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APRESENTAÇÃO   

O Fórum Permanente pela Igualdade Racial (FOPIR), é uma coalizão de organizações antirracistas que visam 
desenvolver estratégias e ações de diagnóstico, mobilização, comunicação e incidência política capazes de 
deflagrar um debate amplo e democrático em prol do enfrentamento do racismo e na defesa das políticas de 
promoção da igualdade racial e de gênero.

Compõem o Fórum as seguintes organizações: Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN); 
Articulação de Organização de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB); Baobá - Fundo para Equidade Racial; 
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT); COJIRA-Rio; Geledés – Instituto da 
Mulher Negra; Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA-UERJ); Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (INESC); Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO); Observatório de 
Favelas; Odara - Instituto da Mulher Negra; Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes da Maré).

A publicação dos Cadernos Temáticos 1 e 2 Monitoramento das Proposições Legislativas relacionadas às 
Desigualdades e Discriminações Raciais, pelo FOPIR, tem como objetivo ampliar a incidência das organizações 
negras e não negras, nos processos políticos em curso no Congresso Nacional Brasileiro, demonstrando o 
impacto dos Projetos de Lei (PL’s) na afirmação e negação da cidadania para população negra.

O primeiro caderno traz os PL’s apresentados por parlamentares na Câmara Federal e Senado Federal, nas 
áreas da Cultura, Educação e Segurança Pública, destacando o grau de impacto desses no desenvolvimento da 
Juventude Negra e das Mulheres Negras.

Assim, o monitoramento é uma ferramenta inédita no combate ao racismo, sexismo e enfrentamento das 
desigualdades sociorraciais no Brasil.
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INTRODUÇÃO   

O Fórum Permanente pela Igualdade Racial (FOPIR), apresenta o Caderno Temático 1 - Monitoramento das 
Proposições Legislativas relacionadas às Desigualdades e Discriminações Raciais. O mesmo é resultado do 
levantamento dos Projetos de Lei (PL’s) no Congresso Nacional Brasileiro (2016), pela consultora Regina Adami 
e a sistematização dos pesquisadores do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA) da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) membro do Conselho Deliberativo do FOPIR.

Integram esse primeiro Caderno Temático os principais PL’s com potencial de alterar, de modo positivo ou 
negativo, a vida da população negra brasileira.

O objetivo do Monitoramento é informar e orientar cidadãos e entidades da sociedade brasileira sobre os 
riscos e potenciais ganhos relativos à tramitação legislativa de proposições relacionadas à agenda antirracista. 
Embora os holofotes da mídia costumem estar voltados para os plenários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, a maior parte da atividade legislativa é realizada nas comissões temáticas1.  Muitas proposições 
legislativas sequer chegam a ser discutidas em plenário, pois são aprovadas nas comissões em caráter 
terminativo (conclusivo). Justamente por isso, o acompanhamento de sua tramitação tornou-se um expediente 
indispensável para diferentes organizações de lobby e advocacy interessadas em influenciar a aprovação de leis 
e a formulação de políticas públicas.

Algumas organizações da sociedade civil já produzem levantamentos análogos. O Departamento Intersindical de 

1  http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/25717-producao-legislativa-decepcionante-em-2015

2 http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/69-agenda-legislativa-dos-trabalhadores
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Assessoria Parlamentar (DIAP) disponibiliza anualmente sua “Agenda Legislativa dos Trabalhadores Brasileiros”, 
em que compila e analisa as proposições legislativas em tramitação que atingem, direta ou indiretamente, os 
interesses dos trabalhadores2.  A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também publica anualmente sua 
“Agenda Legislativa da Indústria”, que permite acompanhar quase em tempo real a tramitação dos projetos 
considerados do interesse da indústria nacional3.  As organizações antirracistas brasileiras, contudo, nunca 
contaram com uma iniciativa semelhante. Nosso Monitoramento representa, portanto, um primeiro passo para 
sanar essa deficiência.
 
O presente volume considera particularmente as proposições legislativas relacionadas à questão racial que 
versam sobre três áreas temáticas: segurança pública, educação e cultura. As propostas relacionadas a outras 
temáticas serão compiladas no segundo Monitoramento, a ser lançado nos próximos meses. Cada proposição 
possui uma ficha. Nela, é possível identificar a sigla do tipo de proposição legislativa (Projeto de Lei, Proposta 
de Emenda à Constituição, Projeto de Lei do Senado etc.), seu número e ano, além dos dados do parlamentar 
responsável por sua autoria. Em seguida, preparamos um resumo do teor da proposição legislativa focado em 
seus objetivos. Adicionamos alguns dados importantes para a avaliação de cada proposição como seu tema, 
tipo de tramitação e último movimento no parlamento.

Cada proposição legislativa vem acompanhada também de uma breve avaliação da relevância (alta, média ou 
baixa) e da valência (negativa, ambivalente ou positiva) de cada proposição para as duas pautas prioritárias 
do FOPIR: juventude negra e mulheres negras. Finalmente, avaliamos em que medida cada proposição se 
relaciona com os princípios constitucionais sacramentados na Carta Magna de 1988 e para o fomento da 
igualdade sociorracial.

3 http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/conheca-os-projetos-prioritarios-da-agenda-legislativa-da-

industria-2017/
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As proposições legislativas podem ser de diferentes tipos, de acordo com o tipo de lei que visam criar ou alterar 
(lei ordinária, princípio constitucional etc.). Como consta no Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(RICD), a maior parte das proposições legislativas se encaixa em quatro tipos:

PL (Projeto de Lei): proposição que regula matérias de competência do Poder Legislativo e que não 
infringem nem alteram o texto constitucional, demandando a sanção do Presidente da República. A não 
ser que haja requerimento para que seja enviada ao plenário, sua tramitação tende a ocorrer apenas nas 
Comissões Especializadas (RICD, art. 109, I)

PLS (Projeto de Lei do Senado): equivalente à proposição de lei ordinária acima, mas com origem no 
Senado Federal.

PLC (Projeto de Lei Complementar): É destinado a regulamentar dispositivo da Constituição. Para sua 
aprovação, é necessária a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Também são exigidos 
dois turnos de discussão e votação. (RICD, art. 109)

PEC (Proposta de Emenda Constitucional): proposição que visa alterar a Constituição Federal, exceto 
suas cláusulas pétreas. Pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados 
federais ou dos senadores ou por mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma 
delas se manifeste por meio da maioria relativa de seus componentes. É discutida e votada em dois 
turnos, em cada Casa do Congresso, e aprovada se obtiver, na Câmara e no Senado, três quintos dos 
votos dos deputados e dos senadores.

Além desses tipos, há também os Projetos de Decretos Legislativos (regulam matérias de exclusiva competência 
do Poder Legislativo, sem necessidade de sanção do Presidente da República); os Projetos de Lei de Conversão 
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(que os relatores apresentam a alguma medida provisória submetida à sua apreciação); os Projetos de 
Resolução (que visam a regular matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados, comumente 
de caráter processual ou administrativo). No entanto, como tais tipos costumam ser mais raros e lidar com 
temáticas de menor abrangência e relevância políticas, elas não foram aqui consideradas neste estudo. As 
Medidas Provisórias, enviadas pelo Poder Executivo e que têm uma tramitação em regime de urgência também 
foram desconsideradas, haja vista o curto tempo em que permanecem na pauta.

Esperamos que o Monitoramento possa subsidiar as estratégias políticas dos cidadãos e entidades 
comprometidas com uma atuação política antirracista, contribuindo, assim, para a construção de um país livre 
da discriminação racial.

Luiz Augusto Campos, João Feres Júnior e Marcell Machado
Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA)
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CULTURA



Relevância e Valência da Proposta

Positiva

Alta

Média

Baixa

Indiferente

Valência
Se o projeto é positivo ou negativo para os avanços da luta antirracista

Relevância
Grau de importância da proposta 

para as agendas do FOPIR

AmbivalenteNegativa

Impacto e valência para 
a Juventude Negra 

Impacto e valência para 
as mulheres negras

Relação com os 
princípios da 

Constituição de 1988

Relação com o Fomento 
da igualdade sociorracial
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2014

Justificativa do impacto
Apesar do projeto conter uma visão acrítica de algumas datas de celebração, a transformação do 
Dia da Consciência Negra em data comemorativa nacional é importante para a valorização da 
cultura e da população negra.

Justificativa do impacto
Apesar do projeto conter uma visão acrítica de algumas datas de celebração, a transformação do 
Dia da Consciência Negra em data comemorativa nacional é importante para a valorização da 
cultura e da população negra.

PL 6369/2005   Senado Federal - Roseana Sarney - PFL/MA

Fixa datas de importância para os segmentos étnicos nacionais, a serem comemoradas no país, dentre os 
quais, o dia 20 de Novembro como dia nacional da Consciência Negra. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
O Funk é um ritmo musical associado à juventude negra e seu fomento pelo Poder Público irá 
beneficiá-la. 

Justificativa do impacto
O Projeto beneficiará as mulheres negras de modo indireto, na medida que elas também estão 
entre os jovens negros que acompanham essa forma de manifestação cultural.

PL 4124/2008   Chico Alencar - PSOL/RJ

Define o Funk como manifestação cultural popular, a fim de que essa forma de música e seus realizadores 
recebam fomento do Poder Público para a continuidade de suas atividades. O Projeto serve como um meio 
de legitimar o Funk como manifestação cultural popular contra discursos preconceituosos. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Tornar mestre Bimba patrono da capoeira brasileira é uma forma de valorizar uma manifestação da 
cultura negra.

Justificativa do impacto
Tornar mestre Bimba patrono da capoeira brasileira é uma forma de valorizar uma manifestação da 
cultura negra.

PL 5222/2009   Lídice da Mata - PSB/BA

Declara Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, patrono da capoeira brasileira, como forma de 
homenagem a um personagem fundamental para a legalização da luta no Brasil e sua valorização. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
A Lei irá permitir a preservação e fomento de cultural oral dos saberes e fazeres negros.

Justificativa do impacto
Institui a Política Nacional Griô, para preservação e fomento dos saberes e fazeres da tradição oral 
dos povos tradicionais. 

PL 1176/2011   Edson Santos - PT/RJ

Institui a Política Nacional Griô, para preservação e fomento dos saberes e fazeres da tradição oral dos povos 
tradicionais. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
A Lei permitirá que jovens negros que exercem atividades artísticas sejam protegidos de coação por 
parte do poder público, no exercício de seu trabalho.

Justificativa do impacto
A Lei permitirá que mulheres negras que exercem atividades artísticas sejam protegidas de coação 
por parte do poder público, no exercício de seu trabalho.

PL 1096/2011    Vicente Candido - PT/SP

Estabelece normas gerais para a legislação concorrente sobre cultura, a fim de dar uniformidade em relação 
ao assunto entre Estados e municípios, além de garantir que os artistas de uma forma geral não sejam 
impedidos de realizar sua atividade por coação de qualquer ordem.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Músicas com conteúdo que contenham mensagens racistas serão impedidas de sofrer tal 
financiamento.

Justificativa do impacto
Músicas com conteúdo que contenham mensagens racistas e machistas serão impedidas de sofrer 
tal financiamento. 

PL 622/2015    Moema Gramacho - PT/BA

Proíbe que recursos públicos federais sejam usados para financiar artistas que apresentem músicas que 
incitem a discriminação racial, de gênero, a homofobia e o uso de drogas ilíticas. A questão é que o poder 
público não financie qualquer manifestação cultural que atente contra a dignidade humana.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Permitirá a viabilidade financeira de projetos de arte e cultura negras.

Justificativa do impacto
Permitirá a viabilidade financeira de projetos de arte e cultura negras.  

PL 2559/2015     Tia Eron - PRB/BA

Impõe que no mínimo 40% do Fundo Nacional de Cultura seja empregado em projetos vinculados a cultura e 
artes negras, para que haja sua efetiva valorização por parte do poder público.
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Valorização das heroínas negras como reconhecimento do papel do negro na construção da 
sociedade brasileira. 

Justificativa do impacto
Valorização das mulheres negras, Dandara dos Palmares e Luiza Mahin, que exerceram papel 
relevante na história do país.  

PL 3088/2015     Tia Eron - PRB/BA

Inclui o nome de Dandara dos Palmares e Luiza Mahin no Livro dos Heróis da Pátria, no qual não há uma 
mulher negra. Essa é uma forma de colocar na "narrativa oficial" da nação as heroínas negras da história do 
Brasil.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Reconhecimento da resistência negra contra a opressão e discriminação sofridas ao longo da 
história do Brasil.  

Justificativa do impacto
Reconhecimento da resistência negra contra a opressão e discriminação sofridas ao longo da 
história do Brasil.   

PL 296/2015     Valmir Assunção - PT/BA

Institui como feriado nacional o dia 20 de Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, a fim de 
reconhecer a contribuição da população negra à nação e visibilizar sua resistência à opressão. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Homenagear duas mulheres brancas pertencentes à família real durante o período monarquico é 
invisibilizar a agência dos negros em sua própria libertação e reforçar o mito paternalista de que 
esta só se deu pela mão benevolente de brancos como as duas pessoas que essa iniciativa pretende 
homenagear.  

Justificativa do impacto
Homenagear duas mulheres brancas pertencentes à família real durante o período monarquico  é 
invisibilizar a agência dos negros em sua própria libertação e reforçar o mito paternalista de que 
esta só se deu pela mão benevolente de brancos como as duas pessoas que essa iniciativa pretende  

              homenagear.    

PL 6405/2016    Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Inscreve os nomes de D. Maria Leopoldina e D. Isabel Christina Leopoldina Augusta no Livro dos Heróis e 
Heroínas da Pátria. Esse é um modo de rememorar a "Redentora" (sic) e Maria Leopoldina.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O reconhecimento dos modos de produção de instrumentos do samba ajudará na preservação 
dessa cadeia produtiva, e também dessa manifestação cultural de forte influência afrobrasileira.  

Justificativa do impacto
O reconhecimento dos modos de produção de instrumentos do samba ajudará na preservação 
dessa cadeia produtiva, e também dessa manifestação cultural de forte influência afrobrasileira.    

PL 6682/2016   Chico D'angelo - PT/RJ; Maria do Rosário - PT/RS

Reconhece os modos de produção dos instrumentos musicais do samba e as práticas a eles associados como 
manifestações da cultura nacional. O objetivo é a preservação desses modos de produção tradicionais de um dos 
ritmos musicais mais importantes do país.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
As medidas propostas no PL irão auxiliar na valorização e viabilização financeira de manifestações 
culturais negras.   

Justificativa do impacto
As medidas propostas no PL irão auxiliar na valorização e viabilização financeira de manifestações 
culturais negras.    

PL 5721/2016    Chico D'angelo - PT/RJ

Desconcentra recursos de incentivo à cultura, para estimular sua distribuição local e regional equitativa. Além disso, 
determina o financiamento integral de manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, que são 
reconhecidas pelo IPHAN como bens imateriais do patrimônio cultural brasileiro. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo



EDUCAÇÃO



Relevância e Valência da Proposta

Positiva

Alta

Média

Baixa

Indiferente

Valência
Se o projeto é positivo ou negativo para os avanços da luta antirracista

Relevância
Grau de importância da proposta 

para as agendas do FOPIR

AmbivalenteNegativa

Impacto e valência para 
a Juventude Negra 

Impacto e valência para 
as mulheres negras

Relação com os 
princípios da 

Constituição de 1988

Relação com o Fomento 
da igualdade sociorracial
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Os educadores sociais poderão ajudar jovens negros que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.   

Justificativa do impacto
Um dos segmentos vítimas de exclusão social a serem alvo das ações do educador social são as 
mulheres.

PL 5346/2009      Chico Lopes - PCdoB/CE

Cria a profissão de educador social, cujo campo de atuação envolve segmentos vítimas da exclusão social, 
como negros e mulheres, ou quaisquer grupos e territórios em situação de vulnerabilidade social. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Os jovens negros remanescentes de quilombos terão acesso a uma educação de melhor qualidade, 
com a preservação de sua cultura.

Justificativa do impacto
As mulheres negras remanescentes de quilombos terão acesso a uma educação de melhor 
qualidade, com a preservação de sua cultura.

PL 1518/2011       Janete Rocha Pietá - PT/SP

Garante um percentual minimo de 0,5% de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino para 
a educação indígena e quilombola; o objetivo é permitir que esses grupos a recuperação de suas memórias 
históricas e a reafirmação de suas identidades étnicas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
O Bullying é uma das formas de manifestação do racismo no ambiente escolar, atingindo 
grandemente jovens negros.  

Justificativa do impacto
A Lei pode ajudar a coibir o bullying que atinge as mulheres negras em idade escolar. 

PL 1011/2011      Fábio Faria - PMN/RN

Tipifica o crime de intimidação escolar (Bullying) no Código Penal como crime contra a honra; a pena é 
agravada se a intimidação ocorre em função da raça ou cor da vítima.
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Possibilitará a valorização da cultura negra no currículo escolar do ensino fundamental.   

Justificativa do impacto
Possibilitará a valorização da cultura negra no currículo escolar do ensino fundamental.

 PL 304/2015     Valmir Assunção - PT/BA

Determina que os currículos do ensino fundamental deverão constar conhecimentos sobre a língua, usos, 
costumes e a cultura das comunidades tradicionais e minorias étnicas formadoras do povo brasileiro.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Ao supor um ensino completamente imparcial e colocar nas mãos das famílias a decisão sobre quais 
conteúdos podem ser transmitidos nas escolas, o projeto possui um viés conservador e certamente 
prejudicará o ensino de conteúdos relacionados à História da África, das Religiões Afro-Brasileiras e 
de temas relacionados às discriminações de raça e gênero.  

Justificativa do impacto
Ao supor um ensino completamente imparcial e colocar nas mãos das famílias a decisão sobre quais 
conteúdos podem ser transmitidos nas escolas, o projeto possui um viés conservador e certamente 
prejudicará o ensino de conteúdos relacionados à História da África, das Religiões Afro-Brasileiras e 
de temas relacionados às discriminações de raça e gênero.

PL 1411/2015     Rogério Marinho - PSDB/RN

Tipifica o crime de "assédio ideológico", que condicione um aluno ou aluna a adotar determinado 
posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem.
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
A reserva de vagas irá permitir maior inserção de pessoas negras nos cursos de pós-graduação das 
IFES. 
 
Justificativa do impacto
A reserva de vagas irá permitir maior inserção de pessoas negras Nos cursos de pós-graduação das 
IFES. 

PL 2890/2015      Davidson Magalhães - PCdoB/BA

Institui reserva de vagas nos cursos de pós-graduação das instituições federais de educação superiores (IFES) 
vinculadas ao MEC: 20% das vagas para autodeclarados negros; 20% para candidatos carentes oriundos do ensino 
superior público e privado, 5% para pessoas com deficiência e 5% para indígenas e quilombolas.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Incentivo punitivo para que os municípios apliquem a Lei 10.639/2003, que determina o ensino 
de história e cultura africana e afro-brasileira, instrumento de reconhecimento da contribuição 
histórica e cultural do negro no Brasil. 

 Justificativa do impacto
Incentivo punitivo para que os municípios apliquem a Lei 10.639/2003, que determina o ensino 
de história e cultura africana e afro-brasileira, instrumento de reconhecimento da contribuição 
histórica e cultural do negro no Brasil. 

PL 2444/2015      CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Determina que os municípios que não cumprirem a Lei 10.639/2003 sejam considerados inadimplentes, com a 
consequente diminuição de recursos orçamentários. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
A atuação do representante local do Ministério Público impedirá que escolas quilombolas e do 
campo, que atendem também a jovens negros, sejam fechadas de forma indiscriminada. 
 
Justificativa do impacto
A atuação do representante local do Ministério Público impedirá que escolas quilombolas e 
do campo, que atendem também a jovens negros e mulheres negras, sejam fechadas de forma 
indiscriminada. 
 

PL 2111/2015     Zé Carlos - PT/MA

Obrigatoriedade de manifestação do representante do Ministério Público local, para o fechamento de escolas do 
campo, indígenas e quilombolas, seja definitivamente ou por mais de um mês. Isso evitará que os municípios fechem 
escolas desse tipo de maneira indiscriminada. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
A Alteração da Lei seria para incluir pessoas com deficiência como beneficiária da reserva de vagas 
nas referidas instituições. 

Justificativa do impacto
A Alteração da Lei seria para incluir pessoas com deficiência como beneficiária da reserva de vagas 
nas referidas instituições. 
 

PL 485/2015      Alfredo Nascimento - PR/AM

Altera a Lei 12.711/2012 para incluir reserva de vagas em 5% para pessoas com deficiência, por curso e turno, em 
instituições de ensino superior e ensino técnico de nível médio. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
A verificação de autodeclaração dos candidatos pode evitar que candidatos brancos utilizem as 
cotas raciais para ingressar nas instituições abarcadas pela Lei 12.711. 

Justificativa do impacto
A verificação de autodeclaração dos candidatos pode evitar que candidatos brancos utilizem as 
cotas raciais para ingressar nas instituições abarcadas pela Lei 12.711. 

 

PL 6473/2016      Francisco Floriano - DEM/RJ

Altera a Lei 12.711/2012 para incluir a comprovação da autodeclaração de candidato à reserva de vagas, por meio 
de documentos originais e/ou entrevista pessoal, a fim de evitar fraudes no sistema de cotas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Risco de agravamento da situação de conflito, pelo despreparo do juiz de execuções penais para 
lidar com uma situação de rebelião.

Justificativa do impacto
Pouca incidência dessa medida sobre mulheres negras, pelo número bem pequeno de rebeliões 
registradas no sistema carcerário feminino. 
 

 

PL 4862/2001       Alberto Fraga - PMDB/DF

Estabelece que apenas o juiz de execuções penais pode estabelecer negociações com presos amotinados, com a 
função de reestabelecer a ordem e a disciplina. Determina também o aumento da pena pelo amotinamento.
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
A lei se refere a todos os bancos de dados de caráter público e privado, de qualquer tipo. Não se 
refere especificamente a informações sobre raça. 

Justificativa do impacto
A lei se refere a todos os bancos de dados de caráter público e privado, de qualquer tipo. Não se 
refere especificamente a informações sobre raça e gênero.
 
 

 

 PL 3494/2000      Senado Federal - Lúcio Alcântara - PSDB/CE

Regulamenta a estruturação e uso de bancos de dados de caráter público e privado; estabelece o rito processual do 
habeas data. 
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2013

Justificativa do impacto
Entre os crimes incluídos no direito internacional estão os de genocídio e crimes contra a 
humanidade. Ambos os tipos legais atingem jovens negros sistematicamente, como o homicídio, 
tortura e desaparecimento forçado de pessoas. 

Justificativa do impacto
No caso das mulheres negras, alguns crimes citados que são cometidos contra elas são o 
impedimento aos seus filhos de nascerem e a violência sexual.   

 

PL 301/2007       Dr. Rosinha - PT/PR

Define quais crimes configuram violações do direito internacional humanitário. Também cria diretrizes para 
cooperação judiciária com o Tribunal Penal Internacional (TPI). Objetivo é adequar a legislação interna brasileira, a 
fim participar integralmente da jurisdição do TPI.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Uma quantidade considerável da população prisional no país é composta de jovens negros, sendo 
essa medida útil para a ressocialização desse segmento.

Justificativa do impacto
As mulheres negras em condição encarcerada serão beneficiadas por essa medida de 
ressocialização.
 

 

PL 709/2011        Weliton Prado - PT/MG

Institui o certificado "Parceiros da Ressocialização", destinado às pessoas jurídicas que contratarem egressos e 
sentenciados acautelados no sistema prisional nacional, a fim de que esse conjunto de pessoas seja reinserido no 
convívio social, e assim impedir um retorno à prática de crimes.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Na medida em que busca expandir para o território nacional o conceito de policiamento 
comunitário, o projeto contribui para fomentar padrões de segurança pública menos 
estigmatizantes da juventude negra.

Justificativa do impacto
Ao aproximar a polícia das dinâmicas locais e prever a construção de aparatos como creches e 
espaços de lazer, o projeto pode contribuir para reduzir o fardo das mulheres negras, indiretamente 
atingidas pela criminalização da juventude negra.
 

PL 370/2011     Alessandro Molon - PT/RJ

Estabelece diretrizes para instalação de Unidades de Polícia Pacificadoras, e programas de policiamento comunitário 
correlatos, em todo o território nacional. O objetivo é montar políticas de segurança pública de forma contínua e 
articulada. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Enquanto projeto de unificação dos bancos de dados e de normatização da atuação policial, pode 
ser positivo para o controle de ações arbitrárias das polícias militares. Mas ao expandir o raio de 
atuação da Força Nacional de Segurança Pública, ele oferece risco aos jovens negros, especialmente 
nas periferias e favelas, pois é permitido que ela atue na competência das polícias militares (art. 17).

Justificativa do impacto
Enquanto projeto de unificação dos bancos de dados e de normatização da atuação policial, 
pode ser positivo para o controle de ações arbitrárias das polícias militares. Mas ao expandir o 
raio de atuação da Força Nacional de Segurança Pública, ele oferece risco aos jovens negros e, 
indiretamente, às mulheres negras.

PL 3734/2012    Poder Executivo

Regulamenta a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7o 
do art. 144 da Constituição, institui o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã e 
o uso da Força Nacional de Segurança Pública. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Os chamados "autos de resistência" são usados como mecanismo legal para encobrir execuções 
extrajudiciais cometidas por agentes do estado, especialmente nas áreas pobres contra jovens 
negros.

Justificativa do impacto
Os chamados "autos de resistência" são usados como mecanismo legal para encobrir execuções 
extrajudiciais cometidas por agentes do estado, especialmente nas áreas pobres contra a população 
negra.

 PL 4471/2012    Paulo Teixeira - PT/SP

Determina as diretrizes para investigação de casos de letalidade cometidos por agentes do estado, para extinguir os 
chamados "autos de resistência", que na prática anulavam qualquer investigação por parte das devidas autoridades. 
O objetivo é evitar as violações de direitos humanos perpetradas por agentes do estado. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
De acordo com o paradigma militarista das forças de segurança existe um inimigo a ser 
neutralizado, figura essa colada à pessoa negra. O projeto visa ajudar a mudar esse tipo de 
mentalidade e conduta das polícias.

Justificativa do impacto
De acordo com o paradigma militarista das forças de segurança existe um inimigo a ser 
neutralizado, figura essa colada à pessoa negra. O projeto visa ajudar a mudar esse tipo de 
mentalidade e conduta das polícias.
 

PL 6500/2013     Chico Alencar - PSOL/RJ

Estabelece diretrizes para atuação das forças de segurança pública no contexto de manifestações e reintegrações de 
posse, guiados pelo princípio da não-violência. O objetivo é superar o paradigma militarista que rege a atuação das 
polícias.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
O uso de monitoramento eletrônico equaliza as medidas socioeducativas aplicadas a menores 
infratores ao que já ocorre no sistema prisional. Embora isso já ocorra na prática, o emprego do 
monitoramento eletrônico pode vir a estigmatizar ainda mais a juventude negra em vez de mitigar a 
restrição de liberdade.

Justificativa do impacto
O uso de monitoramento eletrônico equaliza as medidas socioeducativas aplicadas a menores 
infratores ao que já ocorre no sistema prisional. Embora isso já ocorra na prática, o emprego do 
monitoramento eletrônico pode vir a estigmatizar ainda mais a juventude negra feminina em vez de  

               mitigar a restrição de liberdade.

PL 7306/2014     João Campos - PSDB/GO

Estabelece o uso de ferramenta de monitoramento eletrônico para adolescentes em regime de semi-liberdade, ou 
de internação em atividades externas. O objetivo é coibir fugas e o cometimento de atos infracionais por parte dos 
adolescentes, além de mantê-los sob medida socioeducativa sem retirá-los do meio social.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Ambivalente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
O PL não faz referência alguma à questão de raça, que é determinante para definir os jovens que 
são vítimas de homicídio. Diversas pesquisas estabelecem tal relação. 

Justificativa do impacto
O PL não faz referência alguma à questão de raça, que é determinante para definir os jovens que 
são vítimas de homicídio. Diversas pesquisas estabelecem tal relação. 

 PL 2442/2015    CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Institui a "Semana Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens", com início ao dia 26 de Julho em momória à 
Chacina de Acari. O objetivo é combater a cultura de violência por trás dos altos índices de homicídios de jovens.
  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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envolvidos no crime. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Os dados sobre vítimas incluem sua raça/cor, o que irá auxiliar a produção de estatísicas mais 
qualificadas sobre a violência que atinge a população negra no país.

Justificativa do impacto
Os dados sobre vítimas incluem sua raça/cor, o que irá auxiliar a produção de estatísicas mais 
qualificadas sobre a violência que atinge a população negra no país.

 PL 2443/2015    CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Determina que seja inserido no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais  e Sobre Drogas 
(SINESP) dados sobre a resolução de crimes cometidos. Detemrina também que os estados adicionem ao Sistema 
informações sobre idade, raça/cor, endereçamento da vítima e do local do fato, tipo de arma utilizada, motivo e 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
A categoria "violência racial" vizibiliza a série de violências que a população negra sofre no  Brasil 
por conta de sua cor. 

Justificativa do impacto
A categoria "violência racial" vizibiliza a série de violências que a população negra sofre no  Brasil 
por conta de sua cor. 

 PL 3071/2015     Benedita da Silva - PT/RJ

Inclui no Estatuto da Igualdade Racial a categoria de "violência racial", pois a população negra sofre uma série de 
violências por conta de sua raça. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Jovens negros que estiverem cumprindo medida socioeducativa não terão seus familiares, 
especialmente mulheres, sofrendo humilhação no momento da revista íntima. 

Justificativa do impacto
As mulheres negras que realizarem visitas em unidades socioeducativas não serão humilhadas 
durante a revista íntima. 

 PL 3832/2015      Senado Federal - Eduardo Amorim - PSC/SE

Determina que, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo(Sinase), a revista íntima deva ocorrer com o 
respeito à dignidade humana, sem qualquer forma de desnudamento ou tratamento degradante. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Visa a combater a situação de vulnerabilidade que se encontram a maioria dos jovens negros no 
país, de forma a reduzir o número de homicídios contra esse grupo. 

Justificativa do impacto
Visa a combater a situação de vulnerabilidade que se encontram a maioria dos jovens negros no 
país, de forma a reduzir o número de homicídios contra esse grupo. Tal processo terá impacto 
positivo sobre as mulheres negras jovens e sobretudo sobre as mães de jovens em situação de 
vulnerabilidade.

PL 2438/2015     CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, com prioridade em suas ações para a população 
negra e pobre. O plano envolve ações da União, Estados, municípios e DF e parcerias com entidades privadas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Os crimes de racismo exercido nos meios de comunicação poderão ser devidamente investigados. 
 

Justificativa do impacto
Os crimes de racismo exercido nos meios de comunicação poderão ser devidamente investigados. 

PL 2835/2015     Wilson Filho - PTB/PB

Determina que em caso de crime de racismo praticado por veículo de transmissão em massa, a autoridade policial 
está autorizada a apreender o material utilizado e realizar os devidos exames periciais, de maneira a garantir a 
preservação de evidências físicas do crime cometido. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
O controle do uso da força de agentes públicos irá diminuir a violência policial que atinge 
sistematicamente a população negra. 
 
Justificativa do impacto
O controle do uso da força de agentes públicos irá diminuir a violência policial que atinge 
sistematicamente a população negra, com consequências positivas para jovens negras e mães de 
jovens negros. 

PL 2439/2015     CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Estabelece diretrizes para o uso progressivo da força por parte de agentes do estado, sob os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. O objetivo é a erradicação da tortura e da redução da violência policial e 
carcerária. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Aulas sobre política antidiscriminatória e sobre direitos podem contribuir para diminuir a violação 
dos direitos da população negra por parte das forças de segurança do Estado. 

 Justificativa do impacto
Aulas sobre política antidiscriminatória e sobre direitos podem contribuir para diminuir a violação 
dos direitos da população negra por parte das forças de segurança do Estado. 

PL 4051/2015     Marcelo Belinati - PP/PR

Obriga que os cursos de formação de todas as forças de segurança, federais, estaduais e municipais, ministrem 
conteúdo programático de política social antidiscriminatória e de direitos. Promove a formação policial com 
diretrizes claras de respeito às leis e à cidadania. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Especial
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Fiscalização pelo Ministério Público da letalidade da ação dos agentes sas forças de segurança do 
Estado, inclusive contra a população negra. 

 Justificativa do impacto
Fiscalização pelo Ministério Público da letalidade da ação dos agentes sas forças de segurança do 
Estado, inclusive contra a população negra. 

PL 2441/2015      CPI - Violência Contra Jovens Negros e Pobres

Determina a imediata comunicação ao Ministério Público de homicídio, tentado ou consumado, de agentes de 
segurança, no exercício da função, e também de homicídio, tentado ou consumado, por esses agentes, no exercício 
da função ou fora dela.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Um dos artigos do PL determina que esse cadastro deva ser divulgado para entidades privadas, 
inclusive para empresas de comunicação. A forma como essas empresas irão transmitir ao público 
informações sobre fugitivos, particularmente no caso de esses serem negros, pode reproduzir 
estereótipos racistas. 

Justificativa do impacto
Um dos artigos do PL determina que esse cadastro deva ser divulgado para entidades privadas, 
inclusive para empresas de comunicação. A forma como essas empresas irão transmitir ao público 
informações sobre fugitivos, particularmente no caso de esses serem negros, pode reproduzir  

               estereótipos racistas. 

PL 4468/2016     Alberto Fraga - DEM/DF

Cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça, para centralizar informações sobre 
fugitivos no país. 
  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente



53

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Risco à violação do direito à privacidade para a população negra. 

Justificativa do impacto
Risco à violação do direito à privacidade para a população negra. 

PL 4893/2016     Alberto Fraga - DEM/DF

Autoriza a policiais militares acesso irrestrito a todos os sistemas de informações de cidadãos, a fim de facilitar a 
identificação de criminosos.
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Entre as informações a serem disponibilizadas estão: dados sobre uso da força (como número de 
disparos por armas letais e não letais) e de letalidade policial (com número de mortes decorrentes 
de intervenção policial). Tais informações são importantes para o controle da atuação policial, em 
especial contra jovens negros.   

Justificativa do impacto
Entre as informações a serem disponibilizadas estão: dados sobre uso da força (como número de 
disparos por armas letais e não letais) e de letalidade policial (com número de mortes decorrentes 
de intervenção policial). Tais informações são importantes para o controle da atuação policial, em 
especial contra s população negra em geral.

PL 4894/2016      Reginaldo Lopes - PT/MG

Cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública (LAISP), a fim de tornar os orgãos de Segurança Pública mais 
transparentes à fiscalização da sociedade. 
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O Pnainfo irá auxiliar na formulação de políticas públicas para o combate à violência contra a 
mulher, também das mulheres negras jovens. 
   

Justificativa do impacto
O Pnainfo irá auxiliar na formulação de políticas públicas para o combate à violência contra a 
mulher, também das mulheres negras. 

PL 5000/2016   Senado Federal - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

Institui a Política Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo), a fim de 
centralizar e analisar dados sobre violência contra mulher. 
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O PL propõe o recrudescimento da Lei Antiterrorismo, incluindo em seu bojo  conduta ndividual 
ou coletiva em manifestações políticas com propósitos sociais ou reivindicatórios. Dessa forma, 
protestos reivindicatórios da população negra sofrem risco de serem tipificados na Lei.  

Justificativa do impacto
O PL propõe o recrudescimento da Lei Antiterrorismo, incluindo em seu bojo  conduta ndividual 
ou coletiva em manifestações políticas com propósitos sociais ou reivindicatórios. Dessa forma, 
protestos reivindicatórios da população negra sofrem risco de serem tipificados na Lei.

PL 5065/2016    Delegado Edson Moreira - PR/MG

Estabelece o terrorismo como atos praticados com motivação ideológica, política, social e criminal, com o objetivo 
de guardar a sociedade contra atos desse tipo perpetrado por grupos políticos de qualquer tipo. 
 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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