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APRESENTAÇÃO   

O Fórum de Promoção da 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); Baobá 
- Fundo para Equidade Racial (Fundo Baobá); Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 
(CEERT); COJIRA-Rio; Geledés; 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; e Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes da 
Maré).

Dessa maneira, 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 organização negras e não negras, nos processos políticos em curso no Congressos Nacional Brasileiro, 
demostrando o impacto dos Projetos de Lei (PL’s) na afirmação e negação da cidadania para população negra. 
O segundo caderno traz os PL’s apresentados por parlamentares na Câmara Federal e Senado Federal, nas 
áreas dos Direitos Políticos, Nacionalidade e Cidadania, Comunicação, Discriminação Religiosa Racial e de Gênero, 
Povos e Comunidades Tradicionais, Saúde, Trabalho, Emprego e Renda, 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 segundo 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 primeiro volume considerou particularmente as proposições legislativas relacionadas à questão racial que 
versam sobre três áreas temáticas: segurança pública, educação e cultura. Este volume, por seu turno, traz as 
proposições relacionadas a seis temáticas não contempladas no primeiro: direitos políticos, nacionalidade e 
cidadania; discriminação religiosa, racial e de gênero; comunicação; povos e comunidades tradicionais, saúde 
e trabalho, emprego e renda. Como no primeiro volume, 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 

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

industria-2017/
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princípios constitucionais sacramentados na Carta Magna de 1988 e para o fomento da igualdade sociorracial.
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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DIREITOS
POLÍTICOS,

NACIONALIDADE
E CIDADANIA 



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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Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Fortalecimento jurídico contra a discriminação direcionada às pessoas LGBTs.

Justificativa do impacto
Fortalecimento jurídico contra a discriminação direcionada às pessoas LGBTs.

PEC 111/2011   Senadora Marta Suplicy  - PT/SP - E outros

Inclui entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos relativos a identidade de gênero ou orientação sexual. Desse modo será fortalecido judicialmente 
a rejeição à discriminação de pessoas LGBTs. 

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 conteúdo em si do PL não é problemático, no entanto ele foi pensado apenas a partir da 
perseguição religiosa contra cristãos evangélicos, desconsiderando em sua justificação outras 
religiões que também sofrem violências. Por conta disso, esse Projeto representa mais um avanço 

de grupos conservadores cristãos, que também se colocam contra as religiões afro-brasileiras.  

Justificativa do impacto
O conteúdo em si do PL não é problemático, no entanto ele foi pensado apenas a partir da 
perseguição religiosa contra cristãos evangélicos, desconsiderando em sua justificação outras 
religiões que também sofrem violências. Por conta disso, esse Projeto representa mais um avanço 

de grupos conservadores cristãos, que também se colocam contra as religiões afro-brasileiras.  

PL 7787/2014    Roberto de Lucena - PV/SP

Autoriza ao Presidente da República suspender ou deixar de celebrar tratados, Convenções e Atos Internacionais 
diplomáticos com países que desrespeitem Tratados de Direitos humanos do qual o Brasil é signatário e/ou 
promovam perseguição religiosa. Na justificativa é colocado em questão a perseguição sofrida por cristãos 
evangélicos em diversos países do mundo. 

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
Com a instituição do PNPS e do SNPS cria-se a possibilidade de as demandas da população negra 
serem mais discutidas em diversos Conselhos. 

Justificativa do impacto
Com a instituição do PNPS e do SNPS cria-se a possibilidade de as demandas da população negra 
serem mais discutidas em diversos Conselhos. 

PL 8048/2014    Chico Alencar - PSOL/RJ; Ivan Valente - PSOL/SP; Jean Wyllys - PSOL/RJ

Institui a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), 
cujo objetivo é ampliar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil, com a consequente 
fortalecimento de Conselhos, que são mecanismos de participação direta na democracia.

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
Crianças e adolescentes negros são altamente rejeitados nos processos de adoção, por parte dos 
pais pretendentes. O PL pode mitigar essa rejeição, com a preferência dada para adotandos negros 
na tramitação do processo. 

Justificativa do impacto
A PL pode mitigar a espera de adotandos negros, crianças e adolescentes.  
 

 PL 8051/2014   Pastor Marco Feliciano - PSC/SP

Determina que a prioridade de tramitação nos processos de adoção devem ser para os adotandos: deficientes 
ou portadores de doença crônica; maiores de quatro anos de idade; negros; irmãos a serem adotados 
conjuntamente pela mesma família ou por famílias diferentes.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

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

Justificativa do impacto
Essa Política pode ampliar o acesso da população negra à medidas que contribuam para inclusão 
social e melhoria de sua qualidade de vida. 

Justificativa do impacto
Essa Política pode ampliar o acesso da população negra a medidas que contribuam para inclusão 
social e melhoria de sua qualidade de vida. 

PL 3329/2015     Rodrigo Rollemberg - PSB/DF

Cria a Política Nacional de Tecnologia Social, cujo objetivo é a ampliação e fortalecimento de atividades 
voltadas para inclusão social e qualidade de vida.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Essa política para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência incidirá 
positivamente para jovens negros, que se vêem frequentemente nessa situação. 

Justificativa do impacto
Essa política para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência incidirá 
positivamente para jovens negros, que se vêem frequentemente nessa situação. 

PL 3792/2015  Maria do Rosário - PT/RS; Eliziane Gama - REDE/MA; Josi Nunes - PMDB/TO e outros

Estabelece o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. O 
objetivo é evitar que elas sejam expostas à vitimização secundária e repetida, pela falta de preparo dos orgãos 
responsáveis em lidar com esse tipo de situação.

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
Essa mudança no Estatuo da Igualdade Racial pode conduzir a seu esvaziamento, uma vez que foi 
criado como um instrumento para garantia e ampliação de direitos da população negra, que sofre 
racismo sistematicamente. 

Justificativa do impacto
Essa mudança no Estatuo da Igualdade Racial pode conduzir a seu esvaziamento, uma vez que foi 
criado como um instrumento para garantia e ampliação de direitos da população negra, que sofre 
racismo sistematicamente. 

PL 4650/2016      Cleber Verde - PRB/MA

Suprime a população negra como grupo-alvo do estatuto da igualdade racial, para abrir seu escopo para os 
"que sofrem preconceito ou discriminação em função da sua etnia, raça ou cor". A justificativa é que o Estatuto 
garante apenas o direito da população negra, sem levar em conta a miscigenação, que é uma das principais 
caracterísitcas do Brasil.  

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
Benefício direto à população negra, pois alta proporção da população em situação de rua é negra, 
incluindo os jovens que se encontram nessa condição. 

Justificativa do impacto
Benefício direto à população negra, pois alta proporção da população em situação de rua é negra, 
incluindo mulheres que se encontram nessa condição. 

PL 5740/2016     Nilto Tatto - PT/SP

Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a fim de contribuir para que essa população 
tenha sua cidadania resgatada e tenha seus direitos básicos garantidos. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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humanos por parte de agentes do estado, sem que haja responsibilização. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Essas medidas irão incidir diretamente sobre a população negra, pois ela sofre frequentemente 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do estado. 

Justificativa do impacto
Essas medidas irão incidir diretamente sobre a população negra, pois ela sofre frequentemente 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do estado.

PL 6748/2016     Nilto Tatto - PT/SP

Estabelece medidas para Reparação às Vítimas de Violações de Direitos Humanos por agentes do estado em 
caráter integral, tanto para indivíduos como para casos de dano coletivo (como comunidades quilombolas, 
indígenas, ocupações urbanas periféricas, etc). Isso é necessário pela sistemática violação de direitos 

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 jovens negros sofrem grandemente com o genocídio perpetrado por agentes de segurança do 
estado, logo essas medidas terão impacto direto sobre a juventude negra. 
 
Justificativa do impacto
A população negra, incluindo as mulheres, sofre sistematicamente com violações de direitos 
humanos perpetradas por agentes de segurança do estado, logo, essas medidas servirão para dar 
maior proteção contra essas violações por ela sofridas. 

PL 6774/2016     Moema Gramacho - PT/BA

Estabelece regras, princípios e diretrizes para uma política de combate à tortura, aos maus tratos, ao abuso de 
autoridade, ao genocídio de jovens e outras populações vulneráveis por agentes privados e do Estado brasileiro; 
estabelece regras princípios e diretrizes para a criação de uma Política Nacional de Reparação Integral às 
Vítimas Torturadas e às Famílias de Vítimas do Estado Brasileiro; cria a Comissão Nacional da Verdade e Justiça 
para os Crimes do Estado Democrático.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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adolescentes da ação de quadrilhas criminosas.  

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Essas ações podem auxiliar na prevenção de crimes cometidos contra populações em situação de 
vulnerabilidade (como o trabalho análogo à escravidão), em que a juventude negra se encontra 
frequentemente. 
 
Justificativa do impacto
Essas medidas podem auxiliar a prevenir crimes que ocorrem mais frequentemente contra 
mulheres, como exploração sexual e tráfico de pessoas. 

PL 6930/2017   Arnaldo Jordy - PPS/PA; Luiz Couto - PT/PB; Flávia Morais - PDT/GO e outros

Estabelece uma série de medidas para garantir a proteção de pessoas que estão sob tutela de outrem, 
como também as punições: se referem especialmente à trabalho análogo à escravidão, processos de adoção 
internacional, retirada e venda ilegal de orgãos, exploração sexual. O objetivo é resguardar crianças e 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
A inclusão do direito à terra e à água como direitos fundamentais abre caminho para a luta das 
comunidades quilombolas e demais povos tradicionais contra o latifúndio. 

Justificativa do impacto
A inclusão do direito à terra e à água como direitos fundamentais abre caminho para a luta das 
comunidades quilombolas e demais povos tradicionais contra o latifúndio. 
  

PEC 7/ 2016  Senador Lindbergh Farias - PT/SP - E outros

Introduz o direito à terra e a água como direitos sociais fundamentais, para que haja maior desenvolvimento 
inclusivo e sustentável no país. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Esse Fundo possibilitará a ampliação de políticas públicas para a inclusão da população negra.
  

Justificativa do impacto
Esse Fundo possibilitará a ampliação de políticas públicas para a inclusão da população negra.

PEC 33/2016   Senador Paulo Paim - PT/SP - E outros

Cria o Fundo de Promoção da Igualdade Racial e destina recursos provenientes de impostos para o sua 
viabilização. 

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 - 2015

Justificativa do impacto
Os crimes contra os direitos humanos, que estão no escopo do projeto de lei, incluem crimes 
relacionados à discriminação racial. 
  
Justificativa do impacto
Os crimes contra os direitos humanos, que estão no escopo do projeto de lei, incluem crimes 
relacionados à discriminação racial. 

 PL 220/2003   Reginaldo Lopes - PT/MG

Proíbe que um condenado por algum crime contra os direitos humanos possa obter financiamento com 
recursos públicos em institição financeira oficial ou privada. Também determina que, caso o financiamento 
esteja em curso, deve ser interrompido após condenação.

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 objetivo do projeto é evitar o insuflamento do medo nas comunidades, prática comum realizada 
pelas forças de segurança com o uso de adereços visuais (ex: bandeiras com simbologia de 
glorificação da violência). 
  
Justificativa do impacto
O objetivo do projeto é evitar o insuflamento do medo nas comunidades, prática comum realizada 
pelas forças de segurança com o uso de adereços visuais (ex: bandeiras com simbologia de 
glorificação da violência). 

 PL 236/2003   Chico Alencar - PT/RJ

Proíbe que orgãos ou instituições da administração federal façam uso de qualquer forma de comunicação que 
instigue a violência ou incentive a discriminação e o preconceito. 

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 - 2012

Justificativa do impacto
O Plano objetiva a implementação de medidas para garantia dos direitos da juventude negra, 
combatendo as desigualdades raciais que atravessam a juventude. 

Justificativa do impacto
O Plano objetiva a implementação de medidas para garantia dos direitos da juventude negra e das 
jovens mulheres. Dessa forma haverá o combate às desigualdades de raça e gênero que atravessam 
a juventude. 

PL 4530/2004   Secretaria de Políticas Públicas Para a Juventude

Determina a criação do Plano Nacional de Juventude, com o objetivo de garantir seus direitos constitucionais, 
ampliar a participação política, incorporar esse segmento ao desenvolvimento do país. A garantia dos direitos 
da juventude deve considerar raça, gênero e etnia. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2012

Justificativa do impacto
Haverá garantia de representação da população negra entre os parlamentares brasileiros no 
Mercosul.

Justificativa do impacto
Haverá garantia de representação da população negra entre os parlamentares brasileiros no 
Mercosul.

PL 5279/2009   Carlos Zarattini - PT/SP

Estabelece normas para as eleições de parlamentares do Mercosul em 2010; cada sexo e etnia ocupará entre 
30% e 70% das vagas parlamentares. 
 

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
É comum que pessoas negras não possuam condições financeiras para arcar com os custos de um 
processo judicial, portanto tal auxílio gratuito, total ou parcial, seria benéfico. 
 
Justificativa do impacto
É comum que pessoas negras não possuam condições financeiras para arcar com os custos de um 
processo judicial, portanto tal auxílio gratuito, total ou parcial, seria benéfico. 
 

PL 717/2011    Vicente Candido - PT/SP

Estabelece normas para o a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, pela União, Estados e 
DF, condicionando tal assistencia à comprovação de condição hipossuficiente.  

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 feriado nacional da Consciência Negra ajuda a reforçar a questão racial na agenda de discussões 
da sociedade brasileira. 

Justificativa do impacto
O feriado nacional da Consciência Negra ajuda a reforçar a questão racial na agenda de discussões 
da sociedade brasileira. 

PL 6787/2013     Renato Simões - PT/SP; Janete Rocha Pietá; Vicentinho - PT/SP

Fixa o dia da Consciênica Negra, 20 de Novembro, como feriado nacional, como um meio de levar a sociedade 
brasileira à reflexão sobre a condição da população negra no país. 

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
Uma política integrada de cuidado pode beneficiar a população negra, pois ela sofre com os piores 
índices socioeconômicos. No entanto, no PL não existe menção a medidas específicas de cuidado 
para esse grupo da população brasileira.

Justificativa do impacto
Uma política integrada de cuidado pode beneficiar a população negra, pois ela sofre com os piores 
índices socioeconômicos. No entanto, no PL não existe menção a medidas específicas de cuidado 
para esse grupo da população brasileira.

PL 2029/2015   Cristiane Brasil - PTB/RJ

Institui a Política Nacional de Cuidado, uma série de medidas integradas em diversos campos para o cuidado 
da população, em sentido amplo. O PL justifica-se pelo envelhecimento populacional.

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
Essa medida pode gerar políticas públicas específicas para a população negra, no campo da 
assistência social.

Justificativa do impacto
Essa medida pode gerar políticas públicas específicas para a população negra, no campo da 
assistência social.

PL 5502/2016    Antonio Brito - PSD/BA

Condiciona o repasse de verbas para a assistência social a estados e municípios a que o Plano de Assistência 
Social possua recorte étnicorracial. Isso é necessário pois muitos municípios não formulam um diagnóstico das 
vulnerabilidades que atingem a população negra.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Os jovens negros que são hipossuficientes também serão beneficiados por essa medida, a partir do 
auxílio recebido por suas mães. 

Justificativa do impacto
Esse auxílio irá beneficiar diretamente as mulheres negras, pois estas se encontram 
quantitativamente em maior número em situação de hipossuficiência que as mulheres brancas. 

PL 6475/2013   Marcelo Aguiar - DEM/SP

Criação de um auxílio financeiro à mãe solteira em situação de hipossuficiência, no valor de R$ 300,00.
 
Tipo de tramitação - Ordinária

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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COMUNICAÇÃO
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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
O PL não menciona cor ou raça em momento algum, no entanto, uma vez que negros são 
considerados "suspeitos-padrão", e portanto, mais facilmente vítimas de justiçamentos, a Lei 
beneficia a população negra de forma indireta.
 
Justificativa do impacto
O PL não menciona cor ou raça em momento algum; no entanto, uma vez que negros são 
considerados "suspeitos-padrão", e portanto, mais facilmente vítimas de justiçamentos, a Lei 
beneficia a população negra de forma indireta.

PL 7544/2014       Ricardo Izar - PSD/SP

Institui o crime de incitação virtual ao crime. O objetivo é evitar a veiculação irresponsável de conteúdos, 
verdadeiros ou não, que possam levar a população a fazer "justiçamentos".

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
A medida pode representar um avanço na luta contra a invisibilização de negros e negras na 
pubilicidade brasileira. 

Justificativa do impacto
A medida pode representar um avanço na luta contra a invisibilização de negros e negras na 
pubilicidade brasileira. 

PL 932/2015        Rômulo Gouveia - PSD/PB

Determina a implantação de uma cota para representação de afrodescendentes na publicidade governamental, 
para refletir a realidade étnica do país. 

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
As sanções administrativas são mais uma ferramenta para coibir a publicação de conteúdo racista 
da internet. 

Justificativa do impacto
As sanções administrativas são mais uma ferramenta para coibir a publicação de conteúdo racista e 
sexista da internet. 

PL 4358/2016       Atila A. Nunes - PSL/RJ

Determina a punição administrativa para atos atentatórios à dignidade humana publicados na internet, na 
forma de sanção pecuniária. Tal punição não exclui outras sanções civis e penais. 

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
Proibição de registro de sites com palavras ou expressões que incentivem discriminação de origem, 
cor e de credo. 
   
Justificativa do impacto
Proibição de registro de sites com palavras ou expressões que incentivem discriminação de cor e de 
credo e também de gênero. 

PL 256/2003     Waldeck Ornelas - PFL/BA

Estabelece regras e condições para a realização de registro de nomes de domínio na internet no Brasil. Proíbe 
o registro de palavras ou expressões que incentivem o crime ou a discriminação.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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veiculado. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
O projeto busca, dentre outras coisas, a valorização da cultura negra e a proibição de conteúdo que 
incite a prática de atos violentos, de conteúdo que incite o racismo e reproduza estereótipos, de 
forma geral.
 
Justificativa do impacto
O projeto busca, dentre outras coisas, a valorização da cultura negra e a proibição de conteúdo que 
incite a prática de atos violentos, de conteúdo que incite o racismo e reproduza estereótipos, de 
forma geral.

PL 2612/2007      Pepe Vargas - PT/RS

Introduz o Código de Ética da programação televisiva, para regular o conteúdo transmitido pelas emissoras 
de TV. O objetivo é a garantia de direitos fundamentais para a população (como a liberdade de expressão e 
preservação da dignidade humana) e responsabilização das emissoras por excessos cometidos no conteúdo 

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
Reafirma os princípios da legislação já existente sobre as telecomunicações e radiodifusão e, 
portanto, muda pouco a oligopolização do atual sistema.

Justificativa do impacto
Reafirma os princípios da legislação já existente sobre as telecomunicações e radiodifusão e, 
portanto, muda pouco a oligopolização do atual sistema.

PL 2006/2011      José Mentor - PT/SP

Unifica a legislação brasileira de telecomunicações e de radiodifusão, tendo em vista a atual inadequação dessa 
distinção tecnológica.
  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativa

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente



DISCRIMINAÇÃO 
RELIGIOSA, 

RACIAL E DE 
GÊNERO 
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Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Mulheres negras jovens estão sujeitas a determinadas figuras de autoridades (o responsável 
paterno ou professor, por exemplo), que por sua vez podem se aproveitar disso para cometer 
abusos. O PL abre a possibilidade para as jovens negras serem protegidas pela "Lei Maria da Penha".
 
Justificativa do impacto
A ampliação desse rol de hipóteses permitirá que mulheres que sofram outras formas de violência 
doméstica sejam protegidas pela "Lei Maria da Penha".

 PL 7163/2014       Erika Kokay - PT/DF

Amplia o rol de hipóteses que configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, como: abuso de 
confiança por meio de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade; abuso de poder inerente a cargo e 
abuso de autoridade quando a vítima se encontrava sob proteção do agressor. 

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
O PL determina que a revista em crianças e adolescentes devem garantir o princípio de proteção 
integral da criança e do adolescente. 
 
Justificativa do impacto
O PL determina que a revista pessoal não deve ocorrer com desnudamento total ou parcial. As 
mulheres sofrem diversos contrangimentos com esse tipo de revista nos estabelecimentos penais. 
 
 

PL 7764/2014     Ana Rita - PT/ES

Estabelece diretrizes para a realização da revista pessoal em estabelecimentos penais; em especial, dispõe 
sobre métodos não-invasivos para o procedimento, e que não constranjam nem violem 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 - Prioridade
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
A Lei 4.737 será alterada, para proibir propaganda que estimule discriminação de sexo e raça e que 
deprecie a condição de mulher. Outra alteração é que as penas para crimes que constam na Lei 
serão aumentadas se estes forem cometidos com agravantes discriminatórios de sexo ou raça. 

Justificativa do impacto
A Lei propõe medidas para a equidade entre homens e mulheres no cenário político-eleitoral. No 
entanto, não faz menção a algum tipo de ação para aumentar a participação de mulheres negras.

 

PL 349/2015      Rosangela Gomes - PRB/RJ

Estabelece medidas para coibir a violência e discriminação político-eleitoral contra a mulher, a fim de ampliar 
a participação desse grupo na política institucional.

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
Apesar de em tese servir para proteger cultos de todas as religiões, o projeto é motivado 
basicamente pela intenção de proteger cultos cristãos, daí sua ambivalência.

Justificativa do impacto
Apesar de em tese servir para proteger cultos de todas as religiões, o projeto é motivado 
basicamente pela intenção de proteger cultos cristãos, daí sua ambivalência.

 

PL 1804/2015       Rogério Rosso - PSD/DF

 Aumenta a pena para o crime de ultraje a culto e o tipifica como crime hediondo. A medida tem como objetivo 
a proteção dos cultos religiosos cristãos contra manifestações de grupos LGBT. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Ambivalente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente



43

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Essa iniciativa irá auxiliar no reconhecimento do Candomblé como manifestação cultural negra 
legítima. 

Justificativa do impacto
Essa iniciativa irá auxiliar no reconhecimento do Candomblé como manifestação cultural negra 
legítima. 

 

PL 3551/2015       Vicentinho - PT/SP

Institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. O objetivo é 
homenagear essa religião, que contribui para a preservação da herança africana no 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 - 2015

Justificativa do impacto
A medida colabora para o reconhecimento das religiões afro-brasileiras frente ao Estado e a 
sociedade brasileira. 

Justificativa do impacto
A medida colabora para o reconhecimento das religiões afro-brasileiras frente ao Estado e a 
sociedade brasileira.

PL 294/2015        Valmir Assunção - PT/BA

Inclui o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado individual nos Planos de Custeio 
e Benefícios da Previdência Social. Essa medida é necessária para que esses ministros possam usufruir dos 
direitos da Previdência Social como segurados individuais.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
O sistema de educação gerido pelo MEC deverá contemplar a educação em saúde sexual e 
reprodutiva. Isso contribuirá para que a juventude negra seja melhor informada a respeito dessas 
questões. 

Justificativa do impacto
Oferta de políticas públicas para promoção da saúde sexual e reprodutiva, além da interrupção 
voluntária da gravidez, são medidas que podem beneficiar as mulheres negras. Essas medidas 
fariam com que elas exercessem seus direitos sexuais e reprodutivos de forma mais íntegra.

PL 882/2015       Jean Wyllys - PSOL/RJ

Estabelece políticas públicas no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos. Uma das medidas do PL é 
a legalização da interrupção voluntária da gravidez. 

 

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 - 2016

Justificativa do impacto
A mutilação genital feminina não é uma prática comum no Brasil, logo sua proibição surtiria pouco 
efeito para as mulheres negras jovens.

Justificativa do impacto
A mutilação genital feminina não é uma prática comum no Brasil, logo sua proibição surtiria pouco 
efeito para as mulheres negras.  

 

PL 3344/2015      Iracema Portella - PP/PI

Tipifica a mutilação genital feminina (MGF) como crime de lesão corporal gravíssima. A justificativa para o PL 
é a imigração cada vez maior de refugiados de países africanos para o Brasil, por essa prática de mutilação ser 
comum nesses países, de acordo com o autor do PL. A consequência disso é que os casos de MGF poderiam 
aumentar, pelo procedimento ser realizado em meninas e adolescentes africanas. 

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
A medida poderá facilitar a resolução das ocorrências de racismo investigadas pelas autoridades. 

Justificativa do impacto
A medida poderá facilitar a resolução das ocorrências de racismo investigadas pelas autoridades.

PL 2835/2015         Wilson Filho - PTB/PB

Autoriza a autoridade policial a representar pela cessação de crime de discriminação praticados por meios de 
transmissão em massa. O objetivo é que os incumbidos da investigação criminal possam obter melhor acesso 
às provas do crime de racismo. 

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
No caso de mulheres negras adquirirem terras em virtude dessa medida, os jovens negros que 
dependem economicamente delas serão beneficiados também. 

Justificativa do impacto
A despeito de não ter recorte racial, a medida pode beneficiar mulheres do campo, entre elas muitas 
negras. 
 

PL 2421/2015     Dr. Jorge Silva - PROS/ES

Assegura que a mulher na condição de chefe de família tenha preferência na aquisição de terras públicas, seja 
por regularização fundiária ou de áreas de reforma agrária. 

 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Aumento de pena para crimes cometidos contra jovens negros em razão do racismo. 

Justificativa do impacto
Aumento de pena para crimes cometidos contra mulheres negras em razão do racismo. 

PL 5723/2016     Alfredo Nascimento - PR/AM

Altera o código penal para incluir como circunstância agravante de crime o fato de ele ser cometido em razão 
da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou deficiência física da vítima. 

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 - 2017

Justificativa do impacto
Algumas das diretrizes para a reformulação do CPP: estabelecer a pena de privação de liberdade 
como última opção de resposta penal, e a prevalência de penas alternativas. Tais medidas podem 
incidir positivamente sobre os jovens negros, pois sofrem  com a política de encarceramento em 
massa. 

Justificativa do impacto
Algumas das diretrizes para a reformulação do CPP: estabelecer a pena de privação de liberdade 
como última opção de resposta penal, e a prevalência de penas alternativas. Tais medidas podem 
incidir positivamente sobre os mulheres negras, pois elas são maioria no sistema prisional feminino. 

PL 6593/2016    Miro Teixeira - REDE/RJ

Consolida no Código de Processo Penal a legislação corrente já utilizada, padronizando os variados 
procedimentos previstos fora dele. 
 

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 - 2017

Justificativa do impacto
A iniciativa de criminalizar a discriminação segundo identidade de gênero e orientação sexual pode 
proteger jovens negros LGBTs, ou fazer com que seus agressores sejam efetivamente punidos. 

Justificativa do impacto
A iniciativa de criminalizar a discriminação sobre identidade de gênero e orientação sexual pode 
proteger mulheres negras LGBTs, ou fazer com que seus agressores sejam efetivamente punidos.

PL 6825/2017    Erika Kokay - PT/DF

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (que trata de crimes resultantes do preconceito de raça ou cor), 
para ampliar o âmbito de incidência dos crimes ali previstos para os casos de discriminação ou preconceito de 
identidade de gênero ou orientação sexual. Essa medida é uma resposta a violência contra a população LGBT. 

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
Essas medidas podem auxiliar as jovens negras que sofrerem violência doméstica a receber melhor 
proteção das autoridades estatais. 

Justificativa do impacto
Essas medidas poderão fazer com que as mulheres vítimas de violência doméstica sejam 
melhorprotegidas pelas autoridades estatais.

PL 6915/2017     Erika Kokay - PT/DF

Permite que a autoridade policial aplique imediatamente medidas protetivas, caso seja evidente o risco a 
integridade da mulher vítima de violência; também proíbe que o atendimento às vítimas de violência doméstica 
seja feito por pessoas com antecedentes,  ou que estejam sob investigação, de crimes desse tipo. 

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 tipificação do crime do genocídio inclui o assassinato de pessoas por motivo de raça, visibilizando 
o genocídio perpetrado contra a população negra e enquadrando-o como cirme contra a 
humanidade.

Justificativa do impacto
A tipificação do crime de genocídio inclui entre os meios de perpetrá-lo o impedimento de 
"nascimentos no seio de um grupo". Assim, o genocídio contra a população negra passa a incluir 
medidas que levam à esterilização em massa das mulheres negras.

 PL 2462/1991     Helio Bicudo - PT/SP

O projeto de Lei redefine a lista de crimes contra a humanidade e contra o Estado democrático de direito, 
separando-os dos chamados crimes "comuns". Na listagem de crimes contra a humanidade há a tipificação do 
crime de genocídio racial, que inclui o assassinato de pessoas por motivo de 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 - Ordinária
Última tramitação - 1995

Justificativa do impacto
O projeto pode beneficiar os praticantes de religiões afrobrasileiras, que sofrem discriminação 
sistematicamente, embora não mencione o preconceito racial de forma específica.

Justificativa do impacto
O projeto pode beneficiar os praticantes de religiões afrobrasileiras, que sofrem discriminação 
sistematicamente, embora não mencione o preconceito racial de forma específica.

PL 3147/1992     Antonio de Jesus - PMDB/GO

Estabelece punições para dirigentes de orgãos públicos ou particulares que deixarem de contratar servidores/
empregados por razão de natureza social ou religiosa. 

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 - 1999

Justificativa do impacto
Torna crimes motivados por racismo inafiançaveis e indescritíveis, além das respectivas penas 
serem endurecidas. 

Justificativa do impacto
O projeto faz com que a Lei passe a valer também com discriminação motivada por sexo. 

PL 4366/1993    Benedita da Silva - PT/RJ

Altera a Lei nº 7.716/1989 para incluir outras formas de discriminação como sexo, origem, estado civil, etc. 
Os crimes motivados por preconceito racial passam a ser imprescritíveis e inafiançaveis, além das penas serem 
endurecidas. 

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
O projeto trata de questões burocráticas das relações exteriores do Brasil
 

Justificativa do impacto
O projeto trata de questões burocráticas das relações exteriores do Brasil

PL 795/1999      Alberto Fraga - PMDB/DF

Estabelece que tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso nacional devem 
conter a versão no idioma original, quando diverso da português. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

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

Justificativa do impacto
O projeto impede que os diversos testes genéticos existentes, incluindo os preditores de doenças e 
de ancestralidade, sejam utilizados em prejuízo aos indivíduos.

Justificativa do impacto
O projeto impede que os diversos testes genéticos existentes, incluindo os preditores de doenças e 
de ancestralidade, sejam utilizados em prejuízo aos indivíduos.

PL 4610/1998      Lúcio Alcântara - PSDB/CE

Define os crimes resultantes de discriminação genética (discriminação de pessoas em razão de seu patrimônio 
genético), estabelecendo as respectivas penas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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combater a discriminação racial do aparelho policial contra os negros.

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Trata da inserção de pessoas negras nas universidades públicas e em orgãos públicou ou estatais, 
por meio de ação afirmativa. Também determina mudanças nos cursos de qualificação das polícias, 
para combater a discriminação contra as pessoas negras. 
 
 Justificativa do impacto
Trata da inserção de pessoas negras nas universidades públicas e em orgãos públicou ou estatais, 
por meio de ação afirmativa, com vagas reservadas especialmente para mulheres negras no 
segundo caso. 

PL 1866/1999      Luiz Salomão - PDT/RJ

Implementação de medidas compensatórias para estabelecer a isonomia social do negro, nas áreas de trabalho, 
da educação e da segurança pública. Prevê também a criação de ações afirmativas nos orgãos públicos para 
entrada de homens e mulheres negras, além de medidas de valorização cultural. Também propõe medidas para 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Além do fato de que a assistência religiosa é dada a jovens negros, infelizmente a maioria da 
população carcerária, a medida dá mais segurança ao trabalho feito nas penitenciárias pelos 
membros de religiões afro-brasileiras.
 
Justificativa do impacto
Além do fato de que a assistência religiosa é dada a mulheres negras, infelizmente a maioria da 
população carcerária feminina, a medida dá mais segurança ao trabalho feito nas penitenciárias 
pelos membros de religiões afro-brasileiras.

PL 2085/1999      Neuton Lima - PFL/SP

Regulamenta a prestação de assistência religiosa aos residentes de hospitais e penitenciárias.

Tipo de tramitação - Ordinária

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente



60

levantamentos estatísticos realizados por orgãos públicos.

Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
A juventude negra poderá acessar instituições anteriormente vedadas a elas, além de ter sua 
imagem social positivada, pelas campanhas de conscientização. 

 Justificativa do impacto
As mulheres negras poderão acessar instituições anteriormente vedadas a elas, além de ter sua 
imagem social positivada, pelas campanhas de conscientização. 

PL 6912/2002      Jose Sarney - PMDB/AP

Implementa políticas de ação afirmativa nos orgãos públicos de todas as esferas: acesso ao financiamento 
estudantil, universidades públicas e privadas, partidos políticos. Determina também a veiculação de campanhas 
de conscientização para valorização da cultura afro-brasileira, além da inclusão da informação sobre cor nos 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2002

Justificativa do impacto
Embora a proibição de tratamento de dados relativos a origem étnica ou racial e de fé religiosa 
possa proteger direitos constitucionais básicos, a redação do projeto pode, também, dificultar 
pesquisas acadêmicas sobre esses temas.

Justificativa do impacto
Embora a proibição de tratamento de dados relativos a origem étnica ou racial e de fé religiosa 
possa proteger direitos constitucionais básicos, a redação do projeto pode, também, dificultar 
pesquisas acadêmicas sobre esses temas.

PL 6981/2002       Orlando Fantazzini - PT/SP

Regula o tratamento de dados pessoais no país, a fim de garantir a proteção dos direitos constitucionais dos 
cidadãos. Entre outras ações, proíbe o tratamento de dados relativos à convicção política, fé religiosa, origem 
racial ou étnica, entre outros. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Ambivalente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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receba capacitação e apoio para segurança dos filhos, em caso dela participar de mutirões de construção 
dessas casas.

  
Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Apesar de estar focado na redução das desigualdades de gênero, o projeto estabelece mecanismos 
indiretos que beneficiam a juventude negra.

Justificativa do impacto
As mulheres negras seriam importantes beneficiárias do projeto, pois estão incluídas entre o grupo 
beneficiado. 

PL 3069/2004     Geraldo Resende - PPS/MS

Cria um programa de ação afirmativa para mulheres nos programas de habitação popular implementados ou 
financiados pela União. A preferência deve ser da mulher em contratos firmados  entre a União e os beneficiários 
finais desse tipo de programa, sendo ela chefe da família ou com marido. Determina também que a mulher 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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imprescritíveis. Revogando a Lei nº 7.716, de 1989.

Tipo de tramitação - Urgência
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Define claramente diversas formas de discriminação que jovens negros podem sofrer e suas 
respectivas punições.

Justificativa do impacto
Define claramente diversas formas de discriminação que mulheres negras podem sofrer e suas 
respectivas punições.

PL 6418/2005     Paulo Paim - PT/RS

Define os crimes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, incluindo o crime 
de discriminação no mercado de trabalho, injúria resultante de preconceito, apologia ao racismo, atentado 
contra a identidade étnica, religiosa ou regional e associação criminosa, tornando-os crimes inafiançáveis e 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação -2009

Justificativa do impacto
Durante a semana de celebração do "Dia Nacional de Defesa da Vida", o Poder Público irá 
desenvolver atividades para estimular a participação na sociedade nas áreas de combate ao racismo 
e à exclusão social. 
 
Justificativa do impacto
Durante a semana de celebração do "Dia Nacional de Defesa da Vida", o Poder Público irá 
desenvolver atividades para estimular a participação na sociedade nas áreas de combate ao racismo 
e à exclusão social. 

 PL 7369/2006      Roberto Saturnino - PT/RJ

Institui o dia 23 de julho como o "Dia Nacional de Defesa da Vida", com o objetivo de moobilizar o Poder 
Público e conscientizar a sociedade brasileira da importância da defesa da vida e do combate a violência. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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por abuso sexual. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Afeta negativamente os direitos reprodutivos das mulheres negras na faixa etária de juventude, 
pois endurece a legislação em relação ao aborto.

 Justificativa do impacto
Afeta diretamente os direitos reprodutivos das mulheres negras, pois recrudesce a legislação acerca 
do aborto, ao ponto de impedí-lo mesmo em casos de gravidez por estupro (em que a legislação 
atual o permite).

PL 478/2007     Luiz Bassuma - PT/BA; Miguel Martini - PHS/MG

Institui o "estatuto do nascituro", que elenca o ser humano concebido e ainda não nascido como dotado de 
proteção jurídica integral, inclusive na lei civil e penal. Um dos pontos do projeto é criar a modalidade culposa 
do aborto e colocá-lo como crime hediondo, além de impedí-lo mesmo nos casos em que a gravidez ocorreu 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

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

Justificativa do impacto
A medida irá beneficiar os templos de religiões afro-brasileiras, contudo, sem  impacto direto sobre 
a juventude negra.

Justificativa do impacto
A medida irá beneficiar os templos de religiões afro-brasileiras, contudo, sem  impacto direto sobre 
as mulheres negras. 

PL 3991/2008     Jefferson Campos - PTB/SP

Isenta templos religiosos de qualquer tipo do pagamento de tributos relacionados à seguridade social.
 

Tipo de tramitação - Ordinária

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 - 2013

Justificativa do impacto
O Programa irá auxiliar defensores dos direitos humanos que atuam em prol do fim do Genocídio da 
juventude negra. 

Justificativa do impacto
O programa irá auxiliar mulheres negras que atuam em prol da garantia dos direitos humanos desse 
grupo, que tiverem seus direitos ameaçados. 
 

PL 4575/2009     Poder Executivo

Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos  (PPDDH), para proteger defensores 
dos direitos humanos que estejam com seus direitos violados ou ameaçados em razão de sua atividade. 

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 cujas mães forem vitimadas por violencia sexual ou doméstica, em decorrencia de 
erro do Estado, poderão ganhar importancia em dinheiro por danos morais e pensão indenizatória

Justificativa do impacto
A lei serve como uma forma de combater a violencia de gênero, das quais as mulheres negras 
também são vítimas. 

PL 7441/2010     Jô Moraes - PCdoB/MG

Estabelece que o poder público deve indenizar por danos morais e pagar pensão indenizatória para os 
dependentes das vítimas fatais em crimes de violencia sexual e doméstica, em caso de comprovada erro 
material do Estado. O objetivo é combater a violencia de gênero.

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 Programa tem como objetivo o combate á discriminações como o racismo, que atinge a 
juventude negra. 

Justificativa do impacto
O Programa tem como objetivo o combate a discriminações como o racismo e machismo, que 
atingem as mulheres negras. 

PL 734/2011     Marcelo Aguiar - PSC/SP; Acelino Popó - PRB/BA; Lauriete - PSC/ES

Cria o Programa "Viver de bem" - Sem estigma e preconceito no Brasil, para dar visibilidade aos direitos 
humanos de segmentos sociais marginalizados pela discriminação. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Essa alteração mira proibir o aborto em qualquer circunstancias, inclusive naquelas permitidas na 
legislação brasileira. Isso prejudicará as mulheres negras na faixa etária da juventude.

Justificativa do impacto
Essa alteração mira proibir o aborto em qualquer circunstancias, inclusive naquelas permitidas na 
legislação brasileira.

PL 699/2011      Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP

Altera o Código Civil, conferindo "personalidade civil" ao embrião e ao nascituro.
 

Tipo de tramitação - Ordinária

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 - 2016

Justificativa do impacto
A medida tem como objetivo impedir protestos de ativistas LGBTs contra instituições religiosas com 
discurso homofóbico, como as igrejas cristãs. 

Justificativa do impacto
A medida tem como objetivo impedir protestos de ativistas LGBTs contra instituições religiosas com 
discurso homofóbico, como as igrejas cristãs. 

 PL 1411/2011     Washington Reis - PMDB/RJ

Garante o direito às instituições religiosas de não realizarem casamento religioso fora de suas crenças. Além 
disso, afirma que não configura discriminação a recusa de manter nas dependências de culto qualquer um que 
violem suas crenças.

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 juventude negra sofre constantemente com abusos por parte de agentes do estado de segurança 
pública, inclusive a tortura. 

Justificativa do impacto
Aqueles que perpretarem tortura contra mulheres negras, em razão de discriminação racial, serão 
mais severamente punidos. 

PL 1846/2011        Carmen Zanotto - PPS/SC

Estabelece que constitui crime de tortura constranger alguém em razão de discriminação  racial, religiosa ou 
sexual.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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motivo de intolerância ou de ódio. 

Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O ódio racial como motivador de um homicídio passará a ser um agravante na pena do que o 
cometer, contra uma pessoa negra. 

Justificativa do impacto
O ódio racial como motivador de um homicídio passará a ser um agravante na pena do que o 
cometer, contra uma pessoa negra.

PL 4893/2012       Comissão Constituição e Justiça e de Cidadania

Aumenta as penas e inclui formas qualificadas para as diferentes modalidades de homícidio (simples, culposo, 
doloso etc.), lesão corporal, maus tratos etc. por preconceito de raça, cor, etnia, deficiência física ou transtorno 
mental, condição de vulnerabilidade socioeconômica, religião, procedência regional ou nacional ou por outro 

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
A lei pode beneficiar as mulheres negras (por citar a questão de gênero) e os praticantes de religiões 
afro-brasileiras. No entanto, o PL não faz referência alguma à raça/cor como condicionante para um 
crime de ódio ou intolerância. 

Justificativa do impacto
A lei pode beneficiar as mulheres negras (por citar a questão de gênero) e os praticantes de religiões 
afro-brasileiras. No entanto, o PL não faz referência alguma à raça/cor como condicionante para um 
crime de ódio ou intolerância.

PL 7582/2014    Maria do Rosário - PT/RS

Define os crimes de ódio e intolerância por conta de classe e origem social, condição de migrante, refugiado 
ou deslocado interno, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de rua e 
deficiência. 

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
A criação do Fundo viabilizará ações de combate à violência que atinge mulheres negras na faixa 
etária da juventude.  

Justificativa do impacto
A criação do Fundo viabilizará ações de combate à violência que atinge mulheres negras. 

PL  7371/2014    Comissão Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher - CPMI

Cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, que deve seguir os objetivos traçados 
pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Possibilitará uma punição mais severa às ofensas racistas contra pessoas negras em eventos 
esportivos.

Justificativa do impacto
Possibilitará uma punição mais severa às ofensas racistas contra pessoas negras em eventos 
esportivos.

 PL 7383/2014      Alceu Moreira - PMDB/RS

Tipifica como crime de injúria racial  em estádios, ginásios ou qualquer outro recinto esportivo.
 
Tipo de tramitação - Ordinária

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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POVOS E 
COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 



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
Também são beneficiários dessa Política as comunidades remanescentes de quilombos e povos 
indígenas, entre outros grupos, que habitam no entorno das Unidades de Conservação. Populações 
negras podem ser beneficiadas pela Política. 

Justificativa do impacto
Também são beneficiários dessa Política as comunidades remanescentes de quilombos e povos 
indígenas, entre outros grupos, que habitam no entorno das Unidades de Conservação. Populações 
negras podem ser beneficiadas pela Política.  

PL 3415/2015      Evair de Melo - PV/ES

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável do Agricultor Familiar no Entorno de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral (PNDEUC). O objetivo é melhorar as condições de vida das populações que 
vivem no entorno dessas Unidades.  

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
O fim dessa prioridade na compra de gêneros alimentícios será prejudicial às comunidades 
quilombolas, pois retirará delas uma fonte de renda, além de atingir assentamentos compostos por 
população dominantemente pobre e negra. 

Justificativa do impacto
O fim dessa prioridade na compra de gêneros alimentícios será prejudicial às comunidades 
quilombolas, pois retirará delas uma fonte de renda, além de atingir assentamentos compostos por 
população dominantemente pobre e negra. 

PL 3645/2015     Odelmo Leão - PP/MG

Retira a prioridade de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar de assentamentos da reforma 
agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, para a alimentação na educação 
básica pública. A justificativa é que  essa prioridade configura uma quebra de isonomia. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

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

Justificativa do impacto
As zonas mistas permitirão que os proprietários de terras rurais convivam com os grupos que 
contestam essa propriedade, como indígenas e remanescentes de quilombos. Existe um alto risco 
de ataque dessas elites agrárias rurais a esses grupos que lutam pelo direito à terra. 

Justificativa do impacto
As zonas mistas permitirão que os proprietários de terras rurais convivam com os grupos que 
contestam essa propriedade, como indígenas e remanescentes de quilombos. Existe um alto risco 
de ataque dessas elites agrárias rurais a esses grupos que lutam pelo direito à terra. 

PL 1606/2015      Nilson Leitão - PSDB/MT 

Cria as "zonas mistas de ocupação rural", locais delimitados pacificamente entre as partes interessadas no 
processo de desapropriação (comunidades indígenas ou remanescentes de quilombos e proprietários), onde 
todos os ocupantes podem permanecer por tempo indeterminado, ou até o deslinde judicial das áreas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

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

Justificativa do impacto
O PDBR tem como um de seus princípios a inclusão dos segumentos socialmente excluídos, a fim 
de reduzir as desigualdades. Além disso, possui como um dos critério para as ações da Política a 
concentração de populações tradicionais, quilombolas e indígenas nos territórios ruais. Isso pode 
fazer com que a população negra na área rural do país seja beneficiada pela Política. 

Justificativa do impacto
O PDBR tem como um de seus princípios a inclusão dos segumentos socialmente excluídos, a fim 
de reduzir as desigualdades. Além disso, possui como um dos critério para as ações da Política a 
concentração de populações tradicionais, quilombolas e indígenas nos territórios ruais. Isso pode 
fazer com que a população negra na área rural do país seja beneficiada pela Política. 

PL 6904/2017      Antonio Carlos Valadares - PSB/SE

Institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR), com o objetivo de orientar o Poder Público para 
o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais do Brasil. 

 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo



83

Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Os jovens negros remanescentes de comunidades quilombolas poderão se aposentar mais cedo. 

Justificativa do impacto
As mulheres negras remanescentes de comunidades quilombolas poderão se aposentar mais cedo. 

PEC 92/2011     Senador Vicentinho Alves - PT/SP

Reduz em cinco anos a idade mínima exigida para a aposentadoria para remanescentes de comunidades de 
quilombos, para ambos os sexos, por conta das atividades dos quilombolas serem eminentemente físicas (assim 
como as atividades dos trabalhadores rurais). 

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 - 2015

Justificativa do impacto
O acesso a recursos genéticos normalmente ocorre em áreas de povos indígenas, tradicionais e 
locais. Sua regulamentação pode proteger esses povos. 

Justificativa do impacto
O acesso a recursos genéticos normalmente ocorre em áreas de povos indígenas, tradicionais e 
locais. Sua regulamentação pode proteger esses povos. 

PL 4579/1998      Jaques Wagner - PT/BA 

Regulamenta o acesso a recursos genéticos no interior do território nacional, de forma a proteger o 
conhecimento tradicional de povos indígenas, tradicionais e locais. 

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 - 2014

Justificativa do impacto
A juventude negra quilombola é afetada como a sua comunidade como um todo por uma situação 
de deslocamento territorial. Também interessa a essa juventude o acompanhamento de tal 
processo. 

Justificativa do impacto
A mulheres negras quilombolas são afetadas como a sua comunidade como um todo por uma 
situação de deslocamento territorial. Também interessa a esse grupo o acompanhamento de tal 
processo.

PL 6763/2002      Luiz Alberto - PT/BA

Inclui nos comitês de bacia hidrográfica os remanescentes de quilombos, representantes da Fundação Palmares 
e das demais comunidades afetadas.  

 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 -  Indiferente

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

Justificativa do impacto
O crédito rural pode trazer benefícios para a comunidade quilombola, com consequências positivas 
para os jovens negros moradores das mesmas.  
 
Justificativa do impacto
O crédito rural pode trazer benefícios para a comunidade quilombola, com consequências positivas 
para as mulheres negras moradoras das mesmas.  
  

PL 7575/2006      Tasso Jereissati - PSDB/CE

Inclui os quilombolas, assistidos por instituições competentes, como um dos grupos beneficiários do crédito 
rural. 

 

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
A isenção do Imposto Territorial Rural trará benefício econômico para a comunidade remanescente 
de quilombo como um todo, inclusive para os jovens negros residentes de lá. 

Justificativa do impacto
A isenção do Imposto Territorial Rural trará benefício econômico para a comunidade remanescente 
de quilombo como um todo, inclusive para as mulheres negras residentes de lá. 

PL 2853/2008      Domingos Dutra - PT/MA

Isenta o imóvel de propriedade remanescente de quilombos do Imposto Territorial Rural, para terras 
reconhecidas dessa forma pelo INCRA, pois o regime de exploração dos recursos das comunidades quilombolas 
são diferentes daqueles empregados por grandes produtores. 

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 - 2015

Justificativa do impacto
Beneficiamento de todos os moradores de comunidades remanescente de quilombos ao receber a 
titulação de terras, inclusive dos jovens negros que lá residem.
  
Justificativa do impacto
Beneficiamento de todos os moradores de comunidades remanescente de quilombos ao receber a 
titulação de terras, inclusive das mulheres negras que lá residem.

PL 1836/2011      Valdir Colatto - PMDB/SC

Regulamentação do artigo que reconhece aos remanescentes de comunidades quilombolas o título de 
propriedade das terras que ocupam. Tal regulamentação tem em vista a sanar equívocos jurídicos nos processos 
de titulação dessas propriedades.

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 - 2015

Justificativa do impacto
Beneficiamento de todos os moradores de comunidades remanescente de quilombos com a 
regularização de sua propriedade, inclusive dos jovens negros residentes.  

Justificativa do impacto
Beneficiamento de todos os moradores de comunidades remanescente de quilombos com a 
regularização de sua propriedade, inclusive das mulheres negras residentes. 

PL 3452/2012      Vicentinho - PT/SP

Regulamentação do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que reconhece aos 
remanescentes de comunidades quilombolas o título de propriedade das terras que ocupam, a fim de acelerar 
os processos de regularização fundiária. 

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
O crédito rural trará  benefícios para a comunidade quilombola e demais grupos tradicionais e 
vulneráveis, incluindo os jovens negros moradores das mesmas.   
 
Justificativa do impacto
O crédito rural trará  benefícios para a comunidade quilombola e demais grupos tradicionais e 
vulneráveis, incluindo as mulheres negras moradores das mesmas.   

PL 4620/2012      Amauri Teixeira - PT/BA; Benedita da Silva - PT/RJ; Janete Rocha Pietá - PT/SP e outros

Inclui como beneficiários do crédito rural comunidades quilombolas, ribeirinhas e quebradoras de coco 
babaçu, atingidos por barragens e assentados de reforma agrária. O objetivo é impulsionar o crescimento 
socioeconômico dessas comunidades. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Tipo de tramitação - Prioridade
Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
A implantação da Política Nacional pode levar a um desenvolvimento econômico e social de 
populações tradicionais em sua área de atuação, nas quais há inserção da população negra. 

Justificativa do impacto
A implantação da Política Nacional pode levar a um desenvolvimento econômico e social de 
populações tradicionais em sua área de atuação, nas quais há inserção da população negra.

 PL 6460/2013     Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Cria a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira para a 
proteção contra ameaças externas e ao crime organizado, em conjunto com o desenvolvimento econômico e 
social dessas regiões. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo



SAÚDE
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AmbivalenteNegativa
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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 - 2017

Justificativa do impacto
Políticas de assistência humanizada durante o ciclo gravídico-puerperal beneficiam diretamente as 
mulheres negras, pois estas sofrem mais com mortes maternas que mulheres brancas, por exemplo. 
Tais medidas também beneficiariam as mulheres negras  jovens que passam pelo ciclo gravídico-
puerperal. 
  
Justificativa do impacto
Políticas de assistência humanizada durante o ciclo gravídico-puerperal beneficiam diretamente as 
mulheres negras, pois sofrem mais com mortes maternas que mulheres brancas e estão sujeitas em 
média a serviços de saúde mais precários, inclusive para o neonato. 

PL 7633/2014       Jean Wyllys - PSOL/RJ

Dispõe sobre as diretrizes para assistência humanizada à mulher e ao neonato durante o ciclo gravídico-
puerperal (gestação, pré-parto, parto, puerpério); caracteriza a violência obstétrica e dispõe sobre as medidas 
para erradicá-la. 

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 Código determina que o atendimento ocorra de forma integral e sem discriminação em função de 
raça, cor e etnia ou gênero.
  
Justificativa do impacto
O Código determina que o atendimento ocorra de forma integral e sem discriminação em função de 
raça, cor e etnia ou gênero.

 PL 362/2015       Jorge Solla - PT/BA

Cria o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços de Saúde, que estabelece uma série 
de medidas para a garantia de acesso a serviços de saúde humanizados e de qualidade. 

 

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
A medida pode beneficiar as mulheres negras jovens, pois amplia o atuação do  SUS no campo da 
saúde da mulher, além de abrir caminho para políticas públicas específicas para mulheres negras. 
  
Justificativa do impacto
A medida pode beneficiar as mulheres negras jovens, pois amplia o atuação do  SUS no campo da 
saúde da mulher, além de abrir caminho para políticas públicas específicas para mulheres negras. 

PL 3901/2015        Celso Jacob - PMDB/RJ

Amplia a atuação do SUS na saúde integral para incluir outros aspectos relevantes da saúde da população 
feminina, além de se referir a esses cuidados para segmentos específicos dessa população (mulheres negras, 
indígenas, lésbicas, em situação de prisão, etc).

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
A normalização dos direitos dos pacientes pretende evitar que eles sejam tratados como seres 
passivos, por sua condição de vulnerabilidade. Por conta disso, o PL pode também beneficiar a 
população negra, que sofre sistematicamente com esse tipo de conduta nos serviços de saúde, por 
conta do racismo.

Justificativa do impacto
A normalização dos direitos dos pacientes pretende evitar que eles sejam tratados como seres 
passivos, por sua condição de vulnerabilidade. Por conta disso, o PL pode também beneficiar a 
população negra, que sofre sistematicamente com esse tipo de conduta nos serviços de saúde, por 
conta do racismo.

PL 5559/2016      Pepe Vargas - PT/RS; Chico D'angelo - PT/RJ; Henrique Fontana - PT/RS

Estabelece os direitos dos pacientes de serviços de saúde ou de profissionais da área, tanto da rede pública 
como privada, a fim de sanar condição de fragilidade jurídica do paciente no 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 - 2016

Justificativa do impacto
O recolhimento desses dados irá auxiliar na formulação de políticas públicas específicas de saúde 
para o cuidado da população negra.
 
  
Justificativa do impacto
O recolhimento desses dados irá auxiliar na formulação de políticas públicas específicas de saúde 
para o cuidado da população negra.

PL 7103/2014        Benedita da Silva - PT/RJ

Determina a inclusão dos quesitos de cor ou raça nos prontuários, registros e cadastramentos do Sistema de 
Informação em Saúde do SUS. O objetivo é colher esses dados para a formulação de políticas públicas de saúde 
para a população negra.

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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tem o objetivo de impedir que os direitos trabalhistas sejam diferenciados por orientação sexual ou identidade 
de gênero.  

Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
Benefício aos jovens negros heterossexuais e LGBTs, que poderão usufruir dos direitos de licença-
paternidade e maternidade.
 
Justificativa do impacto
Benefício às mulheres negras heterossexuais e LGBTs, que poderão usufruir dos direitos de licença 
maternidade, pois estará disponível para ambas as mães.

PEC 110/2011        Senadora Marta Suplicy  - PT/SP - E outros

Expande a licença-natalidade para qualquer um dos pais, com duração de 180 dias; assegura a ambos os pais 
licença paternidade de quinze dias, em caso de nascimento, concessão de guarda ou adoção; proíbe diferença 
de salário por motivo de sexo, orientação sexual. identidade de gênero, idade, cor ou estado civil. Essas medidas 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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Última tramitação - 2015

Justificativa do impacto
Um dos crimes impeditivos para posse em cargos públicos é o de racismo. 
 
  

Justificativa do impacto
Um dos crimes impeditivos para posse em cargos públicos é o de racismo. 

PEC 20/2012        Senadora Vanessa Grazziotin - PT/SP - E outros

Restringe a posse em cargos, empregos e funções públicas de pessoas condenadas por uma série de crimes; 
além disso, restringe o provimento dos cargos em comissão. O objetivo das medidas é impedir a entrada de 
agentes públicos que já cometeram práticas ilícitas, protegendo assim a administração pública.  

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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ambulatorial de civilmente incapazes ou de inimputáveis/semi-inimputáveis; educação de menores sob custódia e 
ressocialização de detentos/internos após o cumprimento de pena/período de internação. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2016

Justificativa do impacto
A privatização de estabelecimentos penais e de internação para menores será extremamente maléfico 
para a população negra. Isso pois a quantidade de pessoas presas tende a aumentar, com os negros já 
sendo maioria na população carcerária do país. Tal medida levará ao aumento da entrada de pessoas 
negras no sistema prisional e correcional. 
 
 Justificativa do impacto
A privatização de estabelecimentos penais e de internação para menores será extremamente maléfico 
para a população negra. Isso pois a quantidade de pessoas presas tende a aumentar, com os negros já 
sendo maioria na população carcerária do país. Tal medida levará ao aumento da entrada de pessoas 
negras no sistema prisional e correcional. 

PL 8168/2014         Gorete Pereira - PR/CE

Trata da privatização de diversos serviços (inclusive de segurança) no interior dos estabelecimentos penais e de 
internação para menores; permite que responsabilidades concernentes ao Estado sejam transferidas para instituições 
particulares, tais como: cumprimento de pena por pessoas portadoras de certas doenças; internação/tratamento 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

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

Justificativa do impacto
Benefício no combate às desigualdades de raça e gênero que existem na administração pública 
direta e indireta. 
 
  
Justificativa do impacto
Benefício no combate às desigualdades de raça e gênero que existem na administração pública 
direta e indireta. 

PL 238/2015        Luiz Couto - PT/PB

Estabelece diretrizes para obtenção de equidade de gênero e raça no serviço público, no tocante a igualdade 
de condições de trabalho, de oportunidade e de remuneração. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Positivo
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disso, tal dispositivo dificultaria o acesso ou a mantuenção dos empregos das mulheres. 

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O fim do período de descanso será prejudicial para as mulheres negras, incluindo as jovens. 
 
  
Justificativa do impacto
O fim do período de descanso será prejudicial às mulheres negras, pois aumentará sua carga de 
trabalho, além de começarem o período extraordinário de trabalho extraordinário sem descanso 
algum. Particularmente negativo, considerando que mulheres negras tem maior probabilidade de 
trabalharem em funções precarizadas do que mulheres brancas.

PL 358/2015        Silvio Costa - PSC/PE

Revoga dispositivo que torna obrigatório para a mulher um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, 
em caso de prorrogação do horário normal, antes do início do período extraordinário do trabalho. Uma das 
justificativas é que essa obrigatoriedade configura uma quebra de isonomia entre homens e mulheres; além 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Negativo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Negativo
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Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
O PL também dispõe que as cooperativas de ajuda mútua e de viés solidário devem ter prioridade 
no recebimento de recursos públicos, ou tratamento tributário e fiscal diferenciado. Esse 
tipo de iniciativa pode auxiliar a população negra, pois elas se destinam a segmentos sociais 
economicamente frágeis.  

Justificativa do impacto
O PL também dispõe que as cooperativas de ajuda mútua e de viés solidário devem ter prioridade 
no recebimento de recursos públicos, ou tratamento tributário e fiscal diferenciado. Esse 
tipo de iniciativa pode auxiliar a população negra, pois elas se destinam a segmentos sociais 
economicamente frágeis.  

PL 519/2015        Osmar Dias - PDT/PR

Estabelece normas para a criação e funcionamento das sociedades cooperativas.

Tipo de tramitação - Prioridade

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 - 2016

Justificativa do impacto
O PL poderá coibir uma prática comum contra militares de baixa patente, muitos deles negros. 
 
  
Justificativa do impacto
O PL também protegerá as mulheres negras que estiverem nessas posições, ainda que sua presença 
nas forças de segurança do Estado ainda seja exígua.

PL 3051/2015        Cabo Daciolo - S.PART./RJ

Tipifica como crime a redução de militares à condição análoga à de escravo. O objetivo é coibir essa prática em 
instituições militares, cuja ocorrência não é incomum.

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 obtenção facilitada de financiamento para pessoas negras trará beneficícios econômicos para 
essa parcela da população. 
 
  
Justificativa do impacto
A obtenção facilitada de financiamento para pessoas negras trará beneficícios econômicos para 
essa parcela da população. 

PL 4057/2015         Vicente Candido - PT/SP

Institui o Programa Nacional do Afro-empreendedorismo, a fim de obter financiamento para abertura de 
empresas de titularidade de afrodescendentes.  

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
Um dos princípios dessa política será a diversidade cultural, auxiliando assim na valorização e 
reconhecimento das expressões culturais negras no país. 
 
  
Justificativa do impacto
Um dos princípios dessa política será a diversidade cultural, auxiliando assim na valorização e 
reconhecimento das expressões culturais negras no país. 

PL 3396/2015         Angelim - PT/AC

Institui a Política Nacional de Incentivo à Economia Criativa. Esse tipo de economia geram bens e serviços que 
possuem dimensão simbólica determinante em seu valor. 

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
A proibição está condicionada apenas à utilização de trabalho degradante ou escravo no exterior 
pelas empresas. Por conta disso a medida tem pouco impacto sobre a juventude negra no Brasil. 
 
  
Justificativa do impacto
A proibição está condicionada apenas à utilização de trabalho degradante ou escravo no exterior 
pelas empresas. Por conta disso a medida tem pouco impacto sobre a juventude negra no Brasil. 

PL 2799/2015         Davidson Magalhães - PCdoB/BA

Proíbe que empresas brasileiras ou sediadas em território nacional, com objetivo de importar cacau e seus 
derivados, estabeleçam contratos com empresas que explores trabalho degradante ou escravo em outros 
países. 

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
Esse Programa irá beneficiar diretamente os jovens negros egressos de programas socioeducativos.
 
  
Justificativa do impacto
Esse Programa ajudará as mulheres negras jovens egressas de programas socioeducativos.

PL 2207/2015        Daniel Vilela - PMDB/GO

Cria o Programa de Incentivo de Inserção dos Egressos Jovens (PIIEJ), para atuarem no mercado de trabalho 
como aprendizes em jornadas de trabalho de até 8h diárias. O objetivo é a formação de mão de obra qualificada 
para o mercado e a ressocialização dos jovens egressos de programas socioeducativos. 

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
Proíbe o uso de um dos principais artifícios para a discriminação de jovens negros em seleções de 
emprego, acarretando a não-contratação. 
  
Justificativa do impacto
Proíbe o uso de um dos principais artifícios para a discriminação de mulheres negras em seleções de 
emprego, acarretando a não-contratação.

PL 3980/2000         Geraldo Candido - PT/RJ 

Proíbe o uso da expressão "boa aparência" e similares em anúncios de seleção para emprego. Determina que 
nos anúncios constem a quantidade de vagas e as qualificações exigidas. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Se os concursos públicos cometerem discriminação ilegítima baseada em raça, eles estarão sujeitos 
à fiscalização judicial. 
 
  
Justificativa do impacto
Se os concursos públicos cometerem discriminação ilegítima baseada em raça e/ou sexo, eles 
estarão sujeitos à fiscalização judicial. 

 PL 252/2003        Jorge Bornhausen - PFL/SC

Regulamenta normas gerais para a realização de concursos públicos, no âmbito da administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Torna passível de exame e  decisão judicial 
os atos do concurso público que configurem discriminação ilegítima com base em raça, sexo, entre outros. 

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 - 2012

Justificativa do impacto
O aumento de recursos financeiros para qualificação profissional de negros em situação de 
desemprego irá beneficar a juventude negra. 
 
  
Justificativa do impacto
O aumento de recursos financeiros para qualificação profissional de negros em situação de 
desemprego irá beneficar as mulheres negras.  

PL 832/2003         Sandes Júnior - PPB/GO

Prevê alocação mínima de 20% dos recursos financeiros para formação profissional de negros no âmbito do 
Programa do Seguro-Desemprego para ações de qualificação profissional. O objetivo é diminuir a distorção 
entre o número de treinados afrodescendentes e a quantidade de recursos financeiros alocados. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Irá beneficiar as pessoas negras que forem vítimas de trabalho análogo à escravidão, com a 
regulamentação das punições e de medidas compensatórias. 
 
  
Justificativa do impacto
Irá beneficiar as pessoas negras que forem vítimas de trabalho análogo à escravidão, com a 
regulamentação das punições e de medidas compensatórias. 

PL 5016/2005         Tasso Jereissati - PSDB/CE

Estabelece as características do trabalho escravo; determina as punições civis e criminais para empregadores 
rurais que utilizarem de trabalho escravo. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Em relação a atividade dos profissionais da capoeira, proveniente da cultura negra, o projeto 
estabelece parâmetros para seu exercício.
 
  
Justificativa do impacto
Em relação a atividade dos profissionais da capoeira, proveniente da cultura negra, o projeto 
estabelece parâmetros para seu exercício.

PL 50/2007         Neilton Mulim - PR/RJ

Regulamenta as atividades dos profissionais de artes marciais, capoeira, dança, surf , Bodyboard e skate. 

Tipo de tramitação - Ordinária

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 - 2015

Justificativa do impacto
Haverá impacto indireto sobre a juventude negra, com o combate à discriminação contra as 
mulheres que fazem parte desse grupo. 
 
  
Justificativa do impacto
Essas medidas irão combater o sexismo  que se manifesta contra as mulheres negras.

PL 4857/2009        Valtenir Pereira - PSB/MT

Cria mecanismos para prevenir e coibir a discriminação contra a mulher. Tanto os orgãos públicos como 
instituições e agentes privados terão a obrigação de criar oportunidades igualitárias para homens e mulheres, 
além de garantir isonomia de tratamento entre os gêneros. 

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 - 2015

Justificativa do impacto
Mensuração do grau de inserção da juventude negra no mercado de trabalho como um todo, para 
produção de meios para corrigir as prováveis desigualdades.
 
  
Justificativa do impacto
Mensuração do grau de inserção das mulheres negras mercado de trabalho como um todo, para 
produção de meios para corrigir as prováveis desigualdades.

PL 7720/2010         Vicentinho - PT/SP

Determina a inclusão dos quesitos de cor/raça nos instrumentos de coleta de dados administrativos no setor 
privado e no setor público. O objetivo é produzir informações que auxiliem na superação das desigualdades 
raciais. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Os jovens negros que sofrerem coação moral no trabalho poderão ser beneficiados com a lei.
 
  
Justificativa do impacto
As mulheres negras que sofrerem coação moral no trabalho poderão ser beneficiados com a lei.

PL 6757/2010         Inácio Arruda - PCdoB/CE

Determina que, caso o empregador ou prepostos exerçam coação moral contra o trabalhador, este possa 
pleitear a rescisão de seu contrato e o pagamento das devidas indenizações.

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
Racismo é um dos crimes que leva á restrição contida na lei. 
  

Justificativa do impacto
Racismo e violência sexual são alguns dos crimes que leva á restrição contida na lei. 

PL 7396/2010         Luiz Carlos Hauly - PSDB/PR

Fixa retrições para o exercício de cargos e direção em pessoas jurídicas de direito privado, assim como cargos 
de confiança nos Três Poderes e em emissoras de rádio e TV, para aqueles que cometerem determinados 
crimes (restrição também para conjuges e alguns parentes). 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Indiferente

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente



121

Tipo de tramitação - Ordinária
Última tramitação - 2017

Justificativa do impacto
Os jovens negros que sofrem com o racismo no ambiente de trabalho no serviço público, serão 
beneficiados.
 
  
Justificativa do impacto
Combate ao racismo e machismo que torna as mulheres negras servidoras públicas sofrem dentro 
do trabalho.

PL 756/2011      Paulo Pimenta - PT/RS

Estabelece normas de equidade de gênero e raça no serviço público, como forma de garantir isonomia de 
condições de trabalho, oportunidades e de remuneração. 

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 reserva de vagas desconsidera a disparidade que existe entre candidatos negros e brancos, para 
além de uma diferença socioeconômica.
 
  
Justificativa do impacto
A reserva de vagas desconsidera a disparidade que existe entre candidatos negros e brancos, para 
além de uma diferença socioeconômica.

 PL 2525/2011        Manato - PDT/ES

Determina a reserva de vagas em concursos públicos em 20% para pessoas de baixa renda. Essa política está 
baseada em critério socioeconômico, independente da cor dos candidatos. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

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

Justificativa do impacto
Um dos princípios norteadores das iniciativas de economia solidária é a busca da equidade de 
gênero, raça, etnia, orientação sexual. 
 
  
Justificativa do impacto
Um dos princípios norteadores das iniciativas de economia solidária é a busca da equidade de 
gênero, raça, etnia, orientação sexual. 

PL 4685/2012         Paulo Teixeira - PT/SP; Eudes Xavier - PT/CE; Padre João - PT/MG e outros

Estabelece a Política Nacional de Economia Solidária e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária com o 
intuito de fomentar o modelo econômico no país. 

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
Essa proibição pode atingir diretamente as empresas que cometem práticas discriminatórias contra 
mulheres negras que estão na faixa etária de juventude, por conta do sexismo. 
 
  
Justificativa do impacto
Essa proibição pode atingir diretamente as empresas que cometem práticas discriminatórias contra 
mulheres negras, por conta do sexismo. 

PL 7156/2014       Rogério Carvalho - PT/SE; Janete Rocha Pietá - PT/SP; Jô Moraes - PCdoB/MG

Determina que pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas que cometam práticas discriminatórias 
entre homens e mulheres fiquem proibidas de receberem incentivos fiscais, de celebrarem contrato 
administrativo ou participarem de licitação junto ao poder público ou entidade controlada por ele. 

Relação com os princípios da 
Constituição de 1988 - Positivo

Relação com o Fomento da igualdade 
sociorracial - Indiferente
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