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Resumo 

A conferências das Nações Humanas sobre Assentamentos Humanos, 

realizada em 1996, confere importância ao papel do Poder Local para o 

cumprimento dos Direitos Humanos. A partir da inclusão dos município como 

agente de promoção dos Direitos Humanos, este trabalho versa sobre a 

inclusão de propostas de programas e ações voltadas a esta temática nas 

plataformas dos candidatos a prefeitura em 2016 no município de Juiz de Fora 

– MG. 
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1. INTRODUÇÃO 

Marco do processo de redemocratização do Brasil, a constituição federal 

de 1988 não só retoma instituições próprias a um regime democrático, como 

positiva os direitos humanos declarados em 1948, pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, na forma dos artigos 5°, 6° e 7°.  Porém, a constituição 

de 1988 situa o cumprimento dos Direitos Humanos não só por os expressar 

em seu texto, mas também por reorganizar as competências dos governos 

municipais, os tornando mais aptos a promover políticas públicas em direitos 

humanos. Importantes processos politico-históricos, tal como a constituição 

cidadã, levariam o município a um papel de protagonismo neste campo.  

Os direitos expressos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

devem ser assegurados e protegidos por uma comunidade internacional, como 

expresso no artigo XXVIII: “Todo ser humano tem direito a uma ordem social e 

internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente 

Declaração possam ser plenamente realizados.”(1948). A partir do conceito de 

uma comunidade internacional capaz de promover os direitos humanos, foram 

elaborados tratados, convenções e organismos internacionais, os quais os 
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Estados Nacionais despontavam como principais sujeitos do direito 

internacional. (SAULE JÚNIOR, 2001) 

Porém, a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 

Humanos - Habitat II, no ano de 1996, reconheceu o Poder Local como sujeito 

do direito internacional, e portanto, responsáveis pelo assegurar os direitos 

humanos. Assim, o município (no caso Brasileiro) passa a ser parte estratégica 

na implementação de políticas públicas capazes de impedir a exclusão social, 

degradação ambientação, desemprego e demais violações dos direitos 

básicos. (SAULE JÚNIOR, 2001) 

Assim, o novo protagonismo do poder local se alinha com a nova 

organização de competências dos entes federados no Brasil. Com a 

descentralização do poder federal, o município recebe atribuições que influem 

diretamente em sua capacidade de elaborar e executar políticas 

públicas.(SOUSA, KHAN, LIMA, 2015.) O município passa a ser capaz de 

planejar sua gestão de forma democrática e com participação popular, a partir 

de mecânismos como a elaboração das Leis Orgânicas e dos planos diretores, 

como também na consideração de aspectos culturais, étnicos, sociais na 

composição para políticas públicas. 

Este pequeno resumo extendido assume o papel de proeminência do 

município quanto a elaboração de políticas públicas em direitos humanos, 

assumindo a necessidade de estudos capazes de avaliar o interesse e 

execução de tais programas e ações em gestões municipais. Para tanto, 

iremos analisar as propostas de governo dos candidatos a prefeitura do 

município de Juiz de Fora, no ano de 2016, no intuito de identificar se políticas 

públicas em direitos humanos aparecem como diretrizes de suas campanhas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A universalização do direito ao voto, que crescia historicamente através 

das lutas pelo sufrágio universal, criou as condições necessárias para 

profundas alterações no sistemas eleitorais nas democracia representativas, o 

que o cientista político Bernand Manin denominaria como metamorfoses do 

governo representativo. Os governos representativos modernos, ao contrário 

do que o imaginário popular dita, se estabeleceram sem organizações 

partidárias. Porém, os partidos políticos passam a assumir ao longo dos anos 



 

uma maior importância dentro dos sistemas representativos, até se tornarem 

um elemento fundamental para o funcionamento dos mesmos. 

O alargamento do eleitorado iria por fim as relações de pessoalidade 

entre candidatos e eleitores. Os Partidos Políticos de Massa surgem na 

necessidade de mobilização de um eleitorado cada vez maior; se utilizando de 

militância de membros partidários, da burocracia e de programas partidários 

que tornavam possível tecer um novo tipo de relação entre os candidatos e o 

eleitorado. (MANIN, 1997)  

Dente as inovações trazida pelo advento dos Partidos de Massa foi a 

possibilidade de apresentar programas e plataformas políticos. As plataformas 

políticas e programas partidários possibilitariam a população escolher a direção 

do governo. Além disso, o fato de que os candidatos eleitos eram originários de 

partidos permitia que estas organizações exercessem um controle contínuo 

sobre os representantes eleitos para cargos públicos, limitando possíveis 

desvios dos programas partidários. A grande autonomia que os candidatos 

anteriormente desfrutavam ia desaparecendo, à medida que plataformas 

políticas direcionavam os mandatos e restringiam as ações dos representantes. 

(MANIN, 1997) 

No Brasil, a apresentação de programas e plataformas de governo de 

candidatos a cargos no executivo só viria a se tornar uma obrigação legal 

apenas em 2009. Parte de uma série de reformas ao processo eleitoral, a Lei 

n° 12.034, de 29 de setembro de 2009, tornou obrigatório para candidatos a 

chefia do executivo (prefeito, governador e presidente) a apresentação à 

Justiça Eleitoral, de uma via impressa e outra digitalizada de um programa ou 

plataforma de governo. A Lei não prevê sanções ou qualquer punição para o 

descumprimento desse documento, porém, o acesso público do programa 

permite a avaliação das propostas por parte da mídia e do eleitorado, como 

também a análise proposta por este resumo extendido.  

Os programas de governo das eleições municipais de 2016 podem ser 

consultadas pelo website do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza todas 

as informações cadastradas dos candidatos a prefeitura. Assim, foi possível 

coletar os programas de todos os candidatos a chefia do executivo municipal 

do município de Juiz de Fora, identificados na plataforma online como 

propostas de governo. O cargo para prefeitura foi pleiteado por seis candidatos, 



 

Bruno Siqueira (PMDB), Lafayette (PSD), Margarida Salomão (PT), Maria 

Angela (PSOL), Noraldino (PSC) e Wilson Rezato (PSB)2. 

Para analisar as plataformas destes candidatos, adaptaremos a 

metodologia utilizada no trabalho Mecanismos de gestão municipal e a 

promoção dos direitos humanos, de Magda Cristina de Sousa, Patrícia 

Verônica e Ahmad Saeed Khan. Neste trabalho, cujo objetivo foi a análise da 

implementação dos mecanismos de gestão de direitos humanos nos 

municípios do Ceará os autores optaram pela elaboração de indicadores a 

partir da base de dados oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), publicada na Pesquisa de Informações Básicas Municipais, ano 2011. 

Foram organizados cinco grupos de indicadores; Órgão gestor, Programas e 

ações, Direitos humanos e Legislação Municipal, Conselhos Municipais de 

Direitos Humanos, e Acessibilidade. 

Foi adotado o conjunto a Porgramas e ações, que reune os seguinte 

indicadores: 1. Programas ou ações de combate ao uso de trabalho forçado  2. 

Programas ou ações de combate ao sub-registro civil de nascimento  3. 

Programas ou ações para a população em situação de rua  4. Programas ou 

ações para o enfrentamento a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBTT) 5. Programas ou ações de reinserção de 

egressos do sistema prisional  6. Programas ou ações de proteção de pessoas 

ameaçadas de morte  7. Programas ou ações de educação em direitos 

humanos  8. Programas ou ações de promoção de igualdade racial  9. Política, 

programa ou ações para crianças e adolescentes  10. Existência de plano 

municipal de atendimento socioeducativo  11. Política, programa ou ações para 

pessoas com deficiência  12. Política, programa ou ações para pessoas idosas 

A análise dos seis programas foi centrada na identificação de propostas 

que se relacionem com estes doze indicadores, mais a adição de programas e 

ações voltados para Mulheres e Ciganos. A tabela abaixo é composta pelos 

programas de governo, representados pelo nome de seus respectivos 

candidatos, e por uma numeração de 1 a 14, com a mesma numeração da 
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tabela anterior, com a adição do número 13 e 14, significando respectivamente 

programas e ações voltados para Mulheres e Ciganos. 

 

Candidato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bruno S.  Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não 

Lafayette Não Não Sim Não Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

Margarida Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Maria A. Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Noraldino Não Não Sim Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

Wilson R. Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não 
FONTE: Autoria Própria 

A avaliação da tabela revela que programas e ações em relação a trabalho 

forçado (1), sub-registro civil de nascimento (2), reinserção de egressos do sistema 

prisional (5), proteção de pessoas ameaçadas de morte (6), e ciganos (14) não se 

encontram em nenhum dos documentos analisados. De forma contrária, o único 

indicador presente em todos os programas se trata de um plano municipal de 

atendimento socioeducativo (10). Propostas relacionadas a mulheres e igualdade racial 

são encontrados apenas em programas de candidatas mulheres, Margarida Salomão e 

Maria Angela. Ainda que a proporção de Sim e Não seja de 32 para 52, apenas metade 

dos programas utilizam o termo Direitos Humanos. 

 

3. CONCLUSÃO 
O poder local possui papel determinante para afirmação dos direitos humanos. 

Ainda assim, as propostas encaminhadas para o TSE de candidatos para prefeitura de 

Juiz de Fora revelam programas cujo foco nos direitos humanos é difuso ou até mesmo 

inexistente, como no caso do documento apresentado pelo candidato Bruno Siqueira, 

que apresenta apenas dois indicadores dentre catorze. 

Como observado por Sousa, Khan e Lima, ainda que passado mais de duas 

décadas desde a Constituição de 1988, o município ainda não se firmou como 

importante ator na promoção dos direitos humanos. (SOUSA, KHAN, LIMA, 2015.) 

A análise dos programas revela candidaturas que ainda não mobilizam os 

direitos humanos como parte de um projeto de governo que se vincule ao 

eleitorado. Este cenário nos impõe o desafio de refletir acerca do papel do 

poder local, e a maneira como este se apropria da questão dos direitos 

humanos. 
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