
PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO DO BANCO DE DADOS DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS REFERENTE A PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, 

FUNDAMENTADOS NOS DIREITOS HUMANOS, PROPOSTOS NOS ANOS DE 

2019 E 2020 

 

Para criação do banco de dados da Câmara dos Deputados referente a 

projetos de decretos legislativos fundamentados nos Direitos Humanos nos anos de 

2019 e 2020, foi utilizado como ponto de partida o modelo elaborado no projeto 

anterior do Observatório da Proteção dos Direitos Humanos, que foi desenvolvido 

pela pesquisadora Eduarda Ribeiro Monteiro, sob coordenação de Carla Osmo e 

Fernanda Emy Matsuda no ano de 2020.  

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

Câmara dos Deputados 

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

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

e “tratado” nos Projetos de Decreto Legislativo propostos durante os anos de 2019 e  

2020.  

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

seguintes resultados: 

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

do legislativo/executivo; 

b) Propostas que se repetiram nas três buscas realizadas, as propostas 

repetidas, de modo que não houvesse resultados duplicados; 

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

utilizado de forma não relacionada ao direito internacional - utilizada 

como verbo, por exemplo. 

Ao final da busca, chegou-se a um total de 103 projetos. Estes resultados foram 

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

Observatório, tendo sido incluídas novas informações pertinentes aos projetos agora 

analisados, que foram  catalogados conforme as variáveis e blocos a seguir 

explicitados.  

 

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


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

banco do Observatório 

 

❖ BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA BUSCA :  

 

Coluna A - Variável Número da Busca: se refere ao número correspondente à busca 

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

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

correspondentes, todos os indicadores de busca onde foram localizados.  

 

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

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

Decretos Legislativos, para o ano de 2020; 

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

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

Decretos Legislativos, para o ano de 2020; 

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

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

de Decretos Legislativos, para o ano de 2020; 

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

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

de Decretos Legislativos, para o ano de 2020; 

 

Coluna B - Variável Descrição da Busca: Nesta coluna estão registrados os termos 

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

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

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

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

 

❖ BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:  

 



Coluna C - Variável Número da Proposição: esta variável, obtida pelas buscas no 

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

número e ano. Por exemplo: PDL 329/2020. 

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

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

foram propostos nos anos legislativos de 2019 e 2020.   

 

Coluna E - Variável Ementa: deve ser catalogada nesta variável a íntegra da 

ementa/resumo do projeto, conforme informado na ficha de tramitação. Por exemplo: 

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

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

o próximo quadriênio." 

 

Coluna F - Variável Iniciativa: deve ser catalogada nesta variável de quem foi a 

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

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

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

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

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

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

da República.  

 

Coluna G - Variável Autor: deve ser catalogada nesta variável o nome do(s) 

autor(es) do projeto, conforme informado na proposta, separando os nomes por ponto 

e vírgula. Caso a ficha de tramitação não informe todos os nomes e ao final conste “e 

outros”, clicar sobre os nomes para acessar a lista completa de autores do projeto, 

possibilitando a inclusão de todos os nomes no Banco de Dados. 

 

Coluna H - Variável Partido: deve ser catalogada nesta variável a(s) sigla(s) 

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

separando os partidos por ponto e vírgula. Caso o número de partidos autores da 

proposta seja superior a 4 (quatro), completar este campo com a expressão “Mais de 

4 siglas”. 

 



Coluna I - Variável Estado: deve ser catalogada nesta variável a sigla da Unidade 

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

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

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

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

de todos os Estados no Banco de Dados. 

 

Coluna J - Variável Status/Situação Atual: deve ser catalogada a situação do 

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

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

ao status da tramitação na data da busca, do dia 03 de maio de 2021 até o dia 05 de 

julho de 2021. As situações indicadas nos projetos podem ser, por exemplo: 

Transformada em norma jurídica, Tramitando em Conjunto, Arquivada ao final da 

legislatura, Matéria com a relatoria, Remetida à Câmara, Aguardando designação do 

relator, Prejudicado, Pronta para a pauta na Comissão, Retirada pelo autor, Pronto 

para deliberação do Plenário, Transformada em Projeto de Lei de Conversão, 

Rejeitada ou Sem eficácia etc.  

 

Coluna K - Variável Aprovado ou Não aprovado: deve ser catalogado como 

“Aprovado” os projetos que, na variável anterior foram catalogados como “convertidos 

em norma”, “transformados em norma jurídica” ou “transformado em norma jurídica 

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

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

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

tramitação na data da busca, do dia 03 de maio de 2021 até o dia 05 de julho de 2021. 

 

❖ BLOCO III - TEMÁTICA DA PROPOSTA:  

 

Coluna L - Variável Indexação oficial: devem ser catalogadas todas as palavras 

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

designação, membro, Câmara de Educação Básica, Câmara de Educação Superior, 

Conselho Nacional de Educação (CNE)".  

 



❖ BLOCO IV - TEMPO:  

 

Coluna P - Variável Data de Apresentação: deve ser catalogada nesta variável a 

data em que fora apresentada a proposta legislativa, respeitando o formato 

“dd/mm/aaaa”, conforme informado na proposta.   

 

Coluna Q - Variável Data da Última Tramitação: deve ser catalogada a última data 

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

informação é constantemente alterada conforme a tramitação do projeto, a 

catalogação na planilha corresponderá ao status da tramitação na data da busca. 

 

Coluna R - Variável Intervalo - Primeira e Última tramitação (EM DIAS): será 

contabilizada a quantidade de dias entre a apresentação da proposta e a última 

tramitação, de modo automático por intermédio da fórmula necessária.  

 

❖ BLOCO V - ACESSO ÀS PROPOSTAS:  

 

Coluna S - Variável Link de acesso: Deve ser inserido o endereço que dá acesso 

direto à ficha da proposta analisada. Por exemplo: 

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

93 

 

❖ BLOCO VI - LOCALIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DAS EXPRESSÕES:  

 

Coluna T - Variável Houve uso da(s) palavra(s)-chave?: esta variável deve ser 

preenchida de acordo com a identificação dos termos de busca nas propostas. Ou 

seja, esta variável deve ser capaz de identificar se a proposta utilizou os termos 

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

Indexação, Apelido ou Inteiro Teor (Norma ou Justificativa). Deve ser preenchido com 

"sim" ou "não".  

 



Coluna V - Variável Onde estão localizadas as palavras chaves?: deve ser 

inserida a localização dos termos de busca, preenchendo com uma das seguintes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Coluna Y - Variável Trecho que consta a(s) palavras(s)-chave: deve(m) ser 

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

artigo a que se refere entre aspas. Caso a proposta seja digitalizada, o trecho 

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

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

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

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

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

Organização Internacional do Trabalho, observando as normas internacionais e a sua 

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

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

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

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

Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm sofrido 

frequentes erosões, além de outras, adotou, em 1989, a Convenção nº 169 Sobre os 

Povos Indígenas e Tribais, cujos artigos 26 a 31 trazem as seguintes disposições:"" 

(...) ""Artigo 30: 1. Os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradições 

e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar a conhecer seus direitos e 

obrigações especialmente no referente ao trabalho e às possibilidades econômicas, 

às questões de educação e saúde, aos serviços sociais e aos direitos derivados da 

presente Convenção."" (...) ""Despiciendo notar que a educação e a cultura indígenas, 



específicas e complexas, para serem observadas como determina a Constituição da 

República, LDB e recomendações da OIT por Sua Convenção nº 169, mister sejam 

os povos indígenas devidamente representados no Conselho Nacional de Educação 

por educador indígena."" (..)"" A Conferência Geral da Organização Internacional do 

Trabalho, observando as normas internacionais e a sua evolução, os termos da 

Declaração dos Direitos Humanos, reconhecendo as aspirações desses povos a 

assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida, observando que em 

diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos 

fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram 

e que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm sofrido frequentes erosões, 

além de outras, adotou, em 1989, a Convenção nº 169 Sobre os Povos Indígenas e 

Tribais, cujos artigos 26 a 31 trazem as seguintes disposições:"" " 

 

❖ ANOTAÇÕES GERAIS: 

 

Coluna AE - Observações: variável aberta e opcional, não vinculativa, para que 

sejam anotadas considerações relevantes a respeito do projeto que não estejam 

preenchidos nas demais variáveis. Como considerações e peculiaridades do projeto 

que chamaram atenção, quando o projeto está digitalizado etc.  

 

Etapa 2: Preenchimento do banco completo com novas variáveis: 

 

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

existentes e criado o Bloco VII,  resultando em um banco ampliado em relação ao 

projeto de 2020, com as seguintes variáveis: 

  

❖ BLOCO III - TEMÁTICA DAS PROPOSTAS: 

 

Coluna M - Variável Tema Geral: Diz respeito à temática dos atos atacados, 

atribuída pelas pesquisadoras a partir da leitura integral do texto do PDL.  Nos casos 

em que apenas uma parte do ato foi impugnada pelo PDL, o tema se referirá somente 

ao trecho atacado. A partir da leitura da íntegra dos PDLs, foi elaborada uma lista de 



variáveis de forma que contemplassem as temáticas dos diversos atos atacados no 

conjunto de PDLs. Foi estabelecida uma lista de temas gerais. 

Coluna N - Variável Tema específico: Essa variável foi criada para enquadrar os 

temas específicos, levando em consideração a forma como os projetos se referem 

aos atos atacados, sendo esta classificação atribuída pelas pesquisadoras, a partir 

da leitura dos textos dos PDLs. Assim, como a variável anterior, foi elaborada uma 

lista de variáveis de forma a contemplar os temas específicos abordados. Os temas 

específicos estão agrupados em cada tema geral, levando a uma relação temática 

entre projetos diversos, conforme descrito  abaixo:  

 

Tema geral Tema específico 

Conselhos ou Políticas de Participação Social [Nome do órgão ou política] 

Política de DH (geral) PNDH 

Segurança pública  Violência institucional  

Política criminal 

Armas Flexibilização 

Drogas Drogas 

Meio ambiente Impactos comunidades tradicionais 

Redução de emissão de gases 

Áreas de Preservação Permanente 

Programa de Mineração e Desenvolvimento 

Queima de resíduos 

Cessão de uso 

Sistemas de privação de liberdade Sistema prisional 

Sistema socioeducativo 

Ditadura / reparação Anistia 

Tema geral Tema específico 

Relativos a marcadores sociais da diferença Pessoas com deficiência 

Sexual e reprodutivo  

Mulheres (promoção igualdade / ação 
afirmativa) 

População LGBTQIA+ 

Igualdade racial 

Indígenas 

Educação (cotas) 

Migrantes 

Direitos sociais e culturais Educação 

Saúde 

Trabalho 

Cultura 

Política de dados Política de dados 

Outros Viação e Transportes 



Ciência e Tecnologia 
 

Coluna O - Variável Palavras-chave: esta variável foi criada considerando uma 

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

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

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

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

representatividade; comunidade indígena" 

 

❖ BLOCO VI - LOCALIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DAS EXPRESSÕES: 

 

Coluna U - Variável Uso da expressão "direitos humanos”: considerando que este 

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

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

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

a busca não tenha sido realizada por esse termo. Deve ser preenchida com “sim”, 

quando houve a utilização da expressão, ou “não”, quando não houve 

 

Coluna W - Variável Uso do Direito Internacional: esta variável indica o uso do 

Direito Internacional na construção de argumentação dos deputados em suas 

propostas identificando com “sim”, quando os PDLs fazem menção ao Direito 

Internacional, trazendo em seu texto um órgão ou/e documento internacional, e 

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

 

Coluna X - Variável Desenvolve o uso do Direito Internacional?: Considerando a 

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

partir da análise individual dos projetos, foram consideradas algumas possibilidades 

de aplicação de dispositivos do Direito Internacional na argumentação da Justificativa; 

estas possibilidades foram traduzidas em alternativas que possibilitem o agrupamento 

de projeto, sendo elas:  

a) "Não. Não menciona", quando o projeto não faz menção nenhuma ao Direito 

Internacional; 



b) "Não. Referência genérica", quando o projeto faz menção genérica ao Direito 

Internacional, isto é, sem especificar normas ou dispositivos;  

c) "Sim. Especifica a norma", quando é especificada qual a norma do Direito 

Internacional com a qual o projeto dialoga, mas não há desenvolvimento de 

conteúdo acerca desta relação; ou  

d) "Sim. Elabora o conteúdo", quando há menção à norma e é elaborado 

conteúdo sobre ela, isto é explicando seu histórico e importância para o debate 

em questão, discorrendo acerca da adesão do Brasil a esta norma ou uma 

explicação do significado da norma. 

 

❖ BLOCO VII - INFORMAÇÕES DE ATOS IMPUGNADOS: 

 

Coluna Z - Variável Ato impugnado: a variável deve ser composta pelo tipo de ato, 

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

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

Projeto de Decreto Legislativo. Por exemplo: ““Susta a Portaria nº 340, de 22 de junho 

de 2020, que cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de 

Feminicídio.””; “”Susta os efeitos do Decreto nº 9.831, de 10 de junho de 2019, que 

altera o Decreto nº 9.673, de 2 de janeiro de 2019, que aprova a Estrutura Regimental 

e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e o Decreto nº 8.154, de 16 

de dezembro de 2013, que regulamenta o funcionamento do Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura, a composição e o funcionamento do Comitê 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, dispõe sobre o Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura; e remaneja cargos em comissão.”” 

 

Coluna AA - Variável Tipo de ato:  esta informação diz respeito a parte da 

informação da variável anterior, que fora decomposta por fórmula, de modo a indicar 

o tipo do ato, devendo ser usado um dos seguintes termos: "Decreto"; "Portaria"; 

"Resolução"; "Ato de Nomeação"; "Outro" . 

 

Coluna AB - Variável Autoria: esta variável contempla a informação de autoria do 

ato atacado, devendo ser preenchida com o nome do órgão/entidade responsável por 



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

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

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

 

Coluna AC - Variável Efeito sobre política de DH: considerando que os atos 

impugnados pelos projetos levantados podem se relacionar, ou não, com a política 

de Direitos Humanos, esta variável tem o objetivo de destacar esta relação. Para 

preenchimento devem ser usadas as seguintes expressões:  

a) Amplia diretamente, quando o ato impugnado dispõe de forma a ampliar 

políticas de direitos humanos explicitamente. Por exemplo: “”Decreto nº 7037. 

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. Aprova o Programa 

Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências.””  

b) Amplia indiretamente,  quando o ato impugnado dispõe de forma possibilitar a 

ampliação de políticas de direitos humanos, mas não trata delas diretamente. 

Não houve ocorrência de ato atacado que se enquadrasse nessa 

classificação ;  

c) Restringe diretamente, quando o ato impugnado dispõe de forma a restringir 

políticas de direitos humanos explicitamente. Por exemplo: “”PORTARIA Nº 

340, DE 30 DE MARÇO DE 2020: Estabelece medidas para o 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

decorrente de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito 

das Comunidades Terapêuticas.””; 

d) Restringe indiretamente, quando o ato impugnado dispõe de forma possibilitar 

a restrição de políticas de direitos humanos, mas não trata delas diretamente. 

Por exemplo: “”PORTARIA Nº 441, DE 16 DE ABRIL DE 2019: Dispõe 

sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília/DF.””; 

e) Não amplia nem restringe, quando o ato impugnado não dispõe acerca de 

política de direitos humanos ou não propõe alterações neste campo. Por 

exemplo: “”DECRETO Nº 9.731, DE 16 DE MARÇO DE 2019: Dispensa visto 

de visita para os nacionais da Comunidade da Austrália, do Canadá, dos 

Estados Unidos da América e do Japão e altera o Decreto n º 9.199, de 20 de 

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


novembro de 2017, que regulamenta a Lei n º 13.445, de 24 de maio de 2017, 

que institui a Lei de Migração.””; 

f) Não há elementos suficientes para afirmar, quando o ato ou o projeto 

analisados não fornecem informações suficientes para análise de restrição ou 

ampliação de direitos humanos.  

 

Coluna AD - Variável Relacionado à pandemia?: esta variável considera a 

influência da pandemia de Covid-19 nas atividades legislativas. A partir do ano de 

2020 pode-se identificar o surgimento de PDLs relacionados diretamente à Pandemia 

ou sua influência em debates dos mais diversos temas. Desta forma, esta variável 

identifica se há abordagem do assunto, seja nos projetos levantados ou nos atos com 

os quais dialogam permitindo, assim, a fácil localização de projetos levantados 

relacionados ao tema. Deve ser preenchida com "Sim", quando houver relação com 

a pandemia, por exemplo o PDL 167/2020, quando traz o seguinte trecho em seu 

texto (...) “”Esta Justificação pretende evidenciar que a publicação dos editais 

referidos, sobretudo no que tange à manutenção das datas de aplicação do Enem na 

versão impressa e digital, exorbita o poder regulamentar conferido ao Executivo, haja 

vista a suspensão das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino básico 

no Brasil, devido à calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, 

declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecida pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020.”” (...), ou "Não', quando não houver relação com a pandemia, 

por exemplo o PDL 326/2020, que traz em como sua justificativa (...)“” Os Decretos 

de nomeações ora questionados representam mais uma ação da agenda 

antidemocrática do atual governo na política educacional. É marca do programa 

educacional de Bolsonaro a diminuição e o esvaziamento da representação da 

sociedade civil nos conselhos e fóruns. Esta medida se insere num contexto de 

desmonte governamental das estruturas públicas da educação brasileira.”” (...). 

 


