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Sr. Hélio Bicudo é deputado na Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil. É bacharel 

em Direito pela Universidade de São Paulo.  Sua carreira de procurador lhe permitiu ser o 

incentivador de numerosas comissões de inquérito relacionadas aos direitos humanos. Representou o 

Brasil na segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos em Viena, em 1993.  

Reeleito em 1994, torna-se o vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados e depois presidente durante o ano de 1996.  Desde 1995, o Sr. Bicudo é presidente do 

Tribunal Independente Nacional contra o Trabalho de Crianças e membro-fundador da Comissão 

sobre a Justiça e a Paz do Estado de São Paulo.  

 
 
 

 

A história da humanidade nos revelou que a inserção dos direitos humanos na constituição 

não é suficiente para garantir seu respeito.  A defesa dos direitos humanos e dos direitos dos povos 

deve ocorrer de acordo com uma conscientização mundial.  Seu respeito não pode ser perfeitamente 



garantido pelos Estados, que são ao mesmo tempo juizes e réus no tratamento de acusações de 

violação dos direitos humanos.  Sob esta ótica, a soberania dos Estados no que se refere aos direitos 

humanos não pode ser invocada.  

 

Assistimos a uma constante globalização dos direitos humanos e isto, desde a adoção da 

Declaração Universal de Direitos Humanos pelas Nações Unidas, em 1948.  É necessário, agora, 

pensar na amplitude do direito internacional em termos de direitos humanos.  Além de se garantir a 

proteção física dos cidadãos em nível internacional, deve-se criar mecanismos internacionais que 

favoreçam a promoção e a proteção dos seus direitos.  Entre estes, deve-se prever a possibilidade dos 

próprios cidadãos levarem suas causas diante de organismos judiciários internacionais.  As decisões 

ali tomadas deveriam, entretanto, ser de caráter executor e não se limitar a simples exposição de 

princípios.  

 

Finalmente, a globalização não pode ser encarada apenas em termos econômicos.  Trata-se de 

reconhecer a interdependência entre todos os direitos.  A Conferência de Nações Unidas sobre os 

Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, marcou bem o direito ao desenvolvimento, a 

proteção deste direito sendo o fundamento dos direitos democráticos, principalmente nos países em 

desenvolvimento.  Qualquer andamento rumo à integração econômica deverá ser iniciado em um 

contexto favorável ao respeito dos direitos humanos.  

 

O Sr. Bicudo propõe então que os parlamentares reconheçam que o direito ao 

desenvolvimento é um direito universal, que todos os cidadãos têm direito à segurança e, enfim, que 

a criação e a multiplicação de comissões parlamentares sobre os direitos humanos são ações 

fundamentais para a preservação da justiça.  

 
 
 

A Sra. Balbina Herrera Arauz é deputada na Assembléia Legislativa da República do Panamá desde 

1989.   De 1994 a 1995, foi Presidente da Assembléia Legislativa do Panamá e em 1994, Vice-

Presidente do Parlamento Latino-Americano.  Fez seu mestrado na Faculdade de Economia da 



Universidade do Panamá.  A Sra. Herrera Arauz foi designada como uma das 100 mulheres mais 

notáveis no mundo em 1995, quando da Quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a 

Mulher, em Beijing, na China.  
 
 

 

Do ponto de vista da promoção e da proteção dos direitos humanos, a abertura econômica é a 

oportunidade para instaurar uma nova dinâmica que reconheça a existência de um laço entre a 

integração econômica e o respeito dos direitos humanos.  Além deste princípio, os acordos 

econômicos devem ser acompanhados de mecanismos eficientes, a fim de assegurar na prática que 

um novo enfoque seja efetivamente iniciado, no que se refere ao respeito dos direitos humanos 

baseado em um desenvolvimento social mais justo.  

 

Para a Sra. Herrera Arrauz, os parlamentares têm que tomar as iniciativas necessárias para que o 

respeito dos direitos humanos seja movido por uma política de conciliação e discussão entre os 

diferentes grupos da sociedade, levando em conta casos específicos em certos países e em certos 

setores sociais.  O poder legislativo, pela sua natureza democrática, deveria intervir diante dos outros 

poderes, a fim de assegurar o respeito dos direitos humanos no atual contexto de transformações 

econômicas.  A pobreza, e consequentemente a alimentação e a educação, são os principais 

problemas que os parlamentares da América Latina devem tratar, pois os direitos fundamentais 

correm o risco de serem afetados com a persistência deles.  Em um contexto de globalização será 

necessário também prever mecanismos de cooperação e reciprocidade, marcados pela solidariedade 

entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento.  

 

De modo bem particular, os parlamentares também têm de considerar a situação das mulheres em 

um contexto de integração econômica.  Neste sentido, é importante que os parlamentares tomem 

medidas imediatas, ou seja, legislar propondo idéias inovadoras, atribuir mais recursos aos setores 

onde a participação das mulheres é importante, favorecer uma participação acentuada da sociedade 

civil na elaboração de planos de desenvolvimento e incluir, no momento de uma próxima 

Conferência Parlamentar das Américas, uma faceta que se interesse pela condição feminina.  



 
 
 

O Sr. Ricardo Hormazábal Sánchez é Senador da República do Chile.  Graduou-se na Faculdade de 

Direito da Universidade do Chile.  Em 1973, foi eleito deputado do primeiro distrito de Santiago e 

participou mais tarde da organização das primeiras manifestações contra o governo militar do 

General Pinochet.  Em 1987, fica em segundo lugar com 40� de votos, perdendo para Patricio 

Aylwin, para o cargo de presidente do Partido Democrata Cristão.  Até 1989, foi presidente da 

Confederação dos Sindicatos Bancários do Chile,  a segunda maior organização sindical do país.  

 
 
 

Os direitos humanos emanam da própria natureza dos indivíduos; são baseados nos direitos naturais. 

 É por isso que não devemos nos deter na pertinência destes direitos, e sim nos concentrarmos no 

seu reconhecimento e respeito.  

 

Segundo o Sr. Hormazábal, a América Latina está em um período de reconstrução moral, pois o 

mandato confiado à democracia ainda está e permanece com pitadas da transição dos regimes 

autoritários rumo à democracia.  Neste sentido, os parlamentares devem utilizar todos os meios de 

ação postos à sua disposição para criar uma cultura do respeito dos direitos humanos e das liberdades 

individuais, exercer um papel mais ativo nos debates e na ratificação dos acordos e tratados sobre, 

entre outros, os direitos dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente e aprimorar a participação 

deles nos debates nacionais e internacionais.  

 

Os parlamentares devem responsabilizar politicamente aqueles que violam os direitos humanos e, ao 

mesmo tempo, promover as normas legais que favoreçam o respeito dos mesmos.   As ações dos 

parlamentares não devem se limitar à mera análise dos impactos econômicos de uma globalização 

dos mercados, desprovida de moral.  De fato, as relações sociais não devem ser animadas apenas pela 

atividade econômica.  Ao contrário, elas devem estar subordinadas a princípios transcendentes.  A 

democracia, que permanece o melhor sistema para garantir o respeito dos direitos humanos, torna-se 

real apenas quando chega para manter isolados, apesar de interdependentes, os poderes político, 

econômico e moral.  É preciso romper os laços entre a política e o comércio a fim de que surjam 



instituições nas quais serão conciliadas a força do poder e a força da razão e da justiça..  

 

 

 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

A ratificação das convenções e dos tratados sobre os direitos humanos deve ser estimulada.  Que 

papel específico os parlamentares podem exercer a fim de que as medidas necessárias sejam tomadas 

no setor dos direitos sócio-econômicos e culturais?  Alguns parlamentares almejam a instauração de 

uma comissão parlamentar dos direitos humanos em todos os parlamentos das Américas.  

 

Um delegado salienta que, para que os tratados sejam eficientes, é essencial que os Estados 

reconheçam os tribunais internacionais como detentores de competências necessárias, a fim de julgar 

os direitos de seus cidadãos.  Segundo ele, os parlamentos dedicam-se também no reconhecimento 

desta competência, indicando ao mesmo tempo que os governos dos Estados Unidos e do Canadá 

manifestaram reticências quanto a isso.  

 

Um outro participante salienta que a dignidade do ser humano deve ser garantida.  Isto deve ser 

refletido em todos os níveis da administração da justiça, ou seja no comportamento policial, no 

desenvolvimento dos processos e nas condições de detenção.  Em certos países da América Latina, a 

boa administração da justiça está intimamente relacionada ao bloqueio do narcotráfico, ao 

desenvolvimento econômico e ao enriquecimento.  

 

O Estado nunca deve utilizar a violência no setor da administração da justiça.  Toda pena que visa 

reprimir um ato criminal, deve ser imposta por um tribunal independente, confo a regra de direito.   

Além disto, toda pessoa incriminada tem que ter um processo o mais rápido possível.  Em alguns 

países da América Latina, o tempo passado na prisão, enquanto se aguarda um processo, é às vezes 

maior que a sentença relacionada ao delito.  

 

Também foi mencionado que o desenvolvimento e o respeito dos direitos humanos passam 



necessariamente pela educação popular.  A este respeito, os parlamentares têm a responsabilidade de 

favorecer um melhor acesso à educação para o conjunto dos cidadãos.   

 

Para alguns, o poder político não deve se submeter à exigência absoluta do poder econômico 

quando se trata de respeito dos direitos humanos.  Convém romper os laços entre os poderes político 

e econômico, a fim de que as necessidades e os direitos da população, e não os da elite econômica, 

sejam o centro das preocupações governamentais.  

 

Durante os debates também foi salientado que os parlamentares devem ainda se preocupar com a 

promoção da liberdade de movimento dos cidadãos, com a melhoria da condição feminina, 

particularmente o acesso à educação e à violência familiar, como das condições de detenção e do 

direito a um alojamento decente e salubre. 


