

Pela
rejeição

A lei, resguardando direitos daquele que foi lesado indica-lhe os remédios
apropriados...o cidadão pode fazer representação ao Ministério Público ou à
Polícia... o próprio edil pode, de moto próprio, resolver a pendência.

3.503/02 Providências tomadas em
relação inquérito em que João
Lopo Ornelas figura como
vítima de latrocínio

Pela
rejeição

Representante legal da vítima poderá obter da polícia essa informação.
Caso a polícia negue informar, cabe mandado de segurança (sic) e
representação à Corregedoria. O advogado pode saber em que fase se
encontra o processo(sic) sem a intermediação do Legislativo, cujas funções
são mais amplas que o mero funcionar como procurador dos cidadãos.

3.502/02 Providências tomadas sobre
desaparecimento de Elizabeth
da Silva Nogueira, no ano de
1999.

Pela
rejeição

A Constituição Federal estabelece diretrizes de competência do Poder
Legislativo, ou seja, o controle legislativo ou parlamentar é exercido por
órgãos legislativos ou por comissões parlamentares sobre determinados
atos do Executivo na dupla linha de legalidade e da conveniência, pelo que
se caracteriza como um controle eminentemente político, indiferente aos
direitos individuais dos administrados, mas objetivando os superiores
interesses do Estado e da comunidade (sic).

(CONT.)

(CONT.)
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3.325/02 Providências legais tomadas
para apurar agressão sofrida
por Marcela Dias Silva

Pela
rejeição

Constatamos que a vítima prestou depoimento, ao fazer representação foi-
lhe solicitado exame de corpo de delito, sendo o inquérito policial instaurado
segundo ritos consagrados(...) sem que a Assembléia precise imiscuir-se
nesses assuntos.

2351/01 Violências praticadas contra
detentos da cadeia pública de
Ouro Preto

Pela
rejeição

O Ministério Público, apesar de ser o guardião das leis e do interesse geral,
é Independente no exercício de suas funções. Ao juiz não é dada a
prerrogativa de agir de ofício, e não acionado deve permanecer inerte.
Trata-se de matéria que refoge e exorbita do papel de controle e
fiscalização.

1.498/00 Andamento de inquérito para
apurar morte da estudante
Marta Gonçalves Reis

Pela
rejeição

O sigilo do inquérito está solemente(sic) garantido no art. 20 do CPP.
Concluímos, pois, que o sigilo é a essência do inquérito. Não guardá-lo é
fornecer armas ao delinqüente para frustrar a atuação da autoridade na
apuração do crime. Não achamos oportuno o envio da presente solicitação.

2.5341/01 Denúncias de que a Delegacia
de Tóxicos e Entorpecentes não
estaria cumprindo medida
conhecida como “oxigenação”,
remanejamento de presos entre
unidades prisionais para
minorar o sofrimento das
pessoas.

Pela
rejeição

A Lei de Execuções Penais - LEP determina os requisitos básicos da
unidade celular, como salubridade, área mínima de 6 m² por preso, etc.
Consultando as principais normas sobre a matéria, não nos foi possível
identificar o termo “oxigenação”. Em vista disso, se tais medidas estão
sendo ignoradas em BH, devem ficar ao arbítrio das autoridades
responsáveis, não podendo ser questionadas à luz do direito.

3..274/02 Fase em que se encontra o
inquérito que apura crime de
homicídio

Pela
rejeição

De acordo com o art. 4º do CPP, o inquérito é de competência da Polícia
Judiciária, no território de sua jurisdição(..) A autoridade deve assegurar no
transcorrer do inquérito, o sigilo necessário à elucidação do possível crime...
Temos a convicção de que a informação solicitada exorbita da prerrogativa
conferida a este Poder que é o de fiscalizar e controlar os atos do Executivo
(...) .
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QUADRO COMPARATIVO Nº 2

REQUERIMENTOS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS - SESSÃO LEGISLATIVA DO ANO DE 2003

RQN Nº ASSUNTO/INFORMAÇÕES
SOBRE

PARECER ARGUMENTOS

2.120/03 Relação dos nomes e das
patentes dos policiais que
atuaram em operação policial
na Escola Quilombo dos
Palmares em Juiz de Fora

Pela
aprovação
com o

Substitutivo
nº 1

Trinta alunos foram obrigados a ficarem nus, a fim de apurar um suposto
roubo de celular, colocando-os em posição vexatória, que agride os
direitos humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe o art.
74 da Constituição Estadual que a fiscalização operacional do Estado é
exercida pela Assembléia, mediante controle externo, abrangendo a
legalidade e legitimidade de ato que resulte em extinção de direito ou
obrigação. Entendemos que não cabe à Assembléia requisitar informações
sobre os nomes e as patentes... mas deverá remeter ofício ao
Comandante-Geral solicitando informações sobre a apuração criminal dos
fatos relatados. Apresentado substitutivo nº 1 para que seja informado o
andamento da apuração e instalação dos procedimentos disciplinares e/ou
inquéritos policiais... sendo que o fato configurou uma afronta aos direitos
humanos e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

1.129/03 Providências tomadas face à
denúncia de violência cuja
vítima é criança de 6 anos

Pela
rejeição

O Ministério Público é órgão constitucional independente... o pedido de
informação não pode ser usado para inquirir o MP sobre sua atuação
funcional... Não pode a Assembléia usar seu poder fiscalizador senão para
examinar assunto de interesse coletivo (sic). É inadmissível mobilizá-la
para apurar fatos ligados à vida familiar de um cidadão, tendo o
ordenamento jurídico disponibilizado a ele alguns remédios que lhe
assegurem todas a garantias e direitos individuais delineados no art. 5º da
Carta Política Maior

(CONT.)
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(CONT.)

915/03 Relatório de desvio de conduta
de policiais

Pela
aprovação

A administração pública precisa, antes de mais nada, ser eficiente no que
tange à execução de serviços coletivos e, principalmente, os da área de
segurança publica. É legítimo dizer que o fim último do Estado é o
exercício de suas competências de forma imparcial, transparente e eficaz.
Para consecução desses objetivos, deve possuir mecanismos de controle
de suas ações, como a Ouvidoria de Polícia, para prestar serviços de
qualidade e combater a ineficiência formal, com condutas positivas contra
a prática de suborno, corrupção e tráfico de influência.

908/03 Sindicância aberta para apurar
denúncia contra policiais
militares no Município de
Ewbank da Câmara

Pela
aprovação

A Lei Federal nº 8.112, de 11/12/1990, dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e Fundações públicas
Federais. A Lei Estadual nº 869, alterada pela Lei 937, de 18/6/1953, em
seu art. 218, institui a mesma diretriz, obrigando a autoridade que tiver
ciência de irregularidade a promover a sua apuração, seja por meio
sumário, inquérito ou processo administrativo.

318/03 Apuração das denúncias
recebidas pela Ouvidoria de
Polícia quanto a prática de
torturas e abuso de autoridade
por parte de Delegado e
policiais civis

Pela
aprovação
com a

Emenda nº
1 para
melhor

direcionar
as

informações
requeridas

A defesa dos direitos individuais e coletivos deve lançar mão desse
instrumento de controle e Fiscalização do Poder Legislativo com a
finalidade de assegurar que os diversos órgãos do Poder Executivo paute
(sic) suas condutas pelos princípios conformadores da administração e
pelos preceitos constitucionais que garantem ao cidadão a liberdade de ir
e vir, a expressão de suas idéias e a incolumidade física e moral... Não
cabe à força policial, essencial à manutenção da ordem, cometer atos
extremados que possam ferir a dignidade humana e a cidadania.

1..574/03 Pessoa falecida depois de ter
sido presa por policiais civis

Pela
aprovação

A CDH, valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 102, V, “a”, do
Regimento, ou seja, a defesa dos direitos individuais e coletivos, deve
lançar mão desse instrumento de controle e fiscalização para assegurar
que os diversos órgãos do Poder Executivo paute (sic) sua conduta pelos
princípios conformadores da Administração...Todavia, no cumprimento de
suas funções, não cabe à força policial, essencial à manutenção da ordem,
cometer atos extremados que possam ferir a dignidade humana, a
cidadania e que possam culminar em mortes de pessoas sob sua guarda.
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1.163/03 Relação contendo o nome dos
presos vítimas de homicídio em
cela no sistema carcerário bem
como os crimes pelos quais
foram apenados.

Pela
rejeição

A matéria está inserida no campo de responsabilidade do Estado... por
comportamentos imputáveis aos agentes públicos....O caso concreto enseja
que as respectivas famílias ingressem em juízo exigindo indenização do
Estado, para que os familiares das vítimas desses detentos tenham,
também, direito a indenização, quando o Estado indenizar os herdeiros dos
detentos assassinados.

A CDH, requerendo essa listagem para orientar as pessoas com relação a
indenizações potenciais, embora pareça estar a defender os direitos
humanos, está incorrendo em erro de interpretação...(sic)

965/03 Solicita ao Promotor de Justiça
da 13ª Promotoria - Juízo de
Tóxicos, o número de inquéritos
policiais remetidos pela
Delegacia de Mulheres de Belo
Horizonte ao MP, nos últimos
três anos, referentes à prática
de violência e crimes contra
mulheres no hipercentro de BH.

Pela
aprovação
na forma

do
Substitutivo
nº 1 para
melhor

adequar o
destinatário
do pedido

Ressalte-se que nem sempre há necessidade de inquérito para que se
possa (sic) tomar as providências judiciais cabíveis, seja porque os fatos
estão suficientemente claros para dar início à ação, seja porque não houve
representação da vítima dando à autoridade a permissão para investigar
fatos que a envolvem. Em relação a isso, portanto, dizemos que sempre
que a autoridade policial tiver notícia a respeito de uma infração penal cuja
ação seja incondicionada, pouco importando se crime ou contravenção,
deverá determinar a instauração do inquérito de ofício....Ademais, insistimos
em dizer que a ação fiscalizadora do Legislativo sobre os outros Poderes é
político-administrativa e financeiro-orçamentária. Quando encaminha pedido
de informação, pretende exercer a 1ª modalidade de fiscalização, só
podendo este Poder questionar os atos da máquina burocrática do
Executivo a fim de analisar a gestão da coisa pública. Entretanto, partindo
do entendimento que há harmonia entre os Poderes e que a CDH deseja
conhecer as transgressões aos direitos da mulher, achamos que não será
de todo absurdo o encaminhamento do pedido de informação, embora
saibamos que nenhuma resposta corresponderá à realidade das
ocorrências registradas na Delegacia de Mulheres de BH.
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