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1. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Este relatório diz respeito às atividades realizadas por Iris Vitorino dos

Santos, como bolsista junto ao Observatório da Proteção dos Direitos Humanos do

CAAF/Unifesp, durante os meses de abril a novembro de 2021, com apoio do Edital

de Fomento a Observatórios da Unifesp 648/2021. Além deste relatório, é produto

dos trabalhos desenvolvidos pela bolsista o Banco de Dados sobre Propostas de

Decreto Legislativo fundamentadas nos direitos humanos apresentadas na Câmara

dos Deputados no ano de 2020. Para o Projeto 2021 do Observatório da Proteção

dos Direitos Humanos optou-se pela ampliação do Banco de Dados criado pela

equipe de trabalho de 20201 referente ao monitoramento da atividade legislativa em

âmbito federal em matéria de direitos humanos. Esse Banco de Dados,

desenvolvido pela equipe de trabalho de 2020, abrangia informações sobre todas as

propostas legislativas em âmbito federal que usavam explicitamente a expressão

“direitos humanos”, apresentadas entre 2007 e 2019. Em 2021, optou-se por criar

um novo banco a partir do anterior com informações adicionais coletadas a partir da

análise dos documentos disponíveis sobre Projetos de Decretos Legislativos (PDLs)

que tramitaram na Câmara dos Deputados nos dois primeiros anos da 56ª

Legislatura (2019/2020) (Governo de Jair Bolsonaro). A estudante Beatriz

Bombonato, de início voluntariamente e depois com bolsa de iniciação científica,

ficou responsável pela parte do banco de PDLs referente a 2019, enquanto, com o

apoio da bolsa da PROEC para Observatórios, eu, Iris Vitorino dos Santos, fiquei

incumbida da parte do banco de PDLs referente a 2020. Este relatório, portanto, irá

abordar o trabalho de construção do Banco de Dados relativo ao ano de 2020, no

contexto desse trabalho conjunto que envolveu também a produção do Banco

referente a 2019.

De fato, o processo de criação e aperfeiçoamento do novo Banco foi

realizado de forma coletiva pela nova equipe de trabalho, formada pelas

pesquisadoras Beatriz Bombonato da Silva2 e Iris Vitorino dos Santos3 e coordenada

pela Profa. Carla Osmo e pela Profa. Fernanda Emy Matsuda. A partir de reuniões

3 http://lattes.cnpq.br/1547031946363570
2 http://lattes.cnpq.br/4413424639541020

1 Monteiro, Eduarda Ribeiro. Relatório final Observatório da Proteção dos Direitos Humanos:
Proteção dos espaços de ativismo por Direitos Humanos - Monitoramento Legislativo, 2020.
Disponível em: https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/produtos-observatorio
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semanais, iniciadas em 03/05/2021, para discussão coletiva dos resultados

preliminares, foi realizada uma formação bibliográfica das pesquisadoras a respeito

do objeto de pesquisa, possibilitando um refinamento do Banco de Dados de forma

a permitir uma análise qualitativa dos dados levantados.

A partir das decisões de metodologia tomadas nas reuniões, foi elaborado o

Banco de Dados aqui apresentado. Esta criação se deu em cinco etapas que

consistiram em: formação bibliográfica, compreensão dos produtos anteriores do

Observatório, levantamento de PDLs e preenchimento do modelo do Banco de

Dados, análise qualitativa dos PDLs, sendo concluído o trabalho na elaboração da

versão final do Banco e produção deste relatório de análise da produção, como

veremos a seguir.

Etapa 1: Leitura de textos formativos

A Bibliografia selecionada para leitura teve como objetivo a formação das

pesquisadoras em campos que proporcionassem uma compreensão do objeto de

estudo, facilitando a elaboração e a assimilação do Banco de Dados. As leituras

realizadas incluíram:

a) Breve formação a respeito do Poder Legislativo brasileiro: essas leituras

trouxeram uma percepção a respeito da atuação do Legislativo e como

funcionam seus processos. Foram selecionadas as obras:

Pacheco, Luciana Botelho. Como se fazem as leis / Luciana Botelho Pacheco

[recurso eletrônico]. – 3. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições

Câmara, 2013. 81 p. – (Série conhecendo o legislativo; n. 9)

Senado Federal. Processo Legislativo: Conceitos Básicos. Programa Jovem

Senador, 2021, Brasília. Disponível em:

https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/home/arquivos/conceitos-basicos-

sobre-o-processo-legislativo/view

b) Atividades anteriores realizadas pelo Observatório: Essas leituras tiveram o

objetivo de ampliar o conhecimento das pesquisadoras sobre a atuação do

Observatório da Proteção dos Direitos Humanos e seus produtos anteriores.



A leitura permitiu, sobretudo, o entendimento a respeito do protocolo de

busca e preenchimento do Banco. Foram lidos os seguintes textos:

Observatório da Proteção dos Direitos Humanos. Relatório geral sobre as

atividades desenvolvidas durante o período de fomento do Observatório

da Proteção dos Direitos Humanos (Edital ProEC n° 585/2019), 2020, São

Paulo.

Monteiro, Eduarda Ribeiro. Relatório final Observatório da Proteção dos

Direitos Humanos: Proteção dos espaços de ativismo por Direitos Humanos -

Monitoramento Legislativo, 2020. Disponível em:

https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/produtos-observatorio

c) Decretos legislativos e conflitos entre poderes: Para elaboração do Banco de

Dados, era fundamental que houvesse, por parte das pesquisadoras, um

entendimento sobre o Decreto Legislativo como instrumento de controle do

Legislativo sobre o Executivo e os conflitos gerados desta relação normativa.

Para isso, foram selecionadas as seguintes obras:

Freitas, Andréa. O Legislativo na produção de políticas. In: 38º Encontro

Anual da ANPOCS, 2014, Caxambu. GT: Partidos e Sistemas Partidários do

38º Encontro Anual da ANPOCS, 2014.

Ferraz, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual

de sustar atos normativos do poder executivo. [S.l: s.n.], 1994.

SOUZA, Alexis Sales de Paula e; MENEGUIN, Fernando Boarato. O decreto

legislativo e o controle da atividade normativa do Poder Executivo. Revista de

Gestão, Economia e Negócios, v.1, n. 1, 2020, p. 73-103.

SOUZA, Alexis Sales de Paula e. A efetividade do decreto legislativo como

instrumento de controle da atividade normativa do Poder Executivo.

Dissertação de Mestrado em Administração Pública. Instituto Brasiliense de

Direito Público (IDP). Brasília, 2017.

A partir dessa etapa de leitura e compreensão, foi possível avançar para uma

segunda etapa, a definição de qual análise seria feita e a escolha de metodologia e

resultados nos quais se pretendia chegar.



Etapa 2: Compreensão do Projeto e produtos anteriores

O Banco de Dados produzido no período 2019-2020 teve como principal

objetivo o levantamento de propostas legislativas fundamentadas nos direitos

humanos que tramitaram na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Foram

levantadas as propostas que utilizaram as expressões "direito humano" ou "direitos

humanos" durante todo o período da 53ª, 54ª e 55ª Legislaturas e do primeiro ano

da 56ª Legislatura. A partir desse levantamento, foram produzidos dois Bancos, um

que catalogou os Projetos tramitados na Câmara com 1185 projetos levantados, e o

segundo contemplando os Projetos tramitados no Senado com 370 levantamentos.

A partir do trabalho desenvolvido pela pesquisadora Eduarda Monteiro,

tornou-se prioridade para esta equipe o desenvolvimento de um projeto que

analisasse a relação de disputa entre poderes no campo dos Direitos Humanos.

Esta decisão se deu, principalmente, pelo notado crescimento de projetos de

Decreto Legislativo na Câmara dos Deputados após o início da 56ª Legislatura,

conforme podemos observar no quadro evolutivo abaixo:

Tipo de Proposta MPV PEC PL PDC, PDL PLP
Total -
INCLUSAS

2007 6 7 60 0 1 74

2008 2 3 47 2 2 56

2009 0 5 54 0 0 59

2010 2 7 29 8 0 46

2011 2 5 70 1 0 78

2012 0 6 44 2 0 52

2013 0 3 39 5 0 47

2014 0 6 59 4 2 71

2015 2 5 138 12 3 160

2016 2 7 101 4 2 116



2017 2 2 64 14 3 85

2018 2 6 66 9 1 84

2019 2 4 206 42 3 257

Total 22 66 977 103 17 1.185

Quantidade maior, por proposta

Quantidade menor, por proposta

Fonte: Monteiro, 2020.

Ainda que em comparação com os primeiros anos das Legislaturas

anteriores, onde notadamente há uma maior atividade legislativa em comparação

com os anos posteriores, o ano de 2019 teve uma quantidade muito superior de

PDLs fundamentados nos direitos humanos propostos na Câmara. A partir desses

dados, duas hipóteses foram levantadas como possíveis explicações para esse

aumento: primeiro foi pensada a hipótese de uma maior ação do Legislativo em

enfrentamento aos retrocessos promovidos pelo Executivo em um momento onde o

Estado é gerido por grupos que têm uma visão mais conservadora a respeito dos

Direitos Humanos. Essa concepção se dá considerando que o Decreto Legislativo é

um tipo de norma por meio da qual o Congresso Nacional pode "sustar os atos

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

de delegação legislativa"4. Em segundo lugar, com referência ao elevado número de

PDLs propostos durante o ano de 2020, se pensou a hipótese de que o governo

Bolsonaro foi marcado por uma grande quantidade de atos normativos infralegais

prejudiciais às políticas de direitos humanos construídas nos governos anteriores e

a grande quantidade de PDLs encontrados seriam correspondentes à uma

estratégia, do Legislativo, de enfrentamento desses retrocessos

Tendo em vista as hipóteses levantadas, o projeto de trabalho do

Observatório teve como objetivos: a ampliação do Banco de Dados tanto no sentido

4 Brasil. Constituição, artigo 49, V. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.



se seu aprofundamento em 2019 quanto na sua extensão para o ano de 2020,

sendo essa ampliação realizada especificamente para os PDLs da Câmara dos

Deputados; a expansão das buscas com o uso dos termos "Convenção" e "Tratado",

que são termos também usados nas propostas ao evocarem o Direito Internacional

dos Direitos Humanos em sua fundamentação, considerando que é possível fazer

referência a normas internacionais de direitos humanos sem o uso da expressão

“direitos humanos” (por exemplo, falando-se no Pacto Internacional de Direitos Civis

e Políticos, ou na Convenção de Belém do Pará); e realização de análise dos

documentos disponíveis referentes aos PDLs levantados para melhor compreensão

da atuação do Legislativo, permitindo também obter informações sobre os Atos do

Executivo impugnados pela Câmara, os órgãos e representantes do Estado que

estão promovendo retrocessos e como as normas de Direito Internacional estão

sendo usadas pelos Deputados em suas propostas.

Etapa 3: Levantamentos e preenchimento do Banco de Dados

Concluindo qual seria o recorte para o nosso levantamento, passamos para a

fase de levantamento dos projetos e construção do novo Banco. Conforme detalha o

Anexo I, a busca foi realizada em três etapas por meio de busca avançada da área

de Atividade Legislativa do Portal da Câmara, sendo feito o processo de busca mais

de uma vez para cada termo para garantir a confiabilidade dos resultados.

A busca pela expressão "direito humano", no site da Câmara, teve uma

instabilidade que, mesmo em várias tentativas, não foi superada; devido a um erro

do site, em algumas tentativas a busca não localizava a totalidade dos resultados

obtidos na primeira tentativa. Desta forma, foram emitidos relatórios de busca em

PDF, para conservar os resultados obtidos em cada busca por termo ou expressão e

os PDLs encontrados na busca foram analisados individualmente para identificar a

ocorrência dos termos em cada projeto levantado na busca. Estes registros foram

acrescentados a este documento, como anexos5.

O levantamento final trouxe um total de 71 resultados, sendo 29 com o uso

da expressão "direitos humanos", 34 com o uso de "convenção", 7 com o uso de

"tratado" e 1 com o uso de "direito humano". Esses resultados foram catalogados no

modelo pré existente do Banco e, por ter pouca relação com o objetivo da pesquisa
5 Ver anexos II, III e IV.



neste momento, foi feita a escolha de supressão da variável Natureza do Bloco III -

Temática da Proposta no novo Banco.

Os resultados catalogados foram inseridos em planilhas separadas de acordo

com o termo de busca, porém, em reunião da equipe foi discutida a necessidade de

compilar todas as informações em uma única planilha, para gerar o Banco de Dados

final. Ao unir todas as catalogações em uma única planilha foram identificadas

algumas questões a partir da compreensão total dos resultados. Primeiramente

percebeu-se a duplicidade de informações, pois havia projetos que faziam uso de

dois ou mais termos, isso implicou em sua recorrência em mais de uma busca. Por

exemplo, o PDL 449/20206, em seu Inteiro Teor, fez uso dos termos de busca

"convenção", "direitos humanos" e "direito humano"; desta forma esteve indicado em

três dos quatro resultados de busca.

Para que fosse criado um Banco de fácil compreensão ao leitor e sem

duplicidades que pudessem poluir as análises quantitativas do Banco, o caminho

tomado foi o da exclusão das duplicidades. Mas, para que essa exclusão fosse

realizada sem prejudicar a contagem de buscas, foram pensada as primeiras

alterações do novo Banco em comparação com o original, realizadas no Bloco I: a

variável Número da Busca agrupou os números de busca onde cada PDL foi

encontrado, enquanto a variável Descrição da Busca agrupou as expressões que

constam nos PDLs levantados. Dessa forma, as duplicidades foram eliminadas sem

comprometer a singularidade das buscas no Banco.

Com a exclusão dos resultados duplicados, a visualização do banco ficou

mais compreensível. Assim, foi possível notar a existência de PDLs no

levantamento que não faziam uso do termo "Tratado" como substantivo próprio,

relacionado a normas do Direito Internacional; esses projetos, apesar de surgirem

nas buscas, não poderiam ser considerados para a constituição do Banco final, uma

vez que faziam uso do termo em sua forma verbal. Por este motivo, os resultados

da Busca 2 foram refinados, excluindo as ocorrências do termo "tratado" como

verbo.

6 KOKAY, Erika. PDL n. 449/2020, 4 fls. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264272

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264272


Com a exclusão das duplicidades e das ocorrências de "tratado" como verbo,

o número de PDLs catalogados passou a ser de 53, no total; ainda assim, era

necessário refinar ainda mais o Banco. Considerando que o objetivo central deste

levantamento era identificar as tensões entre os poderes a partir da tentativa de

sustação de atos do Executivo conduzidas pelo Legislativo, era necessário, ainda,

suprimir do Bancos os PDLs que não ilustrassem essa relação conflituosa, ou seja,

que não tratassem especificamente de sustação de atos - por exemplo, aqueles

voltados à aprovação da ratificação de tratado internacional. Então foi realizada uma

última limpeza nos resultados, levando ao total final de 52 PDLs, a partir dos quais

foi desenvolvido o trabalho de análise qualitativa que será abordado a seguir.

Etapa 4: Análise dos documentos disponíveis referentes aos PDLs  levantados

Com a conclusão do preenchimento do Banco, iniciou-se uma nova fase da

análise dos PDLs com o objetivo de expandir a compreensão sobre os projetos. Foi

pensada uma ficha de questões padronizadas para a inclusão dos resultados dessa

análise, de maneira a garantir que sejam levantados os mesmos questionamentos

para todos os PDLs, uniformizando os resultados e possibilitando análises gerais e

específicas. Foi preenchida uma ficha de análise para cada PDL do Banco, e a

leitura pela equipe do Observatório do conjunto dessas fichas foi central para a

definição das informações que entrariam na finalização do Banco. O modelo da

ficha de análise aqui apresentado (ver Anexo VII) é um modelo final, resultado de

alguns pequenos aperfeiçoamentos que foram realizados conforme os PDLs eram

analisados, relacionados abaixo. As perguntas da ficha foram separadas em dois

blocos:

● Bloco 1 – Sobre o ato atacado: as perguntas desse bloco têm como foco os

atos do Executivo que são atacados pelos PDLs. Se analisa o objeto do ato

atacado, a sua atuação em modificar políticas federais pré existentes, sua

relação com políticas de direitos humanos (pela ampliação ou restrição) e

suas mudanças posteriores, seja revogação ou alteração. Para responder a

estas perguntas foi preciso recorrer à publicação na íntegra dos atos pelo

portal da Imprensa Nacional7. Em situações em que não foi possível

7 Acesso realizado pelo portal https://www.in.gov.br/inicio

https://www.in.gov.br/inicio


encontrar a publicação oficial8 a opção foi recorrer ao conteúdo dos PDLs e a

registros da mídia para que a compreensão do ato não ficasse prejudicada.

● Bloco 2 – Sobre o Projeto de Decreto Legislativo: para este bloco foram

elaboradas questões a respeito dos PDLs e o uso dos direitos humanos em

sua fundamentação. Estas perguntas culminaram em breves fichamentos do

conteúdo dos PDLs, levantando questões sobre a argumentação do PDL, de

que forma se dá o uso da expressão "direitos humanos" e se há referência ao

direito internacional dos direitos humanos nas justificativas.

A questão 1, do Bloco 1: “Qual o objeto do ato atacado?”, foi criada para que,

a partir da transcrição da ementa dos atos atacados - a qual está contida no

cabeçalho das publicações das legislações - fosse facilitada a identificação do

conteúdo dos atos, as respostas para esta questão foram importantes para a etapa

de definição dos temas gerais e específicos catalogados no Banco de Dados.

A questão 2, do Bloco 1: “O ato atacado modifica alguma política do governo

federal e, em caso positivo, em que termos?”, inicialmente foi pensada como uma

questão para identificar modificações em políticas de Direitos Humanos. Durante a

leitura dos PDLs, percebeu-se que algumas modificações não se dão explicitamente

no campo dos direitos humanos mas que valiam a pena ser consideradas na análise

final, por isso a versão final da pergunta foi "O ato atacado modifica alguma política

do governo federal e, em caso positivo, em que termos?"

Para responder a pergunta 3 do bloco 1: “O ato atacado amplia ou restringe

políticas de proteção ou promoção dos direitos humanos no país?”, foi considerado

importante adotar um tipo de resposta objetiva que pudesse ser usada como

variável do Banco de Dados num próximo passo do projeto. Além disso, essa

informação não está explícita nos PDLs e nos atos atacados, por isso foram

pensadas opções de respostas que compreendessem outras possibilidades além do

8 Este é o caso, por exemplo, das Portarias atacadas pelos PDLs 263/2020, 264/2020, 265/2020,
273/2020, 294/2020, 306/2020, 308/2020, 311/2020. Este conjunto de Portarias de autoria da
Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revogou mais de 300 anistias concedidas a
vítimas da Ditadura militar como política de reparação. Ao realizar a busca na Imprensa Oficial não
foi encontrada nenhuma das Portarias, o mesmo ocorreu nas tentativas de buscas em outros meios
oficiais (incluindo o portal da transparência do referido Ministério), desta forma, a solução foi fazer a
análise a partir das informações que os PDLs traziam, complementando com notícias veiculadas na
mídia.



"amplia ou restringe". Assim, foi pensada uma padronização das respostas com as

opções "Amplia diretamente", "Amplia indiretamente", "Restringe diretamente",

"Restringe indiretamente" e "Não amplia nem restringe".

Finalizando o Bloco 1, a questão 4: “Há informação de mudança posterior do

ato?”, foi inserida para que fossem registradas as informações de alterações dos

atos, que poderiam ter sido alterados ou suspensos ou substituídos por normas

posteriores, que estivessem disponíveis nos documentos consultados.

Com o Bloco II (perguntas 5, 6, 7 e 8) a intenção foi resumir o conteúdo dos

PDLs de forma a facilitar às pesquisadoras o acesso ao conteúdo estrutural dos

PDLs quando necessário revisitar os documentos para análise. As respostas a

essas questões também foram essenciais para o levantamento a respeito do uso

dos direitos humanos e do direito internacional na fundamentação dos PDLS.

Etapa 5: Aperfeiçoamento do Banco de Dados

Com as fichas de análise qualitativa preenchidas, em reunião da equipe de

trabalho foi levantada a necessidade de adaptação das informações para que

fossem incorporadas como variáveis no Banco de Dados. Sendo assim, foram

extraídas as seguintes informações das fichas de análise e transformadas em

variáveis para o Banco de Dados:

● Do Bloco I foram extraídas as informações: "Ato impugnado", "Tipo de ato",

"Autoria", "Efeito sobre política de DH", "Tema Geral" e "Tema Específico";

● Do Bloco II foram extraídas as seguintes informações: "Uso da expressão

'direitos humanos'", "Uso do direito internacional", "Desenvolve o uso do

direito internacional?".

Além destas novas variáveis, foi levantada a importância de o Banco incluir

informações sobre a presença da pandemia enquanto tema de atos do Executivo,

tendo em conta a relevância desse tema no ano de 2020. Além disso, recordou-se a

fala do Ministro Ricardo Salles, em 22 de Abril de 2020, em que defendia "passar a



boiada" enquanto os olhares estivessem voltados à pandemia9. Essa fala fazia

referência direta a políticas ambientais, mas foi evocada em outro contexto10, pois

considera-se que a "boiada" não passou somente por cima das pautas ambientais,

mas também de diversos direitos sociais que foram desmontados. Mas essa

variável seria apenas utilizada para identificar os atos em que há menção direta à

pandemia, não alcançando os atos que foram parte de um projeto de desconstrução

de direitos à sombra da pandemia, já que as fontes consultadas não eram capazes

de indicar com objetividade quais foram esses atos .

Todas estas informações foram convertidas para a linguagem do Banco

gerando novas variáveis e um novo formato do Banco de Dados com relação ao

anterior, conforme pode ser conferido no Anexo VI.

Houve escolhas iniciais que tiveram que ser deixadas de lado na concepção

das novas variáveis por serem informações de uma complexidade que não

poderiam ser reduzidas à linguagem do Banco. A primeira das ideias de variáveis

que depois foram abandonadas se relacionaria com a terceira pergunta do Bloco II,

a variável seria nomeada como "Uso relevante da expressão direitos humanos"

partindo das respostas do questionamento sobre como se deu o uso da expressão

nós PDLs; porém a ideia foi abandonada pois a equipe entendeu, após diversas

discussões, que a relevância de uso é algo sujeito a avaliação subjetiva e que

mesmo com diversos debates havia a possibilidade de não se chegar a um

consenso. Outra variável que ao final não foi adotada seria nomeada "Bloco do

partido", a partir dela pretendíamos identificar a quais blocos pertenciam os partidos

que propuseram PDLs, possibilitando uma análise de relação dos partidos de

governo e partidos de oposição com a pauta dos direitos humanos; essa proposta

foi abandonada pois não foram encontradas informações oficiais recentes sobre os

Blocos na Câmara, a última informação localizada no Portal da Câmara dos

Deputados foi publicada no início de 201911 e desde então não houve novas

atualizações, impossibilitando o uso confiável destas informações no contexto atual.

11https://www.camara.leg.br/noticias/551176-tres-blocos-parlamentares-sao-formalizados-na-camara-
dos-deputados/

10 LOPES, Reginaldo. PDL n. 273/2020, fls.2. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2255130

9 Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia
está voltada para a Covid-19, Política, G1
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-
e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml



A construção do Banco de Dados de 2020 ocorreu em etapas, o caminho

precisou ser repensado pela equipe por diversas vezes para que o resultado final

fosse o mais íntegro possível, o que não significa que essa versão do Banco não

precisará passar por maiores refinamentos em projetos futuros, de acordo com os

recortes de pesquisa escolhidos. Mas, nesta versão, se procurou levantar o máximo

de informações que pudessem contribuir para as análises acerca do uso que o

Legislativo faz dos direitos humanos ao buscar sustar atos do Executivo, análise

esta que veremos com mais atenção no capítulo que segue.

2. ANÁLISE DOS DADOS

Como já dito no capítulo anterior, a análise legislativa em matéria de direitos

humanos realizada pelo Observatório no ano de 2020 identificou um grande

aumento na quantidade de PDLs fundamentados nos direitos humanos propostos

pelos deputados na Câmara Federal no ano de 2019, o primeiro ano do governo

Bolsonaro. Isso motivou a decisão, realizada no início de 2021, de se buscar

compreender melhor esse aumento, se ele se deveu a um movimento no Legislativo

no sentido de resistir a retrocessos em políticas de direitos humanos promovidos

pelo Executivo, e qual foi o papel do recurso ao direito internacional dos direitos

humanos nesse contexto.

A respeito do conflito entre Executivo e Legislativos, Souza e Meneguin - ao

analisarem a efetividade do Decreto Legislativo como instrumento de controle dos

atos do Executivo - apontam que:

“A quantidade de PDC protocolizados e o número de atos normativos
alterados pela tramitação das proposições mostrou-se um potencial indicador
da relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Empiricamente,
pode-se afirmar que quanto maior é o conflito entre o Poder Legislativo,
representado pela Câmara dos Deputados, e o presidente da República,
maior é a quantidade de PDC apresentados por deputados federais
impugnando os atos normativos do Poder Executivo.”12

Ademais, a bibliografia apresenta as propostas de Decreto Legislativo de

sustação de atos do Executivo como um possível indicador de conflito entre os

Poderes Executivo e Legislativo, uma variedade de análises a respeito desta

12 SOUZA, Alexis Sales De Paula e; MENEGUIN, Fernando Boarato. “A efetividade do decreto
legislativo no controle da atividade do Poder Executivo”. IN: REGEN Vol. I, No. I, p. 73-103 (2020) p.
98)



relação é encontrada nos trabalhos de A.C.C. Ferraz13, A. Freitas14 e A. S. P.

Souza15. Assim, o aumento no número de PDLs fundamentados nos direitos

humanos nos dois primeiros dois anos da 56ª Legislatura pode significar um

acirramento no conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo,

principalmente no que tange à proteção dos Direitos Humanos.

É provável que essa estratégia dos Deputados, voltada a confrontar os atos

do Executivo em matéria de direitos humanos, tenha sido acompanhada de ações

em outras frentes contra os mesmos atos, em especial por meio da propositura de

ações judiciais por parte dos partidos políticos.

Por outro lado, é importante observar que as pautas defendidas pelos

Deputados na Câmara também são tópicos de luta dos movimentos sociais em

diversos espaços. Exemplo disso é o caso do Decreto Nº 10.502/setembro de 2020

que “Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com

Aprendizado ao Longo da Vida.”16Além de esse ser o Decreto em que houve maior

incidência de interposições de PDLs por parte dos Deputados no ano de 2020

(foram 13 PDLs em face dele), em face dele foi organizada a união de mais de 50

organizações e movimentos, denominada Coalizão Brasileira pela Educação

Inclusiva. De acordo com o site da Coalizão, trata-se de “um grupo de entidades da

sociedade civil das áreas dos direitos humanos, de pessoas com deficiência, de

crianças e adolescentes e da educação, que atua pelo direito à educação inclusiva

no Brasil e pela revogação do Decreto 10.502/2020, de 30 de setembro de 2020,

que visa alterar a Política de Educação Especial no país.”17 É possível que a

atuação de organizações da sociedade civil, movimentos sociais e militantes

autônomos dialogue com a dos deputados em uma busca pelo controle das ações

regressistas do Executivo.

17 Informação retirada do site da Coalizão onde se pode, também, encontrar a relação de
organizações que fazem parte do grupo, dentre outras informações. Ver:
https://inclusaopratodomundo.org.br

16 Disponível em
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948

15 SOUZA, Alexis Sales de Paula e. A efetividade do decreto legislativo como instrumento de controle
da atividade normativa do Poder Executivo. Dissertação de Mestrado em Administração Pública.
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Brasília, 2017.

14 FREITAS, Andréa. O Legislativo na produção de políticas. In: 38º Encontro Anual da ANPOCS,
2014, Caxambu. GT: Partidos e Sistemas Partidários do 38º Encontro Anual da ANPOCS, 2014.

13 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos
normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.



Os PDLs que tratam do Decreto 10.502 não são os únicos encontrados no

processo de construção do Banco de Dados. A propósito, há uma certa diversidade

nos temas abordados pelos deputados nos PDLs, isso possibilitou uma amplitude

de análises conforme veremos a seguir. partir das análises das variantes do Banco

de Dados que dizem respeito aos dados dos atos do Executivo e dos PDLs.

Dados relativos aos Atos Impugnados:

As variáveis relativas aos atos impugnados foram definidas de maneira a se

identificar de que maneira eles se relacionam com políticas de direitos humanos.

.

.

Observa-se que entre os atos do Executivo atacados, a maioria de alguma

maneira restringe políticas de direitos humanos. Apenas dois PDLs tratam de atos

que "não ampliam e nem restringem" políticas de Direitos Humanos. Trata-se de

atos ligados à política de tecnologia e trânsito.

Por outro lado, 4 PDLs visam a sustação de atos que ampliam políticas de

direitos humanos; desses, 3 tratam de um mesmo ato: uma Resolução sem número

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda de

dezembro de 2020. Esta Resolução, que teve minuta discutida em reunião do

Conanda18, dispõe sobre Diretrizes para atendimento às adolescentes privadas de

liberdade no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), e

18 Ata nº 292 Assembleia Ordinária do Conanda, 15 a 17 de dezembro  2020. Disponível em:
https://www.gov.br/participamaisbrasil/ata-n-292-assembleia-ordinaria-do-conanda-15-a-17-de-dezem
bro-2020



apresenta medidas que ampliam direitos de adolescentes em condição de privação

de liberdade, em um trabalho realizado, de maneira conjunta, com o Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Os três PDLs que buscam a

sustação desse ato, propostos por deputados do PL, PSD, DEM, PSL e

REPUBLIC19, têm conteúdo composto por argumentações como a de que a

liberação de visitas íntimas para meninas de 12 anos seria fator de exposição das

crianças à violência sexual. Os argumentos apresentados pelos PDLs passam

desde uma alegação de exposição das adolescentes do sexo feminino à violência

sexual até a preocupação com a coletividade, conforme exemplos abaixo:

“[...] isso permite que um adulto de 21 anos possa dividir um
alojamento com um adolescente de 12 anos, havendo ainda a
possibilidade de coerção por parte dos mais velhos, o que
pode ser considerado estupro de vulnerável.”20

“Cabe ressaltar ainda, que resoluções como essa acaba
ignorando as normas legais, e põe em risco a coletividade de
determinada unidade socioeducativa, por conta dos anseios
de um ou outro indivíduo.”21

O ato atacado pelos PDLs prevê, em seu Art. 41, que “deverá ser garantido o

direito à visita íntima para as adolescentes, independentemente de sua orientação

sexual ou identidade e expressão de gênero, nos termos do artigo 68, da Lei nº

12.594, de 18 de janeiro de 2012”22. Essa disposição legal prevê que o direito à

visita íntima deve ser garantido em casos de adolescentes que, comprovadamente,

são casados ou vivem em união estável. Esta medida, então, não autoriza o estupro

uma vez que o casamento e a união estável, no Brasil, são permitios apenas para

maiores de 16 anos, conforme a Lei nº 13.811, de 12 de março de 201923 que

confere nova redação  ao art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 200224.

24 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm

23 BRASIL. Lei nº 13.811, de 12 de março de 2019. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13811.htm

22 A íntegra da Resolução pode ser acessada no site do Conjur, uma vez que o texto não está mais
disponível no site do Governo Federal. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/resolucao-conanda-nao-autoriza-visita.pdf

21 RIBEIRO, Julio Cesar. PDL 571/2020 fls. 2. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267812

20 SOUSA, Jasiel Pereira de. PDL n. 572/2020, fls. 2. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267817

19 Esse ato foi atacado pelos PDLs 481/2020, 571/2020, 572/2020 e 574/2020 catalogados no Banco
de Dados.



Fundamentando-se nessa premissa, a OAB se pronunciou em notícia

veiculada em site oficial, alegando que os posicionamentos contrários à Resolução,

estariam baseados em uma interpretação errônea do Ato, levando a propostas

legislativas e veiculações midiáticas de informações não condizentes com a

integralidade do texto da Resolução.

“Com efeito, os dispositivos citados e midiaticamente veiculados, não
se aplicam ou condizem com a forma e realidade do texto descrito na
Resolução, até porque existem mecanismos legais e previsto na Lei do
Sinase, Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e do
Adolescente, que devem ser interpretados conjuntamente e no que couber.
As diretrizes são de natureza complementar, norma de natureza orientadora
e na lacuna da lei, autoaplicável, para se fazer cumprir o princípio da
prioridade absoluta e a doutrina da proteção integral.”25

É relevante salientar que, se é levantada a hipótese de que os PDLs são um

instrumento do Legislativo na tentativa de barrar a promoção pelo Executivo de

retrocessos em matéria de políticas de direitos humanos, também pode haver PDLs

que busquem retrocessos contra políticas favoráveis aos direitos humanos.O quarto

PDL de sustação de ato que amplia direitos busca sustar “os efeitos da Resolução

no 348, de 13 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual

“estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário,

no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual,

transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada,

privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada

eletronicamente’”26. Este documento apresenta como justificativa para a proposta o

argumento de que a garantia dos direitos da população LGBTQIAP+ em condição

de cárcere estaria acompanhada de uma discriminação do restante da população

carcerária, como indicam os seguintes trechos:

“Ora, como exemplo das consequências desse ato está o fato
de não haver controle sobre a veracidade da autodeclaração,
o que pode expor outros apenados a situações de

26 TONIETTO, Chris. PDL 481/2020, 6fls. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265286

25 OAB. “A versão real sobre a situação das meninas do Sistema Socioeducativo e a Resolução do
Conanda aprovada em dezembro de 2020”. Disponível em:
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/21/a-versao-real-sobre-a-situacao-das-meninas-do-sistema-so
cioeducativo-e-a-resolucao-do-conanda-aprovada-em-dezembro-de-2020/

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265286


insegurança e desrespeito, como seria, por exemplo, no caso
de um indivíduo do sexo masculino que se autodeclare ‘parte
da população LGBTI’ sem sê-lo, de forma a fraudar o
processo e influir na decisão do magistrado, e, destarte,
ganhar acesso a um estabelecimento prisional feminino, onde
este indivíduo hipoteticamente ‘LGBTI’ poderia ter planejado
cometer atos de desrespeito e abuso aos demais apenados. A
autodeclaração, sem que se confunda seu papel no âmbito
civil, portanto, é um instrumento insuficiente e inadequado, já
que todos os indivíduos que compõem o estabelecimento
prisional gozam de direitos constitucionais de proteção e de
não-submissão a tratamentos degradantes (inciso III, art. 5º,
CF), e não somente aqueles que pertencem ao grupo atingido
pela Resolução.”27

“Em suma, além de ser devido o respeito ao processo
legislativo para se disciplinar o direito penal ou processual
penal e para se criar obrigações ao Poder Público e direitos
para os integrantes de um grupo designado como ‘minoria’,
não se pode pôr em risco a coletividade de determinado
estabelecimento prisional por conta dos desejos de um ou
outro indivíduo de que se tenha observada sua pretensa
‘identidade de gênero’.”28

Catalogação temática dos atos atacados

A equipe do Observatório definiu temas para a catalogação dos atos

atacados, a partir da leitura dos documentos relativos aos PDLs. Como se vê na

tabela abaixo, essa classificação buscou dar visibilidade para os campos dos

Direitos Humanos em que estavam situados os atos atacados. Através desses

números concluímos que, no ano de 2020, o foco dos PDLs fundamentados nos

direitos humanos foi uma sucessão de atos do Executivo de retirada de direitos

Tema geral Tema específico Ocorrências

Armas Flexibilização 1

Armas Total 1

Conselhos de participação social CNE 2

28 idem, fls. 6
27 idem, fls. 5



CONAMA 1

Conferência Nacional de Políticas

Públicas de Juventude 1

Conselho Nacional de Promoção da

Igualdade Racial 1

Tema geral Tema específico Ocorrências

Órgãos colegiados vinculados à

Fundação Palmares 1

Conselhos de participação social Total 6

Direitos sociais e culturais Educação 1

Trabalho 1

Direitos sociais e culturais Total 2

Ditadura / reparação Anistia 5

Ditadura / reparação Total 5

Drogas Comunidades Terapêuticas 1

Drogas Total 1

Meio ambiente Áreas de preservação permanente 1

Cessão de uso 1

Programa de Mineração e

Desenvolvimento 1

Queima de resíduos 1

Redução de emissão de gases 1

Meio ambiente Total 5



Outros Ciência e tecnologia 1

Viação e Transportes 1

Outros Total 2

Política de DH (geral) UNASUL 1

Tema geral Tema específico Ocorrências

Política de DH (geral) Total 1

Relativos a marcadores sociais da

diferença Educação 3

Igualdade racial 1

Indígenas 2

Pessoas com deficiência 13

Quilombolas 2

Saúde 1

Sexual e reprodutivo 2

Relativos a marcadores sociais da

diferença Total 24

Segurança pública Política Criminal 1

Segurança pública Total 1

Sistemas de privação de liberdade Sistema prisional 1

Sistema socioeducativo 3

Sistemas de privação de liberdade Total 4

Total geral 52



Para interpretação desta tabela, é necessário considerar a totalidade de

PDLs, que são nosso principal objeto de análise. Sendo assim, o que se vê não são

52 atos isolados, mas 52 PDLs buscando sustar atos do Executivo. Em alguns

casos, há mais de um PDL voltado a sustar o mesmo ato do Executivo; por

exemplo: há 13 ocorrências de atos relativos à direitos de pessoas com deficiência,

mas, na realidade, trata-se de apenas um ato (o já mencionado Decreto nº

10.502/2020) que passou por 13 tentativas de sustação por parte dos deputados.

Os registros não foram reduzidos à quantidade de atos para que não fossem

prejudicados os resultados quantitativos finais.

Com a separação temática, também consideramos uma definição ampla de

direitos humanos, que inclui temas como meio ambiente saudável. Vale lembrar

que, no dia 08 de outubro de 2021, o Conselho de Direitos Humanos da ONU

reconheceu o meio ambiente como parte do repertório dos direitos humanos29. Além

disso, nos casos que se enquadram no tema “Meio Ambiente”, os PDLs impugnam

atos que tratam de políticas ambientais, afetando o bioma, mas que também

impactam no cotidiano de comunidades tradicionais que têm uma relação intrínseca

com o meio ambiente, e afetam, também, a população que vivem em locais

urbanizados.

Análise preliminar dos PDLs fundamentados nos direitos humanos propostos
em 2020

Foram levantados 52 PDLs30 fundamentados nos Direitos Humanos. Para

compreensão geral do que abordam os deputados em seus projetos e com quais

políticas dialogam, as informações contidas nos PDLs foram analisadas em

conjuntos, sendo aqui apresentadas as análises das seguintes informações: acerca

da autoria dos projetos, com a indicação dos partidos autores dos PDLs; acerca da

tramitação dos projetos, apontando para os status de tramitação dos projetos entre

o período de sua apresentação e a data do levantamento (28 de maio de 2021);

acerca da fundamentação nos Direitos Humanos, são analisados os dados que

indicam uma argumentação que faz uso dos Direitos Humanos pelos deputados em

30 Para maiores informações sobre como se chegou a este resultado, ver o Capítulo 1 deste relatório.

29 ONU. Meio ambiente saudável é declarado direito humano por Conselho da ONU. Disponível em:
https://brasil.un.org/pt-br/150667-meio-ambiente-saudavel-e-declarado-direito-humano-por-conselho-
da-onu



suas propostas, seja pela menção a essa expressão expressão, seja pela menção a

dispositivos do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Informações sobre a autoria dos projetos

Os projetos analisados tiveram autorias diversas, sendo o partido cujos

deputados apresentaram o maior número de propostas o PT (com autoria principal31

em 21 PDLs), seguido pelo PSB (7 PDLs) e PSOL (6 PDLs), conforme podemos

identificar na tabela abaixo:

Proponentes PDLs

PT 21

PSB 7

PSOL 6

PSDB 3

PV 2

PSL 2

PL 2

PDT 2

PCdoB 2

REPUBLIC 1

REDE 1

PSD 1

PC 1

31 Como “autoria principal”, foram considerados os deputados que têm seu nome encabeçando os
projetos, sendo os demais co-autores. Na contagem de PDLs por proponentes, foram contabilizados
somente os nomes das autoriais principais de cada PDL.



DEM 1

Total geral 52

As propostas de deputados do Partido dos Trabalhadores (PT),

tematicamente trataram em grande quantidade do tema geral que optamos por

chamar de “Relativos a marcadores sociais da diferença”, no qual foram

classificados os PDLs que buscam impugnar atos do Executivo que atacam

diretamente os direitos das minorias. Os deputados do PT apresentaram 11 dos 24

PDLs de temas “relativos a marcadores sociais da diferença”, sendo o partido que

mais protagonizou tentativas de impugnação de atos do Executivo que

desconstroem políticas de direitos das minorias.

Informações sobre a tramitação dos projetos

Foram incluídas no Banco de Dados informações sobre a situação da

tramitação dos projetos. É válido salientar que o “status” dos projetos alcançados

pelo levantamento é referente ao momento do levantamento que foi realizado em 28

de maio de 2021, podendo ser atualizado a qualquer momento, uma vez que os

projetos levantados ainda estavam em processo de tramitação. Conforme veremos

na tabela abaixo, nenhum dos PDLs levantados foi transformado em norma até o

momento da realização do levantamento para o Banco de Dados.

Em seu trabalho de análise sobre a efetividade dos Projetos de Decreto

Legislativo, Souza e Meneguin levantam a hipótese de que “a simples apresentação

do PDC pode gerar incentivos suficientes para que o Governo abra mão de levar

adiante um ato normativo que o Legislativo manifeste sinais de que vai barrar”32. De

fato é possível que a mera proposição dos PDLs (mesmo que não haja

prosseguimento na tramitação), seja capaz de causar alarde e atrair atenção para

pautas que precisam estar em discussão, embora nosso elemento não forneça

elementos suficientes para afirmá-lo.

32 SOUZA, Alexis Sales De Paula e; MENEGUIN, op. cit., pp. 101-102.



Para compreensão da tramitação dos PDLs, o leitor poderá acessar, no

arquivo do Banco de Dados, o status em que se encontrava cada PDL até o fim das

buscas para preparação do Banco, buscas estas que foram finalizadas em junho de

2021. São essas as informações identificadas relativas à situação dos PDLs:

Status/

Situação Atual PDLs

Tramitando em Conjunto 22

Aguardando Despacho do

Presidente da Câmara dos

Deputados 14

PREJUDICADA 4

Devolvida ao Autor 4

Aguardando Parecer 4

Aguardando Designação de

Relator 3

Pronta para Pauta 1

Total geral 52

Podemos ver que a maioria dos PDLs foi anexada a outros Projetos de

Decreto Legislativo para tramitação em conjunto, ou seja, quando há muitos projetos

em tramitação atacando o mesmo ato, eles são vinculados a somente um, passando

a ter tramitação correspondente à do Projeto ao qual está anexado. Os PDLs que

estão tramitando em conjunto, 13 atacam o Decreto Federal 10.502 e foram

apensados ao PDL 427/2020 que (na data do levantamento) estava com o status

“Aguardando Designação de Relator” e com 132 dias de tramitação.

Quanto ao tempo de tramitação, para calcular esse índice foram

consideradas as datas da primeira e da última movimentação. A estagnação dos



processos é percebida nos projetos que não chegaram a ter movimentação além de

sua apresentação; em segundo lugar, há projetos que passaram meses em alguma

fase específica da tramitação,como é o caso do PDL nº 354/2020 que, desde sua

apresentação, em 05 de agosto de 2020, até o levantamento no site da Câmara em

28 de maio de 2021 esteve com o status “aguardando parecer”.

Uso dos direitos humanos na fundamentação dos PDLs

Nota-se que alguns projetos podem estar fundamentados nos direitos

humanos mesmo sem utilizar essa expressão explicitamente. De fato, apesar de

serem fundamentados nos direitos humanos, os PDLs não necessariamente fazem

uso dessa expressão em sua argumentação, ementa ou indexação quando fazem

referência a tratados ou convenções internacionais de direitos humanos que não

tenham a expressão “direitos humanos” em seu nome. Por isso incluímos essas

possibilidades entre os termos de busca, chegando às seguintes ocorrências:

Descrição da Busca Ocorrências

Convenção 22

Direitos Humanos 19

Convenção, Direitos Humanos 8

Convenção, Tratado, Direitos Humanos 1

Convenção, Tratado 1

Convenção, Direitos Humanos, Direito Humano 1

Total geral 52

.O caso do PDL 308/202033 é um ótimo exemplo da importância do

levantamento também com o uso desses outros termos: esse projeto trata do

Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio criado

pela do Portaria nº 340, de 22 de junho de 2020 do Ministério da Justiça e

33 c.f.https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256253

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256253


Segurança Pública34. Além de alterar o Protocolo de Investigação, que foi criado a

partir do modelo internacional estabelecido pela ONU e transformado em Diretrizes

nacionais35, a portaria institui o sigilo sobre o protocolo de investigação restringindo

o acesso aos órgãos de investigação. Essa ação interfere diretamente nas ações de

movimentos sociais que supervisionam o cumprimento da lei em casos de

feminicídio e violência de gênero, uma vez que, desconhecendo o protocolo e o

andamento dos procedimentos, há uma maior dificuldade em atuar em favor das

vítimas, conforme defendem as senadoras Rose de Freitas (Podemos-ES) e

Zenaide Maia (PROS-RN)36. O levantamento desse PDL e a sua disponibilização no

Banco para análise e debates foi possível pela ampliação dos termos de busca, já

que buscando somente pela expressão "direitos humanos” ele não seria encontrado,

mas é encontrado buscando pela expressão “convenção” dada a sua menção à

Convenção de Belém do Pará37 na construção da justificativa.

Por outro lado, ainda que o projeto use a expressão direitos humanos, ele

não necessariamente desenvolve o que entende por direitos humanos, e pode não

fazer referência a alguma norma internacional de direitos humanos, como mostram

os gráficos a seguir, relativos à fundamentação dos PDLs:

37 CONVENÇÃO INTERAMERICANA para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher -
Convenção de Belém do Pará, 1994. Disponível em
http://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm

36 “Portaria do Ministério da Justiça oculta informações sobre feminicídio, afirmam senadoras”.
Gazeta Trabalhista. 03 de julho de 2020. Disponível em:
https://gazetatrabalhista.com.br/portaria-do-ministerio-da-justica-oculta-informacoes-sobre-feminicidio
-afirmam-senadoras/

35 ONU Mulheres, “Diretrizes nacionais feminicídio: Investigar, processar e julgar com perspectiva de
gênero as mortes violentas de mulheres,” Curadoria Enap, acesso em 25 de janeiro de 2022,
https://exposicao.enap.gov.br/items/show/267.

34 c.f.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-22-de-junho-de-2020-262969693?_ga=2.13337
7230.1565893674.1603846347-972926597.1594653863#:~:text=Cria%20o%20Protocolo%20Nacion
al%20de,VIII%20e%20X%20do%20art.

http://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-22-de-junho-de-2020-262969693?_ga=2.133377230.1565893674.1603846347-972926597.1594653863#:~:text=Cria%20o%20Protocolo%20Nacional%20de,VIII%20e%20X%20do%20art
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-22-de-junho-de-2020-262969693?_ga=2.133377230.1565893674.1603846347-972926597.1594653863#:~:text=Cria%20o%20Protocolo%20Nacional%20de,VIII%20e%20X%20do%20art
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-22-de-junho-de-2020-262969693?_ga=2.133377230.1565893674.1603846347-972926597.1594653863#:~:text=Cria%20o%20Protocolo%20Nacional%20de,VIII%20e%20X%20do%20art


No primeiro gráfico, estão contabilizados os PDLs que fazem uso da

expressão “direitos humanos” em seu teor; a maioria dos projetos faz uso da

expressão, mas nota-se uma expressiva quantidade de atos que não faz uso.

Os PDLs que fazem uso do Direito Internacional foram ainda classificados

entre aqueles que desenvolvem o que é a normativa internacional pertinente, e

aqueles que não o fazem. É identificável, no gráfico abaixo, que uma minoria dos

Projetos fez uso do Direito Internacional especificando a norma com a qual o PDL

dialoga enquanto a maioria dos PDLs elabora seu conteúdo em torno do Direito

Internacional. Ainda assim, se somarmos os PDLs divididos entre as respostas “sim”

e “não”, encontraremos uma divisão por igual entre os projetos que fazem uso do

Direito Internacional e os que não o fazem em sua argumentação.



É notável que, dentre os projetos que fazem menção ao Direito Internacional,

uma minoria faz referência genérica. Isso no entanto não significa que haja uma

apropriação consistente do Direito Internacional em sua fundamentação, ou uma

familiaridade dos deputados com os temas de direito internacional dos direitos

humanos que trazem à discussão. Para verificar se a apropriação é consistente,

seria necessário um aprofundamento da análise da argumentação utilizada nos

PDLs.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Banco de Dados fruto deste projeto possui uma riqueza de informações

que oportunizam diversas análises em diferentes pontos de vista, algumas reflexões

são introduzidas neste relatório mas as possibilidades não se esgotam neste

registro. Há diferentes possibilidades de uso e expansão do banco. Trabalhos a

partir dele têm sua utilidade não somente em contexto acadêmico, mas também

como contribuição para a compreensão e aprimoramento da atividade legislativa,

bem como para o preparo de ativistas e militantes que podem fazer uso de

instrumentos como este Banco de Dados em sua fundamentação de resistências.



ANEXO I - FICHA DE BUSCA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pesquisa realizada:

● Em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada;

● Nos dias: 27/05/2021 e 28/05/2021;

● Pelas palavras-chave: "direito humano", “direitos humanos”, “tratado” e

“convenção”.

IDENTIFICAÇÃO:
● Tipo da proposição: foram selecionados PDL - Projeto de Decreto Legislativo;

● Número: sem preenchimento

● Ano: sem preenchimento

● Recebida no Órgão: sem preenchimento

● Data de apresentação: Data Inicial : 01/02/2020 e Data Final: 31/01/2021

SITUAÇÃO:
● Em tramitação: foi selecionada a opção “todas” Opções: Todas; Sim; e Não.

● Situação atual: foi selecionada opção “Qualquer” Opções: Qualquer;

Aguardando Abertura de Prazo para Recurso; Aguardando Apoiamento;

Aguardando Apreciação do Veto; Aguardando Apreciação pelo Senado

Federal; Aguardando Autógrafos na Mesa; Aguardando Constituição de

Comissão Temporária; Aguardando Criação de Comissão Temporária;

Aguardando Defesa Escrita no Conselho de Ética; Aguardando Deliberação;

Aguardando Deliberação de Recurso; Aguardando Deliberação do

Presidente; Aguardando Designação; Aguardando Devolução de Relator que

deixou de ser Membro; Aguardando Designação de Relator; Aguardando

Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados; Aguardando Eleição do

Presidente da Comissão Especial e do Relator; Aguardando Envio ao

Executivo; Aguardando Envio ao Senado Federal; Aguardando Instalação de

Comissão Temporária; Aguardando Instauração do Processo; Aguardando

Interstício Regimental; Aguardando Leitura do Parecer da Comissão

Especial; Aguardando Manifestação do(a)(s) Acusado(o)(s); Aguardando

Notificação do Representado; Aguardando Parecer; Aguardando Parecer da

Comissão Especial; Aguardando Parecer Preliminar no Conselho de Ética;

https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada


Aguardando Promulgação; Aguardando Publicação; Aguardando Recurso;

Aguardando Reformulação de Parecer; Aguardando Remessa à Sanção;

Aguardando Resposta; Aguardando Sanção; Aguardando Vistas; Arquivada

Devolvida ao Autor; Em Instrução Probatória; Em tramitação no Conselho de

Ética; Enviada ao Congresso Nacional; Enviada ao Senado Federal; Enviada

ao TCU; Perdeu a Eficácia; Pronta para Pauta; Retirado pelo Autor;

Tramitando em Conjunto; Transformado em Norma Jurídica; Transformado

em nova proposição; Vetado totalmente.

● No órgão: sem preenchimento

ASSUNTO:
● Todas estas palavras: “direitos humanos” OU “tratado” OU “convenção”;

Exatamente esta palavra ou expressão: “direitos humanos” OU “tratado” OU

“convenção”; Qualquer uma destas palavras: sem preenchimento; Nenhuma

destas palavras: sem preenchimento; Onde procurar? Ementa, Indexação e

Inteiro teor. Opções: Ementa, Indexação e Inteiro teor

AUTOR:
● Tipo: sem preenchimento

● Autor: sem preenchimento

● Partido do Autor: sem preenchimento

● UF do Autor: sem preenchimento

RELATOR:
● Nome do Relator: sem preenchimento

● Partido do Relator: sem preenchimento

● UF do Relator: sem preenchimento

● Período: sem preenchimento

TRAMITAÇÃO:
● Expressão textual: sem preenchimento

● No órgão: sem preenchimento

● Período: sem preenchimento



Relatório de Proposições
Resultado da Pesquisa

Câmara dos Deputados

PDL 130/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 11, de 26 de março de 2020, do Gabinete Institucional da Presidência da
República, a qual dispõe sobre as “deliberações do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial
Brasileiro – CDPEB”.

Autor: Bira do Pindaré;Luciano Ducci;Lídice da Mata;Ted Conti;Mauro Nazif;Vilson da Fetaemg

Partido: PSB;PSB;PSB;PSB;
PSB;PSB

Data de Apresentação: 31/03/2020

MA;PR;BA;ES;RO;
MG

UF Autor:

PDL 171/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, a Instrução Normativa nº 09/PRES/FUNAI de 22 de
abril de 2020, que disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites
em relação a imóveis privados.

Autor: José Ricardo

Partido: PT

Data de Apresentação: 27/04/2020

AMUF Autor:

PDL 125/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 11, de 26 de março de 2020, do Comitê de Desenvolvimento do Programa
Espacial Brasileiro.

Autor: João Daniel;Valmir Assunção;Patrus Ananias

Partido: PT;PT;PT

Data de Apresentação: 30/03/2020

SE;BA;MGUF Autor:

PDL 433/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Felipe Rigoni;Tabata Amaral;Aliel Machado;Eduardo Bismarck;Professor Israel Batista;Luisa

Partido: PSB;PDT;PSB;PDT;
PV;PTB;PSB

Data de Apresentação: 02/10/2020

ES;SP;PR;CE;DF;PR;
RN

UF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

ANEXO II - RELATÓRIO DE PROPOSIÇÕES: CONVENÇÃO



PDL 439/2020

Ementa: Susta as decisões da Reunião Ordinária n° 135 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que
alterou a Resolução Conama n.º 264/1999, e revogou as Resoluções Conama n.ºs 284/2001, 302/2002 e
303/2002.

Autor: Rodrigo Agostinho;Professor Israel Batista;Erika Kokay;Nilto Tatto;Patrus Ananias;João H. Campos;

Partido:

Data de Apresentação: 05/10/2020

UF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 416/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 500 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que revoga as
Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e 303/2002.

Autor: Jandira Feghali;Alice Portugal;Perpétua Almeida

Partido: PCdoB;PCdoB;
PCdoB

Data de Apresentação: 28/09/2020

RJ;BA;ACUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 399/2020

Ementa: Susta a Resolução nº 8, de 18 de agosto de 2020, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.

Autor: Alessandro Molon

Partido: PSB

Data de Apresentação: 14/09/2020

RJUF Autor:

Situação: Aguardando Designação de Relator

PDL 294/2020

Ementa: "Susta os efeitos da PORTARIA Nº 545, DE 16 DE JUNHO DE 2020, do Ministério da Educação - MEC. O
Congresso Nacional, no uso de suas atribuições e, com fundamento no",", decreta:"

Autor: Eduardo Barbosa

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 18/06/2020

MGUF Autor:



PDL 451/2020

Ementa: Susta dispositivos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que “Institui a Política Nacional de
Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida” e dá outras providências.

Autor: Geninho Zuliani

Partido: DEM

Data de Apresentação: 21/10/2020

SPUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 482/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, que Institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Jorge Goetten

Partido: PL

Data de Apresentação: 18/11/2020

SCUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 436/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 que “Institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”.

Autor: João Daniel

Partido: PT

Data de Apresentação: 02/10/2020

SEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 440/2020

Ementa: Susta a aplicação do Decreto Nº 10.502, de 30 de setembro de 2020 que Institui a “Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”.

Autor: Célio Studart

Partido: PV

Data de Apresentação: 05/10/2020

CEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto



PDL 445/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 que institui a Política Nacional de Educação
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Natália Bonavides

Partido: PT

Data de Apresentação: 08/10/2020

RNUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 434/2020

Ementa: Susta o Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, da Presidência da República que institui a Política
Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Alessandro Molon

Partido: PSB

Data de Apresentação: 02/10/2020

RJUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 423/2020

Ementa: Susta os efeitos do item "B, do Plano 3.4", da Portaria no 354, de 29 de setembro de 2020 do Ministério de
Minas e Energia, que aprova o Programa Mineração e Desenvolvimento - PMD.

Autor: Joenia Wapichana

Partido: REDE

Data de Apresentação: 01/10/2020

RRUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 324/2020

Ementa: Aprova o texto do Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa
dos Benefícios Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), concluído
durante a 10ª Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em outubro de 2010 (COP-10), e
assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque.

Autor: Alceu Moreira

Partido: MDB

Data de Apresentação: 08/07/2020

RSUF Autor:

Situação: Transformado em Norma Jurídica



PDL 335/2020

Ementa: Susta a Denúncia do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Autor: Alessandro Molon

Partido: PSB

Data de Apresentação: 17/07/2020

RJUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 329/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto s/nº, de 10 de julho de 2020, que designa
novos membros do Conselho Nacional de Educação para o próximo quadriênio.

Autor: José Ricardo

Partido: PT

Data de Apresentação: 13/07/2020

AMUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 326/2020

Ementa: Susta os efeitos dos Decretos de 9 de julho de 2020, que alteram a composição do Conselho Nacional de
Educação – CNE.

Autor: Fernanda Melchionna ;David Miranda ;Ivan Valente ;Glauber Braga ;Sâmia Bomfim ;Luiza Erundina ;

Partido:

Data de Apresentação: 10/07/2020

RS;RJ;SP;RJ;SP;SP;
RJ;PA;MG

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 564/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto Nº 10.576, de 14 de dezembro de 2020, que “Dispõe sobre a cessão de uso de
espaços físicos em corpos d’água de domínio da União para a prática da aquicultura.”

Autor: João Daniel;Célio Moura;Nilto Tatto;Valmir Assunção;Patrus Ananias;Rogério Correia;Airton Faleiro;

Partido:

Data de Apresentação: 17/12/2020

UF Autor:



PDL 370/2020

Ementa: Susta os efeitos da RESOLUÇÃO Nº 494, DE 11 DE AGOSTO DE 2020 - Estabelece, em caráter excepcional
e temporário, nos casos de licenciamento ambiental, a possibilidade de realização de audiência pública de
forma remota, por meio da Rede Mundial de Computadores, durante o período da pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19).

Autor: Padre João;João Daniel;Beto Faro;Valmir Assunção;Pedro Uczai;Paulo Teixeira;Patrus Ananias;Helder

Partido:

Data de Apresentação: 13/08/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Pendências

PDL 427/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de Setembro de
2020, da Presidência da República que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Helder Salomão;Carlos Veras;Maria do Rosário;Enio Verri;Paulo Teixeira;Frei Anastacio Ribeiro;

Partido:

Data de Apresentação: 01/10/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Designação de Relator

PDL 83/2020

Ementa: Susta os efeitos da Portaria nº 45, de 02 de março de 2020, do Ministério do Turismo / Fundação Cultural
Palmares.

Autor: Fernanda Melchionna;Edmilson Rodrigues;David Miranda;Sâmia Bomfim;Glauber Braga;Ivan

Partido:

Data de Apresentação: 11/03/2020

RS;PA;RJ;SP;RJ;SP;
SP;RJ;MG

UF Autor:

Situação: Pronta para Pauta

PDL 571/2020

Ementa: Susta os efeitos da nova Resolução do Conanda aprovada em 17 de dezembro de 2020, que “Estabelece
diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes privadas de liberdade no Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).”

Autor: Julio Cesar Ribeiro;Roberto Alves;Maria Rosas

Partido:

Data de Apresentação: 21/12/2020

DF;SP;SPUF Autor:

Situação: Aguardando Parecer



PDL 17/2020

Ementa: Susta a Deliberação nº 180, de 30 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN

Autor: Darci de Matos

Partido: PSD

Data de Apresentação: 04/02/2020

SCUF Autor:

Situação: Aguardando Parecer

PDL 442/2020

Ementa: Susta os efeitos da Portaria nº 21.595, de 1º de outubro de 2020, que orienta os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), sobre a impossibilidade de
cobrança da contribuição sindical pelo servidor público federal.

Autor: Rogério Correia;Leonardo Monteiro;Vicentinho;Frei Anastacio Ribeiro;João Daniel;Valmir Assunção;

Partido:

Data de Apresentação: 06/10/2020

UF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 449/2020

Ementa: Susta o Decreto nº 10.502/2020, de 30.09.2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial:
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Erika Kokay

Partido: PT

Data de Apresentação: 09/10/2020

DFUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 431/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que “Institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.”

Autor: Sâmia Bomfim;Glauber Braga;David Miranda;Marcelo Freixo;Talíria Petrone;Edmilson Rodrigues;

Partido:

Data de Apresentação: 02/10/2020

SP;RJ;RJ;RJ;RJ;PA;
SP;RS;SP;MG

UF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto



PDL 435/2020

Ementa: Susta os efeitos da aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, da Presidência da República
que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Perpétua Almeida;Orlando Silva;Jandira Feghali;Daniel Almeida;Alice Portugal

Partido:

Data de Apresentação: 02/10/2020

AC;SP;RJ;BA;BAUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 429/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de Setembro de
2020, da Presidência da República que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Paulo Pimenta

Partido: PT

Data de Apresentação: 01/10/2020

RSUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 471/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que “Institui a Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”.

Autor: Pedro Cunha Lima;Eduardo Barbosa

Partido: PSDB;PSDB

Data de Apresentação: 03/11/2020

PB;MGUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 413/2020

Ementa: Susta a Portaria nº 2.282, de 27 de agosto de 2020, e a Portaria nº 2.561, de 23 de setembro de 2020.

Autor: Enio Verri;Maria do Rosário;Beto Faro;Waldenor Pereira;Nilto Tatto;Arlindo Chinaglia;Erika Kokay;

Partido:

Data de Apresentação: 25/09/2020

UF Autor:

Situação:



PDL 472/2020

Ementa: Susta os efeitos do disposto no item 5.3.5, constante do Anexo do Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de
2020, que Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031.

Autor: Talíria Petrone;Sâmia Bomfim;Erika Kokay;Lídice da Mata;Alice Portugal;Tereza Nelma;Jandira

Partido:

Data de Apresentação: 04/11/2020

RJ;SP;DF;BA;BA;AL;
RJ;RN;MG

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 308/2020

Ementa: Susta a Portaria nº 340, de 22 de junho de 2020, que cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos
Crimes de Feminicídio.

Autor: Jandira Feghali ;Alice Portugal ;Perpétua Almeida ;Professora Marcivania ;Tereza Nelma ;Rejane Dias

Partido:

Data de Apresentação: 25/06/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução
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PRC 31/2020

Ementa: Dispõe sobre o estabelecimento de parcerias entre a Câmara dos Deputados e organizações da sociedade
civil que tenham como objeto a utilização dos imóveis funcionais durante o período de calamidade pública
decorrente da covid-19.

Autor: Fernanda Melchionna;Edmilson Rodrigues;Sâmia Bomfim;David Miranda;Ivan Valente;Glauber

Partido:

Data de Apresentação: 19/05/2020

RS;PA;SP;RJ;SP;RJ;
RJ;RJ;SP

UF Autor:

PL 1623/2020

Ementa: Dispõe sobre os contratos de aluguel residencial e comercial em todo o território nacional enquanto
perdurarem os efeitos da decretação de calamidade pública em virtude do Coronavirus (COVID-19).

Autor: Fernanda Melchionna;David Miranda;Sâmia Bomfim;Talíria Petrone;Luiza Erundina;Ivan Valente;

Partido:

Data de Apresentação: 06/04/2020

RS;RJ;SP;RJ;SP;SP;
PA;MG

UF Autor:

Situação: Aguardando Parecer

PL 5218/2020

Ementa: Altera o caput, acrescenta §1º e renumera os demais parágrafos do artigo 97 do Código Penal (Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940), modificando as condições de aplicação da Medida de Segurança.

Autor: Ricardo Silva

Partido: PSB

Data de Apresentação: 20/11/2020

SPUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PL 5423/2020

Ementa: Acrescenta o Art. 60-A a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos,
para garantir o registro de dupla maternidade ou paternidade aos casais homoafetivos que tiverem filhos e dá
outras providências.

Autor: Maria do Rosário

Partido: PT

Data de Apresentação: 08/12/2020

RSUF Autor:

Situação: Aguardando Parecer

ANEXO III - RELATÓRIO DE PROPOSIÇÕES: DIREITO HUMANO



PL 4286/2020

Ementa: Altera os artigos 5º e 6º da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), a fim de aprimorar o
conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Autor: Margarete Coelho

Partido: PP

Data de Apresentação: 20/08/2020

PIUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PL 4136/2020

Ementa: Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, tornando o serviço de acesso à internet
garantido à população mais carente.

Autor: João Daniel

Partido: PT

Data de Apresentação: 10/08/2020

SEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PL 3667/2020

Ementa: Altera a Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973 para institui a isenção de taxas para retificação de nomes
civis e gênero de pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias.

Autor: Fernanda Melchionna;David Miranda;Sâmia Bomfim

Partido: PSOL;PSOL;PSOL

Data de Apresentação: 06/07/2020

RS;RJ;SPUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PL 5005/2020

Ementa: Dispõe sobre a prestação de assistência espiritual e religiosa aos pacientes internados em estabelecimentos
de saúde pública e privada.

Autor: Chris Tonietto

Partido: PSL

Data de Apresentação: 22/10/2020

RJUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto



INC 1165/2020

Ementa: “Sugere ao Ministro da Economia, a revogação do processo de privatização dos armazéns da Conab, iniciado
com o fechamento de unidades em todo o país, decisão de governo que traz prejuízos para os agricultores de
base familiar, colocando em risco a garantia de reposição do estoque regulador, o abastecimento do país, a
redução dos preços às famílias e a segurança alimentar dos brasileiros”.

Autor: Jesus Sérgio

Partido: PDT

Data de Apresentação: 02/12/2020

ACUF Autor:

Situação: Aguardando Resposta

INC 1166/2020

Ementa: “Sugere à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a revogação do processo de privatização dos
armazéns da Conab, iniciado com o fechamento de unidades em todo o país, decisão de governo que traz
prejuízos para os agricultores de base familiar, colocando em risco a garantia de reposição do estoque
regulador, o abastecimento do país, a redução dos preços às famílias e a segurança alimentar dos brasileiros”.

Autor: Jesus Sérgio

Partido: PDT

Data de Apresentação: 02/12/2020

ACUF Autor:

Situação: Aguardando Resposta

PL 786/2020

Ementa: Altera dispositivo na Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 1999, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880,
de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos
da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá
outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junh ...

Autor: Hildo Rocha

Partido: MDB

Data de Apresentação: 19/03/2020

MAUF Autor:

Situação: Transformado em Norma Jurídica

PL 1455/2020

Ementa: Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para garantir a segurança alimentar por meio de estímulo à
doação de alimentos in natura, industrializados ou preparados, durante o período da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.



Ementa:

Autor: Arnaldo Jardim

Partido: CIDADANIA

Data de Apresentação: 02/04/2020

SPUF Autor:

Situação: Arquivada

PRLP 3 => PL

Ementa: Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou
quarentena estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Autor: Alexandre Frota

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 10/07/2020

SPUF Autor:

PRLP 2 => PL

Ementa: Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou
quarentena estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Autor: Alexandre Frota

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 08/07/2020

SPUF Autor:

PRLP 2 => PL

Ementa: Parecer proferido em Plenário ao Projeto de Lei nº 1.142, de 2020, que dispõe sobre medidas urgentíssimas
de apoio aos povos indígenas em razão do novo coronavírus (COVID-19), e apensados. Parecer pela
aprovação da matéria principal e apensados na forma do substitutivo apresentado, com sugestões das
bancadas.

Autor: Joenia Wapichana

Partido: REDE

Data de Apresentação: 20/05/2020

RRUF Autor:

RIC 1487/2020

Ementa: Requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministro da Educação sobre a campanha institucional
com vistas à divulgação da Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado
ao Longo da Vida à população brasileira, instituída por meio do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de
2020, conforme especifica.



Ementa:

Autor: Erika Kokay

Partido: PT

Data de Apresentação: 17/11/2020

DFUF Autor:

PL 2567/2020

Ementa: Institui plano de ação do poder público em caso de endemia, epidemia ou pandemia certificada pelo Sistema
Único de Saúde ou pela Organização Mundial de Saúde e dá outras providências.

Autor: Maria do Rosário;Arlindo Chinaglia;Jorge Solla;Jandira Feghali;Eduardo Barbosa;Alexandre Padilha;

Partido:

Data de Apresentação: 12/05/2020

RS;SP;BA;RJ;MG;SP;
RJ;PE;RO;PR;PR

UF Autor:

Situação: Pronta para Pauta

PL 2754/2020

Ementa: Modifica a Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, para resguardar os direitos de liberdade de consciência e
de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos locais de culto e as suas liturgias, previstos
no Art. 5º, VI, da Constituição Federal no contexto do enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.

Autor: Dra. Soraya Manato

Partido: PSL

Data de Apresentação: 19/05/2020

ESUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PL 3715/2020

Ementa: Cria o Programa Barraginhas e outras ecotécnicas para recuperação e perenização hídrica, na Política
Nacional de Recursos Hídricos.

Autor: Padre João

Partido: PT

Data de Apresentação: 08/07/2020

Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 9.433 de 1997.

MGUF Autor:

Situação: Aguardando Parecer



PL 3429/2020

Ementa: Regulamenta a profissão de Cientista de Alimentos.

Autor: Coronel Tadeu

Partido: PSL

Data de Apresentação: 19/06/2020

SPUF Autor:

Situação: Aguardando Parecer

PDL 449/2020

Ementa: Susta o Decreto nº 10.502/2020, de 30.09.2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial:
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Erika Kokay

Partido: PT

Data de Apresentação: 09/10/2020

DFUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

EMP 2 => PL

Ementa: PROJETO DE LEI Nº 824/2020 de 20 de março de 2020. Altera a Lei nº 11.947, de 2009, com relação ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, em caráter excepcional, durante o período
de suspensão das aulas em razão de situações de emergência ou calamidade pública, a distribuição, aos pais
ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, de gêneros alimentícios adquiridos
com recursos desse Programa e a transferência direta desses ...

Autor: Vilson da Fetaemg

Partido: PSB

Data de Apresentação: 25/03/2020

MGUF Autor:

PRLP 4 => PL

Ementa: Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou
quarentena estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Autor: Alexandre Frota

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 13/07/2020

SPUF Autor:



PRLP 1 => PL

Ementa: Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou
quarentena estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Autor: Alexandre Frota

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 07/07/2020

SPUF Autor:

PRLP 3 => PL

Ementa: Parecer proferido em Plenário ao Projeto de Lei nº 1.142, de 2020, que dispõe sobre medidas urgentíssimas
de apoio aos povos indígenas em razão do novo coronavírus (COVID-19), e apensados. Parecer pela
aprovação da matéria principal e apensados na forma do substitutivo apresentado, com sugestões das
bancadas

Autor: Joenia Wapichana

Partido: REDE

Data de Apresentação: 21/05/2020

RRUF Autor:

PRLP 1 => PL

Ementa: Parecer proferido em Plenário ao Projeto de Lei nº 1.142, de 2020, que dispõe sobre medidas urgentíssimas
de apoio aos povos indígenas em razão do novo coronavírus (COVID-19), e apensados. Parecer pela
aprovação da matéria principal e apensados na forma do substitutivo apresentado, com sugestões das
bancadas.

Autor: Joenia Wapichana

Partido: REDE

Data de Apresentação: 18/05/2020

RRUF Autor:

REQ 304/2020

Ementa: Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Mundial da Água,
que será comemorado no dia 22 de março.

Autor: Nilto Tatto

Partido: PT

Data de Apresentação: 19/02/2020

SPUF Autor:

Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados
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Câmara dos Deputados

PDL 189/2020

Ementa: Susta a Instrução Normativa nº 9/2020, de 22 de abril de 2020, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, que
"Disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites em relação a
imóveis privados".

Autor: Talíria Petrone;David Miranda;Edmilson Rodrigues;Fernanda Melchionna;Glauber Braga;Luiza

Partido:

Data de Apresentação: 04/05/2020

RJ;RJ;PA;RS;RJ;SP;
RJ;SP;MG;SP

UF Autor:

PDL 109/2020

Ementa: Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 9 de março de 2020, que “Dispõe sobre as condições para fomento a
cursos de pósgraduação stricto sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES.”

Autor: Fernanda Melchionna;Marcelo Freixo;Luiza Erundina;Ivan Valente;Edmilson Rodrigues;Áurea

Partido:

Data de Apresentação: 25/03/2020

RS;RJ;SP;SP;PA;MG;
RJ;RJ;SP

UF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 125/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 11, de 26 de março de 2020, do Comitê de Desenvolvimento do Programa
Espacial Brasileiro.

Autor: João Daniel;Valmir Assunção;Patrus Ananias

Partido: PT;PT;PT

Data de Apresentação: 30/03/2020

SE;BA;MGUF Autor:

PDL 207/2020

Ementa: Susta, nos termos do Artigo 49, V, da Constituição Federal, a Portaria Nº 340, de 30 de março de 2020, que
“Estabelece medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
decorrente de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito das Comunidades
Terapêuticas.”

Autor: Erika Kokay;Pedro Uczai;Frei Anastacio Ribeiro;Maria do Rosário;Leonardo Monteiro;João Daniel;

Partido:

Data de Apresentação: 11/05/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Pendências

ANEXO IV - RELATÓRIO DE PROPOSIÇÕES: DIREITOS HUMANOS



PDL 572/2020

Ementa: Susta a aplicação de parte da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), que estabelece diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes privadas de
liberdade no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

Autor: Dr. Jaziel;Cezinha de Madureira;Alan Rick

Partido: PL;PSD;DEM

Data de Apresentação: 21/12/2020

CE;SP;ACUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 481/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 348, de 13 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual
“estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com
relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja
custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou
monitorada eletronicamente”.

Autor: Chris Tonietto

Partido: PSL

Data de Apresentação: 18/11/2020

RJUF Autor:

Situação: Aguardando Designação de Relator

PDL 378/2020

Ementa: Susta os efeitos da Instrução Normativa nº 174-DG/PF, de 20 de Agosto de 2020, que estabelece os
procedimentos relativos ao Sistema Nacional de Armas e a aquisição, registro, posse, porte, cadastro e
comercialização de armas de fogo e munições.

Autor: Patrus Ananias;Valmir Assunção;Nilto Tatto;João Daniel

Partido: PT;PT;PT;PT

Data de Apresentação: 26/08/2020

MG;BA;SP;SEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 553/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto 10.578 de 15 de dezembro de 2020 que Dispõe sobre a dissolução societária do
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. e a publicização das atividades direcionadas à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor de microeletrônica

Autor: José Guimarães

Partido: PT

Data de Apresentação: 16/12/2020

CEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto



PDL 516/2020

Ementa: “Susta a Portaria nº 189, de 10 de novembro de 2020, que estabelece as diretrizes para a seleção das
personalidades notáveis negras, nacionais ou estrangeiras, a serem divulgadas no sítio eletrônico da
Fundação Cultural Palmares”.

Autor: Benedita da Silva;Maria do Rosário;Airton Faleiro;Alencar Santana Braga;Valmir Assunção;Leo de

Partido:

Data de Apresentação: 03/12/2020

UF Autor:

Situação:

PDL 451/2020

Ementa: Susta dispositivos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que “Institui a Política Nacional de
Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida” e dá outras providências.

Autor: Geninho Zuliani

Partido: DEM

Data de Apresentação: 21/10/2020

SPUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 440/2020

Ementa: Susta a aplicação do Decreto Nº 10.502, de 30 de setembro de 2020 que Institui a “Política Nacional de
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”.

Autor: Célio Studart

Partido: PV

Data de Apresentação: 05/10/2020

CEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 372/2020

Ementa: Susta a Portaria 2.006, de 12 de agosto de 2020, que anula as designações promovidas pela Portaria nº 30,
de 11 de dezembro de 2018, da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para
compor o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no biênio 2019-2020.

Autor: Tabata Amaral;Benedita da Silva;Professor Israel Batista;João H. Campos;Orlando Silva;Perpétua

Partido: PDT;PT;PV;PSB;
PCdoB;PCdoB

Data de Apresentação: 17/08/2020

SP;RJ;DF;PE;SP;ACUF Autor:

Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados



PDL 311/2020

Ementa: Susta as Portarias nº 1.266 a 1.579, todas publicadas em 5 de junho de 2020 e assinadas pela Sra. Damares
Regina Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulam as Portarias
editadas principalmente nos anos de 2003 e 2004 e que declaram a condição de anistiado político a diversos
brasileiros vítimas dos regimes totalitários que vigeram na República Federativa do Brasil, ante a ausência de
comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato c ...

Autor: Subtenente Gonzaga

Partido: PDT

Data de Apresentação: 30/06/2020

MGUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 329/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto s/nº, de 10 de julho de 2020, que designa
novos membros do Conselho Nacional de Educação para o próximo quadriênio.

Autor: José Ricardo

Partido: PT

Data de Apresentação: 13/07/2020

AMUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 264/2020

Ementa: Susta os efeitos das Portarias nº. 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 134 ...

Autor: Maria do Rosário ;Túlio Gadêlha

Partido: PT;PDT

Data de Apresentação: 08/06/2020

RS;PEUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 263/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, as Portarias nºs 1.266 a 1.315; 1.325 a 1.424; 1.426
a 1.574 e 1.577 a 1.579, todas de 5 de junho de 2020, publicadas no DOU de 08.6.2020, da lavra da Sra.
Damares Regina Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulam, de
forma ilegal e inconstitucional, Portarias editadas principalmente nos anos de 2003 e 2004 e que declararam
como anistiados políticos, diversos brasileiros vítimas dos regimes totalitá ...



Ementa:

Autor: Enio Verri ;Maria do Rosário ;Professora Rosa Neide ;Natália Bonavides ;Arlindo Chinaglia ;José

Partido:

Data de Apresentação: 08/06/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 273/2020

Ementa: Susta os efeitos das Portarias de nº 1.266 a 1.579, todas de 5 de junho de 2020, da Sra. Damares Regina
Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulam, de forma
inconstitucional, Portarias que declararam como anistiados políticos diversos brasileiros vítimas dos regimes
totalitários de ditadura no Brasil.

Autor: Reginaldo Lopes

Partido: PT

Data de Apresentação: 12/06/2020

MGUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 427/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de Setembro de
2020, da Presidência da República que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Helder Salomão;Carlos Veras;Maria do Rosário;Enio Verri;Paulo Teixeira;Frei Anastacio Ribeiro;

Partido:

Data de Apresentação: 01/10/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Designação de Relator

PDL 83/2020

Ementa: Susta os efeitos da Portaria nº 45, de 02 de março de 2020, do Ministério do Turismo / Fundação Cultural
Palmares.

Autor: Fernanda Melchionna;Edmilson Rodrigues;David Miranda;Sâmia Bomfim;Glauber Braga;Ivan

Partido:

Data de Apresentação: 11/03/2020

RS;PA;RJ;SP;RJ;SP;
SP;RJ;MG

UF Autor:

Situação: Pronta para Pauta



PDL 354/2020

Ementa: Susta os efeitos da Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que
regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, o acolhimento de
adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em
comunidades terapêuticas.

Autor: Maria do Rosário;Odair Cunha;Enio Verri;João Daniel;José Guimarães;Beto Faro;Nilto Tatto;

Partido:

Data de Apresentação: 05/08/2020

UF Autor:

Situação:

PDL 306/2020

Ementa: Susta efeitos do art. 5º e do art. 7, incisos I, II e V, do Anexo I da Portaria nº 512, de 5 de março de 2020, que
"aprova o Regimento Interno da 4ª Conferência Nacional de Juventude".

Autor: Alessandro Molon

Partido: PSB

Data de Apresentação: 23/06/2020

RJUF Autor:

Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados

PDL 574/2020

Ementa: Revoga dispositivos da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), que estabelece diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes privadas de
liberdade no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

Autor: Professor Joziel

Partido: PSL

Data de Apresentação: 21/12/2020

RJUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 449/2020

Ementa: Susta o Decreto nº 10.502/2020, de 30.09.2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial:
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Erika Kokay

Partido: PT

Data de Apresentação: 09/10/2020

DFUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto



PDL 435/2020

Ementa: Susta os efeitos da aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, da Presidência da República
que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Perpétua Almeida;Orlando Silva;Jandira Feghali;Daniel Almeida;Alice Portugal

Partido:

Data de Apresentação: 02/10/2020

AC;SP;RJ;BA;BAUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 429/2020

Ementa: Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a aplicação do Decreto nº 10.502 de 30 de Setembro de
2020, da Presidência da República que cria a Política Nacional de Educação Especial.

Autor: Paulo Pimenta

Partido: PT

Data de Apresentação: 01/10/2020

RSUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 203/2020

Ementa: Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação.

Autor: José Guimarães

Partido: PT

Data de Apresentação: 11/05/2020

CEUF Autor:

PDL 167/2020

Ementa: Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação.

Autor: Professor Israel Batista;Célio Studart;Danilo Cabral;Eduardo Bismarck;Raul Henry;Tabata Amaral;

Partido: PV;PV;PSB;PDT;
MDB;PDT;PT

Data de Apresentação: 27/04/2020

DF;CE;PE;CE;PE;SP;
MT

UF Autor:



PDL 472/2020

Ementa: Susta os efeitos do disposto no item 5.3.5, constante do Anexo do Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de
2020, que Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031.

Autor: Talíria Petrone;Sâmia Bomfim;Erika Kokay;Lídice da Mata;Alice Portugal;Tereza Nelma;Jandira

Partido:

Data de Apresentação: 04/11/2020

RJ;SP;DF;BA;BA;AL;
RJ;RN;MG

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 265/2020

Ementa: "Suspende, nos termos do art. 49, V, da",", os efeitos das Portarias nº 1.266 a 1.579, todas de 5 de junho de
2020, de autoria da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulam, de forma
ilegal e inconstitucional, Portarias editadas principalmente nos anos de 2003 e 2004 e que declararam como
anistiados políticos e dá outras providências."

Autor: Alexandre Frota

Partido: PSDB

Data de Apresentação: 09/06/2020

SPUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução



Fonte:

Data/Hora da pesquisa:

Sistema de Informações Legislativas - Câmara dos Deputados

29/05/2021 01:03

Total de Registros: 29

2016

4316

Ano:

Tipo de Proposição:

Autor:

Todas

Parâmetros de busca:

Em Tramitação:

Número:

PL

Texto Integral:

Filtros utilizados:



Relatório de Proposições
Resultado da Pesquisa

Câmara dos Deputados

PDL 445/2020

Ementa: Susta os efeitos do Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 que institui a Política Nacional de Educação
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Autor: Natália Bonavides

Partido: PT

Data de Apresentação: 08/10/2020

RNUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 335/2020

Ementa: Susta a Denúncia do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Autor: Alessandro Molon

Partido: PSB

Data de Apresentação: 17/07/2020

RJUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 237/2020

Ementa: Susta os efeitos nota informativa do Ministério da Saúde nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS "ORIENTAÇÕES PARA
MANUSEIO MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19.

Autor: Alexandre Padilha

Partido: PT

Data de Apresentação: 21/05/2020

SPUF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 384/2020

Ementa: Susta os parágrafos 5° ao 9° do art. 2° e os artigos 14 e 15, do Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

ANEXO V - RELATÓRIO DE PROPOSIÇÕES: TRATADO



Ementa:

Autor: Enio Verri;Benedita da Silva;Nilto Tatto;Erika Kokay;Alencar Santana Braga;Vander Loubet;

Partido:

Data de Apresentação: 28/08/2020

UF Autor:

Situação:

PDL 450/2020

Ementa: Susta a Resolução nº 428 de 07 de outubro de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
que permite a utilização de estoque remanescente do agrotóxico paraquate.

Autor: Professor Israel Batista;Célio Studart

Partido: PV;PV

Data de Apresentação: 15/10/2020

DF;CEUF Autor:

Situação: Tramitando em Conjunto

PDL 472/2020

Ementa: Susta os efeitos do disposto no item 5.3.5, constante do Anexo do Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de
2020, que Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031.

Autor: Talíria Petrone;Sâmia Bomfim;Erika Kokay;Lídice da Mata;Alice Portugal;Tereza Nelma;Jandira

Partido:

Data de Apresentação: 04/11/2020

RJ;SP;DF;BA;BA;AL;
RJ;RN;MG

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução

PDL 308/2020

Ementa: Susta a Portaria nº 340, de 22 de junho de 2020, que cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos
Crimes de Feminicídio.

Autor: Jandira Feghali ;Alice Portugal ;Perpétua Almeida ;Professora Marcivania ;Tereza Nelma ;Rejane Dias

Partido:

Data de Apresentação: 25/06/2020

UF Autor:

Situação: Aguardando Autorização Devolução



Fonte:

Data/Hora da pesquisa:

Sistema de Informações Legislativas - Câmara dos Deputados

21/05/2021 03:04

Total de Registros: 7

Sim

Na Ementa:

Data de Apresentação Final:

No Inteiro Teor:

Tipo de Proposição:

Na Indexação:

Data de Apresentação Inicial:

Todas

Parâmetros de busca:

Sim

Em Tramitação:

Sim

31/01/2021

D

01/01/2020

Todas estas palavras:

Recebida no Orgão:

Tratado

Filtros utilizados:



ANEXO V - RELATÓRIO DE PROPOSIÇÕES: TRATADO



ANEXO VI - PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO DO BANCO DE DADOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Para composição deste banco de dados foi utilizado como ponto de partida o

modelo elaborado no projeto anterior do Observatório da Proteção dos Direitos

Humanos; o banco foi desenvolvido pela pesquisadora Eduarda Ribeiro Monteiro,

sob coordenação de Carla Osmo e Fernanda Emy Matsuda no ano de 2020.

Neste novo levantamento, foram feitas quatro buscas no banco de dados da

Câmara dos Deputados

(https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada), a fim de

identificar a incidência dos termos "direito humano", “direitos humanos”, “conveção”

e “tratado” nos Projetos de Decreto Legislativo submetidos durante o ano de 2020.

Após a realização das buscas gerais, foram excluídos do levantamento os

seguintes resultados:

a) Propostas de Decreto Legislativo que não tratam de sustação de atos

do legislativo/executivo;

b) No caso de propostas que se repetiram nas três buscas realizadas, as

propostas repetidas;

c) Resultados da busca “tratado” que, em seu teor, continham o termo

utilizado de forma não relacionada ao direito internacional - utilizada

como verbo, por exemplo.

Ao final da busca, chegou-se a 52 projetos. Estes resultados foram inseridos

no modelo de banco de dados utilizado no primeiro ano de atividades do

Observatório, sendo catalogados conforme as seguintes especificações. Depois da

leitura de todos os PDLs, novas variáveis seriam adicionalmente inseridas nesse

modelo de banco, resultando em um banco com mais informações, conforme será

exposto em seguida.

Primeira etapa: preenchimento das variáveis que já constavam no modelo de
banco do Observatório

❖ BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA BUSCA :

https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada


Variável Número da Busca: se refere ao número correspondente à busca de

identificadores de exploratórios feitos nos Bancos da Câmara. Caso um PDL possa

ser encontrado em mais de uma busca, estarão inseridos, nas linhas

correspondentes, todos os indicadores de busca onde foram localizados.

● BUSCA 1 - Referente ao termo de busca “convenção”, sendo buscado “todas

as palavras” na Ementa, Indexação e Inteiro teor, em PDL - Propostas de

Decretos Legislativos, para o ano de 2020;

● BUSCA 2 - Referente ao termo de busca “tratado”, sendo buscado “todas as

palavras” na Ementa, Indexação e Inteiro teor, em PDL - Propostas de

Decretos Legislativos, para o ano de 2020;

● BUSCA 3 - Referente ao termo de busca “direitos humanos”, sendo buscado

“todas as palavras” na Ementa, Indexação e Inteiro teor, em PDL - Propostas

de Decretos Legislativos, para o ano de 2020;

● BUSCA 4 - Referente ao termo de busca “direito humano”, sendo buscado

“todas as palavras” na Ementa, Indexação e Inteiro teor, em PDL - Propostas

de Decretos Legislativos, para o ano de 2020;

Variável Descrição da Busca: Nesta coluna estão registrados os termos de busca

pelos quais os PDLs podem ser encontrados. Caso um PDL possa ser encontrado

em mais de uma busca, estarão inseridos, nas linhas correspondentes, todos os

termos de busca compatíveis. Os termos de busca podem ser: “convenção”,

“tratado”, “direitos humanos” e/ou "direito humano"

❖ BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:

Variável Tipo de proposição: esta variável, derivada da informação coletada

diretamente dos Bancos pesquisados, refere-se ao tipo jurídico da proposta. No

caso deste banco, todas as propostas correspondem, exclusivamente, a Propostas

de Decreto Legislativo (PDLs) conforme filtro aplicado na busca.

Variável Número da Proposição: esta variável, obtida pelas buscas no Banco de

Dados da Câmara é composta por três informações: tipo de proposição, número e

ano. Por exemplo: PDL 329/2020. Esta variável foi decomposta nas variáveis



antecedente e posterior, respectivamente, de forma a facilitar buscas dentro do

Banco de Dados.

Variável Ano: esta variável se deriva da variável antecedente e nela será

catalogado o ano em que houve o oferecimento da proposta, nesta busca todos os

projetos foram propostos no ano legislativo de 2020.

Variável Ementa: deve ser catalogada nesta variável a íntegra da ementa/resumo

do projeto, conforme informado na ficha de tramitação. Por exemplo: "Susta, nos

termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto s/nº, de 10 de julho de

2020, que designa novos membros do Conselho Nacional de Educação para o

próximo quadriênio."

Variável Iniciativa: deve ser catalogada nesta variável de quem foi a iniciativa do

projeto, podendo ser: ● Câmara dos Deputados: para projetos que foram originados

nesta casa legislativa, ainda que o atual projeto seja a título de ser casa revisora;

●Senado Federal: para projetos que foram originados nesta casa legislativa, ainda

que o atual projeto seja a título de ser casa revisora;e ●Executivo: para projetos que

foram originados pela Presidência da República. Como, neste caso, todas as

propostas catalogadas são PDLs, não haverá propostas de iniciativa da Presidência

da República.

Variável Autor: deve ser catalogada nesta variável o nome do(s) autor(es) do

projeto, conforme informado na proposta, separando os nomes por vírgula. Caso a

ficha de tramitação não informe todos os nomes e ao final conste “e outros”, clicar

sobre os nomes para acessar a lista completa de autores do projeto, possibilitando a

inclusão de todos os nomes no Banco de Dados.

Variável Partido: deve ser catalogada nesta variável a(s) sigla(s) partidária(s) do(s)

partido(s) autor(es) do projeto, conforme informado na proposta, separando os

partidos por ponto e vírgula. Caso o número de partidos autores da proposta seja

superior a 4 (quatro), completar este campo com a expressão “Mais de 4 siglas”.



Variável Estado: deve ser catalogada nesta variável a sigla da Unidade Federativa

(UF) que o(s) agente(s) político(s) representa(m), conforme informado na proposta,

separando as Unidades Federativas por ponto e vírgula. Caso a ficha de tramitação

não informe todas as siglas e ao final conste “e outros”, clicar sobre os nomes para

acessar a lista completa de autores do projeto, possibilitando a inclusão de todos os

nomes no Banco de Dados.

Variável Status/Situação Atual: deve ser catalogada a situação do processo

legislativo, conforme indicado em cada projeto. Esta informação pode ser alterada

conforme a tramitação do projeto, a catalogação na planilha corresponderá ao

status da tramitação na data da busca. As situações indicadas nos projetos podem

ser: Transformada em norma jurídica, Tramitando em Conjunto, Arquivada ao final

da legislatura, Matéria com a relatoria, Remetida à Câmara, Aguardando

designação do relator, Prejudicado, Pronta para a pauta na Comissão, Retirada pelo

autor, Pronto para deliberação do Plenário, Transformada em Projeto de Lei de

Conversão, Rejeitada ou Sem eficácia etc.

Variável Aprovado ou Não aprovado: deve ser catalogado como “Aprovado” os

projetos que, na variável anterior foram catalogados como “convertidos em norma”,

“transformados em norma jurídica” ou “transformado em norma jurídica com veto

parcial”, todos os projetos que tiverem status diferente deste serão catalogados

como “Não Aprovado”. Esta informação pode ser alterada conforme a tramitação do

projeto, a catalogação na planilha corresponderá ao status da tramitação na data da

busca.

❖ BLOCO III - TEMÁTICA DA PROPOSTA:

Variável Indexação oficial: devem ser catalogadas todas as palavras inseridas na

indexação da Ficha de Tramitação. Por exemplo: "Sustação, decreto, designação,

membro, Câmara de Educação Básica, Câmara de Educação Superior, Conselho

nacional de Educação (CNE)".

❖ BLOCO IV - TEMPO:



Variável Data de Apresentação: deve ser catalogada nesta variável a data em que

fora apresentada a proposta legislativa, respeitando o formato “dd/mm/aaaa”,

conforme informado na proposta.

Variável Data da Última Tramitação: deve ser catalogada a última data de

movimentação da tramitação, respeitando o formato: DD/MM/AAAA. Esta

informação pode ser alterada conforme a tramitação do projeto, a catalogação na

planilha corresponderá ao status da tramitação na data da busca.

Variável Intervalo - Primeira e Ultima tramitação (EM DIAS): será contabilizada a

quantidade de dias entre a apresentação da proposta e a última tramitação, de

modo automático por intermédio da fórmula necessária.

❖ BLOCO V - ACESSO ÀS PROPOSTAS:

Variável Link de acesso: Deve ser inserido o endereço que dá acesso direto à

ficha da proposta analisada. Por exemplo:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=22574

93

❖ BLOCO VI - LOCALIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DAS EXPRESSÕES:

Variável Houve uso do termo de busca?: esta variável deve ser preenchida de

acordo com a identificação dos termos de busca nas propostas. Ou seja, esta

variável deve ser capaz de identificar se a proposta utilizou os termos "convenção",

"tratado" ou “direitos humanos" na Ementa/Explicação da Ementa, Indexação,

Apelido ou Inteiro Teor (Norma ou Justificativa). Deve ser preenchido com "sim" ou

"não".

Variável Onde estão localizados os termos de busca: deve ser inserida a

localização dos termos de busca, preenchendo com uma das seguintes

informações: Ementa/Explicação da ementa, para quando as palavras-chave

estiverem contidas na ementa ou no campo de explicação da ementa; Indexação,

para quando as palavras-chave estiverem contidos na indexação; Apelido, para



quando as palavras-chave estiverem contidas no apelido dado pela casa legislativa;

Inteiro Teor (Norma ou Justificativa), para quando as palavras-chave estiverem no

Inteiro teor da proposta, seja na norma criada ou em sua justificação; 3 ou mais

campos, para quando as palavras-chave estiverem em 3 ou mais dos campos já

listados; NA - para casos em que não foram localizadas as palavras-chave. Quando

os termos de busca forem identificados em mais de um campo da Ficha de

Tramitação, inserir todas as localizações nesta variável, separando-as por vírgula.

Variável Trecho que consta o termo de busca: deve(m) ser copiado(s) o(s)

trecho(s) em que o termo de busca foi encontrado, por parágrafo ou artigo a que se

refere entre aspas. Caso a proposta seja digitalizada, o trecho precisará ser

transcrito manualmente para que conste na variável. Exemplo: "(..) ""O referido

Decreto transgride a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

e a Convenção 169 da Organização internacional do Trabalho, OIT, sobre povos

indígenas e tribais, ratificado e promulgado por meio do Decreto nº 5051, de 19 de

abril de 2004, conforme passamos a analisar."" (...) ""A Conferência Geral da

Organização Internacional do Trabalho, observando as normas internacionais e a

sua evolução, os termos da Declaração dos Direitos Humanos, reconhecendo as

aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas

de vida, observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem

gozar dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da

população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e

perspectivas têm sofrido frequentes erosões, além de outras, adotou, em 1989, a

Convenção nº 169 Sobre os Povos Indígenas e Tribais, cujos artigos 26 a 31 trazem

as seguintes disposições:"" (...) ""Artigo 30: 1. Os governos deverão adotar medidas

de acordo com as tradições e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar a

conhecer seus direitos e obrigações especialmente no referente ao trabalho e às

possibilidades econômicas, às questões de educação e saúde, aos serviços sociais

e aos direitos derivados da presente Convenção."" (...) ""Despiciendo notar que a

educação e a cultura indígenas, específicas e complexas, para serem observadas

como determina a Constituição da República, LDB e recomendações da OIT por

Sua Convenção nº 169, mister sejam os povos indígenas devidamente

representados no Conselho Nacional de Educação por educador indígena."" (..)"" A

Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, observando as



normas internacionais e a sua evolução, os termos da Declaração dos Direitos

Humanos, reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas

próprias instituições e formas de vida, observando que em diversas partes do

mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos fundamentais no

mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram e que suas leis,

valores, costumes e perspectivas têm sofrido frequentes erosões, além de outras,

adotou, em 1989, a Convenção nº 169 Sobre os Povos Indígenas e Tribais, cujos

artigos 26 a 31 trazem as seguintes disposições:"" "

❖ ANOTAÇÕES GERAIS:

Observações: variável aberta e opcional, não vinculativa, para que sejam anotadas

considerações relevantes a respeito do projeto que não estejam preenchidos nas

demais variáveis. Como considerações e peculiaridades do projeto que chamaram

atenção, dúvidas apresentadas ao longo dos preenchimentos, quando o projeto está

digitalizado etc.

Etapa 2: Preenchimento do banco completo com novas variáveis:

Após a leitura da íntegra dos projetos foram inseridas novas variáveis nos blocos já

existentes e criado o Bloco VII, resultando em um banco completo com as

seguintes variáveis:

❖ BLOCO III - TEMÁTICA DAS PROPOSTAS:

Variável Tema Geral e Tema específico: estas variáveis, apesar de apresentadas

em campos diferentes, são indissociáveis. Dizem respeito à temática dos atos

atacados, atribuídas pela pesquisadora a partir da leitura integral do texto do PDL.

Nos casos em que apenas uma parte do ato foi impugnada pelo PDL, o tema se

referirá somente ao trecho atacado. A partir da leitura da íntegra dos PDLs,

elaboramos uma lista de variáveis de forma que contemplassem as temáticas dos

diversos atos atacados no conjunto de PDLs. Foi estabelecida tanto uma lista de

temas gerais, quanto de temas específicos, levando em consideração a forma como

os projetos se referem aos atos atacados. Os temas específicos estão agrupados



em cada tema geral, levando a uma relação temática entre projetos diversos,

conforme podemos ver abaixo:

Tema geral Tema específico
Conselhos e políticas de participação social [Nome do órgão ou política]
Política de DH (geral) PNDH
Segurança pública Violência institucional

Política criminal
Armas Flexibilização
Drogas Drogas
Meio ambiente Impactos comunidades tradicionais

Redução de emissão de gases
Áreas de Preservação Permanente
Programa de Mineração e Desenvolvimento
Queima de resíduos
Cessão de uso

Sistemas de privação de liberdade Sistema prisional
Sistema socioeducativo

Ditadura / reparação Anistia
Tema geral Tema específico
Relativos a marcadores sociais da diferença Pessoas com deficiência

Sexual e reprodutivo
Mulheres (promoção igualdade / ação
afirmativa)
População LGBTQIA+
Igualdade racial
Indígenas
Educação (cotas)
Migrantes

Direitos sociais e culturais Educação
Saúde
Trabalho
Cultura

Política de dados Política de dados
Outros Viação e Transportes

Ciência e Tecnologia

Variável Palavras-chave: esta variável foi criada considerando uma necessidade

de ampliação do alcance temático. Aqui devem ser inseridas palavras ou

expressões que se relacionam tematicamente com o PDL ou o ato impugnado,

possibilitando, assim, a pesquisa rápida por tema de interesse. Por exemplo:



“Alteração; composição; designação; nomeação; consulta popular;

representatividade; comunidade indígena"

❖ BLOCO VI - LOCALIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DAS EXPRESSÕES:

Variável Uso da expressão "direitos humanos”: considerando que este banco é

formado pelo resultado da busca por termos diversos (conforme pode ser verificado

acima), esta variável foi incluída visando possibilitar identificar se houve o uso da

expressão “direitos humanos” em cada projeto, ainda que no caso específico a

busca não tenha sido realizada por esse termo. Deve ser preenchido com “sim” ou

“não”.

Variável Uso do Direito Internacional: esta variável levanta o uso do Direito

Internacional na construção de argumentação dos deputados em suas propostas

identificando, com “sim”, quais PDLs que fazem qualquer menção ao Direito

Internacional e identificando, com “não” os PDLs que não fazem menção alguma.

Variável Desenvolve o uso do Direito Internacional?: Considerando a

multiplicidade dos usos do Direito Internacional em Projetos de Decreto Legislativo,

a partir da análise individual dos projetos, foram consideradas algumas

possibilidades de aplicação de dispositivos do Direito Internacional na

argumentação da Justificativa; estas possibilidades foram traduzidas em alternativas

que possibilitem o agrupamento de projeto, sendo elas: "Não. Não menciona",

quando o projeto não faz menção nenhuma ao Direito Internacional; "Não.

Referência genérica", quando o projeto faz menção genérica ao Direito

Internacional, sem especificar normas ou dispositivos; "Sim. Especifica a norma",

quando é especificada qual a norma do Direito Internacional com a qual o projeto

dialoga, mas não há desenvolvimento de conteúdo acerca desta relação; ou "Sim.

Elabora o conteúdo", quando há menção à norma e é elaborado conteúdo sobre ela,

seja explicando seu histórico e importância para o debate em questão, discorrendo

acerca da adesão do Brasil a esta norma ou uma explicação do significado da

norma.

❖ BLOCO VII - INFORMAÇÕES DE ATOS IMPUGNADOS:



Variável Ato impugnado: a variável deve ser composta pelo tipo de ato, número e

data. Quando o ato não tiver numeração identificar com “s/nº”; por exemplo:

“Decreto s/nº julho de 2020”. Esta informação pode ser localizada na ementa do

Projeto de Decreto Legislativo.

Variável Tipo de ato: esta informação pode ser identificada na variável anterior,

porém, para a padronização das informações deve ser usado um dos seguintes

termos: "Decreto"; "Portaria"; "Resolução"; "Ato de Nomeação"; "Outro"

Variável Autoria: esta variável contempla a informação de autoria do ato atacado,

devendo ser completado com o nome do órgão/entidade responsável por sua

publicação. A informação é facilmente encontrada nos projetos, mas quando não

houver deverá ser buscada na íntegra do ato publicado pela imprensa nacional em:

https://www.in.gov.br/inicio.

Variável Efeito sobre política de DH: considerando que os atos impugnados pelos

projetos levantados podem se relacionar, ou não, com a política de Direitos

Humanos, esta variável tem o objetivo de destacar esta relação. Para

preenchimento devem ser usadas as seguintes expressões: Amplia diretamente,

quando o ato impugnado dispõe de forma a ampliar políticas de direitos humanos

explicitamente; Amplia indiretamente, quando o ato impugnado dispõe de forma

possibilitar a ampliação de políticas de direitos humanos mas não trata delas

diretamente; Restringe diretamente, quando o ato impugnado dispõe de forma a

restringir políticas de direitos humanos explicitamente; Restringe indiretamente,

quando o ato impugnado dispõe de forma possibilitar a restrição de políticas de

direitos humanos mas não trata delas diretamente; Não amplia nem restringe,

quando o ato impugnado não dispõe acerca de política de direitos humanos ou não

propõe alterações neste campo; Não há elementos suficientes para afirmar, quando

o ato ou o projeto analisados não fornecem informações suficientes para análise de

restrição ou ampliação de direitos humanos.

https://www.in.gov.br/inicio


Variável Relacionado à pandemia?: esta variável considera a influência da

pandemia de Covid-19 nas atividades legislativas. A partir do ano de 2020 pode-se

identificar o surgimento de PDLs relacionados diretamente à Pandemia ou sua

influência em debates dos mais diversos temas. Desta forma, esta variável identifica

se há abordagem do assunto, seja nos projetos levantados ou nos atos com os

quais dialogam permitindo, assim, a fácil localização de projetos levantados

relacionados ao tema. Deve ser preenchida com "Sim" ou "Não''.



ANEXO VII - FICHA DE ANÁLISE QUALITATIVA

Identificação PDL:

Bloco 1 – Sobre o ato atacado

1. Qual o objeto do ato atacado?

2. O ato atacado modifica alguma política do governo federal e, em caso positivo,

em que termos?

3. O ato atacado amplia ou restringe políticas de proteção ou promoção dos direitos

humanos no país? [Ex. o ato que modifica a estrutura do Comitê Nacional de

Prevenção e Combate à Tortura restringe política de proteção dos direitos humanos,

já o PNDH amplia]

4. Há informação sobre mudança posterior do ato?

Bloco 2 – Sobre o Projeto de Decreto Legislativo

5. Quais argumentos são apresentados nas justificativas do PDL em favor da

sustação do ato?

6. A expressão “direitos humanos é utilizada”? Em caso positivo, de que maneira?

7. A proposta de PDL faz referência ao direito internacional? Em caso positivo, quais

são os documentos e/ou órgãos referidos?

8. Caso haja referência ao direito internacional, a justificativa do PDL desenvolve

uma exposição sobre o que o documento/órgão mencionado significa e por que a

menção é pertinente no caso?
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