
"( ... ) a dor das pessoas que buscam a ajuda da Comissão de
Direitos Humanos não é passível de ser expressa em números.

São mães que, desesperadamente, procuram por filhos
desaparecidos após serem abordados por policiais. Pessoas que
pedem justiça, por terem tido parentes assassinados por agentes
do Estado. Presos amontoados em verdadeiras masmorras nas
delegacias. Cidadãos de bem, feridos e traumatizados, após

serem espancados, torturados e humilhados por policiais. Pais e
educadores, impotentes, diante de desmandos de autoridades,

empresários e políticos que se utilizam de crianças e
adolescentes para o comércio sexual. Trabalhadores submetidos

às mais precárias condições de trabalho, com acidentes e
mortes, e que não têm força para lutar contra os patrões.

Trabalhadores sem-terra, ameaçados pelas milícias armadas dos
latifundiários. Deficientes físicos que não têm respeitados os seus

direitos e clamam por políticas públicas de inclusão. Negros,
índios e imigrantes, vítimas do desrespeito e do preconceito. As

lágrimas destas pessoas não estão nos gráficos ou nas
estatísticas que fazem a alegria da imprensa e, talvez por isso, os
direitos humanos recebam tão pouco apoio da grande mídia.
Como disse um poeta, 'a dor da gente não sai no jornal'. (...)"

Trecho de palestra proferida por Durval Ângelo em
seminário sobre os direitos humanos, em Madri, na

Espanha - Junho/2005
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Durval Ângelo é destaque entre os
deputados da Assembléia Legislativa
pela capacidade de trabalho e pela cla-
reza de seus compromissos. Preside a
Comissão de Direitos Humanos, a que
mais realiza reuniões e audiências pú-
blicas, e a que mais se desloca pelo in-
terior do Estado, sempre que é convo-
cada pelos injustiçados e pelos deser-
dados.

Vítimas de abuso policial, presos
submetidos a condições desumanas, fa-
miliares de camponeses chacinados,
moradores de periferia lesados em seu
direito à propriedade, atingidos por obras
de barragens, encurralados pelo euca-
lipto, enxotados pela implantação de par-
ques ecológicos, removidos por obras
viárias, toda essa legião de espoliados
vem encontrar, nesse deputado, acolhi-
da humanitária, apoio jurídico e microfo-
ne para dar repercussão a suas denún-
cias e desabafos. O gabinete do deputa-
do oferece magnífico estágio para os
advogados mais comprometidos com a
causa da Justiça.

Até por colocar suas convicções
pessoais acima da disciplina partidária,
Durval Ângelo tornou-se um cruzado so-
litário na defesa dos Direitos Humanos,
depois que outros parlamentares aban-
donaram essa trincheira, receosos de
prejudicar sua reeleição. A maioria dos
deputados se equilibra entre o senso de
prudência e o de sobrevivência política,
mas Durval não se permite ter medo de
ameaças e enfrenta situações de risco
com a mesma coragem dos apóstolos
que saíram pelo mundo pagão para dis-
seminar a mensagem cristã.

aavros
Atos

la Edição
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PIPA, PARLAMENTO
E DEMOCRACIA

Certa vez, ouvimos a comparação de um mandato popular
com uma conhecida brincadeira de crianças: soltar pipa
ou papagaio, jogo que muito encanta a nossa criançada
e até alguns adultos. Preparar o objeto de desejo já é

uma arte, na qual cada detalhe faz uma enorme diferença: escolher
a vareta de bambu, papéis coloridos variados, o cabresto, a linha
certa, a montagem cuidadosa da pipa ...

No ar é que o espetáculo fica completo. Desenhos, piruetas,
o céu é riscado pela pipa em diagonais e até na horizontal. Os olhos
dos meninos e adultos voam juntos como se tivessem asas ... Só que
o segredo está na terra, no chão, nas mãos de quem segura a linha,
manobra, ordena, comanda e brinca com aquele objeto de papel, li-
nhas e bambu. Os que estão no chão voam... ficam também no ar,
enfrentam o vento, riscam os perigos nos céus...

Assim vejo e procuro vivenciar um mandato parlamentar
democrático e popular. Não somos donos do mandato. Recebemos
uma delegação, uma procuração dos eleitores. Temos que superar a
democracia meramente representativa por uma democracia partici-
pativa, criando canais sólidos de cidadania, exercícios permanentes
de vivência democrática.

Na busca de um apoio firme e coletivo para esta PIPA sol-
ta no ar, para enfrentar os ventos de uma estrutura parlamentar vi-
ciada e frágil, com as pressões corporativistas e do Executivo, e co-
mo processo educativo de construção de cidadania, organizamos o
nosso mandato com núcleos de base, pólos, Conselho Político, equi-
pes e coordenação. A proposta é de uma estrutura integrada por vá-
rias forças que atuam em um diálogo amplo, contínuo e permanen-
te. Neste sentido, os "Núcleos de Base" são o esteio do Mandato Co-
letivo e o seu principal elo com a população. Consistem em peque-
nos grupos, gesta dos nas comunidades, que se reúnem periodica-
mente para definir uma série de prioridades locais e posicionamen-
tos.

Juntos, os núcleos formam os "Pólos" de suas regiões, que,
além das necessidades locais, defrnem demandas regionais que se-
rão repassadas ao Mandato. Também executam o trabalho de base
e de formação e elegem representantes que vão atuar diretamente
no Mandato, junto ao deputado e sua assessoria. Os representantes



dos pólos e de movimentos sociais formam o "Conselho Político" do deputado, que se
reúne de três a quatro vezes por ano e é a instância máxima do Mandato do Coleti-
vo. O Conselho possui caráter deliberativo, dando a "última palavra" quanto a ações
e posicionamentos políticos do Mandato e do deputado, definição da plataforma de
ação parlamentar e fiscalização da entrada e saída de recursos, do salário do deputa-
do, da aplicação das verbas de custeio e despesas gerais. Também planeja, avalia e
encaminha propostas, demandas e problemas. Para atender às demandas definidas
coletivamente, o Mandato possui um gabinete estruturado conforme as orientações
dos Pólos e do Conselho Político.

O "Gabinete Coletivo" reúne toda a assessoria contratada e conta com uma
estrutura organizacional e funcional, disponibilizada, em parte, pela Assembléia, em
parte, pelo Mandato. Destina-se a operacionalizar o atendimento das demandas re-
cebidas, através de suas equipes de Formação, Comunicação, Legislativa, Institucio-
nal e de Direitos Humanos, de Administração e Apoio. Para garantir o bom anda-
mento de todo este trabalho, possui, ainda, uma "Coordenação", integrada pelo depu-
tado e coordenadores das equipes.

A experiência está em construção, tem muito ainda a ser melhorada e aper-
feiçoada, muitos limites para serem superados. Estamos a caminho, no caminho, pe-
lo caminho. Sempre ...

Este livro é uma prestação de contas, como sempre fazemos e nos sentimos
no dever de fazer, pois somos "procuradores" e não donos do mandato. A síntese fmal
da obra só foi possível graças ao trabalho diligente e competente da coordenadora da
Equipe do Legislativo, Taciana Nogueira de Carvalho Duarte. A ela, o nosso reconhe-
cimento e solidário agradecimento. "Palavras e Atos" destaca o mandato de 2003 a
2006, com projetos de leis que apresentamos no parlamento mineiro, ações da Comis-
são de Direitos Humanos, que presidimos nos últimos quatro anos, os principais dis-
cursos proferidos na tribuna e algumas palestras e artigos. Com "Palavras e Atos",
queremos interagir com os nossos amigos e companheiros do mandato e receber crí-
ticas e sugestões para aprofundar o nosso trabalho e continuar mantendo vivo o so-
nho, como nas palavras de Lêniu:

"Não basta ter belos sonhos para realizá-los. Mas ninguém realiza grandes
obras se não for capaz de sonhar grande. Podemos mudar /wsso destilw, se nos dedi-
carmos à luta pela realização de /wssos ideais. É preciso sonhar, mas com a condição
de crer em /wsso sonho; de examinar com atenção a vida real; de confrontar /wssa ob-
servação com /wsso sonho; de realizar escrupulosamente /wssa fantasia. Sonhos, acre-
dite neles".

Durval Ângelo Andrade
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N
aspáginas a seguir, é possível perceber como transparência,
honestidade, fibra e comprometimento são as verdadeiras
armas de um representante público para defender os interes-
ses da população e lutar pelo cumprimento dos direitos mais

básicos de cada ser humano. A construção de um mandato coletivo,
como o de Durval Ângelo, exige um trabalho sincero e consciência da
realidade da função de um deputado estadual: exercer a autoridade le-
gislativa em nome dos mineiros e para o benefício de todos. É assim
que Durval conduz seu mandato. Ou seria melhor dizer: participa da
condução de um mandato que serve de modelo para qualquer função
eletiva. Mais do que estabelecer um canal de diálogo com suas bases,
seu gabinete é administrado junto delas.

Este livro apresenta aos cidadãos de Minas Gerais a presta-
ção de contas do trabalho de Durval Ângelo na Assembléia Legislativa
entre os anos de 2003 e 2006. Esta atuação, acompanhada e guiada
junto a um conselho político formado por pessoas de diferentes classes
e ideologias, unidas para extrair da função parlamentar o máximo pro-
veito para a sociedade, se destaca pela busca de resultados duradou-
ros e pelo esforço para garantir dignidade a todos os mineiros.

As proposições apresentadas por Durval refletem bem a har-
monia e o trabalho parceiro com a sociedade. Projetos que buscam
reafirmar os direitos dos cidadãos, reafirmar a probidade do exercício
de funções públicas, defender os menos favorecidos e corrigir equívo-
cos históricos de ndssa legislação são as marcas de sua passagem pe-
la casa legislativa de Minas Gerais.

Os pronunciamentos no plenário da Assembléia e as palestras
proferidas sobre a atuação parlamentar são a tradução desse desejo de
fazer política com seriedade, desempenhando a função legítima de re-
presentante democrático da população mineira. Grandes questões vivi-
das por Minas e pelo Brasil nos últimos quatro anos são colocadas de
forma sensata, com o objetivo de encontrar os meios pelos quais o Par-
lamento Estadual possa cooperar na solução das injustiças existentes
em nosso país.

O registro da brilhante ação da Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembléia, presidida por Durval, mostra o compromisso de
seu mandato com o fim das desigualdades e sua luta em prol dos opri-



midos por uma realidade excludente, que clama por mudanças. Durante sua gestão, a Co-
missão de Direitos Humanos realizou um trabalho pioneiro, levando a atividade parlamen-
tar até a população e buscando soluções junto daqueles a quem o problema realmente
importa.

Graças ao trabalho do mandato coletivo de Durval, a dignidade e os direitos in-
dividuais e coletivos dos mineiros iniciaram uma longa jomada de transformação de nos-
sa sociedade. Este livro registra esses q~atro anos de dedicação e esforço de um grupo
de cidadãos, que, liderados por Durval Angelo, devotam suas vidas à dignidade de seu
próximo.

Juvenil Alves
Advogado e membro do Diretório Estadual do PT
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Da Produção Legislativa
"Sê tudo em cada coisa, põe o quanto és no

mínimo que jazes. Assim, em cada lago a lua
brilha, brilha porque alta vive. "

Fernando Pessoa

APropositura de projetos de lei, propos-
tas de emendas à constituição,
emendas a projetos diversos, no nos-
so mandato coletivo é sempre interli-

gada com as necessidades prementes da so-
ciedade. As demandas legislativas são apre-
sentadas pela sociedade, pelos movimentos
sociais, por pessoas interessadas na regula-
mentação de uma determinada matéria por
meio de uma lei. Procedemos à análise das
questões trazidas e quando o assunto é perti-
nente e a competência legislativa é afeta à es-
fera estatal, apresentamos, então, a almejada
proposição.

Portanto, nosso método de legislar é por
meio de um canal aberto de discussão com a
coletividade a quem interessa a aprovação das
leis que irão afetar suas vidas.

Temos por princípio o respeito absoluto ao
regime democrático. Não apresentamos proje-
tos e congêneres sem a efetiva participação
do eleitor. Vivemos no declarado Estado Demo-
crático de Direito (art. 10 da Constituição Fede-
ral de 19881 e um mandato parlamentar só se
consolida, de fato, mediante o respeito absolu-
to a este preceito fundamental.

13
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1 - Projetos de lei
em tramitação
2003-2006

15



Durval Ângelo Andrade

Projeto de Lei n° 2869, de 8 de dezembro de 2005, que
estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de
combate à discriminação racial e dá outras providências.

Comentário e Justificação para a propositura do projeto -Apresentado em
conjunto com outros deputados e deputadas do BlocoPT-PC do B, o projeto em des-
taque tem por escopo a defesa dos direitos à cidadania igualitária dos grupos étni-
cos minoritários, que têm sido historicamente vítimas dos mais variados preconcei-
tos. A transformação da sociedade começa com uma legislação que defenda os di-
reitos fundamentais e que promova o resgate, reconhecimento e compensação de
direitos violados. O Estatuto da Igualdade Racial trata de várias políticas públicas
nas áreas de saúde, educação, lazer, esportes para tais segmentos étnicos minori-
tários. Propõe, ainda, a criação posterior de um Fundo Estadual de Promoção da
Igualdade Racial, bem como, destina um capítulo específico para a questão da ter-
ra, com ênfase para o reconhecimento ao direito à propriedade defInitiva das ter-
ras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, no Estado de
Minas Gerais. O Projeto também determina que o governo estadual, ao implemen-
tar políticas voltadas para a inclusão de população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários no mercado de trabalho, terá de levar em consideração com-
promissos assumidos pelo Brasil, ao ratifIcar a Convenção das Nações Unidas pa-
ra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968). A questão
das cotas é tratada na proposição, por meio de dispositivos que asseguram 20%
(vinte por cento) para a população negra e para os demais segmentos, no preenchi-
mento das vagas relativas aos concursos para investidura em cargos e empregos
públicos nas administrações públicas estaduais direta e indireta; aos cursos de gra-
duação em todas as instituições de educação superior estadual; nas escolas públi-
cas de ensinos infantil, fundamental e médio. A proposta especifIca a criação de
uma Ouvidoria Permanente em Defesa da Igualdade Racial e dispõe sobre o aces-
so à Justiça.

Situação: O Projeto de Lei 2869/05 aguarda o recebimento de pareceres
em Comissões da Assembléia para seguir à votação em Plenário.

16
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Proposta de Emenda à Constituição n° 93, de 27 de agosto
de 2005, que adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais
às modificações introduzidas na Constituição Federal por meio

da Emenda n° 45 de 2004, conhecida como Reforma do
Judiciário.

Comentário e Justificação para a propositura da PEC - Várias alterações
foram introduzidas na Carta Magna em relação à Justiça Estadual, fato que torna
imprescindível inseri-las no texto da Constituição do Estado. Das várias modifIca-
ções propostas, podemos destacar a exigência, ao bacharel em Direito, de no míni-
mo três anos de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras da magistratura e
do Ministério Público; possibilidade de autorização do Tribunal de Justiça e da
Procuradoria-Geral de Justiça para que Juízes e Promotores residam fora da co-
marca, desde que a decisão seja motivada e haja comprovação da real necessidade;
a questão dos vencimentos do magistrado, que serão fIxados com diferença não su-
perior a 10%ou inferior a 5% de uma para outra categoria da carreira, não poden-
do exceder, a qualquer título, os de Ministro do Supremo Tribunal Federal; impe-
dimento aos Juízes e Promotores de exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do
qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposen-
tadoria ou exoneração; o funcionamento descentralizado, com a instituição das Câ-
maras Regionais, a fIm de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em
todas as fases do processo; a previsão da instalação da justiça itinerante, com a
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comu-
nitários.

Situação: A Proposta de Emenda à Constituição n° 93, de 27 de agosto de
2005, recebeu parecer pela aprovação da Comissão Especial que foi constituída pa-
ra analisar a proposição. Segue, então, para votação em Plenário no 10 turno.

17
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Durval Ângelo Andrade

Projeto de Lei n° 376, de 3 de abril de 2003, que regulamenta
disposições da Constituição do Estado de Minas Gerais referentes

à probidade na atividade pública.

Comentários e Justificação para a propositura do projeto - O projeto em
exame institui normas com o objetivo de garantir a probidade na administração
pública. Em síntese, estatui regras que criam obrigações, tanto para o Estado
quanto para os municípios. Estabelece de maneira detalhada critérios para a de-
claração pública de bens das autoridades estaduais e municipais que especifica.
Sujeita o agente que tiver cometido atos de improbidade a sanções, como o impedi-
mento de exercitar "direito público" ou exercer cargo, mandato, emprego, missão
ou qualquer outra atividade estatal. Dispõe, ainda, que, em caso de "inação" da Câ-
mara Municipal competente em relação a indício ou manifesto de ato de improbi-
dade na gestão pública ou a descumprimento da lei, a Assembléia Legislativa "avo-
cará" para si a apuração do fato e promoverá as medidas cabíveis. Por derradeiro,
determina que "para registro, matrícula, inscrição ou ato similar de bens móveis e

• imóveis, solicitado junto a cartório, órgão de controle ou cadastramento, por ex-ti-
tular de função prevista no art. 3" da proposição ou por pessoa jurídica que ele in-
tegre, será exigida a certidão de declaração de bens". Ressalte-se que o referido
projeto já foi apresentado em outras legislaturas.

Situação: O Projeto de Lei n° 376/03 recebeu parecer pela aprovação da
Comissão de Constituição e Justiça, segue para outras comissões e depois para vo-
tação em Plenário.

18

Palavras . Atos

Projeto de Lei n° 375, de 3 de abril de 2003, que
dispõe sobre instalações sanitárias para uso de passageiros em

estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

Comentários e Justificação para a propositura do projeto -O transporte co-
letivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais é efetuado por empresas privadas
sob o regime de concessão. Os terminais rodoviários são espaços públicos so~ r~s-
ponsabilidade do poder público, os quais visam a servir a população em seu ~~lto
constitucional de ir e vir. Esses espaços não podem desvincular-se de suas atlVlda-
des periféricas, entre as quais se insere a oferta de serviços que atendam ao~.pa-
drões de segurança e higiene, como instalações sanitárias adequadas, para utiliza-
ção sem nenhum ônus, nos pontos de parada e nas estações rodoviárias. A obriga-
toriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais rodoviários e nos
pontos de parada de ônibus intermunicipais é medida que beneficiará a população
de todo o Estado. Assim sendo, não se configura ação de interesse predominante-
mente local. Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre a matéria,
conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal. A gratuidade desse serviço não
acrescentará despesa elevada sem a correspondente receita, uma vez que os usuá-
rios já pagam, no ato da compra da passagem, a tarifa de embarque, destinada à
manutenção do terminal rodoviário. Além disso, a norma não impede a existência
de instalações sanitárias de uso não gratuito. O referido projeto foi apresentado
também em outras legislaturas.

Situação: O Projeto de Lei 375/03 recebeu parecer pela aprovação de todas
as Comissões para as quais foi distribuído e segue para votação em Plenário no pri-
meiro turno.
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Projeto de Lei n° 373, de 3 de abril de 2003, que dispõe sobre
a condição de aprendiz para adolescente.

Comentários e Justificação para a propositura do projeto - Este projeto de
lei tem por objetivo garantir ao adolescente o direito a formação profissional que
realmente o qualifique para o trabalho e impedir interpretações errôneas acerca do
termo "aprendiz". O art. 227, ~ 3°, inciso I, da Constituição Federal e o art. 60 da
Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) proíbem
qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.
Aprendiz é aquele que aprende oficio ou arte e aprendizado é o ato ou o efeito de
aprender. Inúmeras empresas, ao interpretar erroneamente o termo "aprendiz",
admitem adolescentes para a execução de tarefas repetitivas, que não caracteri-
zam aprendizagem e não os preparam para o exercício profissional. O projeto de lei
garante que as empresas que contratarem adolescentes ofereçam programa de for-
mação profissional que assegure a permanência do adolescente na escola. Os arti-
gos 3° e 4° da Lei Federal n° 8.069, de 1990, dispõem sobre os direitos fundamen-
tais ll1.erentes à pessoa humana e o dever da família, da comunidade e do poder pú-
blico de garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos de crianças e
adolescentes, entre eles, o direito à profissionalização. Não podemos ser coniventes
com exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Nosso papel é garantir-lhes
oportunidade de qualificação profissional que permita diminuir as desigualdades
sociais. O art. ~ da proposição declara: ''Na interpretação desta lei levar-se-ão em
conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e
deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente co-
mo pessoas em desenvolvimento".

Situação: O Projeto de Lei n° 375/03 recebeu parecer pela aprovação da
Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Segue para votação em
plenário no primeiro turno.

20

-
;:1_4_10_5 _

Projeto de Lei n° 370, de 3 de abril de 2003, que institui o
sistema de número fechado para as unidades prisionais e dá

outras providências.

Comentários e Justificação para a propositura do projeto - Prevê o projeto
que, quando o número de vagas estipulado em um estabelecimento prisional for
preenchido, não será permitido o recebimento de mais nenhum preso, ficando o Es-
tado obrigado a construir nova unidade prisional para abrigar o número exceden-
te. A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua exposição de motivos, dispõe, com
inatacável propriedade, sobre as críticas que em todos os países se têm feito à pe-
na privativa de liberdade, fundadas em "fatos de crescente importância social, tais
como o tipo de tratamento penal freqüentemente inadequado e quase sempre per-
nicioso, a inutilidade dos métodos agora empregados no tratamento de delinqüen-
tes habituais e multirreincidentes, os elevados custos da construção e manutenção
dos estabelecimentos penais, as conseqüências maléficas para os infratores primá-
rios, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena significação, sujeitos, na in-
timidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina da aptidão para o
trabalho". A superlotação é um dos problemas mais preocupantes entre os que afli-
gem o sistema prisional em nosso Estado, entendido este, como o conjunto de esta-
belecimentos que alojam presos: penitenciárias, presídios, casas de detenção, ca-
deias públicas, delegacias de polícia e distritos policiais. Dentro desse quadro, as
péssimas condições de cumprimento da pena acabam por fazer com que, ilegal-
mente, se aplique ao condenado uma nova punição. Sem justificativa plausível, ti-
ra-se a eficácia do sistema presidiário. Exemplo disso são as constantes rebeliões e
tentativas de fuga em massa. O projeto embora trate a matéria de forma drástica,
parece-nos um meio eficaz de impedir a perpetuação da prática de se amontoarem
presos, como se objeto fossem, transformando as prisões em depósitos frágeis e in-
seguros. O referido projeto foi apresentado em legislaturas anteriores.

Situação: O Projeto de Lei n° 370/03 recebeu parecer pela aprovação em
todas as comissões para as quais foi distribuído e aguarda votação em primeiro
turno no plenário.
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2 Substitutivo e emendas
relevantes a projetos em

tramitação na Assembléia
legislativa, no período

de 2003 a 2006
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Destacamos nosso Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei n° 191/03,
que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs. O Projeto foi apro-
vado pela Assembléia Legislativa e, hoje, está em vigor a Lei Estadual n°

15.299, de 9 de agosto de 2004, sobre a qual nos debruçamos e procuramos aprimo-
rar, através dos pareceres que apresentamos na tramitação do projeto na Comis-
são de Direitos Humanos. As APACs são intituições-modelo de recuperação dos
condenados, pois seguem com rigor as regras estabelecidas nas Leis de Execução
Penal Estadual e Federal. O método APAC tem por finalidades primordiais o com-
bate ao ócio e a valorização do ser humano, por meio do resgate dos valores cris-
tãos. Fundamentais são a busca da ressocialização do condenado e a sua reintegra-
ção à sociedade. Importante, ainda, destacar que os índices de reincidência são
muito menores que no sistema convencional. Segue o texto do diploma legal:

Lei n° 15.299,de 9 de agosto de 2004
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

que contém normas de execução penal, e dispõe sobre a realiza-
ção de convênio entre o Estado e as Associações de Proteção e

Assistência aos Condenados APACS.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e
eu, em seu nome,promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica acrescido ao art. 157 da Lei n° 11.404, de 25de janeiro de
1994, o seguinte inciso VIII:

"Art. 157 - (...)
VIII - as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham

firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais desti-
nadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade."

Art. ~ - Fica acrescido ao Título VI - Dos Órgãos da Execução Penal - da
Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, o Capítulo IX - Das Entidades Civis de Di-
reito Privado sem Fins

Lucrativos -, composto dos seguintes arts. 176-A e 176-B:
"CAPÍTULO IX- DAS ENTIDADES CMS DE DIREITO PRIVADO SEM
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FINS LUCRATIVOS
Art. 176-A - Compete às entidades civis de direito privado sem fins lucra-

tivos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unida-
des prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, nos ter-
mos do inciso VIII do art.157:

I - gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que admi-
nistrarem, nos termos defInidos em convênio;

II - responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela conservação do
imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade;

III - solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade, quando
necessário;

IV - apresentar aos Poderes Executivo e Judiciário relatórios mensais so-
bre o movimento de condenados e informar-lhes, de imediato, a chegada de novos
internos e a ocorrência de

liberações;
V - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
VI - acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe todos os

meios para o acompanhamento e a avaliação da execuçãodo convênio.
Art. 176"'B- Incumbem à diretoria da unidade de cumprimentode pena

privativa de liberdade administrada por entidade civil de direito privado sem fms
lucrativos conveniada com o Estado as

atribuições previstas no art. 172 desta lei.".
Art. 3° - O Poder Executivo poderá firmar convênio com Associações de

Proteção eAssistência aos Condenados - APACs - para a administração de unida-
des de cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado, nos termos do art.
157 da Lei nO11.404, de 1994.

Art. 4° - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a APAC deverá
atender às seguintes condições:

I . ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos;
II - adotar o trabalho voluntário nas atividades desenvolvidas com os re-

cuperandos, utilizando o trabalho remunerado apenas em atividades administrati-
vas, se necessário;

III -adotar como referência para seu funcionamento as normas do estatu-
to da APAC de ltaúna;

IV - ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Criminal da comar-
ca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da Comunidade previs-
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to na Lei de Execução Penal;

V - ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados -
FBAC.

Art. 5° - Serão definidos no convênio a que se refere o art. 3°:
I - os termos de contratação de pessoal;
II - as condições para a administração das unidades de cumprimento de

pena privativa de liberdade no Estado, observadas as peculiaridades de cada uma
e a legislação vigente.

Art. 6° - As APACs conveniadas com o Estado deverão cumprir o determi-
nado nos arts. 176-A e 176-B da Lei nO11.404, de 1994, acrescidos por esta lei.

Art. r -São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos convê-
nios com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos para a administra-
ção de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liber-
dade no Estado:

I - o repasse de recursos para a administração da unidade, nos termos do
convênio;

II - a articulação e a integração com os demais órgãos governamentais pa-
ra uma atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do atendi-
mento pactuado;

III - a fiscalização e o acompanhamento da administração das APACs.
Art. ff- Os recursos a que se refere o inciso I do art. r poderão ser desti-

nados a despesas com:
I - assistência ao condenado, prevista na Lei de Execução Penal;
II - reforma e ampliação do imóvel da unidade;
III . veículos para atendimento às demandas dos condenados previstas na

legislação;
IV - itens diversos, defrnidos em convênio.
Art. 9° - Serão objeto de convênio entre o Estado e as APACs as unidades

de cumprimento de pena privativa de liberdade que se destinem:
I - a condenados em regime fechado, semi-aberto e aberto, com sentença

transitada em julgado na comarca;
II - a condenados cujas famílias residam na comarca;
III - a condenados que tenham praticado crime no âmbito da comarca.
Parágrafo único - Não será admitido, nas unidades de cumprimento de pe-

na privativa de liberdade de que trata este artigo, o recebimento de outros conde-
nados do Estado, salvo com a expressa concordância do diretor da unidade e do

25
___ l _



Durval Ângelo Andrade

Juízo da Execução Criminal, ouvido o Ministério Público.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos 9 de agosto de 2004.

Comentário do relator -A lei estabelece diretrizes para a cooperação entre
o Estado e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - pa-
ra a administração de centros de recuperação de presos. A Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados foi originalmente fundada em São José dos Campos,
no início da década de setenta, como fruto de uma ação pastoral e se instituciona-
lizou como entidade da sociedade civil juridicamente organizada, a partir do desen-
volvimento de uma metodologia própria para a recuperação de sentenciados.
Atualmente, diversas unidades prisionais no Brasil utilizam essa mesma metodo-
logia, que tem demonstrado sua eficácia pela reduzida taxa de reincidência crimi-
nal dos que a ela são submetidos. Basicamente, a metodologia de recuperação de
sentenciados aplicada pelas APACs sustenta-se no cumprimento da legislação de
execução penal em vigor, com respeito à dignidade da pessoa humana, na valoriza-
ção dos sentenciados e no apoio comunitário. Toda a atividade desenvolvida nos es-
tabelecimentos prisionais administrados por essas associações visa à recuperação
dos sentenciados e à sua inclusão na vida em sociedade; assume, portanto, uma
função pedagógica. Dessa forma, os próprios presos assumem importante papel na
recuperação de seus pares e na gestão do espaço que os abriga. O trabalho do con-
denado tem uma função específica em cada um dos regimes de cumprimento da pe-
na, assim como a freqüência a cursos de alfabetização e de escolarização formal. A
família, por seu turno, participa ativamente da recuperação dos sentenciados, nu-
ma tentativa de restabelecer os laços afetivos e socializantes por ela representados.
Da mesma forma, o envolvimento da comunidade, por meio do trabalho voluntário
na atenção e no acompanhamento dos recuperandos, é de fundamental importân-
cia para a estruturação de um relacionamento de confiança mútua, necessário à
efetiva recuperação, com inclusão social, prevista pelo método apregoado pela
APAC. Com vistas a aprofundar as discussões, na época da tramitação do então
projeto de lei sob nossa relatoria, buscamos ampliar o debate sobre as premissas
que deveriam nortear a colaboração das APACs com o Estado, na administração de
unidades prisionais, com a realização de uma audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Naquela ocasião, estiveram presen-
tes o Presidente da APAC de Itaúna, os Juízes das Varas de Execuções Criminais
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de Belo Horizonte e de Itaúna, o assessor para assuntos relativos à APAC da Sub-
secretaria de Administração Penitenciária e o Desembargador Joaq~ ~ves de
Andrade. Após os debates, concluiu-se pela apresentação de um su~StI~utIVO,c~m
o intuito de aprimorar a proposição. Temos a certeza de que contnbUl~os m~Ito
para os avanços do projeto, felizmente sancionado e transformado na leI antenor-
mente transcrita na íntegra.
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Emendas ao Projeto de Lei Complementar 72/05, sanciona-
do e transformado na Lei Complementar n° 85, de 28 de dezem-
bro de 2005, que altera a lei complementar n° 59, de 18 de janei-
ro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Comentários sobre as emendas: Durante a tramitação do Projeto de Lei
Complementar que deu origem à Lei Complementar n° 85, de 28 de dezembro de
2005, apresentamos várias emendas, com o objetivo de aprimorar a proposta origi-
nal encaminhada à Assembléia Legislativa pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

É de nossa autoria, por exemplo, a emenda que cria regra de observância
obrigatória relativa à criação e regulamentação dos Juizados de Conciliação. Pela
proposta original, tal iniciativa era apenas facultativa.

Implementamos alteração no dispositivo que possibilitava o estudo para a
instalação de câmaras regionais, por meio de determinação compulsória do atendi-
mento a essa demanda. Foi também por meio de uma emenda nossa que se deter-
minou o provimento de metade das vagas da Corte Superior pelo critério de anti-
güidade, e o da outra metade, por eleição pelo Tribunal Pleno, sendo a regulam e-
tação efetivada pelo Regimento Interno daquele órgão. Destacamos, ainda, a com-
posição da Corte Superior do Tribunal de Justiça pelo Presidente, os Vice-Presi-
dentes e o Corregedor-Geral de Justiça. Todas as normas modificadas por meio de
emendas que apresentamos têm um só objetivo: o de melhorar a prestação jurisdi-
cional e ampliar a eficácia dos mecanismos à disposição dos jurisdicionados. O cer-
ne de nossa atuação parlamentar é a maior proximidade dos Poderes Instituídos
com o cidadão e, em relação ao Poder Judiciário, não há de ser diferente, em razão
de suas atribuições essenciais na consolidação do regime democrático.
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Breves considerações: Ao longo de nossos três mandatos, várias propo-
sições foram apresentadas e, depois de submetidas à apreciação das Comissões
e do Plenário da Assembléia Legislativa, promulgadas e sancionadas como
Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais e Leis Estaduais. Certa-
mente, o ordenamento jurídico mineiro foi enriquecido com as normas jurídicas
de nossa autoria, discutidas e debatidas com os interessados, antes de formali-
zadas.

Proposta de Emenda à Constituição na 63,
de 19 de julho de 2004

Altera dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta
artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com

o objetivo de promover a unificação da Segunda Instância da
Justiça Comum Estadual.

AMesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64, 94°, da Constituição do Estado, promulga a emenda ao texto constitu-
cional:

Art. 1°- Os arts. 66, IV, "b"; 79, 9 1°;99, parágrafo único; 103, II, "b"e 106,
I, "b", e II, da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66 - (...)
IV - (...)
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua

Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico
único dos servidores civis, e a fIxação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts.
24,991° e 2°, e 32;

(...)
Art. 79 - (...)
9 1°- O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Di-

reito de entrância mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os mes-
mos direitos, garantias e impedimentos deste.

(...)
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Art. 99 - (...)
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará

lista tríplice e a enviará ao Governador do Estado, que, nos vinte dias subseqüen-
tes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

(...)
Art. 103 - (...)
11 - (...)
b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia in-

terna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do Tribunal de
Justiça Militar;

(...)
Art. 106 - (00')
1-(00.)
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no 9 2° do art. 93, os Juí-

zes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros do Ministério
Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar
e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;

(00.)
11- julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira instância,

ressalvadas as de competência de Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar
ou de órgãos recursais dos juizados especiais;".

Art. 2° - O inciso III do "caput" do art. 98 da Constituição do Estado pas-
sa a vigorar com a redação que segue, fIcando o artigo acrescido do seguinte pará-
grafo único:

"Art. 98 - (00')
III - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar far-

se-á alternadamente por antigüidade e merecimento, apurados, respectivamente,
entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada e entre os Juízes Auditores;

(00.)
Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a última entrân-

cia, prevista no inciso III deste artigo, será integrada pelos Juízes de Direito titu-
lares de varas do juizado comum e pelos Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Ho-
rizonte."

(Vide art. 1°da Emenda à Constituição n° 71, de 31/8/2005.)
Art. 3° - O 9 2° do art. 110 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a redação que segue, fIcando o artigo acrescido do seguinte 9 3°:
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"Art. 110 - (...)
~ 2° - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam, res-

pectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do Desembargador e do Juiz de Di-
reito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações.

~ 3° - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militare do Juiz Au-
ditor serão fixados em lei, observado o disposto no inciso V do art. 93 da Constitui-
ção da República."

Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido
dos seguintes arts. 123, 124 e 125:

"Art. 123 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assem-
bléia Legislativa, no prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação
da emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, projeto de lei complementar adaptando a organização e a divisão ju-
diciárias do Estado às modificações introduzidas na Constituição do Estado pela
mesma emenda.

Parágrafo único - A lei complementar resultante do projeto a que se refe-
re o "caput" deste artigo transformará os cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em
cargos de Desembargador, mantida a classe de origem, e estabelecerá a forma de
aproveitamento, nos novos cargos, dos magistrados ocupantes dos cargos transfor-
mados.

Art. 124 - Até que entrem em vigor as alterações a serem introduzidas na
organização e na divisão judiciárias do Estado, nos termos do art. 123, o Tribunal
de Alçada continuará funcionando com as atribuições e as competências em vigor
na data da publicação da emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Art. 125 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assem-
bléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal de Justiça, atendendo às necessidades de funcionamento do Tribunal
após a unificação da Segunda Instância prevista na emenda que acrescentou este
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

~ 1° - A lei resultante do projeto a que se refere o "caput" deste artigo es-
tabelecerá a forma do aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tri-
bunal de Justiça, dos servidores ocupantes de cargos da Secretaria do Tribunal de
Alçada.

~ 2° - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada passam a integrar o
acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.
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~ 3° - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de despesas do

Tribunal de Alçada, aprovadas por lei, serão alocadas ao orçamento do Tribunal de
Justiça.".

Art. 5° - Ficam revogados o inciso II do "caput" do art. 96, o ~ lOdo art. 106
e os arts. 107, 108 e 270 da Constituição do Estado.

Art. 6° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2004.

Comentário do autor - Desde a primeira vez que propusemos uma Emen-
da à Constituição do Estado com o objetivo de promover a unificação dos tribunais
de Alçada e Justiça, passaram-se oito anos até a aprovação. A Emenda à Carta Po-
lítica Mineira n° 63/04, representa um marco, diante das necessidades de reformas
e mudanças na estrutura do Poder Judiciário. Seguimos o ideal de que o legislador
tem de estar atento às transformações do seu tempo e aos anseios da sociedade.
Destaco alguns avanços alcançados por meio da unificação: atendimento aos inte-
resses da justiça e os motivos da conveniência administrativa; a unificação em um
só órgão julgador dos recursos e decisões de primeira instância torna mais ágil e
eficiente a prestação jurisdicional; simplificação dos procedimentos processuais e
eliminação dos entraves e dificuldades decorrentes da existência de órgãos julga-
dores diversos; melhoria na estruturação dos serviços auxiliares de Justiça. Foi
com o apoio da totalidade dos deputados desta Casa Legislativa e entidades como
Associação dos Magistrados de Minas Gerais-AMAGIS, Ordem dos Advogados do
Brasil, Associação dos Magistrados do Brasil- AMB, Ministério Público e outras
que a unificação se tornou uma realidade.

33



Durval Ângelo Andrade

Lei n° 14313, de 19 de junho de 2002

Isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de
emolumentos, na forma que especifica.

o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam isentos do pagamento dos emolumentos relativos ao registro
de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e aos serviços de medição, de-
marcação, elaboração de planta e memorial descritivo os beneficiários de terras ob-
tidas por meio de programa de reforma agrária ou de assentamento promovido por
órgão ou entidade da União ou do Estado, bem como por meio da concessão a que
se refere o inciso II do ~ 3° do artigo 247 da Constituição do Estado.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 19 de junho de 2002.

Comentário do autor - Esta lei visa ao desenvolvimento do plano de apro-
veitamento e destinação de terra pública e devoluta, compatibilizando-o com a po-
lítica agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. Como o processo de legi-
timação de terras por parte de seus proprietários se torna extremamente oneroso
e como a maioria deles configura -se como parte de uma classe de baixa renda, tor-
na-se penoso aos proprietários o processo de autenticação de posse das terras. Por
meio da lei em comento, objetivamos progressos no processo de maior distribuição
de renda e igualdade social.
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Lei n° 13736, de 9 de novembro de 2000

Altera o valor da pensão dos ex-deputados que menciona
e concede-lhes indenização.

o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A pensão especial concedida a Clodesmidt Riani, José Gomes Pi-
menta e Sinval de Oliveira Bambirra pela Lei nO11.732, de 30 de dezembro de
1994, passa a equivaler ao subsídio mensal dos Deputados Estaduais.

Art. ZO - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais concederá
aos ex-Deputados a que se refere o art. 1° indenização em valor correspondente ao
do subsídio mensal de Deputado Estadual em vigor na data da publicação desta lei
multiplicado pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação do
mandato desses titulares e o término da legislatura em que ocorreu a cassação.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de
sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Comentário do autor - Por meio da Resolução n.o 5.144, de 23/6/94, a
Assembléia declarou a reabilitação dos ex-Deputados Clodsmidt Riani, José
Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, cassados pela Resolução n° 580, de 9/4/64.
Em 30/12/94, foi sancionada a Lei n° 11.732, concedendo-lhes pensão especial,
correspondente à remuneração atribuída ao símbolo S-Ol do quadro de pessoal
da administração direta do Poder Executivo. Com tais medidas, reconheceu-se,
de forma clara e cristalina, que a cassação do mandato dos referidos parlamen-
tares teve motivação exclusivamente política e que não houve quebra de deco-
ro, conforme noticia a documentação arquivada nesta Casa, no ano de 1964.
Em 8 de abril daquele ano, o Plenário aprovou o parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça que acolhia uma representação com o pedido da cassação dos
mandatos desses deputados. O processo, surpreendentemente ágil, é óbvio, não
permitiu a apuração dos fatos, sequer abriu prazo razoável para a defesa. A
"sentença" já estava pronta para ser aplicada, no mais curto prazo. Para esses
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parlamentares, nenhuma norma, nenhuma indenização, nenhuma pensão vi-
talícia irá alterar os fatos e as arbitrariedades a que foram submetidos. Contu-
do, um mínimo pode e deve ser feito. Com esta lei, contribuímos efetivamente
para que a imagem dos nobres ex-deputados fosse resgatada e seu valor como
homens públicos comprometidos com a defesa das riquezas nacionais, com a
atuação no meio social, com a elevação da consciência da classe trabalhadora
no cenário político fosse reconhecido.
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Lei na 14505, de 20 de dezembro de 2002

Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em
instituição civil ou militar de internação coletiva das

redes pública e privada do Estado.

o povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu,
em seu nome, nos termos do S 'if do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica assegurado a representante de culto religioso o acesso a ins-
tituição civil ou militar de internação coletiva das redes pública e privada do Esta-
do, para prestar assistência religiosa a interno.

S 1° - A assistência religiosa prevista neste artigo poderá ser prestada a
qualquer hora do dia ou da noite, a critério do representante religioso, em qualquer
local onde se encontrar o interno.

S 2° - A assistência religiosa a enfermo internado em hospital ou similar
será prestada mediante convite do paciente ou de seu responsável.

S 3° - O acesso previsto neste artigo será concedido mediante requerimen-
to à direção da instituição, que somente poderá indeferi-lo, por meio de decisão fun-
damentada, em razão da falta de segurança para o religioso, os internos ou os fun-
cionários da instituição.

S 4° - Para o acesso à instituição de internação, nos termos do "caput" des-
te artigo, será exigida a identificação do representante, mediante a apresentação
de documento próprio da instituição religiosa a que pertencer.

Art. 2° - As instituições civis e militares de internação coletiva das redes
pública e privada do Estado afIxarão cópia desta lei em local visível, nas respecti-
vas portarias.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário,especialmente a Lei n°

10.630, de 16 de janeiro de 1992, e o art.61 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de
1994.

Palácio da InconfIdência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2002.

Comentário do autor - O art. 5°,VI, da Constituição Federal garante ao
indivíduo a liberdade de consciência e de crença e assegura, também, o livre
exercício dos cultos religiosos. Além dessa disposição constitucional, o cidadão
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tem na legislação federal proteção aos seus direitos religiosos. Nosso projeto de
lei visa garantir, de maneira efetiva, esses direitos nas situações que mencio-
na, que são as dos presos e doentes em hospitais, cadeias e similares. Os líde-
res religiosos devem ser livres para confortar e prestar assistência religiosa
aos fiéis de sua igreja ou comunidade religiosa. O fato de os fiéis estarem doen-
tes ou presos não justifica o descumprimento de suas garantias constitucionais
supracitadas.
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Lei n° 13722, de 20 de outubro de 2000

Dispõe sobre o pagameto de militares, de servidores
público e de pensionistas dos Estado.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu,
em seu nome, nos termos do ~ f5'do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os pen-
sionistas das administrações direta e indireta do Estado poderão optar pelo recebi-
mento de seus vencimentos integrais, remuneração, proventos e pensões por inter-
médio de cooperativa de crédito constituída de acordo com a Lei Federal n° 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, à qual sejam filiados, ou de instituição bancária que
integre o sistema financeiro nacional.

~ 1°- (Vetado).
~ 2° - (Vetado).
(Artigo com redação dada pelo art. 1°da Lei nO15081, de 27/4/2004.)
Art. ~ - Considera-se servidor público, para os fins desta lei:
I - o ocupante de cargo público, efetivo ou em comissão, ou de função pú-

blica em qualquer dos Poderes do Estado, nas autarquias e nas fundações públicas;
11- o empregado público, ocupante de emprego público ou função de con-

fiança nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas demais en-
tidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado.

Art. 3° - É permitida às cooperativas de crédito a que se refere o art. 1°a
cobrança pela prestação de seus serviços segundo as normas aplicáveis às institui-
ções bancárias.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. ~ - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de outubro de 2000.

Comentário do autor -As cooperativas de crédito são empresas de pro-
priedade coletiva, administradas e fiscalizadas pelos próprios cooperados e têm
por finalidade proporcionar-lhes beneficios mútuos. Ressalte-se que as pessoas
são, ao mesmo tempo, proprietárias e usuárias dos serviços prestados. As ca-
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racterísticas do cooperativismo são: a adesão livre, a permanência voluntária,
a participação nas obras (lucros) de acordo com o investimento efetivado, os di-
reitos iguais, a prestação de serviços com taxas mais atraentes. Sabemos que
são alternativas ao sistema capitalista convencional, cujas taxas são exorbi-
tantes e o lucro é canalizado para poucas pessoas. Os recursos arrecadados pe-
los bancos responsáveis pelo pagamento dos servidores podem ser direcionados
para as cooperativas. Ademais, por meio das políticas adotadas, pode haver in-
vestimentos destinados à solução de problemas sociais.
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Emenda à Constituição do Estado n° 39,

de 2 de junho de 1999

Altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136,
137, 142 e 143 da Constituição do Estado, acrescenta
dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias e dá outras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos do art. 64, ~ 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1° - O "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido
em lei complementar."

(Vide art. 2° da Emenda à Constituição nO57, de 15/7/2003.)
Art. 2° - O inciso VII do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 61 - .
VII - fIxação e modifIcação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;".
Art. 3° -A alínea "a" do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado pas-

sa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 66 - .
111 - .
a) a fIxação e a modifIcação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;".
Art. 4° - Fica o art. 90 da Constituição do Estado acrescido do seguinte in-

cisoXXVIII, passando seu inciso XXVa vigorar com a redação que segue:
"Art. 90 - .
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bom-

beiros Militar, promover seus ofIciais e nomeá-los para os cargos que lhes são pri-
vativos; .

XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades administrativas impos-
tas a servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente.".
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Art. 5° - A alínea "b" do inciso Ido art. 106 da
Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 106 - .
I .
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no ~ ~ do art. 93, os Juí-

zes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros
doMinistério Público, o Comandante. Geral da Polícia Militar e o do Corpo de Bom-
beiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabili-
dade;".

Art. ~ - O "caput" do art. 110 e o art. 111 da Constituição do Estado pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição
em todo o território do Estado, compõe-se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto
posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em nú-
mero ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o nú-
mero de juízes Oficiais ao de juízes civis em uma unidade.

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e
o bombeiro militar em crime militar defInido em lei, e ao Tribunal de Justiça Mili-
tar, decidir sobre a perda do

posto e da patente de ofIcial e da graduação de praça,".
Art. l' -O art. 136 da Constituição do Estado fIca acrescido do seguinte

inciso III:
"Art. 136 - .
III -Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. ff - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a se-

guinte redação:
"Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Mili-

tar se subordinam ao Governador do Estado.".
Art. 9° - O art. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar com a reda-

ção que segue:
"Art. 142 - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públi-

cas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na
disciplina militares e comandados, preferencialmente, por ofIcial da ativa do últi-
mo posto, competindo:

I-à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de seguran-

42

~_~_to_s _

ça, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades re-
lacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da garantia
do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das
áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de
patrimônio cultural;

II -ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações
de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e sal-
vamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus
bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe;

III . à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de polícia
judiciária militar, nos termos da lei federal.

~ 1°- A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxilia-
res e reservas do Exército.

~ 2° - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da
reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo pri-
vativo do último posto da corporação.".

Art. 10 - O art. 143 da Constituição do Estado passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"Art. 143 . Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.

Parágrafo único. Os regulamentos disciplinares das corporações a que se
refere o "caput" deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo,
com intervalos de no máximo cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atuali-
zação.".

Art. 11 - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias os seguintes arts. 98, 99, 100, 101 e 102:

(Vide Lei n° 14447, de 28/11/2002.)
"Art. 98 - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bom-

beiros do Estado na data de publicação da emenda que instituiu este artigo terão
o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável de permanência na Po-
lícia Militar.

Art. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável
pela integração nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar o militar lotado em
unidade da Polícia Militar na data de publicação da emenda que instituiu este ar-
tigo, que preencha os seguintes requisitos:

43

-



Durval Ângelo Andrade

I - possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se
oficial superior ou intermediário;

11 - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de Bombeiro
Militar, se praça.

Art. 100 - Até que lei complementar disponha sobre a organização básica,
o estatuto dos servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, aplica-se
a esta corporação a legislação vigente para a Policia Militar.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 1999, a ordenação das des-
pesas do Corpo de Bombeiros Militar será realizada pela Polícia Militar, até que se
processe a individualização dos respectivos orçamentos na proposta orçamentária
do exercício de 2000.

Art. 101 - A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e 01'.

çamentário do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar se dará na forma da
lei, que disporá também sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único - Será integralmente mantida a estrutura administrati-
va do Corpo de Bombeiros Militar até que a legislação discipline o previsto neste
artigo.

Art. 102 - O Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento Disci-
plinar e do Estatuto da Polícia Militar no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicação da emenda que instituiu este artigo, visando ao seu aprimoramento e
atualização.".

Art. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da corpo-
ração em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam
incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do
tempo e a graduação anteriores ao afastamento.

~ 1°- Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças deve-
rão, no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta emenda:

I - apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado;
11- renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a ação

judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos fatos refe-
ridos no "caput" deste artigo.

~ ~ - O Governador do Estado editará decreto, na data de publicação des-
ta emenda, relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo.

Art. 13 - Ficam retirados das fichas individuais dos militares que partici-
param do movimento reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros
de punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes.
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Art. 14 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de 1999.

Comentário do autor - A finalidade da emenda é a adequação do texto
da Constituição do Estado à Constituição Federal de 1988, principalmente em
virtude das modificações introduzidas no texto da Carta Magna pelas Emen-
das nOs18 e 19, de 1998, no tocante ao tratamento dado ao Corpo de Bombei-
ros Militar. Vale salientar que as ações da Polícia Militar estão voltadas, pri-
mordialmente, para a proteção social, prevenção e repressão à criminalidade,
basicamente por meio de policiamento ostensivo, além de outras competências
legais. O Corpo de Bombeiros tem função diferenciada e específica, voltada, so-
bretudo, para ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndios e situa-
ções de emergência, tais como: sinistros, afogamentos, acidentes com veículos
automotores em geral e qualquer tipo de catástrofe. Essas atribuições diferen-
ciadas levaram o legislador constituinte federal, ao tratar da segurança públi-
ca, a dar aos corpos de bombeiros militares tratamento específico, à semelhan-
ça daquele concedido às polícias militares dos Estados, conforme o inciso V do
art. 144 da Constituição da República. A autonomia administrativa e financei-
ra do Corpo de Bombeiros é aspecto primordial para melhor desempenho de
sua nobre missão.

Vale ressaltar, ainda, que a emenda permitiu a anistia dos policiais
militares excluídos da corporação, em razão do movimento grevista de 1997, os
quais foram integrados ao Corpo de Bombeiros.
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Lei n° 13375, de 6 de dezembro de 1999

Acrescenta dispositivos à Lei nO5.378, de 3 de dezembro
de 1969, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,

instituições e prédios do Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam acrescentados ao art. 1°da Lei n° 5.378, de 3 de dezembro
de 1969, os seguintes ~~3°e 4°:

"Art. 1°- .

~ 3° - É vedada a escolha de nome de pessoa condenada por ilícito prati-
cado contra os direitos humanos, assim como por envolvimento com a repressão
nos Governos militares.

~ 4° - O Poder Judiciário, quando provocado, determinará a anulação do
ato que acolheu nome de pessoa impedida nos termos do parágrafo anterior e ofi-
ciará à Assembléia Legislativa, para que esta realize, se entender conveniente, a
escolha de nova denominação." (Vide Lei n° 13408, de 21/12/1999.)

Art. 2" . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. SO. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06 de dezembro de 1999.

Comentário do autor - Esta lei tem a finalidade de proibir homenagens
às pessoas ligadas à repressão ou a ações contra os direitos humanos. Os viola-
dores de direitos fundamentais não podem ser contemplados com homenagens,
uma vez que obstaculizaram a construção da cidadania e as conquistas das lu-
tas populares. Pessoas como Augusto Pinochet e Adolph Hitler fazem parte de
um passado que jamais deverá ser reverenciado.
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Lei n° 13.214, de 13 de maio de 1999

Cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu,
em seu nome, nos termos do ~ ff do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, promulgo a seguinte lei:

Art. 1°- Fica criada a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais, ór-
gão auxiliar do Poder Executivo na recepção, na tramitação e no encaminhamento
das sugestões, denúncias e propostas relativas a questões ambientais.

Art. 2" - Compete à Ouvidoria Ambiental:
I - receber as sugestões, reclamações, denúncias e propostas de qualquer

cidadão ou entidade relativas a questões ambientais;
II - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e trans-

mitir ao interessado as soluções dadas;
III - sugerir ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável e às entidades afins a realização de estudos, a adoção de medidas e
a expedição de recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de
suas atividades;

IV - praticar atos compatíveis com suas atribuições, por determinação do
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

V - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados
com o meio ambiente, providenciando a divulgação dos resultados desses eventos.

Art. 3° - No exercício de sua competência, a Ouvidoria Ambiental:
I - manterá arquivo atualizado de toda a documentação relativa às denún-

cias, reclamações e sugestões da população;
II - instalará núcleos da Ouvidoria Ambiental em municípios;
III - manterá intercâmbio e celebrará convênios com entidades públicas ou

privadas, nacionais e estrangeiras que exerçam atividades congêneres às da Ouvi-
doria Ambiental;

IV - elaborará relatório trimestral de suas atividades e prestará contas pú-
blicas.

Art. 4° - As informações solicitadas pela Ouvidoria Ambiental serão aten-
didas no prazo que for fixado em função da complexidade do caso.

Art. 5° - A Ouvidoria Ambiental é dirigida por um Ouvidor nomeado pelo
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Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada reputação, indica-
das em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, pa-
ra mandato de dois anos, permitida uma recondução.

~ l° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos do Secre-
tário Adjunto de Estado.

~ 2° - É vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função públi-
ca enquanto durar seu mandato.

~ 3° - Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público, será automá-
tica a licença, facultada a este, quando estável, a opção pela remuneração do car-
go, emprego ou função de origem.

Art. 6" - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental, em caso de falta grave, incompatível com o exercício de suas
atribuições.

Art. 7" - Os servidores necessários ao funcionamento da Ouvidoria Am-
biental, inclusive de sua assessoria técnica, serão cedidos pelo Poder Executivo, a
partir de proposta do Ouvidor.

Art. ff - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 9° - O Poder Executivo incluirá, na primeira proposta orçamentária
posterior à entrada em vigor desta lei, dotação para fazer face às despesas decor-
rentes de sua execução.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de maio de 1999.

Comentário do autor -Mesmo já revogada, apresentamos o texto da lei de
nossa autoria que criou a Ouvidoria Ambiental, com o objetivo de demonstrar nos-
sa preocupação com tal questão. A revogação ocorreu em razão da edição da Lei
15.298, de 6 de agosto de 2004, que institui a Ouvidoria-Geral do Estado. Porém,
não poderíamos deixar de mencionar a referida lei, fruto de projeto de nossa auto-
na.
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Lei 13188, de 20 de janeiro de 1999

Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência às vítimas de
violência, por meio dos órgãos ou das instituições competentes, nos termos desta
Lei.

Art. ~ - Para os efeitos desta Lei, entende-se por vítima de violência:
I - a pessoa que tenha sofrido dano em consequência de crime tipificado

na legislação penal vigente;
II - o cônjuge e o dependente da vítima;
III - a pessoa que tenha sofrido dano ao intervir em socorro de outrem em

situação de perigo atual ou iminente;
N - a testemunha que sofrer ameaça por haver presenciado ou indireta-

mente tomado conhecimento de ato criminoso, ou por deter informação necessária
à investigação e à apuração dos fatos.

Art. 3° - A proteção, o auxílio e a assistência previstos no art. 1°desta Lei
consistem em:

I - colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os
danos fisicos e materiais sofridos pela vítima;

II - acompanhar as diligências policiais ou judiciais, especialmente quan-
do se tratar de crime violento;

III - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica pa-
ra as vítimas, testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo ameaças e ne-
cessitam de transferência temporária de residência;

N -pagar as despesas de sepultamento da vítima de que trata o inciso I
do art. ~, se do ato de violência resultar a morte;

V - proporcionar alimentação para lesionados com dificuldades econômi-
cas e seus dependentes, enquanto durar o tratamento;

VI - apoiar programas pedagógicos para readaptação social ou profissio-
nal da vítima.

~ 1°Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e 213 a 220
do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que contém o Código Penal, os
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exames médicos periciais que se fizerem necessários serão realizados em hospital
público ou hospital particular conveniado com o poder público, onde a vítima terá
direito a assistência médica e psicológica. (parágrafo acrescentado pelo art. 10 da
L€i n° 15080, de 19/4/2004.)

~ ~ O poder público oferecerá à vítima dos crimes a que se refere o ~ 10
deste artigo transporte especial descaracterizado, nos trechos que vão da delegacia
policial ao hospital e do hospital à delegacia ou a outro local indicado pela vítima.
(parágrafo acrescentado pelo art. 10da L€i nO15080, de 19/4/2004.)

Art. 40 - O Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a violên-
cia, que incluirão, entre outras:

I - orientação da população sobre o dever de contribuir para a investiga-
ção e a apuração de atos criminosos;

11- levantamento estatístico dos casos de violência no Estado e manuten-
ção de banco de dados atualizado;

111- campanhas educacionais para esclarecimento da população.
Art. 50 - Poderá ser beneficiada com o auxílio financeiro previsto nesta L€i

a vítima que:
I - comprovar falta de recursos para arcar com as despesas decorrentes do

ato de violências;
11- não tiver acesso aos serviços de órgão ou entidade de assistência pú-

blica ou privada;
111- não estiver amparada por seguro de vida ou de danos pessoais e ma-

teriais.
Art. 6" - A concessão dos beneficios e a implementação das ações previstas

nesta L€i ficam condicionadas à existência de dotação orçamentária específica.
Art. l' -Os Defensores Públicos contarão com o apoio de peritos, psicólo-

gos, sociólogos, assistentes sociais e outros profissionais imprescindíveis à defesa
dos direitos e das garantias da vítima.

Art. 80 Esta L€i será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
cento e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 90 - Esta L€i entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de janeiro de 1999.

Comentário do autor -A lei corrige graves injustiças, quando milhares de
cidadãos e cidadãs, vítimas de violência, são abandonados no momento de maior
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necessidade de apoio. O objetivo é a proteção de famílias, principalmente as mais
vulneráveis economicamente, que, com a perda de um ente querido, ficam total-
mente desamparadas. E o apoio pode ser: a crianças abandonadas, que não têm pa-
ra onde ir nem como ser amparadas, quando vítimas de alguma prática criminosa,
ou a mulheres indefesas que, ao sofrerem alguma agressão, não têm nenhum apoio
psicológico,moral ou jurídico. Em todos esses casos, produz-se dupla vitimização:
primeiro, com a ocorrência do delito, depois, com a falta de assistência por parte do
Estado. Muitas vezes, pessoas que são coniventes com a violência dizem que a lu-
ta pelos direitos humanos não se preocupa com as vítimas da violência. Tal lei vi-
sa, sobretudo, demonstrar que este entendimento é equivocado. Todos os que se
preocupam e lutam pela cidadania, pelos direitos humanos, pela dignidade da pes-
soa humana sabem que é preciso prosseguir pela conquista de um mundo fraterno
e justo, no qual a coletividade seja respeitada. A lei é uma homenagem àquelas
pessoas que não tiveram a oportunidade de viver, na plenitude, sua cidadania.

51

-



Durval Ângelo Andrade

Lei n° 12622, de 25 de setembro de 1997

Cria a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°- Fica criada a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais, ór-
gão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização dos serviços e atividades da polícia
estadual. (Vide art. 47 da Lei n° 13869, de 31/5/2001.)

Art. ~ - Compete à Ouvidoria da Polícia:
I - ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos órgãos de

apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de policial civil ou militar ou outro
servidor público, reclamação contra ilTegularidade ou abuso de autoridade pratica-
dos por superior ou agente policial, civil ou militar; (Inciso com redação dada pelo
art. 5° da Lei n° 12968, de 27/7/1998.)

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou indeco-
roso, praticado por servidor lotado em órgão da segurança pública;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medi-
das necessárias para o saneamento da ilTegularidade, ilegalidade ou arbitrarieda-
de comprovada;

IV - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito
ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e
representar ao Ministério Público, no caso de indício ou suspeita de crime;

V - propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e ao Comandan-
te-Geral da Polícia Militar as providências que considerar necessárias e úteis para
o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelas Polícias Civil e lVIilitar;

VI - promover pesquisa, palestra ou seminário sobre tema relacionado com
a atividade policial, providenciando a divulgação dos seus resultados;

VII - manter, nas escolas e academias de polícia, em caráter permanente,
cursos sobre democracia, direitos humanos e o papel da polícia.

Parágrafo único -A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do denun-
ciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o caso.

Art. 3° - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:
I - manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa a denún-

cias, reclamações e sugestões da população;
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II - instalar núcleos da Ouvidoria nos municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou pri-

vada, nacional ou estrangeira, que exerça atividades congêneres às da Ouvidoria;
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas pú-

blicas;
V - prestar informações aos órgãos do Poder Legislativo sobre assunto ine-

rente às suas atribuições, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da solicita-
ção. (Inciso acrescentado pelo art. ~ da Lei nO12968, de 27/7/1998.)

Art. 4° - A Ouvidoria da Polícia é dirigida por um Ouvidor nomeado pelo
Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada reputação indica-
das em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Hu-
manos, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução (Caput com
redação dada pelo art. l° da Lei n° 12968, de 27/7/1998.)

~ l° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor da Polícia são equivalentes aos
de Secretário Adjunto de Estado.

~~ - É vedado ao Ouvidor da Polícia o exercício de cargo, emprego ou fun-
ção pública enquanto durar seu mandato.

~ 3° - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será automática
a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando estável, a opção pela remu-
neração do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 5° - (Revogado pelo art. r da Lei nO12968, de 27/7/1998.)
Dispositivo revogado:
"Art. 5° - O Ouvidor da Polícia somente poderá ser destituído do cargo pe-

lo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, por falta grave incompatí-
vel com o exercício de suas atribuições."

Art. ~ - São assessorias da Ouvidoria:
(Vide art. 9° da Lei Delegada n° 101, de 29/1/2003.)
I - a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia;
II - a Assessoria Militar, exercida por um oficial da Polícia Militar;
III - a Assessoria Jurídica, exercida por um Procurador do Estado;
IV - a Assessoria de Assistência Social, exercida por um assistente social;
V - a Assessoria de Imprensa, exercida por um jornalista.
Parágrafo único - O Delegado de Polícia, o oficial da Polícia Militar, o Pro-

curador do Estado, o assistente social e o jornalista são indicados, respectivamen-
te, pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, pelo Comandante-Geral da Po-
lícia Militar, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Secretário de Estado do Traba-
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Dos Pronunciamentos proferidos no
Plenário da Assembléia legislativa

do Estado de Minas Gerais

Cannem Lúcia Antunes Rocha

"A liberdade é do espírito humano. Acompanha a pessoa
desde o seu nascimento. De seres libertos a homens livres, há

uma construção pessoal e social a se plantar no coração da
humanidade a torná-la condizente com o espírito que domina

os homens e deve presidir suas relações.
Liberdade não é um conceito, é um viver. Liberdade não tem

definição, tem asas. Não há uma definição da liberdade,
porque a liberdade é inexpressa. Não tem uma forma, é a

ausência mesma deformas que lhe sejam postas e impostas
por contingências externas. "

o
:::J-1-,--c..82 •.••.

N
ossaatuação parlamentar é pautada

na comunicação direta com a socie-
dade. Valemo-nos de um mecanismo
dos mais eficazes para expressar

nossas opiniões e indignação, diante de irregu-
laridades e ilicitudes: o discurso. Por inúmeras
ocasiões, subimos à tribuna do Plenário da As-
sembléia Legislativa e fomos a voz de tanta

gente que depositou em nós confiança e apoio. O retomo, muitas vezes, é imediato, prin-
cipalmente dos que se sentem contemplados com nossos dizeres; dos que gostariam de
ter dito o que destemidamente falamos, em nome dos mais fracos e oprimidos. Somos,
também, os ouvidos de todos que nos procuram em busca de ações ágeis e que sentem
o alívio de ter um mandato a serviço da luta por justiça e verdade. Começamos por des-
tacar, então, alguns dos principais pronunciamentos, sobretudo, da legislatura 2003-
2006. Ressaltamos que, ao longo de nossos três mandatos, já realizamos quase setecen-
tos discursos sobre os mais diversos assuntos.

Comentário do autor - Embora a referida lei esteja revogada, em razão da
edição posterior da Lei 15.298 de 6 de agosto de 2004, que cria a Ouvidoria - Ge-
ral do Estado, vale a pena recordar e apresentar o diploma de nossa autoria que
serviu de base para a instituição da Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Ge-
ralS.

lho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente e pelo Secretário de Estado
da Casa Civil e Comunicação Social, conjuntamente com o Ouvidor. (parágrafo
com redação dada pelo art. 3° da Lei n° 12968, de 27/7/1998.)

Art. 7"-As autoridades dos órgãos da segurança pública fornecerão ao Ou-
vidor da Polícia, quando solicitados, dados, informações, certidões ou documentos
relativos a suas atividades, sob pena de responsabilidade.

~ 10 - A solicitação, feita por escrito pelo Ouvidor da Polícia, será atendida
no prazo de 10 (dez) dias contados do seu recebimento.

~ ~ - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo ante-
rior, a autoridade responsável pelo órgão de segurança pública comunicará o fato,
por escrito, ao Ouvidor da Polícia, até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimen-
to do prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por, no máximo, 30 (trinta)
dias.

Art. f:f - Fica reservado, no "Diário do Executivo", o espaço de 1 (uma) co-
luna, destinada à publicação quinzenal de artigo assinado pelo Ouvidor da Polícia.

Art. 90 - Os servidores da Ouvidoria serão cedidos pelo Poder Executivo,
mediante proposta do Ouvidor.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias a serem consignadas no Orçamento do Estado.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 1997.
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1-PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 30°REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 4° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15°LEGISLATURA, EM 31512006

ASSUNTOS: DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE FELIZBURGO E

REFLEXÕES SOBRE O PODER JUDICIÁRIO

Deputadas, Deputados, público presente nas galerias e caríssimos teles-
pectadores da TV Assembléia, boa tarde. O motivo que me traz a esta
tribuna é a apresentação de representações, na semana passada, aos
Ministério Públicos Estadual e Federal, sobre supostas condutas ilicitas

praticadas pelo Sr. Getúlio Rodrigues Costa, Prefeito Municipal de Felizburgo.
A primeira foi dirigida à Promotoria de Justiça Especializada em Crimes

Praticados por Agentes Públicos e se refere ao fato de que o referido Prefeito, no
exercício do seu mandato eletivo, recebe, ainda, como servidor do Departamento
de Limpeza da Prefeitura, a quantia de R$200,00 por mês. Conforme a juntada
de lista de pagamento do tal departamento, é possível verificar a assinatura do
Chefe do Poder Executivo Municipal, como recebedor do valor descrito, com o
agravante de ter ainda a fIrma reconhecida. Ressalte-se, também, em relação a
esse fato, que o pagamento dos serviços dessa natureza, ou seja, aos servidores da
área de tal departamento de limpeza, não é realizado com a exigência legal de
empenho, conforme os ditames da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

Uma segunda e terceira representações foram apresentadas, tanto em
face do citado Prefeito quanto em relação à Sra. Naidia de Souza Brandão, Auxi-
liar de Administração da Prefeitura - uma para o Ministério Público Estadual e
outra para o Ministério Público Federal. Nesse caso, a servidora em questão foi
benefIciada com o recebimento de valores referentes ao rateio do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio - Fundef, por mais de uma ocasião. A Senhora Naidia não é professora e a ile-
galidade está mais do que confIgurada. Tal pagamento irregular, ocorrido no pe-
ríodo de janeiro a maio de 2005, sujeita o agente administrativo a sanções admi-
nistrativas, civis ou penais, e a autoridade responsável pela irregularidade, no
caso em questão o Prefeito Municipal, a responder por crime de responsabilida-
de, em conformidade com o art. 5°, ~ 4°, da LDB.

A quarta peça representativa foi protocolada em face do Chefe do Poder
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Executivo de Felizburgo e do advogado Edilberto Castro Araújo, com endereço
profissional em Belo Horizonte. Os fatos dão conta de contrato irregular de pres-
tação de serviço da assessoria jurídica, firmado pelo mencionado profIssional, re-
presentado com a Prefeitura. O valor mensal acordado no termo de compromisso
para o assessoramento fIcou acertado em R$2.500,00. Quero deixar claro que não
acreditei quando o denunciante me mostrou esse contrato. Porém, pasmem, De-
putadas, Deputados e demais ouvintes. A distribuição de tal quantia fIcou acer-
tada da seguinte forma, de acordo com a cláusula segunda do termo de compro-
misso "ipsis litteris": "1 - A importância de R$1.500,00 se destina ao pagamento
de honorários advocatícios alusivos ao contrato firmado junto à Prefeitura acima
descrita; 2 - O saldo remanescente, que soma o valor de R$1.000,00, deverá ser
repassado ao Sr. Getúlio Rodrigues da Costa, brasileiro, casado, residente nesta
cidade de Belo Horizonte, a título de ajuda de custo." O mais absurdo é que esse
cidadão é fIlho do Prefeito Municipal. Ora, tal situação caracteriza-se como uma
ilicitude tão grave, tão absurda, escandalosa, que nem sequer pôde ser disfarça-
da pelos apropriadores de dinheiro público de forma irregular. Os fatos são niti-
damente caracterizadores da prática de improbidade administrativa, com graves
prejuízos ao erário público. Na referida solicitação de providências ao Ministério
Público, foi requisitado o afastamento preliminar do Prefeito de Felizburgo, com
a observância do cumprimento do disposto no art. 17 da Lei 8.429, de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administra-
ção pública direta, indireta, ou fundacional e dá outras providências:

"Art. 17 - A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efe-
tivação da medida cautelar.

S 1° . É vedada a transação, o acordo ou a conciliação nas ações de que
trata o 'caput'.

S 2° - A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessá-
rias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

S 3° - No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Públi.
co, a pessoa jurídica interessada integrará a lide na qualidade de litisconsorte,
devendo suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de
prova de que disponha.

S 4° - O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atua-
rá obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade."
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Além, dos fatos narrados nas peças dirigidas ao Ministério Público, tenho

conhecimento de outras questões irregulares atinentes à administração munici-
pal de Felizburgo. Fui informado de que haveria um rombo no sistema de previ-
dência da Prefeitura, com o recolhimento das contribuições dos servidores sem o
devido repasse. Soube que a realização do concurso público para provimento de
vários cargos na Prefeitura, ocorrido no ano passado, teria sido permeada por di-
versas irregularidades. Não teria havido licitação para a contratação da empresa
organizadora do concurso. Mas pior foi o fato de que foi firmado um contrato com
Marley Juliano Araújo Silva, ou seja, pessoa fisica e, ainda, sócio do advogado
Edilberto Castro Araújo, o mesmo do termo de prestação de serviços de assesso-
ria jurídica, com todas as irregularidades já descritas.

Tive, também, a informação de que os benefIciários do programa Bolsa-
Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. PETI - estariam
sendo prejudicados e não estariam recebendo seus beneficios, em razão da inér-
cia da Prefeitura Municipal, responsável pela administração dos valores repassa-
dos pelo governo federal.

Sendo assim, diante de tantos fatos graves que envolvem a administra-
ção municipal de Felizburgo, gostaria de apelar ao Ministério Público Estadual e
ao Ministério Público Federal para que todas as medidas e providências sejam to.
madas, com o objetivo de coibir as atuações irregulares do Prefeito Getúlio Rodri.
gues da Costa. Peço que, se houver embasamento jurídico, desde já, seja decreta-
da a prisão preventiva do Prefeito, bem como, tão logo seja requisitado seu afas-
tamento preliminar do cargo. Não é possível mais conviver com os absurdos que
ocorrem em Felizburgo, e recorde-se a chacina dos trabalhadores rurais acampa-
dos na Fazenda Nova Alegria, ocorrida em novembro de 2004, e seu autor Adria-
no Chafik Luedy. É interessante que esse atual Prefeito, à época, candidato, pou-
co antes da chacina, fez um churrasco na fazenda do Sr. Adriano Luedy e disse
em palanque, na campanha eleitoral, que sem-terra deveria ser morto com remé-
dio para matar formiga e rato, que assim se acabaria com aquela raça na cidade
de Felizsburgo. Não dá mais para continuar ocorrendo os mandos e desmandos
naquele Município, como se Felizburgo fosse terra sem lei. É preciso um basta. É
necessário e urgente que a população pobre e sofrida daquela cidade seja repara.
da dos prejuízos sofridos em razão da ganância e insensibilidade de alguns pode.
rosos, que se comportam como donos vitalícios das instituições. Chega de Felis-
burgo ser tida como terra de ninguém. ConfIamos no Ministério Público e no Po-
der Judiciário, e certamente os danos serão reparados. Como podemos ver, a si-
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tuação na cidade de Felizburgo é grave. Hoje, o maior de todos os movimentos so-
ciais é para o desaforamento do processo do Sr. Adriano Luedy naquela cidade.
Com toda certeza, nesse processo em que todas as forças do poder o apóiam, in-
clusive esse Prefeito, ele seria absolvido. Pedimos ao Tribunal de Justiça que te-
nha sensibilidade com o recurso e o pedido de desaforamento que entrará nos pró-
ximos dias, para que essa impunidade, esse conluio entre poder econômico e po-
der político não continue existindo naquela cidade. Não podemos permitir que is-
so aconteça.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao requeri-
mento do Deputado Domingos Sávio, em que solicita informações sobre os salá-
rios de Desembargadores do Tribunal de Justiça, que li hoje nos jornais. Em te-
se, todos nós conhecemos o Deputado Domingos Sávio. Trata-se de um deputado
atento aos problemas do povo, preside com muita firmeza uma das comissões
mais importantes desta Casa, e tem dado uma grande demonstração de zelo e
presença permanente naquela comissão. Todos nós sabemos que, hoje, o Deputa-
do Domingos Sávio é um Deputado que tem maior articulação e escuta com o go-
verno estadual. Por ser um Deputado do PSDB, com a competência que tem, sa-
be muito bem que cumpre um papel fundamental, até de sustentação do governo
nesta Casa. Deputado Domingos Sávio, estive aqui há três semanas e fiz uma re-
flexão sobre a questão do Poder Judiciário em tempos de neoliberalismo. Mostrei,
com muita clareza e sem paixão, um relatório do Banco Mundial que indica cla-
ramente um objetivo internacional de enfraquecimento das instituições democrá-
ticas. Vivemos em tempo de neoliberalismo, em que a palavra "democracia" não
tem essa força. Não é à toa que Friedrich Hayek, um dos pais do neoliberalismo,
o qual escreveu a grande bíblia dos economistas e políticos neoliberais, em 1944,
com o título "O Caminho da Servidão", aborda muito bem que a única instituição
possível numa sociedade é o mercado e todas as distorções que encontramos nes-
sa realidade em que vivemos. Digo também que a democracia é muito frágil em
tempos de neoliberalismo, porque a democracia é, antes de tudo, a vontade da
maioria da população. Infelizmente, no Brasil e em tantos países onde a maioria
escolhe o governo, vemos que a política econômica é como um dogma - permane-
ce inalterada e não muda, quer dizer, a vontade do povo não é respeitada. Falo is-
so também como uma autocrítica do nosso governo federal. Esse ataque às insti-
tuições é claro. A Assembléia Legislativa viveu isso. O Poder Executivo vive isso
em muitos momentos, principalmente os que não têm muitas amizades na mídia.
Naquele momento, eu dizia claramente que um Judiciário independente é ruim e
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prejudicial para toda essa ideologia neoliberal; um Judiciário que coloque um
freio, que barre essas pretensões à totalidade do mercado e prevalência da máxi-
ma e do dogma de que fora do mercado não há salvação. Sabemos que o mercado
é importante para regular as ações humanas, mas há a encíclica do Papa "Cente-
si us Annus", em que diz que a criatura não pode se arvorar em tomar o lugar do
Criador. O Criador são as instituições humanas. Deixo claro que não é sua inten-
ção, mas isso passa por um conjunto da imprensa - como eles acreditam em rela-
ção à Assembléia e como, muitas vezes, a sociedade acredita, como se a questão
do salário na Assembléia fosse uma caixa-preta de que ninguém soubesse nada a
respeito, o que sabemos que não é verdade. Então, não é essa a intenção, mas ho-
je temos que fazer uma discussão muito clara no campo da democracia, deixando
bem claro que esse não é o objetivo. Com a discussão a respeito da greve, ficou pa-
recendo, até como chacota nacional, que se estava tentando reduzir ou diminuir
a força do Judiciário mineiro. Temos um Judiciário que pode ter suas mazelas,
mas que nos orgulha. O Judiciário mineiro é o orgulho de todos nós e seu tam-
bém, tenho certeza. V. Exa. é um homem de bem e tem demonstrado essa serie-
dade. Devemos deixar claro que não existe caixa-preta nos Poderes. Uma forma
de controle, Sr. Presidente - embora V. Exa. diga que esse controle talvez só fos-
se possível com o aposentado -, são os próprios pagamentos, e o governo estadual
tem toda a folha de pagamento. Deixo claro que esta Casa acredita no Poder Ju-
diciário que tem. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, temos tido as maiores
condenações por violações de direitos humanos no Judiciário de Minas Gerais. A
maior pena a que um delegado foi condenado ocorreu na cidade de Igarapé. Este
é o único Estado em que duas mulheres já foram condenadas, na Segunda Ins-
tância, por tortura. As três, em duas primeiras ações mantidas pelo Superior Tri-
bunal de Justiça, são oriundas de Minas Gerais. É importante deixar claro que os
Poderes não têm caixa-preta. Não podemos, e não é o objetivo, em hipótese ne-
nhuma, tentar reforçar essa ideologia. Acreditamos nas instituições fortes. Em
uma democracia, é preciso ter claro que só o poder controla o poder. O mercado
acha que nenhum poder o controla, que ele é absoluto, pode tudo, do jeito que
quer, e o que estamos vendo é o aumento da miséria, da pobreza, os lucros absur-
dos que o sistema frnanceiro tem em nosso país. Temos que colocar uma media-
ção, a mediação da vida, da preocupação com o ser humano. Hoje, mais do que
nunca, devemos reforçar a importância do Judiciário e, particularmente, do Judi-
ciário de Minas Gerais, e isso V. Exa. tem demonstrado, quando da tramitação do
projeto anterior, o que é o fundamental nisso tudo.
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2 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 19B REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 4B SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15BLEGISLATURA, EM 5/4/2006

ASSUNTO: TRIBUNAL DO LATIFÚNDIO E AMEAÇAS À
LÍDER ÍNDIGENA CHILENA JUANA CALFUNAO

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, público presen-
te nas galerias, telespectadores da TV Assembléia; ontem se realizou no
Hall das Bandeiras, aqui no espaço da Assembléia Legislativa, o tribunal
que julgou o latifúndio no Brasil, particularmente em Minas Gerais. Vá-

rias entidades que atuam na luta pela reforma agrária no País, como a Pastoral
da Terra, a Via Campesina, o Movimento dos Trabalhadores sem Terra, a Cen-
tral Única dos Trabalhadores e muitas outras, promoveram esse evento. Tam-
bém participaram dele entidades urbanas, sindicatos, Sindicatos dos Trabalha-
dores Rurais e centenas de pessoas comprometidas com a luta, pessoas que real-
mente sentem fome e sede de justiça. Fui convidado para atuar como juiz no re-
ferido tribunal, o que muito me honrou, mas que, de alguma forma, aumentou
minha responsabilidade. Durante mais de três horas, tivemos a oportunidade de
ouvir testemunhas ligadas ao massacre de Felizburgo, que mostraram, de forma
nua e crua, emocionando os presentes, como ocorreu aquele violento embate no
dia 20/11/2004, quando pistoleiros, comandados pelo fazendeiro Adriano Chafik,
invadiram barbaramente o acampamento, assassinaram cinco trabalhadores, fe-
riram outros 12, com o mais alto requinte de vandalismo, e colocaram fogo em tu-
do que encontraram.

Como representante da Assembléia e Presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos, estivemos lá nos dias 21,22 e 23/11/2004. Realmente, ficamos per-
plexos diante do relato. Houve, também, testemunhas que relataram a chacina
de Unaí, na qual três fiscais e um motorista, funcionários do Ministério do Tra-
balho, foram, bárbara e covardemente, assassinados, no dia 28/1/2004, por fazen-
deiros, a mando da família Mânica, da cidade de Unaí. E o que mais nos choca
nesses dois episódios é a morosidade da Justiça, pois muitos dos responsáveis por
essas duas tragédias estão soltos e, de alguma forma, continuam ameaçando, co-
mo foi relatado no caso do massacre de Felizburgo. Tivemos também, no Tribu-
nal do Latifúndio, um relato muito forte da existência das milícias armadas em
vários municípios de Minas Gerais. Fazendeiros tentam fazer justiça com suas
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próprias mãos, com a maior história e relato de barbaridade que podemos imagi-
nar. No caso das milícias, o Ministério Público, através da brilhante Promotoria
de Conflitos Agrários, que tem à frente o Procurador de Justiça Monso Henrique,
já deu entrada, em várias comarcas, a denúncias contra essas milícias, pedindo
sua extinção. E é interessante verificar que, até agora, não tivemos resposta da
Justiça. Outros três casos foram tratados no Tribunal do Latifúndio. O caso dos
quilombolas, negros que lutam pela posse de suas terras em Minas Gerais, e, par-
ticularmente, o Quilombo dos Gorutubas; também o Movimento dos Atingidos
por Barragens trouxe, de alguma forma, toda a tragédia que vivem essas pessoas;
e, ainda, a denúncia em relação ao plantio de eucalipto do reflorestamento, que
está provocando, cada vez mais, o deserto verde em Minas Gerais. Gostaria de
destacar para os deputados alguns pontos da sentença que proferimos nesse Tri-
bunal, os quais estarão disponíveis em nosso "site" da Assembléia, a partir de ho-
je à tarde, para todos os telespectadores, os Srs. deputados e as Sras. Deputadas,
que quiserem ter acesso à sentença: "Ao instalar um tribunal de opinião pública,
a sociedade reproduz simbolicamente, o devido processo legal que o Estado dei-
xou de realizar na realidade de nosso dia-a-dia. E um mecanismo de reafirmação
dos valores fundamentais da civilização contemporânea, cristalizados na Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem e, por igual, na Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem. É o resgate preponderante do princípio da dig-
nidade da pessoa humana como qualidade intrínseca da natureza do ser huma-
no, como bem inalienável, indisponível e norteador da conquista de todos os direi-
tos fundamentais". Neste ponto, fizemos uma citação do Papa João Paulo II,
quando se comemoraram os 100 anos da Encíclica ''Rerum Novarum": "Uma au-
têntica democracia só é possível em um Estado de Direito e sobre a base de uma
reta concepção da pessoa humana. Aquela exige que se verifiquem as condições
necessárias à promoção quer dos indivíduos, quer da subjetividade da sociedade,
mediante a participação e a co-responsabilidade". E continuo mais abaixo: "Ao as-
sumir a realização deste Tribunal para julgamento dos crimes do latifúndio no
Estado de Minas Gerais - violações do direito à vida, à liberdade, ao trabalho e ao
meio ambiente -, temos como objetivo, agora alcançado, denunciar as omissões do
envolvimento do Estado na prática dessas violações. Violações que, pela sua mo-
tivação, continuidade e extensão, guardam os lindes de verdadeiro genocídio".
Srs. Deputados, violações contra muitos que, muitas vezes, não têm armas para
lutar contra a prepotência. Então, falamos sobre o caso da ocupação da Cemig, da
violência dos sem-terras, que sofrem verdadeiro genocídio. Vale aqui o corte forte
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de um verso de Bertolt Brecht, que diz: "Se dizem violentas das águas que tudo
arrastam, mas não das margens que a comprimem". O que vimos ali foi essa com-
pressão das margens, a violação de direitos dos atingidos por barragens, de direi-
tos dos quilombolas, dos que, no Norte de Minas, são expropriados de sua terra
pelo deserto verde ou pelo crescimento do latifúndio. É importante um olhar pro-
fundo dos Srs. deputados e da sociedade, senão, tornaremos criminosos os movi-
mentos que lutam pela justiça, os únicos que têm coragem de dar o grito por li-
berdade e justiça neste país. Srs. deputados, ao final da sentença do Tribunal do
Latifúndio, os senhores jurados receberam informações vivas dessa situação de
conflito, mostrando claramente a conivência daqueles que detêm o poder político
no exercício da função pública com os representantes do latifúndio, apegados à
sacralização do direito de propriedade, ignorando-se a norma constitucional a im-
por como regra soberana o seu condicionamento à sua função social. E reagiram
os senhores jurados - eleitos como determina o devido processo de um júri popu-
lar - na forma dos votos que formularam, condenando as práticas do Estado, cla-
ramente violadoras dos direitos humanos, sejam civis, políticos, culturais, econô-
micos ou sociais, e exigindo uma reforma agrária real e efetiva em nosso país. En-
fim, condenando o latifúndio como o grande gerador da violência e da exclusão em
nosso Estado. Foram encaminhadas cópias dessa sentença ao Presidente da Re-
pública, ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, à Corte
Interamericana de Direitos Humanos, ao TribUnal Penal Internacional, ao parla-
mento europeu, ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Esta-
do, para que fossem tomadas providências em relação a isso. Termino essa sen-
tença com uma frase de esperança, valorizando a organização popular, aqueles
cuja voz e expressão são cassadas pela sociedade e pela opressão: quando o povo
acorda e percebe que ele, sim, é o detentor de poderes no regime democrático, ao
arbítrio, à demagogia, ao autoritarismo, não restará alternativa que não seja a de
mudar, talvez e possivelmente, de país e até de planeta. Ainda que tal posição se-
ja travestida de utopia, fica como lembrança a lição de Eduardo Galeano, ao en-
sinar que a utopia serve para nos fazer caminhar, ainda que para um horizonte
muito distante.

Esperamos o desdobramento do Tribunal do Latifúndio, que contou com
a presença de muitos deputados desta Casa. Infelizmente, fato tão significativo
não teve a cobertura que esperávamos por parte da imprensa. O Tribunal do La-
tifúndio deveria ter sido transmitido ao vivo, porque 12 Deputados estavam pre-
sentes. Talvez, por serem da oposição, não tenham atraído tanto o interesse da
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nossa imprensa. Infelizmente, vivemos um verdadeiro autoritarismo desta Mesa,
uma centralização nas mãos do Presidente e uma subserviência do Poder Legis-
lativo. Compreendemos a situação dos jornalistas, em virtude desse clima gover-
nista. Muitas vezes, esta Casa é uma sucursal do Palácio da Liberdade.

Outro assunto me traz aqui. Esteve em nosso tribunal, como observado-
ra internacional, a líder indígena Juana Calfunao. Gostaria de dizer que Juana
vem sendo ameaçada de morte por defender a população mapuche, no Chile, que
é de 3 milhões de pessoas. E registro a carta que encaminhei hoje ao Ministro
Paulo de Tarso Vanucci, também à Embaixada do Chile, à Presidente do Chile e
a várias entidades de direitos humanos no Brasil. Desejo fazer aqui um agrade-
cimento ao jornal "O Tempo", que registrou, em sua pág. 2: ''Líder indígena chile-
na pede ajuda ao Brasil". Um grande serviço que esse jornal fez à causa da vida
e que irá contribuir de alguma forma para inibir aqueles que querem matar Jua-
na. Procederei agora à leitura da carta.

(Lê) "Excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, dirigi-
mo-nos a V. Exa. a fim de encaminhar-lhe matéria veiculada no jornal "O Tem-
po" de hoje, acerca da situação de Juana Calfunao, autoridade tradicional do po-
vo indígena mapuche, da comunidade Juan Pailallef, que, em visita ao Brasil, foi
contemplada com a Medalha Chico Mendes, criada pelo Grupo Tortura Nunca
Mais, do Rio de Janeiro, destinada a homenagear pessoas que se têm destacado
na luta contra a ditadura militar, la tortura, a impunidade, a violência contra os
movimentos populares e as violações de direitos humanos no Brasil e no mundo.
Ressaltamos que Juana participou de várias outras atividades em nosso país, or-
ganizadas pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, a qual presidimos. Ocorre que tememos pela segurança
dessa incansável lutadora, uma vez que estará retornando ao Chile no próximo
dia 6 de abril, onde está ameaçada de morte. A líder indígena é a primeira mu-
lher que exerce o cargo de "lonko", o que na cultura mapuche significa condutora
política da proteção dos direitos e deveres dos membros. Ela tem se destacado nos
mais diversos embates do atual Estado de Direito, na liderança de sua comunida-
de situada na Província de Temuco, na Cordilheira dos Andes. Nesse processo de
transformações políticas, econômicas e sociais que se vem instalando no Chile, os
grupos étnicos do Sul têm sido tratados de forma muito dura, e os mapuches têm
sido os mais afetados pela intervenção das empresas madeireiras nos bosques.
Infelizmente, sabemos que a tortura no Chile ainda não acabou, pelo menos para
Juana. Nos próximos dias, estaremos encaminhando um CD que contém ima-
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gens gravadas da submissão da líder a tal prática em seu país, bem como de vá-
rias agressões cometidas pelos carabineiros na comunidade mapuche. Queremos
externar nosso repúdio pelas perseguições sofridas por Juana e pelo seu povo,
bem como ressaltar o entendimento desse órgão de defesa dos direitos humanos
de que a preservação de sua integridade é de inteira responsabilidade do gover-
no chileno. Esperamos que a Presidente Michelle Bachelet, vítima no passado,
juntamente com alguns de seus familiares, de perseguição pela ditadura militar
instituída naquele país, não permita, durante o exercício de seu mandato sob a
égide do regime democrático, o regresso das práticas cometidas nos tempos do au-
toritarismo. Informamos ainda que, no próximo dia 10 de abril, será encaminha-
do um manifesto de várias entidades de defesa dos direitos humanos à Chefe do
Poder Executivo chileno, a fim de solicitar providências urgentes garantidoras da
vida e estabilidade da líder indígena e de seu povo."

Tentaremos, no dia 10/4/2006, entregar à Presidente Michelle Bachelet
um documento que será assinado e encabeçado por Dom Pedro Casaldáliga, que
traz a assinatura do Vicariato Agostiniano Inteligência e Coração e também traz
a assinatura de várias entidades parlamentares deste Brasil afora, de defesa da
vida de Juana, porque no Chile, infelizmente, a ditadura ainda não acabou. Se-
nhor Presidente, queremos agradecer a V. Exa., uma vez que extrapolamos o
tempo, mas entendemos que esses assuntos são importantes e devem ser debati-
dos nesta tribuna para serem levados ao conhecimento dos telespectadores da TV
Assembléia. E, ao mesmo tempo - quem sabe? - para criarmos uma rede nacional
e internacional de solidariedade a Juana Paillafef. Martin Luther King, num
pensamento que bem traduz isso, dizia: "A injustiça em qualquer lugar ameaça a
justiça em todos os lugares".

Muito obrigado.
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SENTENÇA DO TRIBUNAL DO LATIFÚNDIO, SOBRE A
QUAL SE REFERE BOA PARTE DO PRONUNCIAMENTO:

Sentença do Tribunal dos Crimes do Latifúndio
Minas Gerais

Vistos, neste momento especial, instituições e pessoas dotadas de res-
peitabilidade e de responsabilidade públicas expressam o inconformismo so-
cial diante da ruptura, pelas organizações do Estado, do pacto assumido com
os cidadãos, e exigem o restabelecimento dos mecanismos que asseguram a
plena vigência do Estado de Direito. A função social da propriedade deve ser
assim entendida: "Não dás da tua fortuna ao seres generoso para com o pobre,
tu dás daquilo que lhe pertence. Porque aquilo que te atribuis a ti, foi dado em
comum para uso de todos. A terra foi dada a todos e não apenas aos ricos" (Sto.
Ambrósio). "Quer dizer que a propriedade privada não constitui para ninguém
um direito incondicional e absoluto."

Sabe-se quão incômoda e angustiante tem sido a passagem humana
pelo mundo nestes tempos em que as desigualdades sociais se agravam em
proporções geométricas. A reversão de modelos de exclusão social latente é o
único meio capaz de restabelecer a paz e a eliminação da sensação de vazio
que se acumula, em razão da valorização do acúmulo de capital em detrimen-
to da construção de valores espirituais e cristãos.

Ao instalar um tribunal de opinião pública, a sociedade reproduz sim-
bolicamente o devido processo legal que o Estado deixou de realizar na reali-
dade de nosso dia-a-dia. É um mecanismo de reafirmação dos valores funda-
mentais da civilização contemporânea, cristalizados na Declaração Universal
dos Direitos do Homem e, por igual, na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem. É o resgate preponderante do princípio da dignidade da
pessoa humana como qualidade intrínseca da natureza do ser humano, como
bem inalienável, indisponível e norteador da conquista de todos os direitos
fundamentais.

O grande orador sacro Antônio Vieira, no Sermão da Primeira Domin-
ga do Advento, pregado na Capela Real, em 1650, mostra, claramente, os ma-
les que advêm da omissão.
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Permitam-me repetir algumas das palavras ditas nessa memorável
peça oratória: "A omissão é pecado que se faz não fazendo, pois o tempo não
tem restituição alguma. Uma das coisas de que se devem acusar e fazer gran-
de escrúpulo aos ministros é dos pecados do tempo. Porque fizeram o mês que
vem o que se devia fazer no passado; porque fizeram amanhã o que se havia
de fazer hoje; porque fizeram depois o que se devia de fazer agora; porque fize-
ram logo o que se havia de fazer já".

É para fazer agora, é para fazer já que, em diferentes tempos e luga-
res, tribunais de opinião foram criados para julgar violações sobre as quais os
organismos formais da Justiça sequer se manifestaram. Em alguns casos os
julgamentos de opinião pública não só protestaram contra a omissão do Esta-
do, como lograram sensibilizar os tribunais formais. O Tribunal Russel, o Tri-
bunal dos Povos, o Tribunal Internacional do Trabalho Infantil e, mais proxi-
mamente, os tribunais contra os crimes do latifúndio são exemplos de iniciati-
vas internacionais de grande porte. O Tribunal Tiradentes, no Brasil dos anos
70, constituiu-se num marcante instrumento de denúncia dos crimes pratica-
dos por agentes do Estado durante a ditadura militar.

Ao assumir a realização deste Tribunal para julgamento dos crimes do
latifúndio no Estado de Minas Gerais - violações ao direito à vida, à liberdade,
ao trabalho e ao meio ambiente -, temos como objetivo, agora alcançado, de-
nunciar as omissões do envolvimento do Estado na prática dessas violações.
Violações que, pela sua motivação, continuidade e extensão, guardam os lin-
des de verdadeiro genocídio.

Ressaltamos o caso bárbaro da chacina de UnaÍ, ocorrido em 28 de ja-
neiro de 2003, da qual três auditores fiscais foram vítimas: Erastótenes de Al-
meida Gonçalves, Nelson José da Silva e João Batista Soares Lage e o moto-
rista Ailton Pereira de Oliveira. Os quatro servidores da Delegacia Regional
do Trabalho de Minas Gerais foram vítimas de uma emboscada na zona rural
daquele município, onde fiscalizavam fazendas da região.

Outro caso lamentável e que sempre será lembrado com profundo pe-
sar foi o massacre de Felizburgo, ocorrido em 20 de novembro de 2004, no
Acampamento "Terra Prometida", instalado na Fazenda Nova Alegria. As ví-
timas de homicídio foram: Iraquia Ferreira da Silva, Miguel José dos Santos,
Francisco Ferreira do Nascimento, Juvenal Jorge da Silva e Joaquim José dos
Santos. As vítimas de tentativa de homicídio: José Maroto Lima, José Estácio
Reis Silva, Valdemar Barbosa Lima, Antônio Gomes da Silva, José Maria
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Martins Soares, José Rodrigues Chaves, Sebastião Lopes Reis, Joaquim Batis-
ta da Silva, Wilson Cardoso Santana, Vanderley da Costa Rodrigues e os dois
adolescentes Jorge Batista da Silva e Fernanda Pinheiro dos Santos. Ressal-
te-se que, antes da ocorrência de tal tragédia, a situação de insegurança e ten-
são já havia sido relatada a vários órgãos e entidades.

Destaque-se também os casos das milícias armadas em várias .locali-
dades do Estado: Pirapora, Ituiutaba, Santa Vitória, Campina Verde, Manga,
Montes Claros, Patrocínio e outros; de acordo com denúncias oferecidas pelo
Ministério Público EstaduaL Porém, os processos judiciais tramitam lenta-
mente na Justiça de Primeira Instância.

Ademais, vale, ainda, recordar efeitos nefastos que se propagam por
meio do latifúndio, no que tange ao :plantio das culturas de extensão, notada-
mente a monocultura do eucalipto. E sabido por pesquisadores e trabalhado-
res rurais que o eucalipto sustenta o trabalho escravo e o trabalho infantil nas
carvoarias, com a conseqüente expulsão das famílias do campo. Tal efeito se
faz perceber principalmente em razão da grande concentração fundiária, o que
contribui para o êxodo rural. E evidenciam-se entre os efeitos negativos dessa
monocultura, a devastação do meio ambiente, sobretudo no que se refere aos
mananciais tributários de importantes bacias hidrográficas, tais como do Rio
Jequitinhonha, do Rio São Francisco e do Rio Doce.

Ressalte-se, também, a expulsão, desaparecimento e mortes dos mora-
dores de áreas atingidas pela construção de barragens, obrigados a deixar
suas terras, em razão da imposição das empresas do setor elétrico. As indeni-
zações são, na maioria das vezes, insuficientes para a recomposição das perdas
irreparáveis sofridas pelos moradores das regiões nas quais as obras são ins-
taladas.

A situação de exclusão dos quilombolas em Minas Gerais no enfrenta-
mento com os latifundiários e o descaso do Poder Público também são desta-
ques neste Tribunal. A impunidade é o traço comum nos casos em julgamento
por este tribunal, que se qualifica nos assassinatos de trabalhadores rurais
que ousam lutar por um pedaço de terra onde possam sobreviver.

Os casos de desrespeito e violação de direitos humanos não atingem
apenas os cidadãos de um dado Estado soberano, mas vão muito além e ultra-
passam suas fronteiras, pois afrontam a consciência de todos e o próprio sen-
timento de humanidade. Daí, a instituição deste Tribunal para alcançarmos
uma decisão de qualificativos éticos, morais e pedagógicos que possa servir co-
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mo indicativo ao Governo da República para a formulação de uma política
agrária voltada para o homem.

A falta dessa política, aliada a uma legislação que privilegia o capital
e a propriedade privada, aplicada com desconhecimento por parte de juízes e
tribunais de que a lei não vale por si mesma, mas tem de ser interpretada e
aplicada segundo seus fins sociais, quer dizer, referenciada a um dado momen-
to histórico, vem determinando conflitos que se agravam a cada instante. Con-
flito nos quais a fragilidade de muitos se submete à violência daqueles que se
beneficiam do conservadorismo de quantos pretendem impor um compasso de
espera, ou seja, a permanência do status quo, não importa sejam violados di-
reitos fundamentais, como o direito de viver, de receber os frutos da terra me-
diante os duros trabalhos de lavrar, de semear e colher para a sua manuten-
ção e da sua família.

Os senhores jurados receberam informações vivas dessa situação de
conflito, mostrando claramente a conivência daqueles que detêm o poder polí-
tico no exercício da função pública com os representantes do latifúndio, apega-
dos à sacralização do direito de propriedade, ignorando-se a norma constitu-
cional a impor como regra soberana o seu condicionamento à sua função social.
E reagiram na forma dos votos que formularam, condenando as práticas do
Estado claramente violadoras dos direitos humanos, sejam civis, políticos, am-
bientais, culturais, econômicos e sociais, exigindo uma Reforma Agrária real-
mente eficaz em nosso país. Enfim, condenando o grande gerador da violência
e da exclusão social em Minas: o latifúndio.

Por último, estamos convencidos de que os efeitos dos trabalhos deste
Tribunal serão muito maiores do que quaisquer expectativas atuais, se ele ti-
ver fortalecido em cada um de nós o compromisso de luta solidária pelo direi-
to à vida.

Agradeço aos ilustres advogados e a todos aqueles que atuaram na in-
fra-estrutura para a realização deste Tribunal. Remetam-se cópias do veredic-
to dos senhores jurados, desta sentença e demais documentos deste julgamen-
to ao Presidente da República, Ministros da Reforma Agrária, da Justiça e do
Meio Ambiente, ao senhor Governador do Estado de Minas Gerais, aos presi-
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aos senhores presidentes do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, às Comissões de
Direitos Humanos dos Estados Americanos e das Nações Unidas, ao Parla-
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mento Europeu e ao Parlamento Latino-Americano, ao Procurador-Geral da
República e ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Procu-
rador-Geral de Justiça deste Estado; ao Tribunal Penal Internacional e à Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos.

E que se promovam os reparos possíveis a diversos danos causados às
vítimas de opressão, das mazelas do abismo da desigualdade, da ganância de-
senfreada dos acumuladores de bens e capital em detrimento do próximo. Que
se restabeleça, por meio da simbologia de uma data marcante como a de hoje,
a esperança na busca pela utopia de justiça social para todos. Só o comprome-
timento popular de assumir, nas mais diversas esferas, a tarefa de efetivar e
exigir a observância dos direitos fundamentais é capaz de garantir a vida dig-
na de todos os membros da comunidade.

Não é possível a existência indigna, posto que a dignidade é qualidade
inerente à condição humana. Veda-se a coisificação e a instrumentalização do
ser humano, quando se determina que a dignidade é pressuposto fundamental
do ordenamento jurídico ao qual está submetido. Os direitos fundamentais
que expressam tal determinação são o sustento da democracia tardiamente
delineada como o regime constitucional adotado pela República Federativa do
Brasil.

Somente com a percepção de que não existem direitos constitucionais
mais ou menos importantes, mais ou menos aplicáveis, uma vez que todos são
positivados na Carta Magna em respeito à soberania popular, é que se deter-
minará a obediência, nos mais variados níveis, de todos os direitos fundamen-
tais. Não haverá supremacia latifundiária ou mercadológica capaz de ditar as
normas preferenciais, em detrimento das demais. Não serão aceitas ingerên-
cias desses "entes superpoderosos" na escolha dos mecanismos determinantes
da manutenção do seu modelo ideal, ao qual não interessa a preservação de di-
reitos duramente conquistados. Não e não. Quando o povo acorda e percebe
que ele, sim, é o detentor de "superpoderes" no regime democrático - ao arbí-
trio, à demagogia, ao autoritarismo, não restará alternativa que não seja a de
mudar, talvez, e possivelmente, de país e até de planeta. Ainda que tal posição
seja travestida de utopia, fica como lembrança a lição de Eduardo Galeano, ao
ensinar que a utopia serve para nos fazer caminhar, ainda que para um hori-
zonte muito distante.

Belo Horizonte, 4 de abril de 2006.
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Durval Ângelo Andrade
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais I Juiz do Tribunal

do Latifúndio em Minas Gerais

TRIBUNAL DOS CRIMESDO LATIFÚNDIO

Realizado durante o I Encontro dos Movimentos Mineiros

Dia 04 de abril de 2006, na ALMG

JUIZ PRESIDENTE:
Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais

CONSELHODE SENTENÇA:
(Dentre 21 jurados convidados - entidades, órgãos públicos e movimentos
sindicais, sociais e religiosos -, foram sorteados 07 jurados para compor o
conselho)

l.Sindicato dos Jornalistas
2. Projeto Manuelzão
3. Instituto Helena Grecco
4. CUT Nacional e Estadual
5. AMES - Associação Metropolitana dos Estudantes
6. CIMI - Conselho Indigenista Missionário
7. Cáritas Brasileira

ACUSAÇÃO:
Elmano de Freitas - Rede Nacional de Advogados Populares

DEFESA:
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Delze Laureano - Pro£. da Faculdade Dom Helder Câmara e da
Rede Nacional de Advogados Populares.

VÍTIMASE TESTEMUNHAS:
Dr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Procurador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Conflitos Agrários
Massacre de Felizburgo: (05 vítimas)

Chacina de Unaí
Carlos Calazans - Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais

Deserto Verde (Eucalipto)
Élcio Pacheco (MNDH)
Frei Gilvander (Comissão Pastoral da Terra)

Comunidades Quilombolas
Edimar - Gorutubanos

MAB
Movimento dos Atingidos por Barragem
Pe. Antônio Claret

OBSERVADORES:
Juana Calfunao Paillalef - Chefe Loncko da Comunidade "Juan Paillalef', da
Nação Mapuche - Chile (Homenageada com a Medalha Chico Mendes de
Resistência - Tortura Nunca Mais - RJ)
Dep. Estadual - Padre João
Dep. Estadual - Laudelino
Dep. Estadual - Rogério Correia
Dep. Estadual- Elisa Costa
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3-PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA Sa REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 30/3/2006

ASSUNTO: O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, público
presente nas galerias, telespectadores da TV ARsembléia, o assunto que
nos traz a esta tribuna hoje é a situação do Poder Judiciário em nosso Es-
tado e em nosso país, bem como a análise do caso específico da Juíza da

Comarca de Esmeraldas.
Comecemos, então, a relatar os graves fatos envolvendo a magistrada

Maria José Starling, da mencionada Comarca. No final do ano de 2003, a Comis-
são de Direitos Humanos desta Casa foi procurada por cidadãos que se diziam ví-
timas e testemunhas de várias práticas delituosas cometidas pelo então Delega-
do de Polícia da Comarca de Igarapé, Marco Túlio FadeI, hoje condenado em se-
gunda instância pela Justiça Estadual, pelo crime de tortura. Diga-se de passa-
gem, a maior pena dada no País a um crime dessa natureza. Esclareça-se que o
ex-Delegado foi exonerado do cargo pela Polícia Civil. ARações penais que culmi-
naram com a condenação do ex-policial civil são oriundas de denúncias oferecidas
pelo Ministério Público. Causou estranheza e perplexidade a esta Comissão, à
época, bem como a toda a sociedade, quando, no decurso das mencionadas ações,
depois de decretada a prisão preventiva de Marco Túlio FadeI, e mesmo com o in-
deferimento de reiterados pedidos de "habeas corpus", a mencionada Juíza da Co-
marca de Esmeraldas, Maria José Starling, em um domingo, no início de feverei-
ro de 2004, por volta das 24 horas, meia-noite, foi acionada com um pedido de re-
vogação da medida, e, após arvorar-se da condição de Desembargadora, determi-
nou a reversão da prisão preventiva do ex-Delegado. Felizmente, a atitude absur-
da, ilegal, arbitrária e incoerente da magistrada foi oportunamente revista pelo
egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o mais grave é que tomamos conhecimen-
to, após o citado episódio, de que as relações entre a Juíza e Marco Túlio FadeI
eram antigas, da época em que ele era titular da delegacia de Betim. Pois bem,
os fatos narrados acima, de forma sucinta, foram objeto de uma representação
que encaminhamos, à época, à Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Ge-
rais e à Procuradoria-Geral de Justiça.

O caso de envolvimento da aludida Juíza com um ex-Delegado crimino-
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tenciária Nélson Hungria, foi apenas o primeiro momento do qual tomamos co-
nhecimento de práticas irregulares e abomináveis da magistrada Maria José
Starling. Logo, vários moradores de Esmeraldas nos procuraram para relatar ou-
tras situações esdrúxulas nas quais foram vítimas de perseguição por parte da
Juíza. Representamos, então, novamente, naquelas ocasiões, ao Ministério Públi-
co e à própria Corregedoria de Justiça, solicitando investigação e apuração dos fa-
tos que nos eram narrados. Só para exemplificar, destacamos o caso da servidora
do Poder Judiciário da Comarca de Esmeraldas, Sra. Reinéria Maria Campolina,
que, com seu marido, também servidor do Poder Judiciário local, são perseguidos
desde o ano de 2000, pela Juíza Maria José Starling, e ambos ~stão afastados de
suas atividades laborativas, por determinação da magistrada. E interessante que
foram absolvidos no Tribunal de Justiça, recebem integralmente o seu salário, e
a Juíza não permite que entrem no fórum de Esmeraldas. Estão recebendo. O De-
sembargador que atuou no caso e os absolveu foi o Desembargador Gudesteu Bi-
ber Sampaio, conhecido por suas posições duras em relação a erro de servidor.

Outro exemplo é o do ilustre advogado da Comarca de Esmeraldas, Dr.
Silvério Cândido de Oliveira, irmão do também elogiável Presidente da OAB-
MG, Dr. Raimundo Cândido Júnior, que nos relatou inúmeros embates com a re-
clamada. Destaque-se que ele sempre acionou e representou junto ao órgão corre-
gedor do Judiciário, requisitando medidas em relação à postura profissional e
pessoal de Maria José Starling. O que mencionamos até agora, talvez, não seja o
que é de mais grave que ficamos sabendo a respeito da Juíza. Temos conhecimen-
to de já ter vigorado e estar sob investigação dos órgãos competentes, como a Po-
lícia Civil e a Corregedoria, a existência de um esquema de negociação e venda de
carteiras para Comissários de Menores na Comarca de Esmeraldas. ARnormas e
regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por
meio de sua Corregedoria, para a concessão de carteiras aos voluntários do Co-
missariado de Menores são execradas e desrespeitadas na Comarca em comento.
Para se ter uma idéia, podemos destacar que o número de Comissários ultrapas-
sou em muito o que é estipulado pelas regras vigentes. São cerca de 140 Comis-
sários, número superior ao de Comissários registrados na Capital mineira, por
exemplo. Ressalte-se que a população local do Município de Esmeraldas é de ape-
nas cerca de 60 mil habitantes. Se as regras da Corregedoria fossem seguidas,
Esmeraldas só poderia ter 12 Comissários de Menores, mas tem mais de 140
identificados até agora no inquérito da Polícia Civil. Outro absurdo é a concessão
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de porte de arma nas carteiras confeccionadas para os Comissários. Vários Co-
missários que prestam serviços na Comarca respondem a processos criminais.
Para se ter uma idéia, há um caso de denúncia de autoria do delito de estupro
contra menor. Ressaltamos que já acionamos a Corregedoria de Justiça em inú-
meras ocasiões, com o objetivo de requisitar a adoção de providências em relação
à conduta e à atuação profissional da representante do Poder Judiciário na Co-
marca de Esmeraldas. Infelizmente, em outras ocasiões, os procedimentos inves-
tigatórios foram arquivados. Atualmente, uma sindicância destinada a averiguar
o caso da venda de carteiras para Comissários de Menores está em tramitação.
Por diversas vezes, a magistrada pronunciou-se como uma pessoa poderosa e pos-
suidora de contatos influentes, razão pela qual se sente intocável. São contatos
influentes no Tribunal e até no secretariado do governo estadual.

No ano passado, precisamente no mês de setembro, fizemos um contato
com a lIa Delegacia Distrital Seccional-Centro, diretamente com seu titular, De-
legado Pedrinho, a fim de noticiar que tomamos conhecimento da receptação do
furto de uma máquina de xérox pelo Coordenador do Comissariado de Menores
da Comarca de Esmeraldas, que é o Coordenador atual, Pedro Paulo Aires Pinto.
O furto ocorreu em julho de 2004, e a constatação de que o Comissário a detinha
em sua empresa foi feita no mês de dezembro do mesmo ano. Porém, os fatos só
foram objeto de instauração de inquérito por parte da Policia Civil em 7/7/2005,
conforme portaria de tal determinação e, portanto, após a nossa solicitação. Em
seguida, enviamos pedido de explicação ao Corregedor-Geral da corporação poli-
cial em referência, a fim de saber se poderia ter havido interferência por parte de
Maria José Starling, com o objetivo de protelar a apuração e a investigação do ca-
so, no afã de proteger o citado Comissário. Recebemos a resposta de que não te-
ria havido nenhuma intervenção da magistrada e que o atraso na instalação do
procedimento investigatório - mais de um ano - se devia ao fato da escassez de
material humano na Delegacia. Tomara que, verdadeiramente, não tenha havido
nenhum pedido da Juíza destinado a garantir a impunidade de Pedro Paulo e
que, de agora em diante, possamos ser esclarecidos com absoluta transparência
quanto ao trâmite do inquérito e à sua conclusão.

Diante da gravidade dos fatos noticiados acerca da representante do Po-
der Judiciário na Comarca de Esmeraldas, decidimos encaminhar brevemente
uma reclamação contra a Juíza Maria José Starling ao Conselho Nacional de
Justiça, criado por meio da Emenda n° 45, de 2004, à Constituição da República.
A competência desse órgão é receber reclamações contra membros ou órgãos do
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Judiciário, inclusive seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou ofi-
cializados. Sendo assim, confiamos na adoção de alguma providência referente às
ocorrências irregulares e possivelmente criminosas cometidas por ela. Temos a
certeza de que se trata de um caso isolado, porquanto a maioria absoluta dos
membros da magistratura mineira são pessoas idôneas, honradas, de conduta ili-
bada, que nos orgulham muito pela postura profissional imparcial e eficiente na
tarefa precípua da prestação jurisdicional.

Senhoras deputadas e Senhores deputados, continuamos o nosso pro-
nunciamento, com o intuito de fazer uma análise genérica acerca do Poder Judi-
ciário. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n°
7/2005, que veda a prática do nepotismo. Obviamente, nossa posição é contrária
ao nepotismo, porém entendemos que a questão foi tratada de maneira hipócrita
e explorada de modo exagerado pelos meios de comunicação, já que se atribuiu
quase unicamente ao Poder Judiciário a responsabilidade por contratações vincu-
ladas a parentesco. O certo é que o combate a esse tipo de prática deveria ser es-
tendido também ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, uma vez que são Po-
deres em que também se constata tal tipo de favoritismo com muita freqüência.
Apesar do pronunciamento de um Deputado sobre o Poder Executivo, nenhuma
linha foi publicada pela imprensa no dia seguinte. Não aceitamos a execração do
Judiciário, tendo em vista que é nítida a tentativa de enfraquecimento desse Po-
der e sua transformação em bode expiatório, ou seja, pouco importa se em outras
esferas estaduais o nepotismo seja prática costumeira. O importante é o entendi-
mento do senso comum de que o artifício do favorecimento da contratação de pa-
rentes seja abolido, quando se estipula uma regra específica, como, no caso, a ins-
tituída pelo Conselho Nacional de Justiça. É muito claro, porém, que a questão
merece ser abordada mais profundamente, porque é preciso tratá-la com maior
seriedade e menos interesses obscuros, como o de enfraquecimento de um Poder
constituído, de suma importância para a construção do Estado Democrático de
Direito.

Senhoras deputadas e Senhores deputados, manifesto a nossa solidarie-
dade a servidores do Poder Judiciário que tiveram seus nomes expostos publica-
mente, como se fossem verdadeiros marajás do poder público. Muitos passaram
por constrangimentos, situação que não foi diferente da enfrentada por servido-
res desta Casa. Pelo fato de meia dúzia ou uma dúzia receber mais que o teto, pa-
receu que todos os servidores do Legislativo eram "marajás". Muitos servidores
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do Judiciário sofreram verdadeiros constrangimentos públicos, ao terem seus no-
mes divulgados da forma como ocorreu. Até não é difícil entender a lógica da ten-
tativa de debilidade das instituições essenciais para a garantia dos direitos fun-
damentais, uma vez que prevalece a perversidade da exclusão social como meca-
nismo de sustento do modelo neoliberal. O documento dos Bispos de Puebla, há
cerca de 15 anos, falava-nos até da idolatria do mercado, como se ele fosse um en-
te a ser idolatrado. Não interessam ao mercado instituições fortes em defesa dos
interesses do povo, porquanto o essencial é apenas o acúmulo desenfreado de ca-
pital, sem a mínima consideração por valores que não estejam relacionados com
ganhos econômicos. O ilustre Prof. João Ricardo Dornelles, ao tratar do tema das
principais bases de sustento das forças neoliberais nos tempos atuais, já se posi-
cionou da seguinte forma: "Em um quadro de ruptura dos modelos, em que exis-
te uma realidade de crise dos paradigmas ou de crise de civilização, as entidades
socioculturais macroexistenciais, universais ou globais esvaziam-se, dando lugar
à busca de novas identidades, em um mundo dominado pela ideologia neoliberal,
por uma economia globalizada de mercado e pela predominância do individualis-
mo possessivo. As identidades são reconstruídas nos espaços microexistenciais,
privados ou particulares". E conclui o professor: "São estabelecidas fraturas so-
ciais e culturais que separam países, regiões, grupos humanos, etc. E aqui apare-
ce a diferenciação, o outro, o diferente como objeto da intolerância".

Portanto, à ideologia neoliberal muito interessa que o Judiciário seja des-
moralizado perante a opinião pública. illtimamente, outra questão que tem sido
polemizada e certamente trazida à baila de maneira muitas vezes pejorativa é a
do teto, do estabelecimento de limites na percepção da remuneração e subsídio
dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, como preconiza o inciso XI
do art. 37 da Constituição da República. O assunto tem sido exposto em determi-
nadas situações, como se todos os servidores públicos fossem "marajás" e remu-
nerados com valores astronômicos. Sabemos que o recebimento de quantias re-
muneratórias exorbitantes no serviço público não é regra, como a concepção mer-
cadológica difunde, no intento de valorizar sempre o privado em detrimento do
público. Agora, que fique claro nosso posicionamento totalmente favorável ao te-
to. Não seríamos irresponsável a ponto de defender a falta de um limite razoável
de gastos dos poderes públicos com o seu pessoal. O abominável é a maneira de-
turpada como o tema vem sendo tratado, como se todos, se não a maioria dos ser-
vidores públicos, fossem detentores de privilégios. É bom mencionar, ainda, que
grande parte dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais terão
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perdas ínfimas em seus vencimentos com a adoção do teto, razão pela qual é in-
compreensível o modo como a questão vem sendo discutida. É interessante que
jornais de circulação nacional estampem matérias como se o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais tivesse os maiores salários do Brasil, o que é mentira. Sabemos
que o Desembargador em São Paulo recebe por produção. Acaba havendo desem-
bargadores que têm um "plus" que ultrapassa muito os valores de todos os Esta-
dos. Pergunto: por que essa imprensa, que é "paulistocêntrica", não aborda isso
sobre São Paulo? Seria com receio de tocar o Tribunal de Justiça de São Paulo,
que tem tido uma ação muito firme, entrando na Justiça em todas as denúncias
que saem em relação ao Tribunal, muitas vezes, coagindo a imprensa paulista?
Temos, então, de repudiar essas manchetes que levam a esse "paulistocentrismo"
da imprensa, que considero totalmente repudiável.

Quero ressaltar um trecho do Documento Técnico n° 319 do Banco Mun-
dial, intitulado "O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe - Elementos
para Reforma", assim transcrito: "Para que qualquer sistema proporcione justiça,
seus membros devem ser altamente qualificados, competentes e respeitar os in-
divíduos na sociedade. Conseqüentemente, mecanismos institucionais adequados
devem existir para selecionar e manter esses indivíduos na estrutura do Judiciá-
rio. Tais mecanismos institucionais incluem os processos de nomeação, o período
de investidura, os níveis salariais e o sistema de avaliação". E o mesmo documen-
to do banco apresenta dados relativos à média salarial dos Juízes nos seguintes
países: Peru - primeira instância, US$10.740,00; Equador - primeira instância,
US$12.346,00; Argentina - primeira instância, US$37.749,00; EUA - jurisdição
geral, US$85.699,00. Os dados referentes ao Brasil não são apresentados no refe-
rido documento, mas certamente não ultrapassam a média de nenhum dos paí-
ses de referência. Temos aqui em mãos a Resolução n° 19.978, de 1997, do Tribu-
nal Superior Eleitoral, em resposta à Consulta n° 353, do Distrito Federal, que
conclui que "magistrados e membros dos Tribunais de Contas, em razão da sub-
missão à vedação constitucional de filiação partidária, estão dispensados de cum-
prir o prazo de filiação fixado em lei ordinária, devendo satisfazer tal condição de
elegibilidade até seis meses antes das eleições, prazo de desincompatibilização es-
tabelecido pela Lei Complementar n° 64/90". O entendimento do TSE beneficia,
portanto, os magistrados que sejam pretensos candidatos a cargos eletivos, o que
leva à conclusão de que certas questões são exaustivamente abordadas em ano
eleitoral, no intuito também de beneficiar aqueles membros da magistratura in-
teressados na vitória das urnas. A interpretação do referido Tribunal estende o
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entendimento que já havia sido deflagrado anteriormente em relação aos milita-
res. Aqui, faço um destaque: dada essa subserviência ao mercado e, em tempos de
neoliberalismo, ao mercado fmanceiro, pergunto por que o Supremo está tirando
banco e operadora de cartão de crédito do Código de Defesa do Consumidor? Es-
sa subserviência ao mercado pelos tribunais superiores, particularmente, a ques-
tão dos bancos e das operadoras de cartões de crédito, é um aspecto que temos de
pensar dentro daquela preponderância do mercado financeiro. De cada US$20,00
que hoje circulam na economia, US$18,00 estão no mercado especulativo e só
US$2,00 no mercado produtivo. Estranha-nos essa decisão direcionada dos tribu-
nais superiores do PaÍS. Daí a tese do Prof. Antônio Alves de que seria mais cor-
reto que os membros dos tribunais superiores fossem eleitos, porque são indica-
dos pelo mandatário que está no poder. Sendo assim, Sras. Deputadas e Srs. De-
putados, queremos findar este pronunciamento, externando nossa confiança nos
Poderes Constituídos, sobretudo, porque confiamos na independência e na har-
monia entre eles, como preceitua o destacado dispositivo constitucional. Os prin-
cípios basilares do regime democrático só se submetem e se consolidam, com a
certeza de que as instituições estatais estão se fortalecendo e de que são merece-
doras da confiança popular. Não é com a fragmentação proposta pelo modelo neo-
liberal que se fará justiça social. Não é com a quebra dos paradigmas do bem-es-
tar social que se terá uma sociedade menos violenta. Ao contrário, urge que se-
jam revistas as imposições da ideologia do neoliberalismo, sob o perigo de não se
conseguir mais resgatar a paz social, sob o risco iminente que se propugna de um
retorno aos mais bárbaros mecanismos de sobrevivência. Muito obrigado.
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4 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 97° REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 3° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15° LEGISLATURA, EM 13/12/2005

ASSUNTO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS

Boatarde, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, público presente
nas galerias, telespectadores da TV Assembléia ... O assunto que me
traz a esta tribuna na data de hoje são as recentes questões envolvendo
a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos da capital, referência e

exemplo, desde que foi criada, há cerca de dez anos, como a primeira promotoria
com estas características criada no país. Ocorre que, recentemente, algumas
questões internas têm causado muito temor de que a Promotoria, infelizmente,
perca sua identidade com as entidades de defesa dos direitos humanos, com as
quais sempre manteve relações estreitas. Infelizmente, temos recebido várias re-
clamações de defensores dos direitos fundamentais de que esse órgão especializa-
do do Ministério Público e tão relevante para a efetivação dos princípios nortea-
dores da democracia não está prestando o mesmo atendimento de outros tempos.
Obtivemos informações dessas entidades de que há uma proposta na Procurado-
ria-Geral de Justiça destinada a alterar as atribuições da Promotoria de Defesa
dos Direitos Humanos, uma vez que foi constituída uma comissão destinada a
propor alterações na Lei Orgânica do Ministério Público.

Sabemos que não há nenhuma resolução, até então, que defma as atri-
buições da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e
Conflitos Agrários que, embora, funcionem separadamente em relação ao espaço
físico, são o mesmo órgão de administração do Ministério Público, nos termos das
leis complementares 34/94 e 61/01. A toda proposta que vise ao aprimoramento
da atuação de qualquer órgão público, obviamente, somos favoráveis. Porém, nos-
sa preocupação é de que a Procuradoria-Geral acate alterações das atribuições da
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos sem ouvir, antes, os militantes da
área, os defensores desses direitos, e se deixe seduzir por propostas que não com-
preendam o compromisso histórico do controle da atividade policial, competência
precípua do Ministério Público, nos termos dos dispositivos da Constituição da
República de 1988. A sociedade clama que a Promotoria de Defesa dos Direitos
Humanos continue desempenhando seu papel fundamental de combater as prá-
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ticas criminosas, consistentes em desvios de conduta de alguns policiais civis e
militares, que não honram suas dignas corporações. A referida Promotoria pode
e deve expandir suas funções, mas não deve se esquecer jamais de que é um mar-
co histórico na luta contra os abusos e delitos cometidos por agentes públicos no
exercícios de suas funções. Não deve se perder da sociedade, que nela sempre vis-
lumbrou um órgão eficiente, competente e responsável com os anseios daqueles
que têm seus direitos fundamentais violados.

Queremos alertar o Procurador-Geral de Justiça. Queremos contar com
sua sensibilidade e interlocução com a coletividade e com o Poder Legislativo, na
busca de uma solução eficaz para os conflitos de interesses que têm permeado a
atuação da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos. O Ministério Público,
como uma das instituições mais respeitadas pela sociedade, não pode desmante-
lar estruturas, como já dissemos, que são referenciais de eficiência e cumprimen-
to dos ditames do ordenamento constitucional e infra-constitucional. A história
da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, iniciada no final da década de 80
e início da década de 90, não pode correr o risco de se perder de suas conquistas
e esperamos que essa gestão da Procuradoria-Geral não seja marcada e conheci-
da pelas entidades de defesa dos direitos humanos como a que a desmantelou.

Para se ter uma idéia da gravidade do significado de propostas irrefleti-
das e inconsistentes de mudança, destacamos o relato recebido de que Promoto-
ria de Defesa dos Direitos Humanos teria acumulado distorções ao longo dos tem-
pos e mesmo de ter se valido exclusivamente da "perseguição" de policiais civis e
militares. Ora, tal visão é tão equivocada, quanto tendenciosa, pois, na verdade,
nenhum membro das Polícias Civil ou Militar é perseguido. O que ocorre é que a
Promotoria em apreço acabou assumindo, como já dissemos, o controle da ativi-
dade policial, tarefa essencial do MP. E é óbvio que somente os profissionais das
mencionadas corporações que realmente cometerem crimes tipificados são sujei-
tos a responder às devidas ações judiciais, resguardadas as garantias constitucio-
nais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tanto a Polícia
Civil, quanto a Militar possuem em seus quadros excelentes profissionais e é pre-
ciso, por mais uma vez, estirpar essa visão equivocada de que a defesa dos direi-
tos humanos se norteia em persecuções. Os violadores dos direitos fundamentais
em qualquer esfera de poder ou órgão devem ser punidos. Não há preterimento
de nenhuma categoria profissional.

Comungamos da idéia de que tudo pode e deve ser melhorado. Não temos
aqui nenhuma pretensão de defender a estagnação, mesmo porque, a democracia
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se converte no convívio da pluralidade de idéias e opiniões. Reafirmamos, contu-
do, nosso temor de que, sob o argumento de se buscar a melhoria da instituição
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, ocorram perdas como já vem ocor-
rendo na limitação do diálogo com as várias entidades defensoras de direitos e ga-
rantias fundamentais. São essas instituições que têm procurado a Comissão de
Direitos Humanos desta Casa para declarar as dificuldades de acesso ao referido
órgão. Queremos entender o porquê de a Procuradoria-Geral ainda não ter toma-
do nenhuma providência. Se é por entender que se trata apenas de assunto inter-
no do MP, ou se por não ter tido conhecimento, até então, de que a questão atin-
ge e afeta todos os movimentos de defesa dos direitos humanos e o corpo social de
forma geral.

Nos próximos dias, por provocação do CONEDH, será requisitada uma
audiência com o Procurador-Geral do MP, com a presença de outras instituições,
da qual também participaremos, com o intuito de demonstrar nossa visão sobre
a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos.
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5 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 74B REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 3B SESSÃO LEGISLATN A ORDINÁRIA
DA 15BLEGISLATURA, EM 4/10/2005

ASSUNTO: DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES
PRATICADAS PELA EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR

Boa Tarde, Senhoras Deputadas, Sen~ores Deputados, púb~~o presente nas
galerias, telespectadores que nos aSSIStempela TV Assemblela, etc ...

O que nos traz a esta tribuna hoje é denúncia que recebemos em nosso
gabinete, envolvendo a empresa Localiza Rent a Car, de que, ao efetuar a venda
de seus veículos seminovos para renovação de sua frota, tal comercialização seria
muito mais lucrativa para empresa, que o desenvolvimento de sua própria ativi-
dade-fim, ou seja, o aluguel de carros. A locação de veículos, por si só, já é uma
atividade comercial muito lucrativa. Só no ano de 2004, para se ter uma idéia, o
setor movimentou cerca de R$ 2,68 bilhões com os aluguéis. Mas o "negócio da
china" mesmo e mais rentável que as próprias locações é a tal renovação da frota
das locadoras, como no caso da Localiza. Segundo as informações que nos foram
passadas, no primeiro semestre deste ano, a Localiza efetuou a venda de 9.856
veículos, o que gerou uma receita de R$ 229,8 milhões contra cerca de R$ 191,3
milhões com a realização de sua atividade precípua, a locação de veículos. Primei-
ramente, vamos traçar um quadro da atuação da Localiza no mercado, obtido por
meio de pequisa que fizemos no site da empresa e na Junta Comercial de Minas
(Jucemg):

Hoje, a Localiza é a maior locadora de veículos do Brasil e da América
Latina, além de já se caracteriZar como empresa multinacional, uma vez que sua
área de atuação se estende a sete países, além do nosso. As atividades da empre-
sa foram iniciadas há 32 anos, possui, atualmente, capital social de R$ 170 mi-
lhões e teve faturamento de R$ 616 milhões em 2004. De acordo com o referido
balanço, referente ao segundo trimestre deste ano, a Localiza possui patrimônio
de mais de R$ 1,1 bilhão e é composta por 307 agências, incluindo as franquea-
das. Existem lojas da Localiza em 173 municípios brasileiros. São cerca de 237
agências em funcionamento no Brasil, 91 controladas diretamente pela Localiza
Rent a Car e o restante por empresas franqueadas, que pagam uma taxa de inte-
gração mais percentuais mensais de sua receita.

Em relação à atividade de "revenda" dos veículos seminovos, destacamos
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que o lucro auferido pela empresa em cada carro repassado a terceiros gira em
torno de 36% do valor investido na aquisição de um veículo. De acordo com docu-
mentos a que tivemos acesso, de uma transação dessa natureza, ou seja, da ven-
da de um seminovo, a empresa revendeu um Fiat Pálio, no período de mais ou
menos oito meses após tê-lo adquirido, pelo valor de R$ 23.990,00, sendo que o
valor de compra foi de R$ 17.629,00. As vendas dos veículos seminovos da Loca-
liza são efetuadas pela empresa "Seminovos Localiza", que não teria, até então,
registro na Junta Comercial. Segundo dados a que tivemos acesso por consulta
efetuada ao site da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla), as
frotas de veículos das empresas de locação no Brasil somavam no ano de 2004,
203.650 veículos e média de idade em torno de 15 meses. No caso específico da
Localiza, porém, segundo seus balanços, a média é de de 5,4 meses para carros de
aluguéis e de 14,2 meses para frotas de aluguéis.

As empresas de locação de veículos sem motorista sediadas no Estado de
Minas Gerais, como no caso da Localiza, são agraciadas com a concessão de uma
série de beneficios em relação a compra, emplacamento e licenciamento de veícu-
los, conforme a legislação vigente. Por exemplo, pela taxa de licenciamento, no
ano de 2005, foi cobrado o valor de R$ 46,10, mas no caso das empresas de alu-
guel de carros (Decreto n° 43.745 de 12/02/04), foi paga a metade dessa quantia.
As locadoras pagam apenas 50% da taxa de registro dos automóveis, cujo valor
atual é de R$ 79,26. Outra vantagem é referente ao IPVA, recolhido pelas locado-
ras sob alíquota de 1% do valor do veículo, enquanto que, para o cidadão, tal tri-
buto é recolhido sob a alíquota de 4%. E não podemos deixar de mencionar o
maior de todos os incentivos: a isenção do Imposto sobre Comercialização de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) para as empresas que realizam tal atividade. Impor-
tante destacar que as concessionárias de veículos pagam 12% de ICMS sobre o
valor do carro, com a referência também da margem de lucro. As locadoras, no
entanto, pagam o ICMS apenas no momento da compra do carro na montadora e
o imposto é calculado sem levar em conta nenhum lucro com a posterior venda do
veículo, o que faz o negócio da revenda dos veículos, como dissemos, extremamen-
te lucrativo e atraente. Com preços bem mais baixos pagos na aquisição dos car-
ros, as locadoras levam ainda mais vantagem com a alíquota reduzida do IPVA.
O imposto é calculado com base no valor do veículo, que, nestes casos, não inclui
margem de lucro e o conseqüente ICMS cobrado sobre esta margem. No entanto,
entendemos que, de acordo com a Lei 6.763/75, que trata do recolhimento do
ICMS, as locadoras deveriam pagar o imposto quando efetuam a venda antes de
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um ano de uso. Vamos citar dispositivo do mencionado diploma legal, que nos fez
adotar esse entendimento:

"Art. 7°_O imposto não incidirá sobre:

XI- a saída de bem integrado no ativo permanente, assim considerado
aquele imobilizado pelo prazo mínimo de 12meses, e após o uso lwrmal a que era
destillfltlo li.

Tomamos conhecimento de que, até o final dos anos 90, a Localiza teria
sido autuada pela Secretaria de Estado da Fazenda por não recolher o ICMS na
transferência de veículos entre suas agências e na revenda dos automóveis que
retirava de sua frota. Porém, um Parecer Técnico da própria Secretaria, emitido
no ano de 1998, concluiu que o citado dispositivo legal não se aplicaria no caso,
uma vez que o objetivo da regra é inibir as empresas de simular a imobilização do
bem no ativo fixo para revendê-lo sem a tributação e não haveria motivo para se
presumir a existência de simulação na situação envolvendo a Localiza.

Ainda segundo tomamos conhecimento, oMinistério Público, por meio da
Promotoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, já instaurou procedi-
mento investigatório destinado a apurar a suposta prática de sonegação fiscal por
parte da Localiza, por provocação efetuada através de representação àquele ór-
gão. A Seminovos Localiza possui, hoje, cerca de 13 lojas no País e em Pernam-
buco, a Secretaria de Estado da Fazenda daquele Estado, conforme cópia de ma-
téria jornalística publicada no Jornal Diário da Tarde, de 12 de agosto do corren-
te ano, interditou o negócio da revenda de veículos, sob a alegação de que a atua-
ção nessa esfera dependia de formalidades, até então, ainda não cumpridas pela
empresa. Ressalte-se que, no nosso Estado, a Seminovos Localiza não tinha, até
dois meses atrás, registro na Junta Comercial (Jucemg). De acordo com informa-
ção da Secretaria Municipal de Regulação Urbana, não há nenhum alvará em no-
me da Seminovos Localiza. No estabelecimento comercial em que funciona a Se-
minovos, segundo nos foi revelado, o alvará de funcionamento está em nome de
outras empresas do grupo Localiza. Inclusive, recentemente, a Prefeitura teria
autuado e notificado a Localiza, para que a empresa providenciasse novo alvará
com a destinação da real atividade desenvolvida no local, ou seja, a venda de veí-
culos.
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No site da Seminovos Localiza, a empresa veicula propaganda de que
desde o ano 1991, quando foi criada a primeira loja da rede, já vendeu mais de
170 mil veículos. Somente nos três primeiros meses deste ano, segundo dados do
balanço da Localiza, a empresa vendeu 5.252 carros. No trimestre seguinte, ou-
tros 4.604 carros do grupo foram repassados ao público. Pelos balanços da Loca-
liza Rent a Car relativos aos seis primeiros meses deste ano, a receita com as ven-
das de carros é muito superior à proveniente da atividade prinicipal da empresa,
a de aluguéis de automóveis. No primeiro trimestre de 2005, por exemplo, a Lo-
caliza teve uma receita de R$ 60,7 milhões alugando automóveis e outros R$ 32,6
milhões com locação e gerenciamento de frotas, valor este menor que os R$ 121,1
milhões obtidos pela empresa com a venda de carros. Segundo os mencionados
balanços consultados, a receita das vendas também foi a que mais cresceu. Os R$
60,7 milhões dos aluguéis representam aumento de 37,5% em relação aos R$ 44,1
milhões obtidos com a mesma atividade no primeiro trimestre do ano passado,
enquanto que a de aluguéis e administração de frotas cresceu 10,1% em relação
aos R$ 31,4 milhões da atividade em 2004. No segundo trimestre de 2005, as ven-
das de veículos resultaram em uma receita de R$ 108,3 milhões, 46,2% a mais
que as locações.

Em outros Estados, apesar das afIrmações da Localiza de que não come-
te nenhuma irregularidade fiscal em suas operações, a empresa já foi autuada
por Secretarias Estaduais da Fazenda, principalmente pela venda dos veículos
seminovos que são retirados da frota. Pará e Pernambuco são alguns exemplos
que nos foram informados de Estados nos quais tramitariam processos tributá-
rios contra a empresa. Como dissemos, a SEF pernambucana acusou a atividade
de locação realizada pela Localiza como de "fachada", para disfarçar a prática da
atuação como concessionária de veículos. Gostaríamos, inclusive, de apresentar
um requerimento verbal, requisitando à SEF de Minas Gerais que solicite à Se-
cretaria de Estado de Pernambuco informações sobre as autuações e ações judi-
ciais em tramitação naquele Estado contra a Localiza e, ainda, que as informa-
ções prestadas sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa.

Recente matéria publicada pelo Jornal "Via Rede", da Fenabrave e do
Sincodiv-MG - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Mi-
nas Gerais (edição de setembro de 2005), defende concorrência sadia, justa e leal
no mercado, reivindica que as montadoras efetuem as vendas para as locadoras
de veículos nas mesmas condições que as concessionárias e relata que tal afirma-
ção coincide com denúncia de que as locadoras, apesar de a reportagem não citar
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textualmente a Localiza, estariam atuando como revendas, em condições extraor-
dinárias, uma vez possuem a isenção do ICMS.

Senhoras deputadas e Senhores deputados, como pudemos demonstrar
de forma breve e sucinta, temos fortes razões para suspeitar de grave sonegação
fiscal por parte da Localiza Rent a Car, quando se vale de diversos benefícios con-
cedidos para a realização de sua atividade-fim e os aproveita em operações co-
merciais mais lucrativas, no caso a revenda de veículos seminovos, o que, ao nos-
so ver, poderia estar lesando o erário público e desrespeitando a lealdade na con-
corrência no mercado com as concessionárias de veículos, que não gozam das
mesmas vantagens e, portanto, não têm como concorrer em igualdade de condi-
ções.
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6 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 6a REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 3a SESSÃO LEGISLATN A ORDINÁRIA
DA 15aLEGISLATURA, EM 29/3/2005

ASSUNTO: LANÇAMENTO OFICIAL DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE ECUMÊNCIA DE 2005

Boatarde a todos os presentes e aos telespectadores da TV Assembléia.
Faço uma saudação especial a todas as autoridades e personalidades po-
líticas aqui presentes; na pessoa do D. Walmor e da Pastora Sônia, uma
saudação a toda a Mesa presente aqui nos trabalhos.
Há mais de 40 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB

-, da Igreja Católica Apostólica Romana, vem, com sucesso, lançando, principal-
mente nesse período forte da Quaresma, a Campanha da Fraternidade, baseada
em um modelo de campanha semelhante a que existia na Alemanha, no período
da Quaresma, promovida pelos cristãos católicos daquele país. A motivação é pro-
mover momentos reflexivos, na ótica do Evangelho, sobre temas atuais e perti-
nentes à realidade brasileira.

Já discutimos a questão racial, o mundo do trabalho, em vários momen-
tos, questões relacionadas com a problemática do sistema prisional, dos direitos
à saúde e à educação, temas recorrentes na Campanha da Fraternidade e traça-
mos um paralelo com o Evangelho, a Boa Nova, acerca do que nos interpela sobre
cada temática. Dom Walmor, quando estudamos juntos no mesmo educandário,
deve se lembrar de que no Seminário Santo Antônio, durante a Campanha da
Fraternidade, saíamos em grupos de estudantes de fIlosofia e de teologia para
dar palestras em escolas. O Cônego Maurício era o coordenador na arquidiocese.
Era sempre um exercício de falar em público, de estabelecer uma interlocução
com a sociedade e de divulgar o grande desafio da Campanha da Fraternidade,
que era de promover a discussão nos mais diversos setores. Trabalhávamos espe-
cialmente nas escolas. Mas esta campanha tem um apelo muito forte. Primeiro,
por ser a segunda campanha ecumênica. Não mais somente a CNBB, mas o CO-
NIC também está realizando a campanha em relação a um assunto especial: a so-
lidariedade e a paz. Sabemos que a intolerância religiosa é um dos grandes pro-
blemas que vivemos no mundo. Mata-se no Oriente Médio, em nome de Deus, em
nome de Alá, e as justificativas são religiosas. Realizam-se guerras, constroem-se
impérios, invadem-se países, em nome de Deus. Jogam-se bombas, matam-se
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crianças e civis. Tenho certeza de que, hoje, um dos grandes componentes da vio-
lência que existe em todos os setores no mundo é a intolerância religiosa. Quan-
do vemos a Igreja Católica Romana, as igrejas da reforma, as chamadas tradicio-
nais, na organização de uma Campanha da Fraternidade, em conjunto, detecta-
mos uma grande simbologia de reação contra a intolerância a qual é vivida no
mundo. Vemos também uma busca daquilo que São João coloca na sua belíssima
oração como um grande ideal que Jesus anuncia pouco antes da sua Paixão, vol-
tado para todo o seu povo, todo o seu rebanho: que todos sejam um. Isso, por si,
já é uma grande demonstração de que a escolha do tema Solidariedade e Paz, ao
ser refletida em tom ecumênico, acabou por se,!'uma posição acertada das igrejas
cristãs e parâmetro de que, na construção de um mundo melhor, temos de supe-
rar todas as intolerâncias. Um mundo pluralista exige, antes de tudo, diálogo en-
tre todos e as religiões têm que dar o primeiro exemplo.

O lema da campanha foi buscar em uma das nove bem-aventuranças o
grande discurso, o paradigma ético de Jesus, um item muito motivador: "Bem-
aventurados, felizes os que promovem a paz, porque esses serão chamados fIlhos
de Deus". Entendo que hoje a síntese de todo o Evangelho de Jesus, de todas as
boas notícias que veio trazer, o grande referencial ético, é o Sermão das Bem-
Aventuranças, e a grande ideologia é a paz. Há pouco tempo, o colega Deputado
Paulo Piau, de Uberaba, assistiu a uma reunião da Comissão de Direitos Huma-
nos e ficou até o final, porque tal Comissão é a única que, ao final, tem a tribuna
livre. Nesse momento, todo cidadão ou cidadã, pode falar das suas dores, de vio-
lências que tenha sofrido, de suas inquietações e ameaças que possa ter sofrido
ou vir a sofrer. Ao final de duas horas de exposições de denúncias, o Deputado
Paulo Piau comparou, não de maneira pejorativa, que a Comissão parecia com o
programa do Ratinho. As palavras do Deputado Paulo Piau registram toda a vio-
lência denunciada na Comissão de Direitos Humanos.

Trata-se de um quadro dramático. No ano passado, no Brasil, com uma
população de cerca de 175 milhões de pessoas, cerca de 43 mil pessoas foram as-
sassinadas e 80% das mortes ocasionadas por armas de fogo. Então, como enten-
der a opinião daqueles que são contra o Estatuto do Desarmamento? Qual será o
interesse dessas pessoas? No Canadá, com uma população de 40 milhões de ha-
bitantes, foram assassinadas apenas 25 pessoas, duas dezenas e meia; enquanto
nos Estados Unidos, que são um Estado armado e que possuem 275 milhões de
habitantes, foram assassinadas 11 mil pessoas. Dessa forma, matamos mais que
a guerra do Iraque. Neste país, em um ano, matou-se mais que na guerra do Viet-
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nã e mata-se mais do que no conflito palestino-israelense. Logo, existe uma guer-
ra civil neste país, e isso é uma realidade. Quando analisamos, verificamos que
60% dos mortos são jovens com menos de 24 anos. No Brasil, promove-se um "jo-
vencídio" violento. Além disso, existe um desequih'brio racial, e a morte entre os
negros é muito maior. Para explicar a violência presente na sociedade brasileira,
urge uma resposta. Sobre a questão prisional, é importante ressaltar as condições
subumanas das nossas cadeias. E os governos fazem discursos que não saem do
papel. Basta ir até a Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte para se
constatar que cada preso tem menos de 30 cm2. Na Delegacia de Tóxicos, tam-
bém localizada na capital, os presos não possuem banheiro, fazem as suas neces-
sidades dentro da cela. São 220 presos amontoados num espaço em que caberia
apenas 30. O mais triste é que estudos no Brasil demonstram que 60% dos cri-
mes estão relacionados, direta ou indiretamente, com o tráfico e uso de drogas.
Daí, o fato de tantos jovens presos. Outra questão importante, ao analisarmos a
violência, diz respeito ao abuso sexual de crianças e adolescentes. No ano passa-
do, em Minas, ficamos chocados com casos de crianças e adolescentes, analisados
pela Comissão de Direitos Humanos, relativos a crimes de exploração sexual. Es-
pecificamente o mais de chocante foi o de Pompéu, por envolver várias autorida-
des locais. Em São Francisco, 70 pessoas foram denunciadas e 22 presas, numa
rede de exploração que envolvia vereadores, inclusive um filiado ao PT e, tam-
bém, policiais militares e delegado de polícia, em uma rede de prostituição.

Vemos que estão matando a infância de muitas pessoas. Matam-se as
crianças, quando meio milhão delas, segundo a UNICEF, são abusadas sexual-
mente no país; quando 4 milhões de meninos e meninas, com menos de 4 anos são
empurrados precocemente para o mercado de trabalho, muitas vezes para ativi-
dades insalubres. Essa é uma violência que exige de nós um posicionamento. Se
analisarmos a questão do trabalho, veremos que estamos vivendo uma realidade,
cada vez maior, de precarização das relações trabalhistas, sem considerar os 300
milhões de desempregados do planeta e os 9.700.000 do Brasil. A Comissão de Di-
reitos Humanos, nos próximos dias, fará três reuniões relacionadas à situação de
abuso e violência no mundo do trabalho. Tratará até mesmo de semi-escravidão.
Amanhã, reuniremos para discutir a questão da CENIBRA, poderosa multinacio-
nal japonesa que conseguiu bons empréstimos públicos junto ao BNDES. No dia
6, estaremos em João Monlevade para discutir a questão da Belgo Mineira, o que
causaria horrores se fosse divulgado em Luxemburgo, sede do grupo. O mesmo
aconteceria se a realidade do Brasil fosse divulgada onde é a sede da CENIBRA,
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em Tóquio. Essa é a situação da nossa sociedade em relação ao trabalho. Daqui a
15 dias, discutiremos, na Comissão de Direitos Humanos, a terceirização da mão-
de-obra pela CEMIG. Hoje, a cada dois meses, morre um funcionário terceirizado
da empresa, em decorrência da falta de segurança e da precariedade das condi-
ções de trabalho. Essa é uma violência que queremos também denunciar.

Existe, ainda, a corrupção política em muitas Prefeituras e em várias câ-
maras municipais pelo Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade. Recentemen-
te, cerca de 33 prefeitos foram denunciados no Norte de Minas, em razão do des-
vio da merenda escolar. A violência é agravada mais ainda, devido ao quadro de
impunidade, raiz de toda essa situação. Em nossa sociedade, esses tipos de cri-
mes, do "colarinho branco", ficam impunes.

Ressalto que, no já mencionado caso de São Francisco, 18 crianças foram
inseridas em um programa de proteção à criança e ao adolescente, o Pró-Vitinha.
Esse trabalho foi realizado juntamente com a Subsecretaria de Direitos Huma-
nos, as Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos e da Infância e Juventude
e pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Entretanto, todas elas já saÍ-
ram do programa e estão sendo ameaçadas e recebendo propina para mudar seus
depoimentos. Ou seja, os bandidos da cidade serão absolvidos, porque as crianças,
devido à pressão sofrida por seus pais, contarão outra realidade.

A Campanha da Fraternidade tem de despertar a indignação, para que
não consideremos a violência, a morte e essas degradações como normais. E res-
salto que, muitas vezes, tudo isso acontece à sombra e com a conivência do maior
violador dos direitos humanos: o poder público, em suas esferas federal, estadual
e municipal. Mas o olhar da Campanha é também de esperança. Como diz o Pro-
feta Isaías: "Bem-aventurados sobre os montes os pés dos que trazem as boas no-
tícias da paz". O nosso trabalho deve ser remar contra essa maré, resistir e ter a
Campanha da Fraternidade como uma trincheira para debatermos nas comis-
sões da Assembléia esse tema da violência e da construção da paz.

Algumas ações são necessárias, como a mobilização da sociedade com re-
lação à questão do desarmamento e ao referendo que acontecerá no segundo se-
mestre. Outra preocupação deve ser a educação. Hoje, nossas igrejas, sindicatos,
associações, partidos políticos e escolas devem agir como instrumentos educacio-
nais pela paz. Devemos divulgar a cultura da paz, e ela deve começar em casa, co-
mo um processo permanente e de questionamento. Antes de tudo, temos de ter
claro o que também diz o Profeta Isaías: "A paz é fruto da justiça". Teremos paz
de verdade somente quando construirmos a justiça social. Nós, Poder Legislativo,
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temos uma grande responsabilidade nessa construção da paz e da justiça, ao
aprovarmos políticas sociais justas, observando as necessidades e a realidade da
sociedade mineira e brasileira. Independentemente da nossa ideologia, temos de
apresentar o melhor propósito ao votarmos uma lei ou um projeto, tendo sempre
o público como questão fundamental.

Com esse olhar de esperança, encerro citando Fernando Pessoa: "Sê tudo
em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que faz. Assim, em cada lago, a lua bri-
lha, brilha porque alta vive". Antes de tudo, temos de ser portadores, em nossas
vidas e em nossos corações, da paz, para que seja cada vez mais lúcida, transpa-
rente e evidente na sociedade. Tão cristalina quanto a água pura.
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7 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 64° REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 23/11/2004

ASSUNTO: CHACINA DE FELIZBURGO E
A QUESTÃO DA REFORMA AGRÁRIA

Senhor Presidente, o encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.479, que tra-
ta do Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sa-
pu~, de ,autoria do Governador~ remete-no,s à necessidade de uma ação
maIS efetiva do Estado em relaçao aos conflitos de terra. Se estamos dis-

cutindo uma política para a questão educacional e da saúde no Estado, temos de
analisar essa questão também. Nos últimos dois dias, estive na cidade de Feliz-
burgo, que, com toda certeza, se tornou uma "tristeburgo", uma triste cidade com
os acontecimentos do dia 20 de novembro. Interessante é que o dia 20 de novem-
bro - Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi - foi dois dias depois da condena-
ção dos dois oficiais superiores da chacina de Eldorado de Carajás. No triste epi-
sódio de Felizburgo, foram mortos cinco posseiros. É necessário que o Governo do
Estado, que demonstra interesse pelo Sul do Estado, também demonstre interes-
se pelo Vale do Jequitinhonha. Foi um momento muito comovente e triste, a oca-
sião em que estivemos no ginásio de Felizburgo, no qual as famílias e companhei-
ros choravam a morte de cinco trabalhadores sem-terra que lutavam por um pe-
daço de chão. Acompanhamos o caso e exigimos a punição da quadrilha chefiada
pelo fazendeiro Adriano Chafick. Repudiamos que o inquérito tenha sido aberto
na cidade de Jequitinhonha, em maio de 2002, e nenhuma providência tenha si-
do tomada, sendo que o inquérito nem sequer foi concluido.

Em junho deste ano, um grupo de trabalhadores rurais sem-terra visitou
a Comissão de Direitos Humanos e novamente acionamos a Promotoria de Con-
flitos Agrários, ocasião em que providências foram solicitadas. Mas a delegada
nada fez. Amanhã, a Comissão de Direitos Humanos representará na Corregedo-
ria da Polícia Civil contra a delegada e exigirá a punição pela omissão, pela prá-
tica de prevaricação, bem como, elogiará a postura do ITER do Estado, que tem
demonstrado firmeza na ação discriminatória em que questiona a propriedade do
fazendeiro daquela área. Felizmente, em virtude da ação eficiente do Ministério
Público, da Polícia Civil local, de policiais civis enviados de Belo Horizonte e tam-
bém da Polícia Militar, no final da tarde, foram apreendidas as armas usadas no
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crime. Se estamos discutindo a questão da Fundação de São Gonçalo do Sapucaí,
que o Governo do Estado também volte seus olhares para a questão da reforma
agrária. Não adianta fazer como o Aécio fez. Não adianta responsabilizar o Go-
verno Federal pelo conflito, porque, segundo o ITER, 1/3 daquelas terras, compro-
vadamente, é de terras devolutas do Estado e a documentação de 2/3 das terras
é questionada pelo INCRA, em relação à procedência das mesmas.

Exigimos justiça e a adoção de medidas urgentes. O Governador tem de
voltar seu olhar para o Vale do Jequitinhonha e deixar de ser Governador do Rio
de Janeiro ou do Sul de Minas. Que ele seja o Governador de todo o Estado de Mi-
nas Gerais, cargo para o qual foi legitimamente eleito.
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8 -PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 83a REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 20/10/2004

ASSUNTO: OS ESTEREÓTIPOS NEGATIVOS E AS
INVERDADES DIVULGADAS EM RELAÇÃO AO PAPEL

DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE

Senhor Presidente, deputados, deputadas, falarei sobre um assunto reinci-
dente em alguns setores da imprensa e que faz parte até mesmo do sen-
so comum de parcela significativa da' sociedade: a identificação da defesa
dos direitos humanos como fator responsável pela violência urbana. To-

dos nós estamos acostumados a opiniões como estas: "Está ruim porque a polícia
não pode agir", "A polícia está com as mãos atadas por causa dos direitos huma-
nos". Em alguns casos, até mesmo a Comissão de Direitos Humanos desta As-
sembléia é relacionada a essa violência. Em certas operações, alguns policiais
chegam a afrrmar: "Não podemos fazer nada em relação à família e à questão da
violência, porque os 'direitos humanos' poderão vir, e poderemos até ser demiti-
dos".

Gostaria de aprofundar esse debate, que muitas vezes, acontece de ma-
neira deturpada, desviada, porque talvez falte conhecimento, por parte da gran-
de maioria da população, do real significado dos direitos humanos. Muitas vezes,
uma parcela sensacionalista da imprensa, que não está a serviço do fortalecimen-
to das instituições democráticas, reforça a mensagem de que os defensores dos di-
reitos humanos passam a mão nas cabeças dos bandidos. E se insurgem contra os
militantes dos direitos humanos, ao afirmar que, se o infrator for torturado ou as-
sassinado, a Comissão de Direitos Humanos estará presente; mas quando cida-
dãos de bem ou policiais são mortos, a militância se cala. De alguma forma, essas
afirmações inverídicas e mentirosas criam no senso comum uma idéia antipática
do significado dos direitos humanos, como se não fossem direitos de todas as ci-
dadãs e cidadãos. Ressalto que antes do primeiro turno das eleições municipais,
estive aqui em pronunciamento relativo à acusação feita ao Deputado João Leite
de que não seria votado, pelo fato de que alguns cartazes estavam sendo afixados
em delegacias, com os dizeres: "Não vote em quem defende os direitos humanos".
Fui o único parlamentar a fazer sua defesa. Tive um aparte precioso do Deputa-
do Miguel Martini, que me elogiou. A defesa dos direitos humanos é afeta a todas
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as classes e setores da sociedade. Falar em direitos humanos não é falar nos di-
reitos individuais, políticos, econômicos e sociais, os conhecidos direitos funda-
mentais descritos na Constituição Federal. A Organização das Nacões Unidas já
definiu nas conferências internacionais de Teerã e Viena, a indivisibilidade dos
direitos humanos. A partir desse princípio, não é possível separar os direitos à
saúde, ao pleno emprego, à educação, à segurança pública, à livre manifestação
do pensamento, à propriedade, pois estão todos atrelados. Uns não podem ser ga-
rantidos sem os outros. Sendo assim, o princípio da indivisibilidade é dos mais re-
levantes. Se vivemos numa sociedade em que os direitos humanos são desrespei-
tados, o aumento da violência acaba sendo inevitável. Se os direitos humanos não
são efetivados, o direito fundamental à segurança pública acaba aviltado.

Há 2.600 anos, o Profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 17, da Bíblia, já
declarava que a paz é fruto da justiça. Mrrmava, ainda, que só teremos paz e se-
gurança permanentes, se tivermos os frutos da justiça estabelecidos na socieda-
de. Portanto, os problemas da violência não serão resolvidos com mais violência
ou tortura. Como diz o velho ditado popular, "quem semeia vento colhe tempesta-
de".

No ano passado, a Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncia so-
bre uma quadrilha formada por policiais civis e militares que atuavam no tráfico
de drogas e no controle de outras práticas criminosas no hipercentro de Belo Ho-
rizonte. Em junho do ano passado, 15 policiais foram presos, sendo 10 civis e 5
militares. Recentemente, policiais militares envolvidos foram denunciados pela
Vara de Tóxicos e, com certeza, serão condenados. A polícia tirou-os do hipercen-
tro, mantendo-os distantes. Semana passada, tive a oportunidade de conversar
com o Major Aroldo Pinheiro, Comandante da 6a Companhia do l° Batalhão, que
atua no hipercentro de Belo Horizonte. Com a prisão da quadrilha, o número de
homicídios no hipercentro foi reduzido em 67%; o número de furtos, em 30%; e o
de assalto à mão armada, em 32%. Os roubos consumados a prédios comerciais
caíram de 22% para 12%, de 2003 em relação a 2004, no mesmo período, ou seja,
houve redução de menos 46%. No hipercentro, os roubos consumados a ônibus
caíram de 24% para 14%,ou seja, houve uma redução de 42%. Os roubos consu-
mados a passageiros caíram de 10% para 5%, redução de 50%. Os assaltos à mão
armada caíram de 128% para 59%, queda de 44%. Isso teve a ver com a Comis-
são de Direitos Humanos, pois, além da prisão da quadrilha, realizamos reuniões
com a presença do Major Pinheiro, nas quais discutimos a situação do hipercen-
tro.
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A polícia, junto com a sociedade, definiu uma estratégia a partir dessa
constatação. Na semana passada, estive com o Major Pinheiro, com o Tenente-
Coronel Itamar do 10 Batalhão e com comerciantes, para discutir as ocorrências
de roubos e furtos na área central. Tivemos a oportunidade de ver todo um traba-
lho de inteligência, por meio do qual a polícia identificou os locais onde as práti-
cas criminosas eram maiores. Depois da prisão de integrantes de uma quadrilha
que explorava profissionais do sexo, de acordo com dados da Pastoral da Mulher
Marginalizada, não tivemos mais nenhum assassinato dessas mulheres no hiper-
centro da capital. Os indíces de homicídios cairam de 15, em 2003 para 5 no mes-
mo período do ano passado. Ou seja, houve uma redução de 67%. A quadrilha era
chamada de "A Firma". Os marginais de uma favela de Belo Horizonte vendiam
cocaína em um invólucro azul e os marginais de outra região, em um invólucro la-
ranja. Ressalte-se que todos prestavam contas do negócio das drogas. Tudo isso
mostra que, se atuarmos na linha dos direitos humanos, a sociedade estará real-
mente protegida. A política da Comissão de Direitos Humanos é, antes de tudo, a
da defesa da sociedade.

Um professor do mestrado de Psicologia da PUC Minas e do Instituto
Santo Tomás de Aquino, meu colega de docência, William César Castilho Perei-
ra, lançará, na sexta-feira, um livro sobre a formação da vida religiosa em Belo
Horizonte, no teatro do Colégio Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: "Acredito que
essa sensação de medo surge com mais intensidade nos grandes centros urbanos.
No ambiente rural, as instituições são mais sólidas, o que garante às pessoas
uma vida mais estável. Já em metrópoles como Belo Horizonte, as instituições es-
tão mais fragmentadas e não oferecem apoio aos cidadãos. Por isso, eles sentem
medo, uma angústia, já que não podem contar com o pacto institucional".

Essa reflexão do psicólogo é muito interessante. Precisamos restabelecer
o pacto institucional para eliminar o medo e dar segurança no combate à violên-
cia. As pessoas têm de acreditar na sua polícia e no poder do Estado, que deve ter
uma ação integrada. Em uma sociedade democrática, isso só será possível se hou-
ver confiança, respeito e o império das leis. Com a barbárie e com a política do
olho por olho, dente por dente, com toda certeza, não teremos paz social. Podemos
ter repressão, polícia mais armada e mais policiais, mas não resgataremos esse
pacto, que é fundamental na questão da violência e do medo. O Professor William
César Castilho faz uma boa comparação entre a solidez da área rural e a insegu-
rança das grandes cidades.

Entendemos a dor de quem é assaltado. Nós mesmos já passamos por is-
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so ou tivemos situações em que nossos familiares foram vítimas, mas considera-
mos a defesa dos direitos humanos como o grande remédio para quem quer segu-
rança na sociedade.

99



•..

Durval Ângelo Andrade

9 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 4° REUNIÃO
ESPECIAL DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15°LEGISLATURA, EM 31/3/2004

ASSUNTO: CICLO DE DEBATES RESISTIR
SEMPRE - 64 NUNCA MAIS

Minhas senhoras, meus senhores, estudantes, "faz escuro, mas eu can-
to": Com este verso-prote~to, verso-~enúncia, verso-esper~nça, de
Thiago de Mello, prossegmmos. ~o dia 31 de março, a ComIssão de
Direitos Humanos da Assembléia e seus parceiros não quiseram ape-

nas rememorar os 40 anos do golpe militar. Iniciamos, então, um ciclo de ativida-
des que se encerrará no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Hu-
manos. Durante o período, continuaremos contando com a participação de vocês
para que não esqueçamos o golpe militar.

Lembraremos os 20 anos das Diretas Já; os 25 anos da Lei da Anistia,
restrita, nem tão ampla, nem tão geral; os 32 anos da guerrilha do Araguaia e os
56 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Várias atividades serão
realizadas no decorrer desses dias. Também nos lembraremos dos 40 anos da cas-
sação dos deputados operários Dazinho, Riani e Bambirra, que marca uma das
páginas mais terríveis da história do Poder Legislativo Estadual de Minas Ge-
rais. No dia 2 de julho, haverá um seminário estadual sobre tortura, no qual vá-
rias entidades que atuam na defesa dos direitos humanos estarão nesta Casa Le-
gislativa a fim de demonstrar que a institucionalização de tão abominável práti-
ca persiste, como nos tempos da ditadura, em muitos estabelecimentos peniten-
ciários e cadeias de Minas Gerais.

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação de grupos de ex-
termínio no nosso Estado, que matam, torturam e estão à margem da lei, sem so-
frer as devidas conseqüências. Desenvolveremos também uma pesquisa sobre
violação dos direitos humanos nos estabelecimentos penais mineiros. E não se
trata de ação isolada da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia. Citarei
nossos parceiros: Associação Comunitária do Bairro Novo Riacho, Associação dos
Pós-Graduados da UFMG, Câmara Municipal de Belo Horizonte, CUT-MG, Cen-
tro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH -, Comissão de Anistiados, Pasto-
ral de Direitos Humanos, CREA-MG, DCE-UFMG, Fundação Clóvis Salgado,
Instituto Helena Greco, Instituto Maurício Grabois - IMG, Movimento Nacional
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de Direitos Humanos, Movimento Tortura Nunca Mais, Pastoral Carcerária, Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, Rádio Inconfidência, Rede Minas de Televi-
são, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha de Belo
Horizonte, Sind-UTE, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,
Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos, UFMG, União Alternativa Cultu-
ral, União Colegial de Minas Gerais, União Estadual dos Estudantes, União da
Juventude Socialista e União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Belo
Horizonte. No decorrer deste ano, outros parceiros vão se agregar ao nossos tra-
balhos.

Destacamos que na data de hoje, tanto a Rede Minas como a TV Assem-
bléia transmitirão ao vivo o evento. Estudamos a possibilidade de nossa exposi-
ção "A Subversão do Esquecimento" percorrer escolas de Belo Horizonte e do in-
terior do Estado. A Escola do Legislativo estuda a possibilidade de produzir mó-
dulos para o uso em aulas de História e de outras disciplinas nas escolas públicas
e particulares da nossa capital.

Faz escuro, mas muita gente canta a liberdade, a democracia, os direitos
humanos e a vida: na certeza de que, após o anoitecer, o dia amanhece. É a cer-
teza de que 64 nunca mais voltará e, cada vez mais, deveremos nos unir contra
os resquícios e a herança dos anos de chumbo que aviltaram nossa sociedade.

Registramos a presença do Sr. José Alberto da Fonseca, Presidente da
Rádio Inconfidência, parceira na organização deste ciclo de debates, e alunos do
Uni-BH, dos Colégios Marconi, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Fo-
mos informados de que várias escolas de Belo Horizonte e do interior do Estado
estão acompanhando o evento por meio de telões em salas de aula e auditórios.
Uma das preocupações da comissão organizadora deste evento é o alcance do pú-
blico estudantil. Que as novas gerações acompanhem e saibam, com clareza, as
conseqüências da ditadura militar para o desenvolvimento do nosso país.

Registramos, ainda, a presença de Wellington de Oliveira, professor de
História, coordenador do curso de História do Uni-BH e nosso colega na rede mu-
nicipal de Belo Horizonte; de Heloísa Bizoca Greco, do Tortura Nunca Mais e do
Instituto Helena Greco; do José Francisco da Silva, nosso Ouvidor de Polícia; Val-
dênia Geralda de Carvalho, Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura de
Belo Horizonte; João Batista de Oliveira, nosso grande parceiro e Subsecretário
de Estado de Direitos Humanos do Governo de Minas; Jorge Nahas, Secretário
de Política Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Gildásio, Diretor do
SINDADOS; de Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária Municipal de
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Educação. Queremos fazer uma menção especial à Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, única universidade do Brasil que interveio na época da ditadura mi-
litar. O Professor Aluísio Pimenta foi o único reitor cassado, em razão da discor-
dância em relação à imposição da ditadura.

Que aqueles anos jamais se repitam na história do Brasil! Que nossa ca-
pacidade de resistência seja sempre lembrada e comemorada!
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10- PRONUNCIAMENTO PROFERIDO NA 109°REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15°LEGISLATURA, EM 9/12/2003

ASSUNTO: O DIA DA JUSTIÇA

Senhor Presidente, Senhoras deputadas e Senhores deputados, servidores des-
ta Casa Legislativa, telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde!

O motivo que me traz a esta tribuna é a comemoração do Dia da Justiça,
ontem, 8 de dezembro. Na acepção do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
justiça significa: "1 - Conformidade com o direito; a virtude de dar a cada um o
que é seu; 2 - A faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência." Po-
rém, somente aqueles que, de alguma maneira, foram lesados e tiveram seus di-
reitos lesados, ou mesmo os que sentiram a ausência de reparo a algum dano so-
frido, compreendem de fato a abrangência de sentir-se justiçado ou injustiçado.

A justiça pode assumir, ainda, a denominação do próprio Poder Judiciá-
rio, que possui a atribuição de dirimir os conflitos surgidos na sociedade e de re-
conhecer e restabelecer os direitos previstos no ordenamento jurídico, mediante a
interpretação das leis e princípios jurídicos vigentes, ou até, do uso da lógica e do
bom-senso, na busca daquilo que se consumou como justo na visão da sociedade.
O Poder Judiciário do nosso Estado tem nos dado motivos de orgulho, em razão
da luta incessante a favor da prestação jurisdicional eficiente e capaz de atender
as demandas da coletividade. Ressalte-se que as dificuldades são muitas e algu-
mas impostas pela própria legislação processual em vigor.

O Dia da Justiça, o qual pretendemos reverenciar, deve ser lembrado em
Minas Gerais pelo êxito de vários operadores do direito, como o Ministério Públi-
co, órgão independente e indispensável para a promoção da justiça, ou seja, ao
ajustamento do comportamento humano ao conjunto de normas, ou a uma norma
específica. E podemos citar o MP como exemplo, porque conhecemos de perto o
trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defe-
sa dos Direitos Humanos, Conflitos Agrários e Apoio Comunitário, uma vez que
Minas Gerais é o Estado em que é ofertado o maior número de denúncias referen-
tes à prática de delitos previstos na Lei n° 9.455, de 1997, que define os crimes de
tortura e dá outras providências. Várias denúncias também são oferecidas com
base em delitos praticados por criminosos que se valem do cargo de policiais pa-
ra justificar suas condutas delituosas. Por sinal, é oriunda de nosso Estado a pri-
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meira decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou policiais do Municí-
pio de Coronel Fabriciano pela prática de tortura.

Não podemos deixar de trazer, também, como exemplo de profissionalis-
mo, a Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes de Prefeitos, pelos exce-
lentes serviços prestados, uma vez que 65% das denúncias oferecidas são aceitas
pelo Poder Judiciário, fato que denota a responsabilidade implacável pela preser-
vação dos bens públicos e por administrações que preservem o erário e atentem
para as reais necessidades dos munícipes. Portanto, esses são os exemplos que
devemos perseguir, de aproximação da justiça com os cidadãos e as cidadãs de
Minas.

Deputadas e Deputados, em pronu~ciamento publicado no ''Minas Ge-
rais" do dia 6 de dezembro, o Juiz Geraldo José Duarte de Paula, Presidente do
Tribunal de Alçada, acerca da referida data, faz referência ao processo de unifi-
cação dos Tribunais de Justiça e de Alçada, em andamento, e que conta com a
adesão do atual Presidente do Tribunal de Justiça. Devemos nos lembrar que, re-
centemente, foi encaminhado documento subscrito pela totalidade dos membros
desta Casa ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa Marins, presidente
do TJ, de apoio total à iniciativa da unificação. Podemos destacar as seguintes ra-
zões que justificam a adoção da referida: a transferência das atribuições e das
competências do Tribunal de Alçada para o Tribunal de Justiça atende ao inte-
resse da justiça e a motivos de conveniência administrativa; a unificação das
competências em um só órgão julgador dos recursos de decisões de primeira ins-
tância constitui providência que tornará mais ágil e eficiente a prestação jurisdi-
cional, simplificará os procedimentos processuais e eliminará os entraves e as di-
ficuldades que decorrem da existência de órgãos julgadores diversos; simplifica-
ção da estrutura dos serviços auxiliares de justiça, o que evitará a concorrência
de órgãos duplos, com fmalidades idênticas ou semelhantes; tal medida ensejaria
uma economia significativa aos cofres públicos; a maioria dos Estados-Membros
já procederam à unificação.

Apresentei nesta Casa Legislativa a primeira emenda de unificação de
tribunais no Brasil. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, depois, a efetivaram
com grande sucesso. Quanto ao Estado de São Paulo, a medida está "sub judice"
no STF. Os processos de unificação ainda estão pendentes nos Estados do Para-
ná e Minas Gerais. Quando celebramos o Dia da Justiça, é bom lembrar a neces-
sidade de modernização, de reformas e de mudanças, que, em Minas Gerais, pas-
sam necessariamente pela unificação dos Tribunais de Justiça e de Alçada. Se
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pudéssemos acenar também para a extinção do Tribunal de Justiça Militar, seria
muito bom. No Brasil, apenas três Estados possuem tal tribunal na composição
do Poder Judiciário. Somente a tradição não justifica a manutenção de uma es-
trutura com um custo tão alto, pago pelo contribuinte.

Esperamos, então, Senhores deputados e Senhoras deputadas, que tal
medida seja posta em prática, tão breve seja possível, o que possibilitará, no nos-
so entendimento, o acesso mais ágil à Justiça. Assim, a comemoração desta data,
em outras oportunidades, será marco de grandes vitórias para o povo mineiro, em
relação ao acesso aos mecanismos garantidores de seus direitos. Comungamos da
opinião do ilustre Ministro Paulo Medina, em sua magnífica obra "Cidadania só
com a Justiça", acerca da relevância do Poder Judiciário: "O desejo de justiça é a
aspiração mais arraigada do ser humano, e a prática da injustiça é comportamen-
to incompatível com a paz social. Aquele desejo e este comportamento são a ma-
téria-prima da tarefa julgadora - daí a suprema nobreza e a infrnita responsabi-
lidade do Poder Judiciário".

Valemo-nos, ainda, das palavras de um dos mais renomados juristas bra-
sileiros, Damásio de Jesus, que, no passado, assim se pronunciou na data come-
morativa do Dia da Justiça, sobre seu símbolo, a representação da deusa grega
Themis: "Vendada, pretende conferir a imagem de uma Justiça que, cega, conce-
de a cada um o que é seu sem conhecer o litigante. Imparcial, não distingue o sá-
bio do analfabeto, o detentor do poder do desamparado, o forte do fraco, o maltra-
pilho do abastado. A todos, aplica o reto direito". Conclui Damásio de Jesus que a
justiça que devemos esperar deve ser livre da venda dos olhos, assim se posicio-
nando: ''Minha Justiça não é cega. É uma "lady" de olhos abertos, ágil, acessível,
altiva, democrática e efetiva. Tirando-lhe a venda, eu a liberto para que possa
ver. Por não ser necessário ser cego para fazer justiça, minha justiça enxerga e,
com olhos bons e despertos, é justa, prudente e imparcial. Ela vê a impunidade,
a pobreza, o choro, o sofrimento, a tortura, os gritos de dor e a desesperança dos
necessitados que lhe batem à porta. E conhece, com seus olhos espertos, de onde
partem os gritos e as lamúrias, o lugar das injustiças, onde mora o desespero.
Mas não só vê e conhece, age. A minha é uma Justiça que reclama, chora, grita e
sofre. Uma Justiça que se emociona. E de seus olhos vertem lágrimas, não por ser
cega, mas pela angústia de não poder ser mais justa .."

Aproveito este momento, quando existe no País uma campanha delibera-
da de enfraquecimento do Poder Judiciário, uma campanha que atende a interes-
ses escusos, para dizer que sabemos que a pilastra da democracia está no equili-
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brio dos poderes. Montesquieu já pronunciou que só o poder controla o poder. Não
queremos, em hipótese alguma, entrar nesta onda crítica, que persegue a Justi-
ça como bode expiatório responsável pelas mazelas do povo. Não é a justiça bra-
sileira que precisa de reforma; mas o Estado brasileiro. As estruturas dos Pode-
res Legislativo, Executivo e Judiciário precisam ser reformadas. Isso passa, com
toda certeza, pelo fim da corrupção, do nepotismo e por mecanismos transparen-
tes de controle. Não podemos nos aliar àqueles que hoje tentam culpar a Justiça
pelos fracassos dos processos democráticos. Hoje, estivemos em Juiz de Fora, on-
de ouvimos uma crítica dura apresentada pelo Deputado Alberto Bejani em face
do Juiz da 5a Vara Cível daquela Comarca. O deputado apresentou documentos
relativos ao suposto recebimento de propina, venda de sentenças e envolvimento
com uma quadrilha que atua no Fórum da Comarca de Juiz de Fora. Informei ao
deputado que, com toda certeza, acolheríamos seu requerimento de pedido de
afastamento do Juiz, para apuração do fatos. Acreditamos que a Corregedoria vai
atuar, e o Poder Judiciário não será conivente. Disse, ainda, que não poderíamos
confundir a atuação isolada desse Juiz com o Poder Judiciário. É importante não
misturar as coisas.

Hoje, mais que nunca, entendemos que o fortalecimento do Poder Judi-
ciário e do Poder Legislativo, como bem disse o deputado Sebastião Helvécio, é
fundamental para a consolidação da democracia.

É a Justiça, senhoras e senhores, tão bem declamada pelo nobre jurista
Damásio de Jesus, que também esperamos e na qual acreditamos. Com toda cer-
teza, esta Casa alia-se à comemoração do Dia da Justiça e sabe da importância
para a sociedade de um Poder Judiciário independente, autônomo, forte, transpa-
rente, ágil e que esteja a serviço do povo. Muito obrigado!
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11 - PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA 55° REUNIÃO
ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15° LEGISLATURA, EM 3/7/2003

ASSUNTO: INFLUÊNCIA DO GOVERNADOR AÉCIO NEVES
EM RELAÇÃO À IMPRENSA MINEIRA

Senhor Presidente, Senh,ores e Senho~as Deputadas, o P~e~idente ~~iz
Inácio Lula da Silva esta em Belo Honzonte, com sua comItIva de Minis-
tros. Vários deputados do PT estiveram, há pouco, na base aérea, recep-
cionando o Presidente. E lá, também, estava o Governador do Estado, Aé-

cio Neves. Só que existem algumas questões das quais o Lula não tem conheci-
mento sobre Minas Gerais. Vou relatar uma dessas questões obscuras e pode ser
que o Presidente tome conhecimento.

O caso é o seguinte: a imprensa mineira está tutelada, vigiada e censu-
rada pelo Governo do Estado. Já dizia o saudoso Rui Barbosa que "a imprensa li-
vre é o pulmão da democracia". Atualmente, a realidade de nosso Estado está
bem longe do alcance de tal liberdade, uma vez que o "Palácio" determina o que
pode ou não ser divulgado pela mídia. A questão é tão grave que o Jornal ''Pau-
ta", publicação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, em
seu número 141, de junho de 2003, veicula o seguinte editorial: Essa Minas Ge-
rais, terra da liberdade, que Tancredo Neves, o avô, dizia que era o novo nome de
Minas, hoje está de luto. Assim expressa o Presidente do Sindicato dos Jornalis-
tas, Sr. AloÍzio Soares Lopes: "É preocupante o número de reclamações que o Sin-
dicato dos Jornalistas tem recebido em relação à cobertura da mídia mineira, so-
bre assuntos que envolvem o Governo do Estado. Da parte dos servidores esta-
duais, a reclamação vai da omissão à distorção de fatos. Segundo as entidades re-
presentativas do funcionalismo, a maioria dos veículos manda repórteres para co-
bertura de suas atividades, mas o que sai publicado é bem diferente do que acon-
tece de fato, sugerindo que as alterações acontecem no momento da edição. Essa
situação tem deixado os repórteres numa situação no mínimo constrangedora.
Nota-se nas redações um clima de constrangimento também de alguns editores e
chefes, pressionados a seguir ordens vindas 'de cima'."

Alguns jornalistas dizem que qualquer hora vão fazer cobertura desta
Casa e dos movimentos sociais com um crachá da SECaM - Secretaria Estadual
de Comunicação Social. Os fatos registrados pelo diretor-presidente do Sindicato
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geram constrangimento em alguns chefes, é a mais pura verdade. No último dia
11 de junho, durante a realização de uma assembléia de policiais, cerca de 1.500
pessoas estavam presentes. As fotos do evento mostram com nitidez que o movi-
mento era expressivo. Os órgãos de imprensa noticiaram que havia apenas 300
policiais no movimento, talvez, com o intuito de mostrar para policiais militares
e bombeiros do interior do Estado que o ato era inexpressivo. Então, se liberdade
é o novo nome de Minas, hoje o Estado pode se considerar de luto.

E o Jornal do Sindicato vai além: "Os fatos são gravíssimos e revoltam
não só os jornalistas, como prejudicam a sociedade". Queremos relembrar uma
conhecida frase de um empresário do ramo das comunicações sobre as atividades
da imprensa, ao afirmar "aqui vendemos notícias, não idéias". Parece que essa ló-
gica não prevalece na mídia mineira. Jornais, rádios e TVs não podem se valer da
crise financeira por que passam para negociar sua linha editorial. As empresas
de mídia prestam um serviço essencial à sociedade, que é a informação.

A Comissão de Ética e Liberdade de Imprensa do Sindicato está coletan-
do denúncias para, se for o caso, questionar as empresas. Comprovado retorno da
censura às redações mineiras, há que se punir os corruptos e os corruptores.
Quem se omitir frente a essa situação pode ser confundido com um deles. Tancre-
do Neves, o avô, quando foi Presidente do Conselho de Ministros, assinou o De-
creto n° 1.177, de 12/6/62, que regulamenta a profissão de jornalista e estabelece
os princípios éticos. As atividades jornalísticas são, antes de tudo, públicas, por-
que são responsáveis pela veiculação de fatos verídicos e relevantes.

Outro fato que merece destaque para nossa reflexão é a demissão do edi-
tor da Rede Globo, João Marcos do Nascimento, a pedido de alta servidora do Go-
verno Aécio Neves que, na semana passada, no Rio de Janeiro, pediu a demis-
são. Foi demitido, porque a Globo teria divulgado notícias que desagradavam ao
Governo Iv1ineiro.

Senhores deputados, sabemos que qualquer matéria em relação ao Poder
Legislativo provoca enorme estardalhaço na opinião pública e é bom que seja as-
sim, pois temos de ser transparentes. Não podemos temer a notícia e muito me-
nos a verdade dos fatos, mesmo que algumas abordagens sejam injustas. Como
dizia Voltaire, posso discordar de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o di-
reito de dizê-lo. A liberdade de informação é um princípio fundamental.

Hoje, um jornalista editor da maior rede de televisão do país, que detém
70% da audiência, foi calado e demitido, a pedido do Palácio, que, em outros tem-
pos, simbolizava a liberdade. Não podemos ficar calados. Será que muitas notí-
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cias dirigidas contra este Poder interessam a alguns ocupantes do Palácio da Li-
berdade, a fim de nos enfraquecer?

Se notarem, poucas coberturas de mobilizações de servidores têm espaço
com fotos, na imprensa. No máximo, merecem uma notinha. O Sind-UTE mobili-
zou três ou quatro mil pessoas, mas a notícia não saiu em vários órgãos de im-
prensa. Em alguns, foi veiculada apenas uma nota de rodapé.

Hoje, diante das dificuldades fmanceiras, a imprensa de Minas está tu-
telada. É lamentável que sejam publicadas as matérias de interesse do Palácio da
Liberdade, porque as questões negativas da administração do Estado não são ex-
postas ao povo mineiro, que tem o direito de conhecê-las. Por meio de conversas
com jornalistas que fazem coberturas em âmbito nacional, tomamos conhecimen-
to de que a mordaça não existe em nenhum outro Estado da Federação. Temos a
impressão de que Minas é um cantão suíço, uma ilha de prosperidade. No entan-
to, quando o servidor se mobiliza para reivindicar aumento, dizem que existe cri-
se. Mas quando estão sendo veiculadas propagandas caras nos órgãos de impren-
sa, os recursos estão disponíveis.

Seria interessante que esta Casa investigasse a aplicação dos recursos
em publicidade de entidades e empresas estatais como, por exemplo, COMIG,
CEMIG, COPASA. Encerrando, gostaria de dizer que muito me dói fazer um
pronunciamento como este, mas não podemos nos calar. A situação está fican-
do insustentável. Neste momento, os casos são ligados aos servidores públicos
e aos policiais militares. Com toda a certeza, quem cala consente. É o velho poe-
ma dedicado a Mayakovsk: "Depois de colher flores, de pisar no jardim, matar
o cão, roubar a nossa lua, acabam roubando a nossa voz presa na garganta".
Não podemos permitir que isso aconteça numa terra cujo nome, como dizia Ne-
ves - o avô -, é liberdade. Obrigado!
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Das Palestras proferidas no
exercício do mandato

João Guimarães Rosa

"Mestre não é quem sempre ensina,
mas quem de repente aprende"o

::»-1--,--c.. Por ocuparmos o cargo de presi-
dente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas, somos

constantemente requisitados a proferir pales-
tras, compor mesas de seminários e conferên-
cias, sobre temas afetos a questões relativas
aos direitos fundamentais.

A requisição de nossa presença em tais
eventos é motivo de satisfação e orgulho, bem
como, convertemos nossa participação em
oportunidades para o esclarecimento e desmis-

tificação do real significado dos direitos humanos.
Infelizmente, é senso comum na sociedade associar a defesa dos direitos humanos

a estereótipos negativos e inverídicos, talvez pelo desconhecimento de que se tratam dos
principais direitos declarados na Constituição Federal de 1988 e se constituem nos direitos
individuais, direitos sociais, direitos políticos e direitos econômicos. São os direitos funda-
mentais esteio do ordenamento jurídico brasileiro, cujas constantes violações acarretam o
distanciamento da almejada existência digna, posto que a dignidade da pessoa humana,
princípio constitucional de hierarquia superior, não pode ser garantida sem o atrelamento
direto à efetivação destes direitos.

Recebemos convites, também, para palestrar e debater sobre assuntos interligados
com a nossa atuação acadêmica. É com muito esmero que preparamos palestras e deba-
tes sobre temas que suscitam reflexões filosóficas. A tarefa de educar estudantes de Filo-
sofia do Instituto Santo Tomás de Aquino -ISTAlPUC-MG - é um desafio permanente, mas,
sobretudo, extremamente gratificante para nosso crescimento pessoal e parlamentar. O
contato com a juventude, ávida por novos conhecimentos, nos instiga ao aprimoramento
constante e permeia a direção do nosso mandato rumo à luta por um mundo mais justo e
solidário.

Sendo assim, disponibilizaremos neste livro algumas de nossas principais palestras.
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1-Palestra proferida no Seminário Jurídico sobre Direitos
Humanos, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Data: 18/04/05
Tema: Combate à Tortura

Boa Tarde Senhoras, Senhores, membros da Mesa, autoridades e estudantes
presentes, público em geral...

Foi com imensa satisfação que, na condição de presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, re-
cebi o convite para palestrar na tarde de hoje, com tão ilustres colegas, sobre o te-
ma: "Combate à Tortura".

Momentos como esse são essenciais, porque nos permitem fazer uma re-
flexão sobre a situação do Brasil, após o golpe militar de 1964, que instituiu o pe-
ríodo de regime ditatorial no país por cerca de 20 anos. É possível analisar a con-
solidação do processo de democratização, bem como, a promoção da defesa e ga-
rantia dos direitos fundamentais, após o fim dos anos de opressão e restrição às
liberdades individuais.

Sabemos que o regime autoritário imposto no Brasil é um dos marcos
históricos significativos em relação à institucionalização de uma das práticas
mais abomináveis: a tortura. Hoje, felizmente, conduta tipificada na legislação
penal vigente. Ressaltamos que foi nos primórdios dos direitos penais grego e ro-
mano que a ocorrência da tortura foi implicada como prática legal, principalmen-
te dos séculos XII a XVIII. Em certos períodos da história de nosso país, antes
mesmo do Movimento de 64, a tortura também foi institucionalizada, como na
época da ditadura do Estado Novo (1930-1945).

O surgimento de vários tratados internacionais, no passado e até mais
recentemente, visavam e visam ao enquadramento da tortura como prática deli-
tuosa, na busca primordial da tutela da dignidade humana. O interesse público
coletivizado incorporou a tortura ao Ordenamento Jurídico Internacional como
crime cometido contra a humanidade, uma vez que sua ocorrência é considerada
uma afronta à liberdade, à integridade fisica e moral, à saúde, à vida, à função
pública e às garantias constitucionais e processuais. Após a imposição do regime
autoritário, pós-golpe de 64, o desrespeito aos diplomas legais internacionais,
principalmente a vários dispositivos contidos na Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, caracterizou-se como uma medida corriqueira. Houve um verda-
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deiro retrocesso na luta pela conquista de garantias e direitos fundamentais, com
violação constante aos princípios democráticos inspiradores de tais normas:

"Declaração Universal dos Direitos Humalws ....
Art. 5° Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo

cruel, desumalw ou degradante. "

Com o fim dos anos de chumbo, que acarretaram graves e incalculáveis
prejuízos à sociedade brasileira, foi convocada a Assembléia Nacional Constituin-
te e, no ano de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do
Brasil. A Carta Magna prima pela perspectiva consagradora dos princípios ati-
nentes à formação do Estado Democrático de Direito, pela união indissolúvel dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal. A nova ordem constitucional caracte-
riza-se pela intolerância em relação à prática da tortura. É o que rezam os inci-
sos III e XLIII do art. 5° :

"Constituição da República:

Art. 5° - .

III- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o ter-
rorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;"

Posteriormente, com o advento da Lei n° 9455, de 7 de abril de 1997, a
lei de tortura, proporciona-se uma maior proteção jurídica à coletividade, haja
vista que esse diploma legal traz meios efetivos destinados a coibir tal prática e
proteger o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. A lei em comento
veio reforçar o disposto nas regras constitucionais e consagrou a ocorrência da
tortura, na legislação brasileira, como crime eminentemente doloso. Recebeu pre-
visão tanto na forma comissiva, por meio dos verbos-núcleos constranger e sub-
meter, como na modalidade omissiva, quando explicita a conduta de quem tinha
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o dever de "evitá-la", ou própria, se seu dever era "apurar". Violência, grave
ameaça, prática de ato não previsto em lei e seqüestro incluem-se no patamar dos
meios de execução do crime de tortura.

Contudo, é preciso que avancemos muito mais, pois somente ao assegu-
rar o respeito aos direitos fundamentais preconizados pela legislação vigente,
afirmados como direitos humanos essenciais, é que estaremos no caminho de mu-
danças e da reafrrmação dos princípios democráticos. Como bem afirma Norber-
to Bobbio, na obra intitulada A Era dos Direitos: "oproblema que temos diante de
nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se tra-
ta de saber quais e quantos são esses direitos (humalws), qual é sua natureza e seu
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, eles sejam continuamente violados".

A visão equivocada e estereotipada dos propósitos dos direitos humanos,
difundida e aceita pela opinião pública como promoção da "defesa de bandidos" é
o principal fator que distancia os cidadãos e cidadãs deste país da luta pela ga-
rantia dos seus direitos fundamentais. É necessário que se esclareça a verdadei-
ra função e papel dos órgãos e entidades defensores dos direitos humanos, de-
monstrar que o nosso papel é defender a sociedade contra a barbárie e dos abu-
sos cometidos pelos detentores do Poder. Nossa inspiração e dever é de ...

- defender a vida, bem mais precioso tutelado pelo Direito;
- defender a dignidade da pessoa humana, e, portanto, abominar toda e

qualquer prática de tortura;
- defender os excluídos;
- defender a função social da propriedade;
- defender os direitos de crianças e adolescentes;
- defender os direitos à educação, à saúde, à cultura e o acesso a tantos

outros direitos, garantidores das condições mínimas para um convívio social pa-
cífico.

A democracia que o Estado Democrático de Direito deve realizar há de
ser constituída pelo processo de convivência social baseado numa sociedade livre,
justa e solidária. Estamos muito distantes dessa sonhada realidade, sobretudo,
quando tomamos conhecimento, diariamente, da prática constante da tortura,
ainda nos dias atuais. O modelo de Estado adotado pelo texto constitucional bra-
sileiro pressupõe que a convivência de formas de organizações e interesses dife-
rentes da sociedade há de ser um processo de combate a todas as formas de opres-
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são, que só é possível com a garantia de direitos individuais, políticos, sociais e
econômicos - os chamados direitos humanos. Porém, urge a adoção concreta de
meios e condições capazes de garantir pleno exercício de tais direitos e não ape-
nas o simples reconhecimento formal. Como bem leciona o ilustre jurista José
Luiz Quadros de Magalhães: ':4 teoria da indivisibilidade afirma justamente a
condição dos direitos sociais e econômicos como pressupostos de exercício das li-
berdades políticas e individuais",

O combate à tortura, uma das formas de maior violação à garantia dos
direitos humanos, deve ser, portanto, uma luta incessante, porque sua ocolTência
ameaça a todo instante as conquistas da sociedade brasileira. Mas, no nosso en-
tendimento, o sucesso dessa luta depende, como já dissemos, efetivamente da
desmistificação do que são realmente os direitos humanos.

Toda semana, a Comissão de Direitos Humanos recebe alguma denúncia
da ocolTência de tortura. E vamos a fundo no esclarecimento de todos os casos,
acionamos o Ministério Público, as Corregedorias das Polícias Civil e Militar e
não nos cansamos e nem nos cansaremos nunca de lutar contra o corporativismo
e pela punição dos autores desse delito. Não podemos deixar de mencionar os nos-
sos grandes parceiros nessa causa como: a Promotoria de Defesa dos Direitos Hu-
manos de Belo Horizonte; a Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos; o Mo-
vimento Tortura Nunca Mais; o Movimento Nacional de Direitos Humanos, den-
tre outros. E sabemos que o combate à tortura só tem e terá eficácia com o esta-
belecimento de uma rede de órgãos e entidades que tenham o objetivo de coibir
sua ocolTência.

Acreditamos que a pior dimensão do sofrimento impingido a uma vítima
de tortura é a violação não apenas fisica e psíquica sofrida, mas a de sua alma -
a parte invisível do ser humano - alTebentada, quando atingida por um tortura-
dor. Figura-símbolo entre as vítimas da ditadura foi o Frei Tito de Alencar Lima,
que, em 17 de fevereiro de 1970, foi retirado por oficiais do Exército do Presídio
Tiradentes, onde se encontrava preso desde novembro de 1969, acusado de sub-
versão. Seu relato de tortura ganhou o prêmio de melhor matéria do ano de 1970,
da revista "Life", além de ter sido representado em um curta-metragem aclama-
do no Brasil e no exterior. Ele assim expressara sua dor, no seguinte poema, es-
crito em 12 de outubro de 1972 e transcrito por Frei Beto no artigo publicado em
sua memória, Jardim da Saudade:

"Quando secar o rio de minha infância
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secará toda dor.
Quando os regatos límpidos de meu ser secarem
minh 'alma perderá sua força.
Buscarei, então, pastagens distantes
- lá onde o ódio não tem teto para repousar.
Ali erguerei uma tenda junto aos bosques.
Todas as tardes me deitarei na relva
e nos dias silenciosos farei minha oração.
Meu eterno canto de amor:
expressão pura de minha mais profunda angústia.
Nos dias primaverís, colherei flores
para meu jardim da saudade.
Assim, externarei a lembrança de um passado sombrio. "

De todas as dores, impossíveis de serem descritas, sofridas por aqueles
que foram submetidos à prática da tortura, acreditamos que a maior seja a dor
da saudade. Saudade dessa alma intacta, que jamais se cicatrizará das feridas
impostas pela crueldade de um semelhante. Saudade, portanto, de si mesmo ou
do pedaço de si, antes da violação sofrida. Saudade da alma inteira, do todo que
a si pertencia, antes de ser atingido na plenitude de seus anseios e esperança em
um mundo melhor. É como descrevem os trechos da canção de Chico Buarque:

"Oh pedaço de mim,
oh metade arrancada de mim,
oh metade amputada de mim .
a saudade é o pior tormento .
a saudade é o revés de um parto ..."
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2 - Palestra proferida em audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos no teatro da Assembléia Legislativa

Data: 6 de julho de 2005
Tema: 15 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente -
lançamento do livro "Manual de Prática Jurídica do Estatuto da
Criança e do Adolescente", de autoria do Dl'.Geraldo Claret
de Arantes

Corno bem identifica o escritor de Moçambique, Mia Couto: 'o que mais
dói na miséria é a ignorância que ela tem de si mesma. Confrontados
com a ausência de tudo, os homens abstêm-se do sonho, desarmando-se
do desejo de serem outros. Existe /w nada essa ilusão de plenitude que

faz parar a vida e a1witecer as vozes". A trajetória do tratamento dado à infância
e juventude no Brasil foi pautada, em vários momentos históricos, pela violência
e discriminação. O primeiro código destinado à proteção dos direitos de crianças
e adolescentes surgiu em nosso país, no ano de 1927. Já em 1942, foram incluídos
dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho de proteção ao trabalho juve-
nil, no que concerne a idade, proteção contra trabalho penoso ou insalubre, que
vigoram até hoje com as modificações introduzidas pela Constituição de 1988 e
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Este ano, portanto, o ECA
completa 15 anos de vigência.

As regras de proteção à infância e juventude inseridas na Constituição
da República, bem como no Estatuto, consolidam e consagram a chamada "dou-
trina da proteção integral", preconizada pela ONU.

Neste sentido, uma mudança conceitual de conteúdo jurídico-filosófico foi
introduzida em nosso ordenamento. Crianças e adolescentes passam a ser vistos
como sujeitos de direitos. O Estatuto não é apenas um diploma legal considerado
avançado, que determina a aplicação dos direitos previstos em seus dispositivos.
Ele apresenta, também, instrumentos para a concretização desses direitos, como
os Conselhos de Direitos, os Conselhos Tutelares e os Fundos das Crianças.

Só no Estado de Minas Gerais, já são mais de 600 Conselhos Municipais,
com a tarefa imprescindível de realizar o indispensável controle social das políti-
cas públicas infanto-juvenis. Contudo, sabemos que é preciso avançar muito, do
ponto de vista prático, no que se refere à garantia e proteção dos direitos previs-
tos no ECA. A violência sofrida por crianças e adolescentes é fator ultrajante e
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que carece de medidas por parte não só do Estado, como de toda sociedade. A ne-
gação dos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes traduz-se
na evasão escolar, no trabalho infantil, na exploração sexual e outras formas de
agressão e violência.

Aos fatores de descaso do Estado e da própria sociedade, conjuga-se,
além da miséria, a violência familiar, que leva crianças e adolescentes às ruas, à
transgressão e a praticar delitos. É preciso que a coletividade se livre de seus pre-
conceitos e estigmas, como o de que "defende~ direitos humanos é defender ban-
didos". Ao assegurar o respeito aos direitos preconizados pela legislação vigente,
como já dito, afirmados como direitos humanos essenciais é que estaremos no ca-
minho de mudanças e da reafrrmação dos princípios da democracia. As críticas
que o Estatuto recebe, desde o início de sua vigência, são fruto de uma visão equi-
vocada, disseminada no meio social, de que a referida lei se destina a amparar
menores infratores. É a mesma lógica que prevalece acerca dos direitos humanos
de forma geral, como existentes para a defesa de criminosos, como já explicitado.
Tamanha é a gravidade do desrespeito aos direitos da infância e adolescência no
país, em virtude das arbitrariedades e abusos cometidos, que o Brasil, na década
passada e mesmo nos dias atuais, sempre chamou e chama a atenção de organis-
mos internacionais, que constatam situação de anomalia social, com a violência
praticada contra nossas crianças e adolescentes.

A visão deturpada dos propósitos dos direitos humanos se apresenta na
opinião pública na defesa de leis "mais severas" e na discussão da diminuição da
maioridade penal como soluções para os problemas decorrentes da crescente vio-
lência urbana, como se tais medidas fossem capazes de solucionar o caos social no
qual o Brasil está inserido e razão principal da crescente criminalidade. E apenas
e justamente com a inversão dessa lógica, ou seja, com luta e busca incessante da
garantia dos direitos humanos é que o temido crescimento da violência será in-
terrompido. Não há outra maneira de vivermos em uma sociedade mais justa e
fraterna, se não salvarmos nossas crianças e adolescentes, oriundos dos meios
miseráveis, da barbárie de nossos tempos.

E, hoje, com imensa satisfação, a Comissão de Direitos Humanos, em
parceria com a Sedese e com a Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos,
efetua o lançamento do ''Manual de Prática Jurídica do Estatuto da Criança e do
Adolescente", de autoria do ilustre juiz de direito Dl'. Geraldo Claret de Arantes.
A obra aborda em uma linguagem simples e acessível os ditames da Lei 8069/90
- o ECA. Certamente, a obra se tornará referência para todos que lidam com o
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Estatuto, pois apresenta comentários aos dispositivos, traz modelos de petições,
sentenças e outros procedimentos para a aplicação das normas contidas no ECA.
E, ainda, esclarece dúvidas e faz reflexões sobre a interpretação do referido diplo-
ma legal. Trata-se, portanto, de um livro completo, destinado aos operadores ju-
rídicos do Estatuto, como: advogados, juízes, conselheiros tutelares, comissários
da infância e juventude, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Ao se debru-
çar em estudos sobre o ECA e demonstrar com clareza e objetividade os meios
destinados à garantia dos direitos previstos na lei em comento, o Dr. Claret traz
uma grande contribuição a toda a sociedade. Portanto, é uma honra que o lança-
mento do livro seja efetuado, na data de hoje, no espaço desta Casa Legislativa e
da Comissão que presidimos.

E para finalizar nosso compromisso e preocupação com as crianças e ado-
lescentes de nosso país, valemo-nos do ensinamento do livro ''Menino Maluqui-
nho", do mestre Ziraldo que, ao final, após discorrer sobre as peraltices do Malu-
quinho em sua infância, apresenta a seguinte lição: "E aí o tempo passou. E, co-
mo todo o mundo, o menino Maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal!
Aliás, virou o cara mais legal do mundo! Mas um cara legal mesmo! E foi aí que
todo o mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha
sido um menino feliz!': Este trecho da obra de Ziraldo traduz com perfeição nos-
sa luta em prol do amparo concreto de nossas crianças e adolescentes. É a luta
por um mundo melhor, de respeito aos direitos humanos de todos, indistintamen-
te, e mais ainda, daqueles que sequer dispõem de recursos ou condições para de-
fendê-los. É a busca incansável de meios que possam garantir os direitos essen-
ciais e fundamentais de todos os meninos e meninas deste país e que, ao comba-
ter a exclusão social, possamos ver estampada a felicidade em seus rostos, que
desejamos e sonhamos para nossos próprios filhos e filhas.
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3 -Palestra proferida na OAB de Uberlândia-MG

Data: 11/08/04- Dia do Advogado
Tema: Direitos Humanos e Violência Social/Posse da Comissão de
Direitos Humanos da OABde Uberlãndia

Vlendo-nos de uma visão da antropologia social, podemos afirmar que a
violência é parte das relações que conceituam a sociedade e, obviamen-
te, deve ser coibida, evitada e combatida. Entretanto, a maneira como a
violência se manifesta reflete as particularidades de um determinado ti-

po de sociedade e denota sua significação no contexto de seus valores.
A violência urbana em nosso país aumenta vertiginosamente e se propa-

ga principalmente nas grandes cidades. A ideologia neoliberal e o desinteresse
proposital na falta de inserção de tantas pessoas no mercado de trabalho, bem co-
mo, problemas de formação oriundos da desorganização familiar, condições pre-
cárias de moradia, o não-acesso à educação, são fatores que explicam o abismo so-
cial e, por conseguinte, o crescimento das práticas delituosas.

Temos de mencionar também a chamada violência institucional, em que
é concebida a ideologia da repressão, do autoritarismo, da impunidade, quando
do desvio de conduta de policiais militares e civis ou da corrupção sistematizada,
fatores esses que levam à violação dos direitos humanos do cidadão. Contudo,
alertamos e entendemos as dificuldades de estruturação das polícias. São altos os
índices de baixas entre os policiais e outras mazelas como escalas apertadas, sa-
lários baixos e moradias perigosas. Fatores que geram graves problemas de saú-
de e "stress profissional". As atribuições referentes às atividades policiais são de
enorme relevância e urge, então, que se invista na preparação adequada para o
exercício da função policial, nobilíssima profissão, e o resgate, portanto, da ima-
gem das corporações.

Some-se aos fatores que explicam a violência, a hipocrisia enraizada na
sociedade, quando se trata desse tema, que na maioria das vezes só comove e é
lembrado quando atinge as classes dominantes. A inoperância do Estado é esque-
cida, quando os atingidos são os filhos de famílias miseráveis ou quando se trata
da população carcerária, sujeita a condições degradantes e humilhantes que le-
vam a uma deterioração moral irreversível.

Não é possível mais tolerar que o nosso sistema penal seja seletivo e atin-
ja principalmente e mais depressa os pobres, negros, prostitutas e demais víti-
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mas da exclusão social. Como podemos perceber, a violência e o crime são com-
portamentos sociais inerentes à natureza humana. Cada sociedade define até que
ponto tolera a violência. O limite, então, não advém apenas dos preceitos legais,
mas, principalmente, de limites impostos pelos paradigmas sociais.

Já refletimos sobre os múltiplos fatores que influenciam o crescimento da
violência, o que nos leva a concluir que indispensável é pensar no enfrentamento
das causas do problema e não apenas de seus efeitos. A idéia de repressão à vio-
lência, com investimentos em armamentos e aparato policial é uma ilusão, pois
somente com o resgate de valores éticos e morais, com o investimento em políti-
cas públicas, é que se terá sucesso na busca de soluções realmente eficazes no
combate à crescente criminalidade.

Com o resgate do respeito aos direitos e garantias fundamentais do cida-
dão, bases de sustentação do Estado Democrático de Direito, é que será possível
estabelecer limites toleráveis de violência e de suas várias formas de manifesta-
ção no meio social. Enquanto não nos desfizermos do estereótipo impregnado na
sociedade de que defender os direitos humanos é "fazer defesa de bandidos", não
conseguiremos vencer a luta contra a violência avassaladora que nos acomete e
surpreende no dia-a-dia.

Defender os direitos humanos é defender a vida, bem mais precioso tute-
lado pelo Direito; é defender a dignidade da pessoa humana; é defender os excluí-
dos; é defender a função social da propriedade; é defender os direitos de crianças
e adolescentes; é defender o direito à educação, à saúde, à cultura e o acesso a
tantos outros direitos garantidores das condições mínimas de um convívio social
decente. Os direitos humanos devem ser respeitados, defendidos e garantidos a
todo e qualquer cidadão, único meio de nos livrarmos da "babárie" que vem nos
atemorizando, justamente pela ausência de mecanismos mais eficazes de comba-
te à violação desses direitos, sobretudo, das camadas sociais menos favorecidas
economicamente.

O Direito Penal e a edição de leis mais rigorosas não são soluções para a
violência assombrosa de nossos tempos. É ingenuidade pensar que mudanças ir-
refletidas nos diplomas legais possam ter eficácia na coibição do aumento da cri-
minalidade. Somente com o envolvimento de todos os setores sociais será possí-
vel, de fato, reverter o quadro caótico e de "guerra" pelo qual temos passado. Não
depende só do Poder Público. A questão perpassa por várias esferas.

Temos certeza de uma atuação firme e digna dos componentes da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB de Uberlândia, empossada com a missão de es-
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treitar laços com outros organismos de defesa dos direitos humanos e de lutar
contra as suas violações, na procura incansável de reparação aos danos sofridos
por todo e qualquer cidadão que tenha sido lesado.

Finalizamos, com a citação da versão popular da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, por Frei Betto:

"Declaração Universal dos Direitos Humanos
(Versão Popular de Frei Betto)

Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos;
Todos temos direito à vida; à liberdade e à segurança pessoal e social;
Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado;
Todos temos direitos ao descanso, ao lazer e às férias;
Todos temos direito à saúde e assistência médica e hospitalar;
Todos temos direitos à instrução, à escola, à arte e à cultura;
Todos temos direitos ao amparo social na infância e na velhice;
Todos temos direitos à organização popular, sindical e política;
Todos temos direitos de eleger e ser eleitos às funções do governo;
Todos temos direito à informação verdadeira e correta;
Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou país;
Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação;
Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei;
Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa;
Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário;
Todos temos liberdade de pensar, de lWS manifestar, de lWS reunir e de crer;
Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor;
Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade;
Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação destes direitos. "

E quando nos impregnarmos desses ideais, certamente estaremos cum-
prindo uma missão relevante em nossa passagem por este mundo, dignificando
nossa existência, como nas palavras de Carlos Drumond de Andrade:

"O importante não é estar aqui ou ali, mas ser. Ser é uma ciência delica-
da, feita de pequenas grandes observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se
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não executamos essas observações, não chegamos a ser. Apenas estamos e desapa-
recemos."

Fontes ck pesquisa, além de reflexões próprias:
Famldade ck Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Departamento de Sociologia da Universidack de São Paulo

Revista Jus Navigandi
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4 - Palestra proferida no Seminário: Territorio, Vida y Seguridad
Humana frente a Planes Econômicos y Militares, em Madri - Espanha

Data: Junho de 2005
Tema: Resistencias sociales, deuda ecológica y alternativas a la
impunidad y la globalización neoliberal en América (Plan Puebla
Panamá, Plan Colombia, ALCA& otros)

V;nhOde um país do qual muitos têm uma visão distorcida. Em quase to-
do o mundo, principalmente quando se trata dos chamados países de-
senvolvidos, quando se fala em Brasil, a imagem que se tem é de flores-
tas e há, ainda hoje, aqueles que pensam que lá a maioria da população

é de índios que andam nus.
O Brasil também é lembrado como "a pátria das chuteiras", especialmen-

te aqui na Espanha, onde talentos do futebol brasileiro, como Ronaldinho e Ro-
berto Carlos, fazem a alegria da torcida. Ou é, ainda, o país do carnaval, das mu-
lheres sensuais, das belas praias e da boa música popular brasileira.

Mas o Brasil do qual vou lhes falar é muito mais do que isso, ou até bem
diferente desta imagem simplista. É um país de um povo aguerrido e sofredor
que, após uma ditadura que lhe deixou eternas cicatrizes, luta para consolidar
um regime democrático e o respeito aos direitos fundamentais de seus cidadãos e
cidadãs. É o Brasil de uma gente que, mesmo sofrendo com tanta injustiça e de-
sigualdade, ainda carrega a esperança. Esperança da qual retira forças para le-
var o país à frente, transformar a realidade e buscar uma lógica mais humana;
um contraponto ao sistema que tentam nos impor, cujo "deus" é o capital. Acima
de tudo, o Brasil do qual vou lhes falar é o que trava uma permanente "guerra"
contra a violência crescente, a criminalidade e o flagrante desrespeito aos direi-
tos humanos, principalmente das populações menos favorecidas.

É por tudo isso que, hoje, ao participar deste seminário internacional,
não me sinto à vontade para falar das belezas, riquezas e características admira-
das de meu país e de meu povo. E ao compartilhar com todos vocês esta visão rea-
lista do Brasil, voltarei o olhar, principalmente, para os direitos humanos, que
são a tônica de nosso trabalho enquanto parlamentar e, também, um dos princi-
pais temas deste encontro.

Para se ter uma idéia, no Brasil, é tão grave o quadro de desrespeito ao
primeiro direito fundamental do ser humano - o direito à vida - que, no ano pas-
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sado, foram assassinadas nada mais nada menos que 43 mil pessoas, num uni-
verso de uma população de 170 milhões de habitantes. E o mais alarmante é que
60% das vítimas eram jovens, com idade inferior a 24 anos, sendo que 85% foram
mortos por armas de fogo. Alia-se a isso o fato de que parcela significativa destes
jovens foi morta em confrontos com a polícia. E vejam bem: 80% deles não tinham
sequer antecedentes criminais, não respondiam a inquéritos policiais, tendo sido
a maioria covardemente baleada com tiros pelas costas.

Especificamente sobre a ação da polícia brasileira, alguns números vêm
somar, nesta lamentável avaliação. Na cidade de São Paulo, no ano passado,
mais de 700 pessoas foram mortas em confronto com a polícia, e no Rio de Janei-
ro. a cidade maravilhosa -, este número é ainda mais estarrecedor: cerca de
1.200 pessoas mortas em ações dos policiais. Em Minas Gerais, estado onde sou
deputado, a situação não é muito diferente. Uma pesquisa mostra que, nos anos
de 2002 e 2003, 507 pessoas foram atingidas em confrontos com a polícia. Destas,
171 morreram. E também os policiais brasileiros são vítimas desta escalada da
violência em nosso país. Levantamentos apontam que a média de policiais mor-
tos em confrontos no Brasil é cinco vezes maior do que o índice mundial.

Apresento estes dados para demonstrar que, quando se trata da Colôm-
bia, existe uma visão preconceituosa. Sempre se identifica esta nação como uma
das mais violentas e com maior índice de criminalidade. Mas não será esta, tam-
bém, a realidade de diversos outros países, especialmente as nações-irmãs da
América Latina? Os números mostram que, no Brasil, a criminalidade e a violên-
cia, inclusive praticadas por policiais, talvez matem tanto quanto as guerras e
guerrilhas pelo mundo afora. E o pior: a maioria de suas vítimas são, geralmen-
te, os membros das camadas mais pobres da população, ou de grupos ditos excluí-
dos, como negros e homossexuais. Ou seja, são vítimas, antes de tudo, da exclu-
são social que sempre imperou no Brasil.

Contudo, no Brasil, já brilha uma luz no fim do túnel. Em 2002, elegemos
um governo democrático popular que sucedeu a era neoliberal de desmonte do
Estado. Tendo à frente o Partido dos Trabalhadores, ao qual sou filiado, a eleição
do presidente Lula, um operário e sindicalista originário das classes sociais popu-
lares, reacendeu nossas esperanças por justiça social. E, realmente, passados
mais de dois anos de governo, diversos avanços já foram obtidos. Especificamen-
te na área de direitos humanos, merece destaque o trabalho da Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos. Nesta atuação do governo federal, já podemos ver re-
sultados promissores, principalmente no combate ao trabalho escravo e à expio-
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ração sexual de crianças e adolescentes. Outro avanço dos direitos humanos do
qual o Brasil pode se orgulhar é a aprovação do estatuto do desarmamento, em
2004, que tornou mais rigorosos os critérios para o porte de arma no país, bem co-
mo, as penalidades para o porte ilegal. Paralela à nova lei, tivemos uma ampla
campanha nacional de desarmamento da população, a qual, até fevereiro de
2005, já havia recolhido 228 mil 258 armas. O Estatuto do Desarmamento che-
gou a ficar paralisado, por oito anos, no Congresso Nacional, durante todo o go-
verno de Fernando Henrique Cardoso. De forma que, sua aprovação foi uma con-
quista, além de ser uma reação do país ao verdadeiro extermínio de seus cida-
dãos, devido ao uso indiscriminado de armas de fogo. Segundo dados da Unesco,
o Brasil ocupa o 2° lugar em mortes causadas por armas de fogo, entre 57 países.
São mais de 21 pessoas mortas por armas de fogos em cada grupo de 100 mil ha-
bitantes. O levantamento revela, portanto, que a taxa de óbitos por armas de fo-
go no Brasil supera a registrada em países que enfrentam situações de conflito
armado. E esperamos avançar ainda mais no desarmamento. Está sendo aguar-
dada para o final deste ano a realização de um plebiscito nacional, no qual o po-
vo brasileiro irá decidir se haverá a proibição da comercialização de armas no
país.

Vale ainda ressaltar outros aspectos positivos do Governo Lula que, se
não estão diretamente ligados aos direitos humanos, de forma indireta, contri-
buem para estes, ao fazer do Brasil um país mais justo e menos desigual. Entre
eles, merece reconhecimento o combate à corrupção, através de auditorias em ór-
gãos públicos e municípios. 1.316 pessoas já foram presas, entre políticos, empre-
sários, juízes, policiais e servidores públicos, acusados de vários esquemas de
fraude.

Também não podemos deixar de apontar algumas conquistas na área so-
cial, uma vez que a miséria é uma das principais chagas brasileiras. Diversos
programas vêm sendo implantados, a fim de que sejam socorridas as famílias em
situação de extrema pobreza. O de maior amplitude é Programa Fome Zero, que
visa assegurar o direito humano à alimentação e melhores condições de vida. A
fome passou a ser tratada como uma questão política, e não mais como uma fata-
lidade individual.

Mas, embora algumas evoluções sejam inegáveis, há ainda muito a ser
feito. Dados oficiais mostram que o Brasil possui 53,9 milhões de pobres, ou seja,
31,7 % da sua população. Está, também, em penúltimo lugar em distribuição de
renda numa lista de 130 países. É absurdo! 1% da população concentra 13% da
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renda nacional. Lamentavelmente, as mudanças que precisam ser realizadas pa-
ra a reversão deste quadro desolador ainda não foram implementadas. O modelo
econômico adotado pelo governo permanece ortodoxo e conservador. Espera-se
deste governo eleito com forte apelo popular que supere a política dos juros exor-
bitantes e de sucessivos superávits primários imposta pelo FMI. Também é fun-
damental que seja revisto, imediatamente, o pagamento da dívida externa pelos
países pobres. Afinal, este modelo econômico só atende aos interesses do merca-
do financeiro e vai na contramão do crescimento do país, que poderia reverter a
injustiça social.

Tememos que, se não houver uma mudança de rumo, se concretize, defi-
nitivamente, a máxima do ilustre professor Boaventura de Souza Santos, segun-
do a qual, "Na forma como são agora predominantemente entendidos, os direitos
humanos são uma espécie de esperanto, que dificilmente se poderá tornar na lin-
guagem quotidiana da dignidade humana nas diferentes regiões do globo".

Acredito que só teremos alternativas reais para a garantia dos direitos
humanos, se concretizarmos uma democracia participativa. E esta só alcançare-
mos com a descentralização do poder, a valorização do Legislativo - enquanto re-
presentação do povo -, com um poder judiciário mais próximo da população, o for-
talecimento dos conselhos populares e movimentos sociais e a adoção de políticas
públicas de inclusão social. Acima de tudo, é preciso que haja vontade política,
bem como, medidas jurídicas e governamentais concretas, conforme apontou
Norberto Bobbio, ao afirmar que "o problema que temos diante de nós não é fIlo-
sófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber
quais e quantos são esses direitos (humanos), qual é sua natureza e seu funda-
mento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual
é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes de-
clarações, eles sejam continuamente violados".

O reflexo dessa constante violação de direitos é sentido diretamente na
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a
qual eu integro há dez anos e hoje presido. Semanalmente, recebemos em nosso
gabinete dezenas de denúncias de violações a direitos e garantias fundamentais,
sendo que as mais comuns são: violência e tortura policial, crimes diversos come-
tidos por policiais, abuso de autoridade, falta de acesso à saúde, educação e mo-
radia, violação de direitos trabalhistas, violência e abusos contra crianças e ado-
lescente, práticas criminosas contra movimentos sociais, entre outros.

Até agora, trabalhei com dados. Mas a dor das pessoas que buscam a aju-
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da da Comissão de Direitos Humanos não é passível de ser expressa em núme-
ros. São mães que, desesperadamente, procuram por filhos desaparecidos após
serem abordados por policiais. Pessoas que pedem justiça, por terem tido paren-
tes assassinados por agentes do Estado. Presos amontoados em verdadeiras mas-
morras nas delegacias. Cidadãos de bem, feridos e traumatizados, após serem es-
pancados, torturados e humilhados por policiais. Pais e educadores, impotentes,
diante de desmandos de autoridades, empresários e políticos que se utilizam de
crianças e adolescentes para o comércio sexual. Trabalhadores submetidos às
mais precárias condições de trabalho, com acidentes e mortes, e que não têm for-
ça para lutar contra os patrões. Trabalhadores sem-terra, ameaçados pelas milí-
cias armadas dos latifundiários. Deficientes fisicos que não têm respeitados os
seus direitos e clamam por políticas públicas de inclusão. Negros, índios e imi-
grantes, vítimas do desrespeito e do preconceito. As lágrimas destas pessoas não
estão nos gráficos ou nas estatísticas que fazem a alegria da imprensa e, talvez
por isso, os direitos humanos recebam tão pouco apoio da grande mídia. Como
disse um poeta, "a dor da gente não sai no jornal". Muito pelo contrário, o que a
imprensa apresenta à sociedade é uma visão distorcida dos direitos humanos, co-
mo "defesa de bandido", o que torna ainda mais árdua a nossa luta.

Entretanto, o esforço dos que lutam pelos direitos humanos não tem sido
em vão. Em Minas Gerais, temos presenciado cenas antes inimagináveis .. Poli-
ciais poderosos que, por tortura e outros crimes, perdem os cargos, são condena-
dos e chegam a ir para a cadeia. Polít'cos e empresários criminosos e violadores
dos direitos humanos que são expostos publicamente e submetidos aos rigores da
lei. Ainda não é o bastante, pois o integral respeito aos direitos humanos só será
atingido com uma mudança de mentalidade em nossa sociedade. Mas já são lar-
gos passos que nos deixam otimistas. Entre estes avanços, não podemos deixar de
registrar que a primeira condenação pela lei de tortura no Brasil foi referente a
um episódio ocorrido em Minas Gerais, envolvendo dois policiais militares. Além
disso, a maior pena por tortura do país - 17 anos e quatro meses de prisão - foi
aplicada a um delegado da polícia civil denunciado pela Comissão de Direitos Hu-
manos de Minas Gerais.

Por outro lado, com imensa tristeza, constato os casos de violência no
campo ocorridos no Brasil, país que tem como maior movimento social o dos tra-
balhadores sem-terra que lutam pela reforma agrária. Recentemente, ficou inter-
nacionalmente conhecido o assassinato da Irmã Dorothy Stang, no Pará. E, tal-
vez, tanta repercussão não se deva somente ao seu admirável trabalho entre os
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sem-terra, mas também ao fato de que a religiosa era norte-americana. Dizemos
isso, porque este foi somente um dos muitos assassinatos de que são alvos aque-
les que lutam pela reforma agrária no Brasil, os quais não aparecem nos jornais.
São centenas de anônimos, não menos importantes, que tombam pelas mãos dos
pistoleiros contratados para impedir a justiça no campo. Só este ano, já foram 11
mortes, segundo a Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica que, anualmen-
te, produz um relatório sobre os conflitos agrários no país. Relatório este que, em
sua última edição, teve uma dedicatória especial às vítimas de duas tragédias
ocorridas em Minas Gerais, estado onde atuo. Uma delas foi o massacre que ficou
conhecido como a "Chacina de Felizburgo". Em novembro do ano passado, na ci-
dade de Felizburgo, norte do estado, pistoleiros contratados por latifundiários in-
vadiram, à luz do dia, um acampamento de trabalhadores sem-terra e atiraram ,
indiscriminadamente, contra pessoas indefesas, inclusive idosos e crianças. Cin-
co pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. Outro episódio destacado foi a
"Chacina de Unaí", em janeiro 2004. Desta vez, os alvos dos pistoleiros foram fun-
cionários do Ministério do Trabalho que apuravam denúncias de trabalho escra-
vo em fazendas da região da cidade de Unaí. Quatro trabalhadores foram execu-
tados a sangue frio, dentro do carro, em uma estrada da região.

Chamo atenção, ainda, para o trabalho da Comissão de Direitos Huma-
nos junto aos refugiados africanos em nosso Estado, em uma parceria com a As-
sociação de Refugiados Africanos do Brasil (ARAB). Dentre várias ações, destaco
a intermediação para a garantia de acesso destes refugiados à educação, bem co-
mo outras medidas, inclusive em termos de alimentação, para que pudessem so-
breviver em um país estranho.

Também merece menção a atuação junto a quatro refugiados colombia-
nos da comunidade de Cacarica, obrigados a deixar seu país, devido a sua luta
junto aos movimentos populares. Estas lideranças foram encaminhadas à Comis-
são de Direitos Humanos pelo bispo emérito da prelazia de São Félix de Ara-
guaia, Dom Pedro Casaldáliga. O mais lamentável é que os refugiados de Caca-
rica foram submetidos a uma dupla violência. Na Colômbia, devido ao conluio en.
tre o governo e grupos paramilitares, tiveram que fugir, deixando para trás suas
vidas, seus lares, suas famílias e amigos. No Brasil, foram tratados com descon-
fiança, pelo simples fato de serem colombianos. Eu mesmo pude comprovar este
preconceito, quando os acompanhei a audiências em vários órgãos e entidades,
nos quais eles foram tratados com muita reserva, numa prova do preconceito
existente contra a Colômbia, como já afirmamos. E tudo o que esses companhei-
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ros querem é adquirir um pedaço de terra, de onde possam tirar seu sustento. Es-
tórias como esta nos legam uma lição. Precisamos estabelecer um olhar de solida-
riedade entre os povos, superando as barreiras fisicas, étnicas e idiomáticas. Es-
ta seria uma verdadeira reação dos países periféricos, unindo forças frente ao
processo de globalização que, se de um lado ampliou as desigualdades, de outro,
pode impulsionar a integração global das minorias.

Especificamente no Brasil, é importante ressaltar a brilhante atuação de
organizações não-governamentais e movimentos sociais, incansáveis lutadores
na construção de um país mais igualitário e menos excludente. É o caso, por
exemplo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento Nacio-
nal de Direitos Humanos, Movimento Tortura Nunca Mais, Pastorais Sociais,
movimentos sindicais, dentre vários outros. É esta organização da sociedade que
mantém acesa a chama da esperança de que "um outro mundo é possível". Neste
sentido, gostaria de, ao fmal, deixar como mensagem os versos de Thiago de Mel-
lo, preferidos de nosso "profeta da esperança", Dom Hélder Câmara.

"Faz escuro mas eu canto,
porque a manhã vai chegar.
Vem ver comigo, companheiro,
a cor do mundo mudar.
Vale a pena não dormir para esperar
a cor do mundo mudar.
Já é madrugada,
vem o sol, quero alegria,
que é para esquecer o que eu sofria.
Quem sofre fica acordado
defendendo o coração.
Vamos juntos, multidão,
trabalhar pela alegria,
amanhã é um /wvo dia.
FAZ ESCURO, MAS EU CANTO."
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5-Palestra proferida na Prelazia de São Félix do Araguaia-MT

Data: 18/09/03
Tema: Educação para a solidariedade e compromisso com a
transformação social e a ética

Saudações iniciais ...
É com imensa alegria, honra e satisfação que venho hoje à Prelazia São

Félix do Araguaia. Para iniciar, quero fazer algumas considerações sobre a pre-
valência da lógica da negação da solidariedade. Vivemos em um mundo cada vez
mais distante dos valores solidários:

./ 2/3 da população do mundo vivem na linha da pobreza;

./ são alardeadas as chamads guerras santas, em nome de Deus e da
Paz;

./ o Brasil tem uma das piores concentrações de renda do planeta e
cerca de 50 milhões de brasileiros passam fome;

./ cerca de seis milhões de famílias de trabalhadores sem-terra são
marginalizados pela mídia, como baderneiros. Bom recordar o poema
de Bertolt Brecht: "Se dizem violentas das águas que tudo arrastam,
mas não das margens que as comprimem".

./ o Brasil é o segundo país mais violento do mundo;

./ cerca de dois milhões de famílias no nosso país não possuem uma
casa;

./ sete milhões de crianças trabalham no Brasil e aproximadamente
quinhentas mil são vítimas da exploração sexual.

Na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, constato, diariamente, as violações mais bár-
baras aos direitos fundamentais, como por exemplo, a constante prática da tortu-
ra, a falência do sistema prisional, o terror do crime organizado, a corrupção po-
licial. E não posso deixar de mencionar o aviltamento aos direitos sociais de gran-
de parcela da sociedade, como: a falta de emprego; o desrespeito ao direito à saú-
de; o desequilíbrio do meio ambiente; a ausência do direito à assistência social;
falta de moradia e de segurança pública. O desrespeito a tais direitos é sempre
verificado por meio de várias atividades realizadas pela Comissão: reuniões, visi-
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tas, atendimentos, audiências públicas, representações recebidas.
Infelizmente, vivemos em um mundo desencantado, no qual a existência

digna para todos é quase um sonho distante. O nosso desafio está na esperança ...
A esperança é, antes, um canto de vida, mesmo na escuridão, para anun-

ciar a madrugada e esperar o NOVO DIA.
É sempre um olhar comum: ''Vem ver comigo."
É luta, defesa dos sentimentos, do coração.
É sempre uma busca incerta: "amanhã será um novo dia".
A esperança tem uma relação profunda com a capacidade de aprender.

Quem perde a esperança perde também o potencial cognitivo.
Sempre está ligada ao desejo: às vezes chamamos de esperança àquilo

que desejamos de novo, de mudança.
Esperança solidária significa compartir o ecossistema do sentido, do es-

pírito humano. Tecida com os fios do desejo, não por um único indivíduo, mas de
um mundo onde caibam muitos e muitos mundos. É um olhar coletivo e futuro.
Fruto do diálogo de muitos olhares.

Alguns pontos para reflexão acerca da
solidariedade e da ética:

O imperativo categórico de Kant: "Age de modo tal que tua máxima pos-
sa valer sempre como princípio de uma Legislação Universal."

Sartre já dizia que "estamos condenados, agora em nível interplanetário,
cósmico - num campo de prisioneiros - a ser solidários".

Ética é, no fundo, saber situar-nos neste mundo como seres solidários .
Prevalece, em alguns meios, situar as questões éticas num campo de re-

ferências ou princípios distintos do campo dos princípios operacionais ..

E encerro com a história, a seguir:

A Porta de Ferro

Um rei prendia seus prisioneiros e não os matava imediatamente. Fora
do Palácio a escolha: morrer pelos arqueiros ou optar por uma porta de ferro, on-
de ficaria preso até morrer.

Ninguém escolhia a segunda.
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Um dia um soldado perguntou o que tinha atrás da porta. O rei falou: vá
lá e veja. O soldado abriu a deusa porta e um raio de sol foi tomando o lugar. Ti-
nha um belo caminho lW final do túnel, que conduzia à liberdade.
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6 - Palestra proferida na Diocese de Colatina e Ibiraçu / ES

Data: Março de 2006
Tema: Como Criar uma Comissão de Justiça e Paz

Saudações iniciais ...
Quero iniciar, indicando quais são os fundamentos de nossas opções:
DEUS VÊ a miséria do povo no EGITO
OUVE o clamor contra seus OPRESSORES
CONHECE os sofrimentos
DESCE para libertar do poder dos EGÍPCIOS
I1BERTA
CONDUZ
ENVIA ao Faraó para tirar do Egito o meu povo.

Importante ressaltar para todos quais são os princípios permanentes que
devem nortear o Ensino Social da Igreja:

1. A Dignidade da Pessoa Humana
O objeto precípuo do Ensino Social da Igreja é a dignidade da pessoa hu-

mana, imagem de Deus, e a tutela de seus direitos inalienáveis (pP 14-21). Por-
tanto, a finalidade desse Ensino é sempre a promoção da libertação total do ser
humano.

2. O Amor Cristão
A grande novidade do Evangelho e a marca distintiva dos discípulos é a

''Lei do Amor" (Jo 13, 34). "O mundo está doente. O seu mal reside mais na crise
de fraternidade entre os homens e entre os povos, do que na esterilização ou no
monopólio, que alguns fazem, dos recursos do universo." (pP 66).

3. Defesa da Vida
AVIDA - sopro de Deus - (Gn 2,7) é o dom mais precioso, que os cristãos,

de todos os tempos, são chamados a defender com todas as suas forças. (pP, 6).

4. Solidariedade
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"As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de
hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias
e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo." (Gs, 1).

5. Direitos Humanos
"É somente à luz do mistério da salvação em Cristo que revela o homem

a si mesmo, que a Igreja se ocupa dos direitos humanos, em especial do "proleta-
riado", da família, da educação, dos deveres do Estado, da vida econômica, da
guerra e da paz e do respeito pela vida." (CA,54)

6. O Bem Comum
"O cristão tem o dever de participar também na busca diligente, na orga-

nização da sociedade política. Ser social, o homem constrói o seu destino numa sé-
rie de grupos particulares que exigem (...) como condição necessária para o pró-
prio desenvolvimento, dessa sociedade política. Toda a atividade privada deve en-
quadrar-se nesta sociedade ampliada e toma, por isso mesmo, a dimensão do bem
comum."

7. Cidadania
"Construir a cidade, lugar de existência dos homens e das suas comuni-

dades ampliadas (...) é tarefa em que os cristãos devem participar. A esses ho-
mens amontoados numa promiscuidade urbana intolerável, é necessário levar
uma mensagem de esperança, mediante a fraternidade vivida e a justiça concre-
ta." (AO, 12)

8. O Trabalho acima do Capital
"O trabalho humano que se exerce na produção e na troca de bens econô-

micos e na prestação de serviços, sobreleva aos demais fatores da vida econômi-
ca, que apenas têm valor de instrumentos." (GS, 67)

9. Função Social da Propriedade
"Não dás da tua fortuna aos seres generoso para com o pobre, tu dás da-

quilo que lhe pertence. Porque aquilo que te atribuis a ti, foi dado em comum pa-
ra uso do todos. A terra foi dada a todos e não apenas aos ricos" (Sto. Ambrósio).
Quer dizer que a propriedade privada não constitui para ninguém um direito in-
condicional e absoluto.
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10. Sociedade maior que o Estado
"Uma autêntica democracia só é possível num Estado de Direito e sobre

a base de uma reta concepção da pessoa humana. Aquela exige que se verifiquem
as condições necessárias à promoção quer dos indivíduos (...) quer da subjetivida-
de da sociedade, mediante a participação e corresponsabilidade." (CA, 45)

11. Opção pelo pobres
"À violenta inquietação das classes pobres, junta-se o escândalo de des-

proporções revoltantes na posse dos bens ... " (pP, 9). "Não é lícito aumentar a ri-
queza dos ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornan-
do maior a escravidão dos oprimidos." (pP, 33)

12. Luta pela Justiça
"Deus destinou a terra e tudo o que nela existe ao uso de todos os homens

(...) de modo que os bens da criação afluam com equidade às mãos de todos, se-
gundo a regra da justiça, inseparável da caridade." (GS, 69 in PP, 22)

13. Libertação e Paz
"A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sem-

pre precário das forças. Constrói-se, dia a dia, na busca de uma ordem querida
por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens." (pacem
in Terris, AAS 55, 1963)

'11doutrilUl social da Igreja é muito bonita, mas poucos católicos a colo-
cam em prática. "

(Antônio Gramsci)

O Concílio Vaticano II divulgou claramente o clamor de que fosse criado
"um organismo universal da Igreja que tivesse como função estimular a comuni-
dade católica para promover o desenvolvimento dos países pobres e a justiça so-
cial internacional" (Gaudium et Spes n.90). E, para responder adequadamente a
este desejo, o Papa Paulo VI instituiu em 16 de janeiro de 1967, (Catholicam
Christi Ecclesiam), a Pontificia Comissão "Justiça e Paz."

Em 28 de junho de 1988, por meio da Constituição Apostólica Pastor Bo-
nus, o Papa João Paulo II transformou a Pontificia Comissão em Pontificio Con-
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selho Justiça e Paz, confirmando-lhe as grandes linhas de ações.
A Comissão Brasileira de Justiça e Paz - CBJP - foi instituída em 1968,

sob a denominação de Comissão Pontificia Justiça e Paz - Seção Brasileira. Está
em funcionamento desde 1971. Adotou a atual denominação, em 1977, e é órgão
subsidiário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB.

Na prática e ao abrigo dos atos de criação das Comissões Justiça e Paz,
interpretados como acima, é campo próprio da CBJP realizar estudos aplicados
sobre desafios de caráter estrutural, ligados aos destinos da Nação. Mas esses es-
tudos deverão sempre ser realizados segundo as exigências evangélicas e do en-
sino social da Igreja. Destaca-se aí, em especial, o papel do Estado, enquanto or-
ganização política da sociedade, bem como, o papel das relações do Estado com a
própria sociedade, e ainda a significação da políticas públicas na construção do
bem comum.

Constituem objeto de atenção e atuação da CBJP a defesa e promoção da
pessoa humana, a prática da Justiça e a edificação da Paz, atuando também na
proteção da pessoa humana e de seus direitos. O enfoque ético é o objeto da preo-
cupação da Comissão. Assim, as Comissões Justiça e Paz Regionais e diocesanas
devem seguir este mesmo espírito, realizando sua missão no âmbito de sua atua-
ção, porém sempre antenadas às questões estruturais nacionais e internacionais.

A atuação da Comissão de Justiça e Paz deve ser, por isso, necessaria-
mente, alicerçada em uma vigilância constante perante às injustiças estruturais
e atuais, e a sua denúncia. Mas se completará no anúncio de avanços reais, atuais
ou possíveis, por mínimos que possam parecer, na direção final, iluminadora, da
Justiça, a edificar, no prolongado processo de Encarnação, de Paixão, Morte e
Ressurreição!

A Comisão Justiça e Paz deve se concentrar em visões e propostas que te-
nham a ver antes com as mudanças estratégicas, e por isso de médio e longo pra-
zos, do que com as pequenas respostas ou solicitações localizadas do momento.
Nesta perspectiva, a CJP dirige seu olhar às pessoas injustiçadas, desampara-
das, desassistidas, excluídas, ameaçadas - aos que sofrem fome e sede de Justi-
ça. A Comissão Justiça e Paz tem como objetivo geral refletir conjuntamente, pe-
riodicamente e sistematicamente, sobre a realidade em que está inserida, procu-
rando apontar o que precisa ser feito nessa realidade para que seja efetivamente
construída uma sociedade justa, igualitária e fraterna.

Os objetivos específicos da Comissão de Justiça e Paz, enquanto órgão de
estudos e de ação, deverão ser de:
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a) elaborar e publicar estudos relacionados com os ideais de justiça e paz

e com os ensinamentos sociais da Igreja;
b) à luz da Doutrina Social da Igreja e atenta aos movimentos sociais e

políticos, aprofundar a reflexão crítica sobre estruturas e situações que contra-
riem aspirações e propósitos de justiça e paz e denunciá-las publicamente, bem
como sobre a prática dos Direitos Humanos nos campos social, econômico, políti-
co e cultural;

c) atuar no sentido de mobilizar a sociedade para o encaminhamento de
respostas a essas estruturas e situações, tomando posições públicas enquanto Co-
missão, frente a fatos ou problemas relevantes;

d) contribuir para a formulação de propostas de solução dos desafios
identificados, detendo-se com atenção nas políticas públicas pertinentes;

e) contribuir, com seus estudos, reflexões e ações, para a formação de
uma cultura de cidadania, em especial no que concerne aos direitos sociais;

f) atuar na defesa e promoção das pessoas e na educação para a solida-
riedade;

g) atuar junto aos poderes competentes no sentido de viabilização das
propostas que vier a apresentar.

As Comissões de Justiça e Paz locais devem ser constituídas, em sua
maioria, de leigos(as) preocupados(as) com a construção de uma sociedade justa,
igualitária e fraterna. Devem ser pessoas comprometidas com a ética, entendida
como o conjunto de princípios que podem assegurar uma convivência humana pa-
cífica, fraterna, favorável ao desenvolvimento pleno e integral de cada pessoa e de
todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, exclusão, dominação ou ex-
ploração e sem a depredação do ambiente natural. Ou seja, pessoas que querem
se colocar numa atitude de serviço. Em síntese, devem ser pessoas que querem e
procuram ser "justas". Naturalmente, não se trata de uma Comissão de pessoas
que se julgam "perfeitas", mas que tomaram a decisão de se engajar numa luta
ética pessoal que só terminará no dia da morte ...

Para sua composição, sugere-se um número de 20 membros, com manda-
tos de dois anos, podendo o mandato das pessoas ser renovado por igual período,
cuidando para que se dê a renovação de membros a cada biênio. Os que já contri-
buíram podem continuar acompanhando como consultores ou assessores. A orga-
nização dos membros da Comissão deve ser pautada da seguinte forma:
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- Eleição dos membros que formarão a Secretaria Executiva da Comis-
são. Sugere-se um número de cinco ou sete pessoas, em sintonia com o bispo, den-
tre os membros da Secretaria Executiva, quem será o secretário(a) executivo(a) e
seu secretário(a) executivo(a) adjunto(a).

- A Secretaria Executiva deve se reunir de preferência quinzenalmente,
mas pode ter outro ritmo de reuniões a depender da realidade ou do momento so-
cial.

A Comissão Justiça e Paz não pretende substituir ninguém, nem dentro
da Igreja, nem fora dela, na busca dos seus objetivos. Sempre que organismos e
movimentos organizados, religiosos ou leigos, tiverem assumido o enfrentamento
de problemas específicos, sobretudo, em questões tópicas e conjunturais, a Comis-
são deixará o campo livre.
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Das atividades da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais, durante o

período de nossa gestão na presidência 2003-2006

Gente humilde
Tem certos dias em que eu penso em minha gente
E sinto assim todo o meu peito se apertar
Porque parece que acontece de repente
Como um desejo de eu viver sem me notar
Igual a como quando eu passo no subúrbio
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar
E aí me dá como uma inveja dessa gente
Que vai em frente sem nem ter com quem contar
São casas simples com cadeiras na calçada
E na fachada escrito em cima que é um lar
Pela varanda flores tristes e baldias
Como a alegria que não tem onde encostar
E aí me dá uma tristeza 110 meu peito
Feito um despeito de eu não ter como lutar
E eu que não creio peço a Deus por minha gente
É gente humilde, que vontade de chorar

Garoto, Vinicius de Moraes,
Chico BI/arque e Nicanor

Desde que assumimos a presidência da
Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa, pautamos
nossa atuação no compromisso de

atender a todas as cidadãs e cidadãos que nos
procuram no afã de encontrar uma entidade
parceira na luta pelo reparo às suas dores. Do-
res que são as mais diversas, desde a mãe que
perdeu o filho em condições bárbaras ao anis-
tiado político do regime ditatorial de outrora em
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RELATÓIUO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES NO PERÍODO DE IS DE FEVEREIRO A 19 DE D£ZEMBRO DE 2003--- - -----

COMISSOES ESI'EClAIS! t:XTRAOR- UI RECIOt:S VISITAS CONVIllAI)OSI REQs. S/;'II°
ORIII:-.íÁIUAS I)INÁRIAS 1)0 F.STAJ)O OFICIAIS

Administencão Pública 28 45 - - 40 83
Assuntos Mun.e Reuionali7acão 30 4 - - 42 22
Consliluicão e Ju.,liça 2X 34 - - 17 2X
Defesa do Consumidor 31 12 - - 71 66
Direitos Humanos 36 27 15 28 403 251
Educacão,CuIL Ciênc.T('Cnolo2ia 33 7 - 78 114
Fiscalizacão Fin.e Orcamentária 35 42 - 59 57
Meio Amhic'lllc e RC'C.Nalurni. 35 IX 12 3 223 IOX
Polflica A2rOD.e A2roindusLrial 29 6 I - 59 56
Redacão 22 17 - - -
Saúde 34 14 2 - IX5 152
Segurnnça Pública 29 26 4 - 152 128
TranslJorte.Com.e Obras Públicas 34 14 9 3 105 149
Turismo, Ind. c Comércio 37 X 2 - 70 6X
Trnbalho Prev.e Acão Social 33 18 3 I 115 98
Etica e Oecoro l'arlamenbr I 7 - - 12 renresen.
Participaçilo Popular 15 4 2 - 35 23
Com. ESIJ.do Tribwlal de Contas 4 9 2 16 11
C. E. dos Aeitlcntes Amhientais 11 I - - 75 11
C. E. dos Convênios cI a União 4 3 - - 03 6
C. E.daUEMG 3 6 - - 08 15
C.E. Tmnsportes de Aulomóveis X I . . 11 20
C.E. Cafeicultura Mineira 12 4 4 - 325 58
C.E. da Santa Casa 6 . - - 13 4

C. E. do Anel Rodoviário 11 - . I 97 12
C.E. ExDa~o do Metrô 8 3 - 2 31 23
C. E. dos Aeronortos 3 - - . 6 5
Reuniõcs Conjuntas - 44 - - 126 .
C.E. Ind.titulares Or2ãos Públicos 13 16 - . 33 .
l'ECs f-.6 /lX . . 42 12
VeiOS 17 14 - - 15 I

I TOTAIS 656 472 54 40 2455 1593 I
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES NO PERíODO DE 15 DE fEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2004
COl\lISS0ES ESPECIAISI EXTRAOR- EM REGiÕES VISITAS CONVIDADOSI REQs. SIN°

ORDINÁRIAS D1NÁRIAS DO ESTADO OfiCIAIS
Administração Pública 19 27 - 67 54
Assuntos Mun.e Regionalização 23 2 I - 18 13
Constituição e Justiça 27 12 - - - I
Defesa do Consumidor 16 1i - - 104 53
Direitos Humanos 35 30 7 17 365 233
Educação,Cult Ciênc.Tecnologia 24 10 2 - 56 67
Etica e Decoro Parlamentar - 2 - - - 3 represenl.
Fiscalização Fin.e Orçamentária 31 26 - - 24 73
Meio Ambiente e Rec.Naturais 22 8 5 4 101 77
Participação Popular 19 12 I - 32 75
Política AgroP.e AlZroindustrial 23 5 2 - 93 38
Redação 26 17 - - - -
Saúde 22 18 4 I 159 153
Segurança Pública 21 24 5 - 123 142
Trabalho,Prev.e Ação Social 24 4 I - 46 63
Transporte,Com ..Obras Públicas 22 6 3 4 115 75
Turismo, Ind. e Comércio 24 6 3 - 105 65
Com. Esp. dos Aeroportos 9 I - - 38 18
Com. Esp. Veículos Apreendidos 3 - - I 4 6
Com. Esp. da Silvicultura 5 9 2 2 114 28
Com. Esp. da Fruticultura 8 8 - 5 95 62
CPIDOCAFE 21 12 3 1 106 117
COMISSOES ESPECIAIS: 104 (esp/ord/ext) - - - 25 19
PEC's, VETOS, IND. TITULAR
Reuniões Coniuntas 30 reuniões coni. - 4 - 209 21
CIPE RIO DOCE/ SAO - - 3 I 58 -
FRANCISCO/MERCOSUL

I TOTAIS 558 262 46 36 2057 1456 I

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES NO PERíODO DE 15 DE fEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2005
COI\lISSOES ESPECIAISI EXTRAOR- EM REGIOES VISITAS CONVIDADOSI REQs. SIN°

ORDINÁRIAS D1NÁRIAS DO ESTADO * OfiCIAIS
Administração Pública 13 3 15 23
Assuntos Mun.e Rel.'ionalizacão 10 11 5 I 62 44
Constituição e Justiça 14 6 - - - -
Cultura - - - - -
Defesa do Consumidor 13 2 - 2 29 34
Direitos Humanos 12 13 7 9 260 159
Educacão, Ciênc.Tecnologia e In!" 13 4 I - 48 46
Etica e Decoro Parlamentar - - - - - -
Fiscalização Fin.e Orcamentária 15 16 - - 21 13
Meio Ambiente e Rec.Naturais 13 11 4 4 120 68
Participação Popular 10 2 - - 30 14
Política Agrop.e Agroindustrial 14 I I - 7 26
Redação 10 3 - - -
Saúde 13 4 - - 66 47
Segurança Pública 12 8 2 3 7\ 65
Trabalho,Prev.e Ação Social 10 3 \ - 48 18
Transporte,Com ..Obras Públicas 11 2 \ - 29 34
Turismo, Ind, Comércio e Coope. \2 3 2 \ 40 28
Com.Esp. do IPSEMG 4 7 2 3 45 25
Com. Esp. Estâncias Hidromin. 5 - - - 24 22
CPI Mina Capão Xavier 12 2 - \ 17 73
COMISSOES ESPECIAIS: 25 (esp/ord/ext) - - - 8 4
PEC's, VETOS, IND. TITULAR
Reuniões Coniuntas 14 reuniões coni - 2 2 122 16
CIPE RIO DOCE/ SAO - - 3 - 55 -
FRANCISCOIMERCOSUL

I TOTAIS 255 101 31 26 1117 759 I
• Os números de audiências em "Regiões do Estado" já estão incluídos nas Reuniões Especiais/Ordinárias e Extraordinárias
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* Os números de audiências em "Regiões do Estado" já estão incluídos nas Reuniões Especiais/Ordinárias e Extraordinárias.
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2005
COMISSÕES ESPECIAISf EXTRAOR- EM REGIÕES VISITAS COl';"V1DADOSf REQs. SIN°

ORDrNÁRIAS DTNÁRIAS DO ESTADO * OFICIAIS
Administracão Pública 13 3 15 23
Assuntos Mun.e Regionalizado 10 11 5 1 62 44
Constituicão e Justiça 14 6 - - - -
CultUrd . - . - -
Defesa do Consumidor 13 2 - 2 29 34
Direitos Humanos 12 13 7 9 260 159
Educacão, Ciênc.Tecnologia e Inf 13 4 1 - 4R 46
Etica e Decoro Parlamentar - - - - - -
Fiscalização Fin.e Orçamentária 15 16 - - 21 13
Meio Ambiente e Rec.Naturais 13 II 4 4 120 68
Participação Popular 10 2 - - 30 14
Política Agrop.e Agroindustrial 14 I I - 7 26
Redacão 10 3 - - -
Saúde 13 4 - - 66 47
Scgumnça Pública 12 8 2 3 71 65
Trabalho,Prev.e Acão Social 10 3 I . 4R IR
Transoorte.Com ..Obras Públicas II 2 I - 29 34
Turismo. Ind, Comércio e COODe. 12 3 2 I 40 28
Com.Eso. do IPSEMG 4 7 2 3 45 25
Com. Eso. Estâncias IIidromin. 5 - - - 24 22
CPI Mina Capão Xavier 12 2 - 1 17 73
COMISSÕES ESPECIAIS: 25 (esp/ord/cxt) - - - 8 4

PEC's. VETOS.IND. TITULAR
Reuniões Coniuntas 14 reuniões coní - 2 2 122 16
CIPE RIO DOCE! SÃO - - 3 - 55 -
FRANCISCO/MERCOSUL

TOTAIS 255 101 31 26 1117 759

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2005

COMISSÕES
f~Sl"U'lo\IS ()RUI~,\HI,\S f.XTItA()Rlll. AtrOlf:NCIAS VISITAS CONVlIlA. RE(JIJF.RI.

N,\RL\S EM IU:C;U)":S no nos :\u:i'i"ros
r_"iT.ADO .~ S/.N~

Administracão Pública 1 28 28 57 35
Assuntos Munieinais c Rel!ionali7.aeão 2 19 20 7 I 120 70
Constituieão c Justiea I 30 18
Cultura I 3 2 I 11 7
Defesa do Consumidor 1 19 4 1 2 62 45
Direitos Humanos 2 29 27 t3 29 453 343
Educaeão. Ciência. Tecnologia c Informática I 23 9 2 55 61
Fiscalizado Financeira c Oreamentária I 31 32 28 18
Meio Ambiente c Recursos Naturais I 29 29 9 7 259 150
Participacão Popular I IR 9 45 45
Política AlZrooecuária e AQroindustrial 4 24 20 6 I 134 85
Redacão 2 22 15
Saúde I 27 8 I 1 133 100
Seguranea Pública 1 21 17 9 6 18~ 99
Trabalho Previdência c Acão Social I 20 10 6 1 124 40
Transporte Comunicacão e Obras Públicas 2 22 6 2 46 36
Turismo. Indústria Comércio e Coonerativismo 1 28 11 9 1 124 45
CPI Mina Caoão Xavicr 2 14 5 1 19 73
Comissão Esneeial do IPSEMG 1 4 8 2 3 45 25
Comissão Esnecial Estâncias l1idromincrais 1 10 I 2 31 22
Comissão Esoecial do Coooerativismo I 5 60 12
Comissão Esoecial (PEC's) 6 10 6
Comissão Especial de VETOS 12 7
Comissão Esocciallndicaeão Titularcs 2 3 2
SUBTOTAL 49 42ií i99 10 53 2002 1311
Reuniões Coniuntas 37 5 2 220 17
Cioe Rio Doce 9 126
Cipe São Francisco 2 45
Mercosul 2 (ALMG) 40
TOTAL 49 426 336 88 S~ 2433 1328

* Os números de audiências em "Regiões do Estado" já estão incluídos nas Reuniões Especiais/Ordinárias e Extraordinárias
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Durval Ângelo Andrade

2- Relatórios das principais atividades da
Comissão de Direitos Humanos *

2.1- PERÍODO: DE 15 DE FEVEREIRO A
19 DE DEZEMBRO DE 2003

Atividades no interior do Estado:

./ audiência pública no Município de Uberlândia para discutir a ação de
milícias armadas em freqüentes expulsões de trabalhadores sem-terra
acampados na região;

./ audiência pública para discutir prática de tortura e abuso de
autoridade, por parte de policiais civis, nos municípios de São Gonçalo
do Sapucaí e Três Corações;

./ audiência pública, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município
de Bom Jesus do Galho, para apurar questões referentes ao problema
da segurança pública no Município;

./ audiência pública, no Município de Sabará, sobre a situação de
moradores desapropriados da área denominada Várzea do Moinho;

./ audiência pública, na cidade de Coronel Fabriciano, para debater a
precariedade da cadeia pública do Município (na oportunidade, foram
colhidas reclamações e propostas sobre a situação carcerária e
problemas relativos à segurança e à defesa social na comunidade);

./ audiência pública, na Câmara Municipal de Santa Luzia, para discutir
a situação dos asilos da cidade e a precariedade das condições
oferecidas aos idosos;

./ audiência pública realizada no Município de Ipatinga, para discutir a
situação das famílias das vítimas do "Massacre de Ipatinga", ocorrido

* Não estão computadas as atividades realizadas em conjunto com outras comissões
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na década de 60;

./ audiência pública, na Câmara Municipal de Montes Claros, sobre os
conflitos agrários ocorridos na Região Norte de Minas;

./ audiência pública, na Câmara Municipal de Governador Valadares,
para obter esclarecimentos sobre a morte do detento Fabrício Martins
Rodrigues, ocorrida em penitenciária da cidade;

./ audiência pública realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora para
discutir a situação dos adolescentes presos no CERESP - Centro de
Remanejamento de Segurança Pública -, a atuação da PM nas escolas
públicas e o falecimento de um paciente no Hospital João Penido, no
Município;

Visitas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos:

./ à cadeia pública de São Gonçalo do Sapucaí, para verificar a
superpopulação de presos e as condições carcerárias no estabelecimento
prisional;

./ à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC, de
ltaúna, com o objetivo de conhecer a estrutura e os métodos
desenvolvidos no projeto;

./ à Juíza da Comarca de Sabará, para discutir à situação do imóvel
desapropriado na Várzea do Moinho, com a presença do Prefeito
Municipal e de um representante do Ministério Público Estadual;

./ à Barragem de Candonga, em Ponte Nova, com o objetivo de verificar a
situação das famílias atingidas por obras realizadas por usina
hidrelétrica local e apurar denúncia de desaparecimento do Sr. João
Caetano dos Santos no canteiro de obras da usina;

./ à cadeia pública do Município de Ponte Nova, com o objetivo de apurar
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denúncia de superlotação e de condições precárias a que estariam
sujeitos os presos no local;

.I ao Prefeito de Sabará, com a presença de Vereadores do Município e
interessados, para tratar das irregularidades no processo de
desapropriação da área denominada Várzea do Moinho, no Bairro
General Carneiro;

.I aos asilos do Município de Santa Luzia, em virtude de denúncias de
irregularidades e más condições sanitárias nos estabelecimentos;

.I a uma propriedade rural localizada em Baldim, com o objetivo de
verificar denúncia de ação violenta de policiais civis;

.I à área conhecida como "FAZENDA DA TAPERA", em Contagem, de
propriedade de 350 famílias ligadas ao Movimento Pró-Moradia, que
pretendiam implantar no local um loteamento de interesse social;

.I ao Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, em Belo Horizonte,
para o conhecer o projeto social;

.I ao Departamento de Investigações da Polícia Civil, em Belo Horizonte,
para apurar denúncias de tortura sofrida pela psicóloga Maria
Aparecida Porto.
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2.2 - PERÍODO: DE 15 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2004

Atividades em Belo Horizonte e no interior do Estado:

.I audiência pública sobre operação da Polícia Militar na Rodovia MG10,
em Vespasiano, no dia 25/02/2004, que ocasionou a morte da vendedora
Ana Paula Nápolis da Silva e deixou ferido o superintendente de
Operações da CEMIG, Tarcísio Celso de Castro (também foi discutido o
laudo de balística da perícia técnica, referente aos projéteis que
atingiram as vítimas);

.I audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 191/03, que
estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações de
Proteção e Assistência aos Condenados. APACs;

.I audiência pública sobre o não-cumprimento do Estatuto do Idoso, no
que diz respeito à gratuidade no transporte interestadual de
passageiros para pessoas com mais de 60 anos de idade;

.I audiência pública para obter esclarecimentos sobre a situação do garoto
Felipe Matheus Papp, acometido de insuficiência renal crônica e que,
por vários domingos, foi exibido no programa Domingo Legal, do SBT (o
apresentador Augusto Liberato fez várias promessas de auxilio ao
menino que não foram integralmente cumpridas);

.I reunião secreta para ouvir vítimas e testemunhas de prática de tortura
por parte de autoridade policial do Município de Abaeté;

.I audiência pública para debater sobre segurança, violência e os
procedimentos adotados pela PMMG por ocasião dos jogos realizados no
Mineirão;

.I audiência pública para levantar informações acerca de denúncias
contra a síndica do condomínio do Conjunto Juscelino Kubitschek,
localizado em Belo Horizonte;
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./ reunião para apresentação do Relatório Anual de Atividades da
Promotoria de Defesa de Direitos Humanos, com a participação de
diversos representantes de entidades ligadas aos direitos humanos;

./ audiência pública para debater o projeto de construção de um "cadeião"
para 800 detentos na região Norte de Belo Horizonte;

./ reunião para lançamento do livro "A Reforma do Poder Judiciário", de
autoria de Antônio Álvares da Silva, professor titular de Direito do
Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG e Juiz do TRT da 33

Região;

./ audiência pública para debater sobre a homofobia e o combate à
violência contra homossexuais no Estado;

./ audiência pública realizada no Salão Paroquial da Igreja Mãe da
Divina Providência, no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, sobre a
metodologia de recuperação de apenados da Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado -APAC;

./ audiência pública sobre o Projeto de Lei n° 1.350/2004, de autoria do
Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências;

./ audiência pública para obter informações sobre denúncias de ameaças
e violações aos direitos humanos supostamente sofridas pelo ex-prefeito
de Rio Piracicaba, Pedro Theodolino da Silva;

./ audiência pública para marcar os 25 anos da Lei Federal n° 6.683/79,
conhecida como "Lei da Anistia";

./ audiência pública em Patrocínio, sobre denúncias de agressão sofridas
por trabalhadores sem-terra, durante desocupação da Fazenda Salitre,
pela Polícia Militar;

./ audiência pública sobre a inserção do sistema "Closed Caption" - para
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portadores de deficiência auditiva - na programação de emissoras de
televisão;

./ reunião para lançamento da campanha contra o abuso e a exploração
sexual de crianças e adolescentes, desenvolvida nas escolas da rede
estadual;

./ audiência pública para discutir os direitos humanos em Cuba, com a
presença do embaixador do Brasil em Cuba, Tilden Santiago, do
embaixador de Cuba no Brasil, Pedro Nunes Mosqueira e do
representante da Associação Cultural José Martí, José Rodrigues Silva;

./ audiência pública para debater sobre a situação dos portadores de
mucopolissacaridose no Estado;

./ audiência pública sobre a importância histórica da abertura dos
arquivos da ditadura militar (1964-1985);

./ audiência pública sobre os Fundos Estaduais e Municipais da Infância e
da Adolescência e os procedimentos para a captação dos recursos que os
compõem;

./ audiência pública para lançamento do livro ''Da Tortura", de autoria da
professora Flávia Camello Teixeira;

./ audiência pública para obter esclarecimentos sobre o inquérito policial
referente à apuração de denúncia de tortura de presos na Penitenciária
Professor Ariosvaldo Campos Pires, do Município de Juiz de Fora;

./ audiência pública para discutir o Código de Ética e Disciplina dos
Militares;

./ audiência pública para debater a instalação de um "cadeião" no
Município de Ribeirão das Neves e os impactos para a população;

./ ato público na Praça Sete, Centro de Belo Horizonte, para marcar um
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ano da morte do barman Anderson Rodrigues Teixeira, após ser preso
por policiais civis;

./ debate público "O Poder Legislativo e a Defesa dos Direitos Humanos";

./ reunião no Município de Pompéu para debater denúncia de exploração
sexual de crianças e adolescentes na cidade;

./ reunião realizada na Câmara Municipal de Caratinga para debater
sobre a superlotação da cadeia pública local;

./ reunião na Câmara Municipal de Abaeté para ouvir testemunhas e
vítimas de prática de tortura por parte de autoridade policial;

./ audiência pública em Montes Claros para obter esclarecimentos sobre
denúncias de tortura e violência contra trabalhadores sem-terra
acampados na região;

./ audiência pública em Tupaciguara para averiguar denúncia de tortura
que teria sido cometida por policiais militares nas dependências da
cadeia pública local;

./ audiência pública em Santos Dumont, para obter esclarecimentos sobre
denúncias de perseguição que estaria sendo praticada por policiais
militares contra um cidadão local;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Ouro Preto para obter
esclarecimentos sobre dois assassinatos ocorridos no município: o da
advogada Walmary Moreira da Silva, em 20/11/2004, e o da estudante
Aline Silveira Soares, em outubro de 2002.

Visitas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos:

./ ao Núcleo de Proteção às Vítimas de Crimes Violentos, em Belo
Horizonte, para conhecer os trabalhos desenvolvidos;
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./ à cadeia pública de Caratinga, para verificar as condições da
carceragem;

./ à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC, do
Município de Sete Lagoas, para conhecer a implantação do método na
cidade;

./ ao presidente da OAB-MG, Raimundo Cândido Júnior, para efetivar
denúncia contra atuação de advogado do interior do Estado, acusado de
prática de irregularidades;

./ ao Fórum do Município de Sete Lagoas, para solicitar agilização de um
processo de estelionato;

./ ao Shopping Popular Oiapoque, em Belo Horizonte, para verificar
denúncias de atuação da "Máfia Chinesa" no local, bem como, de venda
irregular de pontos;

./ às Penitenciárias ''Professor Ariosvaldo Campos Pires" e "Edson
Cavalieri", ambas no Município de Juiz de Fora;

./ à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves e ao Fórum local, para
discutir sobre o projeto de construção de mais um cadeião na cidade;

./ aos shoppings populares Tupinambás e Irmãos Nasser, em Belo
Horizonte, para verificar denúncia de venda irregular de pontos;

./ ao Promotor de Justiça Leonardo Duque Barbabela, para discutir a
instalação de boxes nos shoppings populares de Belo Horizonte;

./ ao Juiz da Vara de Falências de Belo Horizonte, para tratar sobre a
situação de dezenas de famílias que ocupam um conjunto de prédios no
bairro Santa Tereza;

./ ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e de
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Material Elétrico de João Monlevade, para apurar denúncia de
precarização das relações trabalhistas no setor, especialmente na
multinacional Belgo Mineira;

,f à Fazenda Sanharó, no Município de Montes Claros, para verificar
denúncias de ação de milícias armadas na região.
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2.3 - PERÍODO: DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2005

Atividades em Belo Horizonte e no interior do Estado:

,f audiência pública a respeito das denúncias apresentadas pelo jornalista
Alan Rodrigues na reportagem intitulada ''Travessia Mortal"
(publicada na edição n° 1846 da Revista "Isto É", a matéria relata a
descoberta de um cemitério clandestino na região do Deserto Yama, na
Califórnia, onde estariam enterrados os corpos de 180 brasileiros
mortos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos);

,f audiência pública para apurar supostas irregularidades relacionadas à
violação de direitos humanos de trabalhadores, praticadas pela
empresa CENIBRA S/A e empresas por ela terceirizadas;

,f audiência pública para discutir o descumprimento, pelo governo Aécio
Neves, da Lei Estadual n° 13.187, de 20 de janeiro de 1999, que
determina o pagamento de indenização a vítimas de tortura durante o
regime militar;

,f audiência pública destinada a obter esclarecimentos sobre a situação
funcional dos jornalistas e radialistas contratados pela Fundação
Cultural TV Minas, com base em denúncia dos Sindicatos dos
Jornalistas Profissionais e dos Radialistas de Minas Gerais, de
descumprimento da legislação trabalhista;

,f audiência pública para discutir o processo de adoção no Brasil;

,f audiência pública sobre a terceirização, más condições de trabalho e
elevado índice de acidentes de trabalho com mortes na CEMIG e
empresas terceirizadas;

,f audiência pública, no município de Joaíma, para levantar informações
acerca de supostas irregularidades praticadas por policiais militares do
Município;

,f audiência pública realizada no bairro Tirol, em Belo Horizonte, para
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discutir o atraso na entrega das obras de infra-estrutura nos Conjuntos
Tirol 1, Tirol 2, Tirol 3 e Serrinha;

./ reunião para obter esclarecimentos sobre denúncia de detenção
arbitrária e agressão à mãe de um detento da Divisão de Tóxicos e
Entorpecentes de Belo Horizonte;

./ audiência pública em Belo Horizonte para discutir o processo de
regularização de loteamento no bairro Tirol, na região do Barreiro;

./ reunião para obter esclarecimentos sobre as agressões sofridas por duas
mães de detentos, na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, em Belo
Horizonte;

./ audiência pública para discutir a situação de aproximadamente 80
famílias que adquiriram lotes, há quase dez anos, no bairro São Judas
Tadeu, região do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte e foram
surpreendidas por um mandado de reintegração de posse, em virtude
de decisão judicial;

./ audiência pública para debater problema de poluição sonora e do ar, no
bairro Urca, provocadas pela empresa Urca Auto Ônibus;

./ audiência pública para conhecer o "Projeto Cidadania para o Cárcere",
desenvolvido no Ceresp-BH, sob a coordenação do delegado Paulo
Roberto de Souza e da psicóloga Wilma Valéria de Andrade;

./ audiência pública em Felício dos Santos para discutir a situação dos
chapadeiros que ocupam área do Parque Estadual do Rio Preto,
localizado na divisa do município com a cidade de São Gonçalo do Rio
Preto;

./ audiência pública para debater possíveis irregularidades no processo de
desapropriação da área denominada ''Várzea do Moinho", no bairro
General Carneiro, em Sabará;

./ audiência pública para debater a desapropriação de inúmeras famílias
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que residem na interseção da Avenida Cristiano Machado com o Anel
Rodoviário, em Belo Horizonte, para a realização das obras do Projeto
Linha Verde;

./ audiência pública para debater a Lei n° 14.170, de 15 de janeiro de
2002, que determina sanções a pessoa jurídica, por ato discriminatório,
em virtude de orientação sexual (também foi discutido o Projeto de Lei
Complementar n° 47/2003, que inclui o companheiro ou a companheira
homossexual como dependente do segurado do IPSEMG);

./ audiência pública para obter esclarecimentos sobre questões
relacionadas ao sistema carcerário de Contagem, com a presença do Dr.
Livinghston José Machado, Juiz de Direito da Vara de Execução
Criminal da Comarca da cidade;

./ audiência pública na cidade de Papagaio para obter esclarecimentos
sobre a morte do ex-Prefeito Joaquim Teodoro da Silva;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Uberlândia para obter
esclarecimentos sobre a condenação, em la Instância, de dois policiais
militares denunciados pelo Ministério Público por envolvimento em
roubo;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Contagem para discutir a
qualidade do atendimento prestado pelo Serviço de Medicina e
Segurança do Trabalho da Prefeitura;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Taiobeiras, sobre a situação
das famílias que seriam desapropriadas para a construção do açude
público de Berizal, pelo Ministério da Integração Nacional;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Pirapora, a respeito de
denúncias de intimidação e ameaças contra trabalhadores rurais sem-
terra na Fazenda Correntes, localizada em Jequitaí;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Itinga, sobre o assassinato
de Vianei Ferreira de Campo, que tem como principal suspeito o então
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vereador Hermelino Ribeiro Evangelista;

.I audiência pública no Município de Arceburgo, sobre denúncia de
ameaças sofridas pelos vereadores José Giolo e Eliael Ferreira Costa;

.I audiência pública em Resplendor para discutir possíveis arbitrariedades
cometidas por representantes do Poder Judiciário e do Ministério
Público contra moradores do Município;

.I audiência pública na Câmara Municipal de Felício dos Santos para
obter esclarecimentos sobre a situação de oitenta famílias de
trabalhadores rurais ocupantes de uma área limítrofe ao Parque
Estadual do Rio Preto;

.I audiência pública em Patrocínio para conhecer projetos e ações
desenvolvidas pela Prefeitura nas áreas de segurança pública e
combate à violência;

.I audiência pública em Itaúna para obter esclarecimentos sobre as
circunstâncias da morte do jovem Rodrigo Maia Cassemiro, que poderia
ter sido vítima de homicídio;

.I audiência pública em Carandaí para tratar da situação dos Institutos
Médicos Legais de Conselheiro Lafaiete e Barbacena;

.I audiência pública em Nova Ponte para tratar da situação dos
moradores da nova cidade, criada em função da inundação da antiga
para a construção de uma usina hidrelétrica;

.I palestra sobre tratamento de toxicômanos, na Câmara Municipal de
Ouro Preto;

.I palestra sobre direitos humanos na Faculdade de Direito do Município
de Governador Valadares;

.I audiência pública em Formiga para discutir a construção de um
presídio no município;
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.I presença no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Luta

contra AIDS", promovido pela Associação das Profissionais do Sexo, no
Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte.

Visitas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos:

.I ao 17" Batalhão da Polícia Militar de Uberlândia, para levantar
informações sobre dois policiais que, segundo denúncia, teriam sido
injustamente condenados por roubo;

.I à cadeia pública de Ibirité, para verificar a situação carcerária;

.I à Câmara Municipal de Jequitinhonha, para levantar informações
sobre conflitos agrários na Região;

.I a 363 Seccional de Polícia da Região do Barreiro, para conhecer projeto
social desenvolvido pela Polícia Civil na região;

.I à cadeia pública de Pirapora para conhecer a carceragem e verificar as
precárias condições de alojamento dos presos;

.I à APAC - Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - e ao
Fórum de Itaúna, para prestar solidariedade ao Juiz e ao Promotor de
Justiça da Vara de Execuções Criminais da cidade, que estavam sendo
criticados injustamente;

.I à cadeia pública de Itajubá, para verificar denúncia de superlotação e
más condições da carceragem;

.I à Divisão de Tóxicos e Entorpecentes de Belo Horizonte, para verificar a
superlotação;

.I à CEMIG, em Belo Horizonte, para tratar da terceirização do trabalho
na empresa;

.I à Câmara Municipal de São João do Manhuaçu, para tratar de
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denúncia de que um vereador da cidade estaria sendo ameaçado de
morte por policiais civis da região (também foi feita visita à cadeia
pública);

./ a 163 Promotoria de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo de
Belo Horizonte, a fim de acompanhar assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta entre a Prisma Empreendimentos
Imobiliários Ltda e o Ministério Público, para a conclusão das obras de
infra-estrutura de loteamentos na região do Tirol;

./ visitas em Patrocínio, à cadeia pública, à APAC, ao prefeito e à obra de
construção de um cadeião no Município;

./ ao Bairro São Judas Tadeu, na região do Barreiro, em Belo Horizonte,
para verificar a situação das famílias ameaçadas de despejo, em razão
de mandado judicial;

./ a uma clínica de toxicodependentes no Município de Pará de Minas;

./ à Fundação Educacional Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente
de Formiga e às obras de construção de um cadeião na cidade;

./ ao Município de Ouro Preto, para conhecer o Projeto Prolae - Programa
Liberdade e Assistência ao Encarcerado, desenvolvido pela Polícia Civil;

./ à cadeia pública do Município de Visconde do Rio Branco, para conhecer
o Projeto Renascer, que tem por objetivo a reintegração de detentos em
cumprimento de pena na cadeia pública local e assistência nas áreas de
educação, saúde e profissionalização;

./ à Chefia do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
para tratar de casos em que policiais militares eram acusados de
homicídio;

./ à área a ser desapropriada para as obras do "Projeto Linha Verde", em
Belo Horizonte, a fim de verificar as condições dos imóveis e
intermediar as negociações para as indenizações;
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./ ao 2" Distrito Policial de Contagem, a fim de verificar as condições da
carceragem;

./ à Procuradoria Geral de Justiça, juntamente com representantes da
Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos e de entidades de defesa
dos direitos humanos, para obter informações sobre possíveis alterações
na estrutura do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Direitos Humanos-CAO-DH.
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2.4 - PERÍODO: FEVEREIRO A 4 DE MAIO DE 2006

Atividades da Comissão de Direitos Humanos em
Belo Horizonte e no interior do Estado:

./ audiência pública sobre a igualdade de gênero, em Comemoração ao Dia
Internacional da Mulher;

./ reunião secreta, em Belo Horizonte, para obter esclarecimentos sobre
possível prática de tortura contra seis jovens em cidade do interior do
Estado;

./ debate público "As Transformações do Papel da Mulher na Sociedade e
a Garantia de seus Direitos" e lançamento do livro "Entre
Elas ...Quando Tudo Acontece", da escritora Regina Lanna;

./ audiência pública sobre lixo tóxico nas cidades de Inconfidentes e
Itaúna e as conseqüências para a população e o meio ambiente;

./ audiência pública para obter esclarecimentos acerca de supostas
arbitrariedades e práticas violentas de policiais militares contra alunos
de uma escola municipal de Belo Horizonte;

./ audiência pública sobre o Projeto de Lei Federal n° 4.559/2004, que cria
mecanismos para coibir a violência contra a mulher e familiares' ,

./ audiência pública sobre precárias condições de trabalho no setor da
indústria extrativa, a terceirização de mão-de-obra no setor e os danos
ao meio ambiente provocados pela atividade;

./ audiência pública em Nova Ponte, sobre a situação dos moradores do
Município que, com a implantação da usina hidrelétrica, foram
desapropriados e ainda não possuem registro de propriedade na nova
cidade;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Ouro Preto para discutir o
emprego de mão-de-obra infantil por mineradoras clandestinas na
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região;

./ audiência pública em Piumhi para obter esclarecimentos sobre a morte
de Júlio César Rodrigues, vítima de homicídio;

./ visita a cinco condomínios em Contagem que fazem parte do PAR -
Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal -,
para verificar denúncias de que a administradora Exacta não estaria
cumprindo suas atribuições contratuais referentes à manutenção dos
residenciais;

./ audiência pública realizada no salão da Paróquia Cristo Redentor, na
região do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, para discutir os direitos
fundamentais das pessoas com deficiência;

./ audiência pública na Câmara Municipal de Pouso Alegre sobre
denúncias de que a empresa MS Metais estaria poluindo mananciais da
região .

Fonte dos quadros numéricos e dos
relatórios de atividades:
Gerência de Apoio às Comissões da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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l: m....c:?..'!fl ..º~_..../P ..':-.. Sem transbordar do império da lei
e do arcabouço constitucional, seu dis-
curso é o da indignação diante das desi-
gualdades, dos deveres cristãos de soli-
dariedade e generosidade e o da implan-
tação de uma sociedade fraterna e hu-
manitária. Discurso esse intercalado com
adágios poéticos, já que a vida sem po-
esia se torna insípida e cinzenta.

É o mais intemacional dos deputa-
dos, não naquele sentido do turismo cos-
mopolita, mas do envolvimento com as mi-
norias oprimidas da África e com os asila-
dos pOlíticosda América Latina. Existeuma
rede mundial de idealistas que procuram
defender, abrigar,alimentar e prover traba-
lho e dignidade a todos os perseguidospor
regimes políticos ferozes,e DurvalÂngeloé
o cais onde vêm ancorar os barcos avaria-
dos dos ativistas que caíram em desgraça
diante dos seus govemos.

Este livro é uma coletânea de ini-
ciativas legislativas inovadoras, que pro-
jetam no Parlamento mineiro o vislum-
bre futuro de uma cidadania plena e
consciente. Etambém de pronunciamen-
tos ardentes, visionários, peregrinos, de
cavaleiro andante. Você deve lê-los como
libelos ou estandartes erguidos pelo po-
eta Durval Ângelo em sua profissão de
fé. Em alguns deles há epígrafes do sá-
bio Bertolt Brecht, autor de um texto que
serve como uma luva nesse lutador: "Há
homens que lutam um dia, e são bons.
Há outros que lutam um ano, e são me-
lhores. Existem aqueles que lutam mui-
tos anos, e são ótimos. Mas existem
aqueles que lutam a vida inteira. Estes
são os imprescindíveis".

Márcio Metzker
Jomalista/ALMG
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