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Resumo

A pesquisa partiu da análise dos resultados de um banco de dados elaborado no ano de

2020 pela pesquisadora Eduarda Ribeiro Monteiro, então bolsista do Observatório dos

Direitos Humanos do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da

Unifesp. Esse banco produzido em 2020 teve como principal objetivo o levantamento e

a tabulação de propostas legislativas que utilizaram as expressões "direito humano" ou

"direitos humanos". A partir da análise desse banco se verificou que a quantidade de

propostas legislativas no ano de 2019 era superior a qualquer outro ano analisado

(2007-2019). Os principais tipos normativos que sofreram esse aumento de publicações

foram os projetos de lei ordinária e os projetos de decreto legislativos (PDLs). Os PDLs

são instrumentos de monitoramento e fiscalização do Poder Executivo por parte do

Legislativo, dessa forma, um aumento na quantidade de projetos levou a acreditar que

estivesse ocorrendo alguma movimentação não antes vista no controle pelo Congresso

de atos do Executivo relacionada a pautas de direitos humanos. O ano de 2019 também

é marcado pelo início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde antes de ser

eleito apresentava discursos discriminatórios e contrários aos direitos humanos, logo,

seria esperado que quando tomasse o cargo da presidência promovesse retrocesso e

desmonte em políticas de direitos humanos. Assim, a equipe do Observatório em 2021

decidiu realizar uma análise qualitativa dos PDLs de 2019 e 2020 para buscar entender

melhor qual foi a razão desse aumento. A pesquisa de iniciação científica se inseriu no

âmbito desse projeto maior e teve os objetivos de, em primeiro lugar, aprimorar o banco

de dados de PDLs de 2019 e, em segundo lugar, realizar a análise qualitativa desses

PDLs de 2019 para entender como se dava a sua fundamentação, se se valia do direito

internacional e de que maneira. A hipótese levantada para o desenvolvimento da

pesquisa foi de que os PDLs poderiam estar sendo utilizados como instrumento de

resistência às políticas de desmonte dos direitos humanos no Brasil e de que o direito

internacional estaria servindo de fundamento para isso. As principais fontes utilizadas

para a pesquisa foram documentos dos PDLs e dos atos que eles buscavam sustar,

encontrados no site oficial da Câmara dos Deputados e no site do Planalto.

1. Introdução

O historiador Samuel Moyn observa que, embora os direitos humanos tenham

passado a fazer parte do direito internacional no pós Segunda Guerra Mundial com a

adoção em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi somente durante a



década de 1970 que se constituiu um movimento internacional de direitos humanos.

Segundo Moyn, esse movimento de direitos humanos resultou da decepção ou bloqueio

de utopias – formas de sonhar com um mundo melhor – mais profundas,

revolucionárias. Os direitos humanos foram usados nesse momento para fazer frente a

regimes autoritários na América Latina e na Europa do Leste, por meio de um novo tipo

de ativismo, transnacional. Depois disso, se tornaram a linguagem por excelência para

expressar a utopia por um mundo melhor, usada por movimentos sociais e considerada

fundamental para a justificação das políticas públicas adotadas pelos Estados. Os

direitos humanos se tornaram a forma pela qual se passou a realizar a busca por

mudança social e desenvolvimento de políticas públicas.1 Dessa maneira, foram

estruturados sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, que, no entanto,

não significaram efetiva proteção a todas as pessoas do mundo. Em muitas ocasiões os

direitos humanos são ignorados ou utilizados como justificativa para intervenções a

serviço de interesses diversos, levando inclusive a guerras.2

Isso também aconteceu no Brasil, como recupera Cecília MacDowell Santos3,

em análise que atenta para a atuação dos movimentos sociais e as conquistas que

obtiveram no país. A autora aponta que o período ditatorial brasileiro, que durou mais

de vinte anos, foi marcado por violência e censura, mas também foi palco para a

organização de movimentos de resistência e oposição, que tiveram papel fundamental

para a restauração da democracia. Com o cenário indicando a futura redemocratização,

os movimentos sociais mudaram seu principal foco de atuação, que anteriormente era de

luta contra o regime, para colocar em prioridade a participação do processo de

democratização, dentro e fora do Estado.

A forte presença dos movimentos sociais na política brasileira na década de 1980

levou a diversas conquistas para as minorias socioeconômicas na nova Constituição

Brasileira de 1988. Além disso, depois da redemocratização o Brasil aderiu aos

principais tratados internacionais de direitos humanos, entre elas a Convenção

Americana sobre Direitos Humanos (CADH). Com a ratificação da CADH em 1992 e,

3 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Revista Internacional de
Direitos Humanos, n.4, mar.2007 - São Paulo, p. 26-54

2 MOYN, Samuel. “O futuro dos direitos humanos”, Revista Internacional de Direitos Humanos v.1, n.1,
jan.2004 – São Paulo, 2004, p. 65.

1 MOYN, Samuel. “O futuro dos direitos humanos”, Revista Internacional de Direitos Humanos v.1, n.1,
jan.2004 – São Paulo, 2004, p. 64.



depois, a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em

1998, o Estado brasileiro passou a se submeter ao monitoramento dos dois órgãos do

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: a Comissão Interamericana

de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com isso,

os indivíduos e as ONGs passaram atuar em um ativismo jurídico transnacional

apresentando denúncias contra o Estado brasileiro4.

Desde os anos 1980 a maioria das petições no Brasil são feitas por ONGs de

direitos humanos, que realizam parcerias com ONGs internacionais. O que ONGs

pedem à “CIDH não é somente para encontrar soluções para casos individuais, mas

também para criar precedentes que terão um impacto na política, legislação e sociedade

brasileiras. A estratégia é fazer com que o caso seja um exemplo de mudança social”5.

Mas, ainda que desde as últimas décadas o Brasil tenha se proposto a defender e

proteger os direitos humanos, ele se mostra contraditório quando não responde a todas

as comunicações enviadas pela CIDH6.

Santos recorda que o Brasil foi um dos últimos países latino-americanos a aderir

às normas de direitos humanos estabelecidas pela Convenção Americana de Direitos

Humanos, tornando signatário somente em 1992. Ao longo dos anos 2000, o Brasil

buscou a criação de uma estrutura institucional de políticas promotoras de direitos

humanos, mas esses novos mecanismos de combate e denuncia de violações com

frequência não foram efetivos. ONGs de direitos humanos denunciam desde então

violações de direitos humanos nas esferas nacionais e internacionais, sem obter

resultados significativos, especialmente nos casos que envolvem problemas históricos e

estruturais. Grande parcela da população seguiu sem uma proteção social efetiva e

vulnerável a muitas violações7.

7 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Revista Internacional de
Direitos Humanos, n.4, mar.2007 - São Paulo, p. 34.

6 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Revista Internacional de
Direitos Humanos, n.4, mar.2007 - São Paulo, p. 38-40

5 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Revista Internacional de
Direitos Humanos, n.4, mar.2007 - São Paulo, p. 40

4 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Revista Internacional de
Direitos Humanos, n.4, mar.2007 - São Paulo, p. 36



Ao mesmo tempo, observa-se que mesmo as limitadas conquistas que se

conseguiu obter com a institucionalização dos direitos humanos no Brasil não estão

resguardados contra retrocessos. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro em 2019,

aconteceu um desmonte de políticas de direitos no país, no sentido oposto ao que seria

necessário para combater problemas como desigualdade na educação, saúde, fome,

índices de violência em todas as suas formas (gênero, raça, LGBTQIA+).

A pesquisa de iniciação científica teve o objetivo de analisar uma maneira pela

qual o direito internacional dos direitos humanos poderia servir como instrumento no

combate a esses retrocessos. Especificamente, ela observa o uso do direito internacional

dos direitos humanos como fundamentação de propostas de decreto legislativo (PDLs)

de sustação de atos do Executivo.

A equipe do Observatório dos Direitos Humanos do CAAF/Unifesp desenvolveu

um estudo de revisão bibliográfica sobre o que são os PDLs de sustação, que depois

veio a fazer parte do artigo “Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo

federal: projetos de decretos legislativos de sustação de atos do Poder Executivo no

governo Bolsonaro”8, elaborado em coautoria por Beatriz Bombonato da Silva, Carla

Osmo, Eduarda Ribeiro Monteiro, Fernanda Emy Matsuda e Iris Vitorino dos Santos,

que em breve será submetido à publicação. Como explicamos neste artigo, o PDL é um

mecanismo utilizado pelo Poder Legislativo como instrumento de controle democrático

da atuação do Poder Executivo federal. Isso porque, por meio de PDLs, o Congresso

Nacional pode sustar atos normativos do Poder Executivo, quando esses atos

extrapolam o poder regulamentar das leis. Como observa Ferraz, tem-se em vista aqui o

fato de que, ao exercer a função regulamentar, o Poder Executivo não deve criar direitos

ou obrigações novas que não estão estabelecidas em lei.9 Ao editar um PDL de sustação,

o Congresso atua como legislador negativo, contra a formulação de políticas ilegais e

inconstitucionais. Assim, a partir de análise empírica sobre PDLs do Congresso

Nacional, Souza e Meneguin observaram que “A quantidade de PDLs protocolizados e

o número de atos normativos alterados pela tramitação das proposições mostrou-se um

potencial indicador da relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo", e

9 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos
do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p.74-75.

8 OSMO, Carla et al. Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo federal: projetos de decretos
legislativos de sustação de atos do Poder Executivo no governo Bolsonaro, 2022 Texto ainda não
publicado.



afirmam que “quanto maior é o conflito entre o Poder Legislativo, representado pela

Câmara dos Deputados, e o presidente da República, maior é a quantidade de PDC

apresentados por deputados federais impugnando os atos normativos do Poder

Executivo.”10

O ponto de partida para a pesquisa de iniciação científica foram os resultados

obtidos a partir da análise de dados coletados pelo Observatório da Proteção dos

Direitos Humanos do CAAF/Unifesp no ano de 2020, na frente de trabalho

correspondente ao monitoramento da atividade legislativa em âmbito federal. Nessa

frente de trabalho, o Observatório realizou o levantamento das propostas legislativas

que utilizaram a expressão “direito(s) humano(s)”, apresentadas na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal entre 2007 e 2019. A partir da tabulação dessas

propostas em um banco de dados, a equipe do Observatório observou que no de 2019

houve um notável aumento no número de propostas legislativas fundamentadas nos

direitos humanos, e esse aumento esteve concentrado em dois tipos legislativos:

projetos de lei ordinária e PDLs.

No ano de 2019 foram apresentados 51 PDL que utilizavam a expressão

“direitos humanos” enquanto no ano anterior (2018) haviam sido apenas 9 PDLs. Entre

2007 e 2019, período do qual se era proveniente os dados coletados, o ano em que

houve um maior número de publicações foi o de 2017, com 14 PDLs. A equipe do

Observatório se organizou para buscar identificar as razões pelas quais esse aumento

aconteceu. Formulou-se a hipótese de que os direitos humanos estão sendo utilizados

nessas propostas legislativas para suspender atos do Poder Executivo, como uma forma

de combater retrocessos no campo dos direitos humanos.

Esta pesquisa de iniciação científica, especificamente, se voltou a observar como

se deu o uso dos direitos humanos e, especificamente, do direito internacional dos

direitos humanos, na fundamentação das propostas de decreto legislativo. Para a

realização dessa análise, optou-se por trabalhar com as propostas de decreto legislativo

apresentadas na Câmara dos Deputados no ano de 2019. Diniz e Ribeiro consideram

que existe a tendência a se afirmar que a atuação do poder Legislativo é de indiferença à

complexidade dos temas internacionais, que exigiria um grau de especialização que os

10 SOUZA, Alexis Sales de Paula e; MENEGUIN, Fernando Boarato. O decreto legislativo e o controle da
atividade normativa do poder executivo. Revista de Gestão, Economia e Negócios, v. 1, n. 1, 2020, p.98.



parlamentares não têm e dessa forma não atuam de maneira expressiva em questões

relacionadas a temas internacionais11. Contrariamente ao que avaliam esses autores,

partiu-se da hipótese de que, no período analisado na pesquisa de iniciação científica, o

direito internacional dos direitos humanos foi utilizado no Poder Legislativo como

ferramenta para combater retrocessos. Para se investigar essa hipótese, foi feita a análise

qualitativa de documentos constantes dessas propostas, que puderam ser acessados via a

página na internet da Câmara dos Deputados, bem como dos atos do Executivo que os

PDLs buscavam sustar, encontrados na página oficial do Governo Federal.

Este relatório, que apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica,

está dividido em seis partes: esta introdução, em que se apresenta o escopo da pesquisa

(seção 1); um relato quais foram as atividades realizadas durante o período da pesquisa

(seção 2); a descrição da metodologia utilizada para o levantamento e análise dos PDLs

(seção 3); a apresentação dos resultados da análise dos PDLs de 2019 e 2020, no que diz

respeito à hipótese geral da equipe do Observatório (de que os PDLs foram usados para

combate a retrocessos no campo dos direitos humanos) (seção 4); a análise sobre o uso

do direito internacional dos direitos humanos nos PDLs de 2019 (em relação à hipótese

da pesquisa de iniciação científica, sobre a relevância desse uso na fundamentação dos

PDLs) (seção 5); a apresentação das conclusões da pesquisa (seção 6).

2. As atividades realizadas durante o período da bolsa de iniciação científica

As atividades da pesquisa de iniciação científica se iniciaram no mês de

maio de 2021, a partir da leitura de bibliografia de formação para possibilitar uma

melhor compreensão sobre o Poder Legislativo brasileiro e os projetos de decreto

legislativo. Foram realizadas reuniões semanais para a discussão e debate dos temas

e leituras, também para o esclarecimento de dúvidas. Foi feita ainda uma análise do

banco de dados de propostas legislativas em âmbito federal fundamentadas nos

direitos humanos, produzido pela equipe do Observatório em 2020, para o

conhecimento dos resultados obtidos, bem como para se aprender a construir bancos

de dados.

Depois de realizarem as atividades de formação, as pesquisadoras Beatriz

Bombonato da Silva e Iris Vitorino dos Santos iniciaram então as atividades de

coleta de dados e formação dos novos bancos, focados nas propostas de decreto

11 DINIZ, Simone; RIBEIRO, Cláudio. Acordos internacionais e controle parlamentar no Brasil. Revista de
Sociologia e Política, v. 18, n. 37, out. 2010, p. 78.



legislativo. A pesquisadora Beatriz Bombonato ficou responsável pelo levantamento

e análise dos projetos de 2019, enquanto a pesquisadora Iris Vitorino dos Santos

ficou responsável pelo levantamento e análise das propostas de 2020. Além disso,

Beatriz Bombonato faria, no âmbito da pesquisa de iniciação científica, a análise da

utilização do direito internacional dos direitos humanos na fundamentação dos

PDLs. As reuniões com as orientadoras continuaram a ocorrer semanalmente para

acompanhamento de todo o processo. A pesquisadora Eduarda Ribeiro Monteiro,

responsável pela construção do primeiro banco de dados, também participava desses

debates.

Após a coleta dos dados dos PDLs de 2019 e 2020 ter sido finalizada, com a

construção de uma versão preliminar dos respectivos bancos, passou-se a fazer a

análise qualitativa dos projetos. Foi elaborada uma ficha com questões a serem

respondidas a partir da análise de cada projeto. As perguntas presentes na ficha

buscavam auxiliar em uma compreensão mais aprofundada sobre o PDL e o ato do

Executivo que ele buscava sustar. Primeiramente, era identificado o número do PDL

e do ato normativo. A partir dessa primeira identificação, as perguntas foram

divididas em dois blocos, o primeiro referente ao ato atacado, e o segundo ao

projeto de decreto legislativo. O primeiro bloco possuía quatro perguntas: “Qual o

objeto do ato atacado?” “O ato atacado modifica alguma política do governo federal

e, em caso positivo, em que termos?”, “O ato atacado amplia ou restringe políticas

de proteção ou promoção dos direitos humanos no país?” e “Há informação sobre

mudança posterior do ato?”. O segundo bloco possuía outras quatro perguntas:

“Quais argumentos são apresentados nas justificativas do PDL em favor da sustação

do ato?”, “A expressão “direitos humanos é utilizada”? Em caso positivo, de que

maneira?”, “A proposta de PDL faz referência ao direito internacional? Em caso

positivo, quais são os documentos e/ou órgãos referidos?” e “Caso haja referência

ao direito internacional, a justificativa do PDL desenvolve uma exposição sobre o

que o documento/órgão mencionado significa e por que a menção é pertinente no

caso?”

Semanalmente, um conjunto de fichas era preenchido por cada pesquisadora,

e seu conteúdo era apresentado e debatido nas reuniões semanais. Após a finalização

das leituras e preenchimento das fichas, houve a definição de novas variáveis para

os banco de dados. As variáveis que foram adicionadas no Bloco III - Temática da

propostas são “Tema geral” e “Tema específico”, a respeito da temática abordada no



PDL, “Palavras-chave”, que procurava incluir todos os temas relatados no PDL, e

“Relacionados à pandemia?” variável relevante para o banco de dados de 2020. No

Bloco VI - Localização e ocorrência das expressões foi acrescentada a variável

“Uso da expressão “direitos humanos” ', uma vez que através da expansão do banco

também foram adicionados PDLs que foram levantados através das expressões

“tratado” e “convenção”.

Dois novos blocos também foram criados, o Bloco VII - Informações de atos

impugnados e Bloco IX - Documento/órgão internacional, com as variáveis do

primeiro bloco sendo “Ato impugnado”, que trazia o número do ato e a data de sua

publicação, “Tipo de ato” que especificava se o ato em questão era um decreto ou

outros atos do executivo, “Autoria” qual o/a autor/a do ato em questão e “Efeito

sobre política de Direitos Humanos”, que procurava analisar se o ato restringia ou

não uma política de direitos humanos e se fazia isso direta ou indiretamente. No

segundo bloco as variáveis acrescentadas foram “Uso do direito internacional”

“Desenvolve o uso do direito internacional?”, que levantava as informações sobre se

o PDL utilizava o direito internacional em sua fundamentação e de que maneira esse

uso se dava, com referência genérica, menção de órgão ou documento internacional

ou elaboração do conteúdo. Depois do preenchimento da nova versão dos bancos de

dados, foram feitos gráficos referentes aos anos de 2019 e de 2020, e também

comparativos entre os dois anos.

Para o preenchimento dos bancos de dados as pesquisadoras desenvolveram

um protocolo de busca das informações para os bancos, que consistia em um

documento que apresentava os passos a serem seguidos para as buscas realizadas

utilizando o site da Câmara dos Deputados12. As pesquisadoras acessaram a sessão

do site sobre a atividade legislativa, na área das propostas legislativas. Nessa área do

site é possível realizar a busca pelas propostas legislativas a partir de diversos

filtros. A equipe do Observatório optou por utilizar a “pesquisa avançada”.

Na seção de preenchimento de “Identificação” da busca, o tipo de proposição

selecionada foi “PDC - Projeto de Decreto Legislativo” e o ano buscado foi 2019

para um banco e 2020 para o outro.

Na seção que compunha a parte de “Assunto” da busca , em “Todas essas

palavras:” e em “Exatamente esta palavra ou expressão:”, foram realizadas quatro

buscas com diferentes expressões, sendo elas a busca 1: “direitos humanos”, a busca

12 https://www.camara.leg.br/



2: “direito humano”, a busca 3: “tratado” e na busca 4: “convenção”. Todas as

opções sobre onde procurar na parte do “Assunto” foram selecionadas, “Ementa”,

“Indexação” e “Inteiro teor”.

No início de 2022, a equipe do Observatório deu início à elaboração

conjunta de um artigo a partir dos resultados obtidos com a análise dos PDLs. O

artigo “Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo federal: projetos de

decretos legislativos de sustação de atos do Poder Executivo no governo

Bolsonaro”, elaborado pelas autoras Beatriz Bombonato da Silva, Carla Osmo,

Eduarda Ribeiro Monteiro, Fernanda Emy Matsuda e Iris Vitorino dos Santos, tem

como objetivo analisar o uso dos PDLs como instrumento de resistência aos

retrocessos promovidos pelo governo Bolsonaro no âmbito dos direitos humanos, e

em breve será submetido para publicação.

A pesquisa de iniciação científica, com seus resultados preliminares, foi

ainda apresentada no Congresso Acadêmico de 2022. Os bancos de dados

elaborados pela equipe do Observatório sobre o ano de 2019 e 2020 finalizados em

junho de 2021 encontram-se no site do CAAF, entre os produtos do Observatório da

Proteção dos Direitos Humanos, e são de acesso público13.

3. Metodologia da análise empírica dos PDLs

Como já dito, para o desenvolvimento da análise dos PDLs, a equipe do

ObservatórioDH partiu de um banco de dados que, com escopo mais abrangente, se

referia à atividade legislativa em âmbito federal em matéria de direitos humanos durante

os anos 2007 a 2019.14 A proposta da equipe do Observatório foi o aprofundamento do

banco com foco nos PDLs apresentados na Câmara dos Deputados no ano de 2019, e

extensão para o ano de 2020, que não estava abarcado no banco anterior. Assim, foram

construídos dois novos bancos, com informações sobre os PDLs apresentados na

Câmara dos Deputados nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro ( 56ª

Legislatura), ou seja, os anos de 2019 e 2020. A iniciação científica teve como foco os

PDLs de 2019, e, especificamente, a utilização do direito internacional na

fundamentação dos PDLs.

14 Monteiro, Eduarda Ribeiro. Relatório final Observatório da Proteção dos Direitos Humanos: Proteção
dos espaços de ativismo por Direitos Humanos - Monitoramento Legislativo, 2020. Disponível em:
https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/produtos-observatorio

13 Banco de dados 2019 e 2020: https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/produtos-observatorio



O aprofundamento e a ampliação dos bancos de PDLs foram feitos em conjunto

entre as pesquisadoras Beatriz Bombonato da Silva e Iris Vitorino dos Santos, sob a

orientação das professoras Carla Osmo e Fernanda Emy Matsuda. Em primeiro lugar, o

universo de PDLs foi ampliado em relação àquele que havia sido levantado

anteriormente. O banco que foi o ponto de partida da pesquisa foi construído com

busca, no site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, usando a expressão

“direito(s) humano(s)”. Já na busca agora realizada (focada na Câmara dos Deputados),

optou-se por utilizar, além da expressão “direito(s) humano(s)”, os termos “tratado” e

“convenção”, uma vez que seria possível um PDL estar fundamentado em documento

ou órgão internacional de direitos humanos que não tivesse explicitamente a expressão

“direitos humanos” em seu nome (por exemplo, caso se referisse ao Pacto de São José

da Costa Rica). Em segundo lugar, o banco foi ampliado com a inclusão de novas

variáveis, formuladas a partir da leitura do inteiro teor dos documentos integrantes dos

PDLs, o que não havia sido possível realizar no banco mais abrangente em razão do

grande número de propostas tabuladas naquele banco.

O levantamento foi realizado na página sobre atividade legislativa do portal da

Câmara dos Deputados15, por meio de busca avançada. A pesquisa revelou

instabilidades no sistema de busca, pois resultou em números diferentes ao longo das

diversas tentativas. Diante disso, foram emitidos relatórios de busca, e os PDLs

encontrados foram analisados individualmente para identificar a ocorrência dos termos

em cada projeto levantado na busca.

Dessa maneira, o número de PDLs catalogados chegou a 179, para os dois anos.

Os PDLs resultantes das buscas foram de início catalogados no modelo de banco

pré-existente, construído para tabular os diferentes tipos de propostas normativas.

Primeiramente, foram produzidas planilhas distintas para os resultados dos

levantamentos realizados com cada termo de busca, depois todas as informações foram

reunidas em uma única planilha, suprimindo-se as repetições (casos de PDLs que

usavam continham mais de um termo de busca e, assim, apareceram como resultado de

mais de uma busca), e incluindo-se no banco a informação sobre o(s) termo(s) de busca

que levou(ram) a cada proposta. Foram também excluídos do banco os casos não

pertinentes, por exemplo aqueles em que o PDL foi encontrado na busca por uso do

termo “tratado” como verbo. Por fim, como nosso foco são os PDLs de sustação, foram

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



excluídos do banco os PDLs que tinham por objeto a ratificação de tratado

internacional.

O levantamento final trouxe um total de 103 resultados, sendo 51 PDLs

propostos em 2019 e 52 em 2020. Desse total, 70 foram encontrados com o uso da

expressão “direitos humanos”, 52 com o uso de “convenção”, 11 com o uso de “tratado”

e 3 com o uso de “direito humano” – em alguns casos o mesmo PDL usava continha

mais de uma entre as expressões usadas na busca.

Em seguida, passou-se à análise do inteiro teor dos PDLs. Como comentado

acima, foi elaborado um modelo de ficha com questões padronizadas a respeito do

conteúdo dos PDLs, que permitiam respostas mais elaboradas do que os campos do

banco de dados, e facilitariam uma análise comparativa e uma visão global dos projetos.

A equipe do ObservatórioDH preencheu uma ficha para cada projeto. As perguntas

constantes das fichas foram separadas em dois blocos. O primeiro deles dizia respeito

ao ato do Executivo que o PDL buscava sustar, que denominamos de “ato atacado”, e

continha questões sobre o objeto do ato atacado, eventuais modificações que produzia

sobre políticas de direitos humanos pré-existentes, e informações que estivessem

disponíveis sobre revogação ou anulação do ato posterior à propositura do PDL. Para

analisar o ato atacado, em se tratando de decreto federal, buscamos a íntegra dele no site

oficial do Planalto16. Nos casos em que se tratava de outro tipo de ato do Executivo que

não decreto, utilizamos por base os documentos disponíveis junto ao PDL, buscamos a

página da Imprensa Oficial1718, e, quando não conseguimos encontrar a íntegra do ato

por nenhum desses caminhos, recorremos a fontes de imprensa para que sua

compreensão não ficasse prejudicada. O segundo bloco de questões dizia respeito ao

próprio teor do PDL, com foco no uso dos direitos humanos e do direito internacional

em sua fundamentação.

Depois da análise do inteiro teor dos PDLs, preenchimento e debate das fichas,

passamos a aperfeiçoar o banco de dados de PDLs, com a alteração dos campos

18 /2020, 311/2020. Este conjunto de Portarias de autoria da Ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, revogou mais de 300 anistias concedidas a vítimas da Ditadura militar como política
de reparação. Ao realizar a busca na Imprensa Oficial não foi encontrada nenhuma das Portarias, o
mesmo ocorreu nas tentativas de buscas em outros meios oficiais (incluindo o portal da transparência
do referido Ministério), desta forma, a solução foi fazer a análise a partir das informações que os PDLs
traziam, complementando com notícias veiculadas na mídia.

17 Este é o caso, por exemplo, das Portarias atacadas pelos PDLs 263/2020, 264/2020, 265/2020,
273/2020, 294/2020, 306/2020,

16 http://www.planalto.gov.br/



existentes e a inclusão de novos campos, de maneira a incorporar como variáveis as

informações coletadas. Foi mantida no banco grande parte dos campos que já

constavam do banco mais abrangente, por exemplo os que dizem respeito ao número da

proposição, ano, ementa, iniciativa, autor, partido do/a deputado/a propositor/a, estado,

status/situação atual, aprovação, indexação, data de apresentação, data da última

tramitação, intervalo entre primeira e última tramitação (em dia), link, uso da (s)

palavra(s)-chave(s), onde estão localizadas as palavras-chaves e trecho que consta a(s)

palavra(s)-chave.

A esses campos foram acrescentados outros construídos a partir da análise do

inteiro teor dos PDLs. Do Bloco I de questões das fichas de análise foram extraídas

variáveis para preenchimento dos campos “Ato impugnado”, “Tipo de ato”, “Autoria”,

“Efeito sobre política de DH”, “Tema Geral” e “Tema Específico”. Já do Bloco II de

questões das fichas foram extraídas informações para preenchimento dos campos

informações: “Uso da expressão ‘direitos humanos’”, “Uso do direito internacional”,

“Desenvolve o uso do direito internacional? ”, pertinentes para o tema da pesquisa.

Foi feita ainda uma classificação temática dos PDLs, em categorias construídas

pela equipe do ObservatórioDH a partir da análise de seu inteiro teor. Foram definidos

temas gerais e em alguns casos, os temas gerais foram subdivididos em temas

específicos, para que, de um lado os PDLs pudessem ser agrupados tematicamente, e de

outro não se perdesse de vista seu objeto particular. A tabela a seguir apresenta a divisão

temática adotada.



O banco de dados assim construído permitiu a construção de gráficos com

informações pertinentes para a compreensão do fenômeno de grande aumento do

número de PDLs nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, portanto, para a análise

que estava sendo realizada em conjunto pela equipe do observatório. Assim, a partir da

tabulação dos dados a equipe do Observatório pôde observar os atos do Executivo

atacados pelos PDLs e como se dava a sua relação com as políticas de direitos

humanos.19

19 OSMO, Carla et al. Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo federal: projetos de decretos
legislativos de sustação de atos do Poder Executivo no governo Bolsonaro, 2022 Texto ainda não
publicado.



Para além da contribuição com essa análise realizada em conjunto pela equipe do

Observatório, esta pesquisa de iniciação científica avançou para examinar o uso do

direito internacional dos direitos humanos nos PDLs de 2019. Para isso, dividiu os

PDLs em quatro categorias, considerando a forma como se deu a utilização do direito
20internacional dos direitos humanos em sua fundamentação: 1) PDLs que não

utilizavam em sua argumentação nenhuma referência ao direito internacional ficaram

classificados como “Não. Não menciona”; 2) PDLs que traziam em seu conteúdo uma

referência genérica ao direito internacional dos direitos humanos, sem, no entanto,

nomear um órgão ou documento internacional específico foram classificados como

“Sim. Referência genérica”; 3) PDLs que traziam referência a algum órgão ou

documento internacional foram classificados como ''Sim. Menciona o órgão ou

documento internacional”; 4) Por fim, os PDLs que traziam um desenvolvimento ou

elaboração sobre o órgão ou conteúdo do documento internacional referido em sua

justificativa, explicando de que maneira o ato atacado estaria em desacordo com a

normativa internacional, foram classificados como “Sim. Elabora o conteúdo”.

Essas classificações tornaram possível a identificação da frequência em que o

uso direito internacional era feito e de que maneira ele ocorria, permitindo uma

avaliação sobre o domínio do direito internacional dos direitos humanos pelas/os

autoras/es do PDL e sobre a sua relevância nas tentativas de sustação dos atos do

Executivo. A seguir se passa a apresentar os resultados obtidos com a análise dos PDLs

e a construção dos bancos, considerando a hipótese geral da equipe do observatório, de

que os PDLs estariam sendo usados para combater retrocessos em políticas de direitos

humanos (seção 4), e a hipótese específica da pesquisa de iniciação científica, de que o

direito internacional dos direitos humanos seria relevante nessa estratégia de combate a

retrocessos (seção 5).

4. Os PDLs sobre direitos humanos nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro

Nesta quarta seção do relatório da pesquisa serão apresentados os resultados

sobre a análise conjunta da equipe do Observatório sobre os PDLs, que também se

20 A classificação “Sim. Menciona o órgão ou documento internacional” foi considerado por referência a
menção do órgão internacional de direitos humanos como forma de se invocar o Direito Internacional
dos Direitos Humanos na fundamentação do ato. Optou-se pelo uso da categoria “documento
internacional” por ela ser mais abrangente do que tratado internacional, pois inclui também
documentos sem força jurídica vinculante, como declarações, relatórios, além de decisões de órgãos
internacionais.



encontra no artigo21 elaborado pelas pesquisadoras, abordando os dois primeiros anos do

governo Bolsonaro.

O levantamento dos PDLs de 2019 e 2020 que utilizam as expressões “direito(s)

humano(s)”, “tratado” e “convenção”, mostrou, em primeiro lugar, que a mudança do

padrão de uso desse instrumento em relação às legislaturas anteriores, a qual já havia

sido identificada para o ano de 2019 – com um aumento muito grande no número de

proposituras –, se manteve em 2020. Foram 51 PDLs em 2019 e 52 em 2020. Para

compreendermos o significado dessa mudança, dividimos nossa análise em dois blocos

sendo o primeiro deles dedicado a observar os atos do Executivo atacados pelos PDLs e

o segundo bloco voltado a examinar os próprios PDLs.

4.1 Os atos atacados pelos PDLs

No que diz respeito aos atos do Executivo que os PDLs visaram sustar,

observamos especificamente: o tipo de ato administrativo que foi atacado (se decreto ou

outro tipo de ato do executivo), o/a autor/a desse ato (se o Presidente da República,

Ministro/a, ou outro agente ou órgão público), o objeto desse ato (o tema sobre o qual

tratava), e seus efeitos sobre políticas de direitos humanos (se ampliavam ou restringiam

alguma política de direitos humanos).

Como nossa entrada para discutir os atos do Executivo nesta seção são os PDLs,

quantificamos os tipos de ato, sua autoria, temas e efeitos sobre políticas de direitos

humanos considerando o número de PDLs, ainda que parte deles visasse a sustar o

mesmo ato. Em 2019 tivemos a ocorrência de 31 atos atacados e 51 PDLs referentes a

eles.

O tipo de ato do Executivo mais atacado pelos PDLs propostos no ano de 2019

foi o decreto federal, ou seja, aquele editado diretamente pelo chefe do Executivo.

Ainda assim, PDLs também buscaram outros atos do Poder Executivo Federal (ex.

portarias, instruções, resoluções). Entre os atos de autoridades de nível inferior ao

Presidente da República que os PDLs visaram sustar, os mais atacados foram expedidos

pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Mulher, da Família

e dos Direitos Humanos.

No ano de 2019, como mostra o gráfico 1, a maior parte dos atos administrativos

produzia modificações em conselhos de participação social. Dos 51 PDLs que faziam

referência expressa a direitos humanos, 18 buscavam sustar decretos e outros atos

21 Artigo “Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo federal: projetos de decretos legislativos
de sustação de atos do Poder Executivo no governo Bolsonaro”



administrativos que alteravam de alguma maneira órgãos de participação social, como o

Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), o Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente (CONANDA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA). Entre eles, estão:

● A Portaria n° 80522 de 26 de agosto de 2019, de autoria do Ministério da Mulher,

Família e dos Direitos Humanos, que exonera Caroline Dias dos Reis do cargo

de Coordenadora-Geral do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o que o

PDL 571/201923 apresenta como um ato de intervenção na autonomia do CNDH.

● O Decreto 9.80624, de 28 de maio de 2019, que altera a composição e

funcionamento do CONAMA e, de acordo com o PDL 340/2019,25 se insere

num contexto de desmonte por parte do governo, das estruturas de fiscalização

que atuam em defesa do meio ambiente.

● O Decreto n° 10.00326, de 04 de setembro de 2019, que torna o CONANDA um

órgão colegiado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

(MMFDH), altera a composição dos representantes, determina que esses não

sejam mais eleitos, mas sim definidos pelo MMFDH, e prevê cortes

orçamentários no Conselho. Esse Decreto é atacado por quatro PDLs - os PDLs

611/201927, 609/201928, 619/201929 e 612/201930.

● O Decreto nº 9.75931, de 11 de abril de 2019 que revoga as portarias criadoras de

seis órgãos colegiados: o Comitê Permanente para a Desburocratização, o

Comitê de Convênios e Contratos Administrativo, o Comitê de Gênero Janaína

Romão, o Comitê de Diversidade e Inclusão, o Comitê da Segurança da

Informação e Comunicação, e a Comissão Permanente da Agenda de

Convergência para a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes

31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm

30 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219256

29 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2220031

28 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219007

27 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219248

26

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10003.htm#:~:text=DECRETO%20
N%C2%BA%2010.003%2C%20DE%204%20DE%20SETEMBRO%20DE%202019&text=Altera%20o%20Decr
eto%20n%C2%BA%209.579,da%20Crian%C3%A7a%20e%20do%20Adolescente.

25 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2205388

24 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9806.htm

23 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2217787

22 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-805-de-26-de-agosto-de-2020-275157712



impactados por obras ou empreendimentos. Os PDLs 121/201932 e 138/201933

argumentam que os referidos órgãos colegiados são importantes para democracia

brasileira, uma vez que funcionam como maneira de controle social sobre as

ações governamentais e de participação social na construção de políticas

públicas.

O segundo tema que mais foi objeto dos atos administrativos impugnados por

PDLs de 2019 é relativo aos direitos sociais e culturais. Foram 11 PDLs34 em face de

atos administrativos nessa temática, sendo seis deles relacionados a direitos trabalhistas.

Conforme mostra o gráfico 1 abaixo, 6% e 4% dos PDLs de 2019 tratam,

respectivamente, de marcadores sociais da diferença (8 PDLs), e armas e segurança

pública (3 PDLs).

Gráfico 1. Objeto do ato atacado - Tema Geral - 2019

Já no ano de 2020, como se vê no gráfico 2 abaixo, tematicamente, os atos mais

atacados pelos PDLs diziam respeito a marcadores sociais da diferença - 24 de um total

de 52 PDLs apresentados naquele ano tratavam dessa temática. Especificamente, mais

34 PDL 687/2019; PDL 521/2019; PDL 346/2019; PDL 662/2019; PDL 700/2019; PDL 427/2019; PDL
428/2019; PDL 595/2019; PDL 80/2019; PDL 79/2019; PDL 640/2019.

33 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198477

32 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198083



da metade dos PDLs classificados como relativos a marcadores sociais da diferença (13)

diziam respeito a um ato administrativo sobre direitos de pessoas com deficiência, o

Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 202035, que modifica a política de inclusão

criada pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação

Inclusiva (PNEEPEI, MEC 2008), instituindo uma nova Política Nacional de Educação

Especial, pela qual se promove a coordenação de programas, pelo Ministério da

Educação, que tenham como estratégia a implementação de escolas e classes exclusivas

para estudantes portadores de deficiência. Outros PDLs de 2020 classificados como

relativos a marcadores sociais da diferença dizem respeito a quilombolas – o PDL

125/202036 e o PDL 130/202037 visam a sustar a Resolução nº 1138, de março de 2020,

que determina a realocação de famílias quilombolas do território “de interesse do Estado

para a consolidação do Centro Espacial de Alcântara” e prevê as responsabilidades dos

Ministérios de Estado para consolidação perante deste processo. Há ainda PDLs sobre

povos indígenas - o PDL 189/202039 e o PDL 171/202040 buscam sustar a Instrução

Normativa nº 09/PRES/FUNAI41, de 16 de abril de 2020, que disciplina o trata do

reconhecimento de limites em relação a imóveis privados, revogando a IN n. 03/2012,

que “garantia a segurança jurídica dos direitos dos povos indígenas e dos ocupantes de

terras rurais de boa fé”. A partir da IN 09, seria possível o reconhecimento de

propriedade privada de áreas reconhecidas como territórios indígenas.

Os conselhos de participação social, que, como visto, foram o principal tema

objeto de PDLs em 2019, aparecem como o segundo tema mais recorrente em PDLs de

2020, como se observa no gráfico abaixo. O PDL 370/202042 visa sustar a Resolução Nº

494, de 11 de agosto de 202043, que estabelece, em caráter excepcional e temporário,

nos casos de licenciamento ambiental, a possibilidade de realização de audiência

pública de forma remota, durante a pandemia de covid-19, o que de acordo com o PDL

afeta na ampla participação nas discussões das audiências públicas. Por sua vez, o PDL

372/202044 busca sustar a Portaria n° 2.00645, de 06 de agosto de 2020 que anula as

45 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.006-de-6-de-agosto-de-2020-270970810

44 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2260499

43 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-494-de-11-de-agosto-de-2020-271717565

42 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2260423

41 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9-de-16-de-abril-de-2020-253343033

40 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2250702

39 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2251450

38 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-26-de-marco-de-2020-249996300

37 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242485

36 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242293

35 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm



designações para compor o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no

biênio 2019/2020 e deixa os cargos vagos.

Gráfico 2. Objeto do ato atacado - Tema Geral - 2020

Além da divisão temática, foi feita uma classificação dos diferentes atos do

Executivo impugnados pelos PDLs que levou em conta os efeitos que sua regulação, na

interpretação da equipe do Observatório, produziria sobre políticas de direitos humanos

pré-existentes. Consideramos que os atos do Executivo poderiam ampliar políticas de

direitos humanos direta ou indiretamente, ou, inversamente, poderiam restringir

políticas de direitos humanos direta ou indiretamente. Poderiam, ainda, não produzir

ampliação ou restrição de políticas de direitos humanos. Um exemplo de ato do

Executivo atacado por PDLs que faziam parte do nosso universo e que consideramos

como diretamente ampliador de políticas de direitos humanos é o Decreto nº 7.037, de

21 de dezembro de 2009,46 que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos -

PNDH-3 e que foi atacado pelos PDLs 606/201947 e 413/201948, formulados por

deputados pertencentes ao Partido Social Liberal (PSL).

Por outro lado, também como ilustração, foi considerado como ato que restringe

diretamente políticas de direitos humanos o Decreto nº 10.014, de 6 de setembro de

48 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209049

47 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2218847

46 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7037.htm



201949, que altera regulamentação sobre promoção de acessibilidade de pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, excluindo algumas áreas

públicas dessa obrigatoriedade. Os PDLs 639/201950 e PDL 648/201951, de autoria de

deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), buscavam sustá-lo.

Já a Portaria nº 441, de 16 de abril de 201952, atacada pelo PDL 214/201953, de

deputado do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), é um exemplo de ato considerado

como produtor de restrição indireta a política de direitos humanos. A referida portaria

autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de preservação

da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos

próprios da União, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em período no qual

estavam previstas manifestações de movimentos sociais, notadamente a marcha de

indígenas vindos de diversas partes do Brasil, marcada para os dias 24 a 26 de abril, na

programação Acampamento Terra Livre (ATR), contra o desmonte da Fundação

Nacional do Índio (Funai). Nesse caso, entendemos que o impacto sobre políticas de

direitos humanos seria indireto porque o ato atacado não dizia respeito a alguma política

de direitos humanos, mas haveria potencial ameaça à liberdade de manifestação.

Por fim, um ato considerado como sem efeitos sobre políticas de direitos

humanos (não amplia nem restringe) foi o Decreto nº 9.735, de 21 de março de 201954,

atacado pelo PDL 65/201955 de autoria de deputados do PT. O decreto dispensou visto

de visita para nacionais da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos da América e do

Japão e, de acordo com o PDL, violaria princípios do Direito Internacional Público, em

especial a reciprocidade e a igualdade soberana dos Estados.

A partir dessa classificação, verificamos que, de um total de 51 PDLs

relacionados aos direitos humanos apresentados nos dois primeiros anos do governo

Bolsonaro, 39 buscam sustar atos do Executivo cuja regulação tinha o efeito de

restringir diretamente política de humanos, ou seja, promoviam retrocessos em políticas

públicas de direitos humanos existentes.

55 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194550

54 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9731.htm

53 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2199543
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Gráfico 3. Relação do ato atacado com políticas de direitos humanos

4.2. Autoria dos Projetos de Decretos Legislativos

A análise dos PDLs atentou para qual era o partido político do/a deputado/a

proponente do PDL, e para a fundamentação apresentada nos PDLs para demonstrar a

ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do ato do Executivo.

A maior parte dos/as deputados/as propositores/as dos PDLs é de partidos

políticos de esquerda,56 que, apesar da configuração de situação-oposição ter se alterado

no decorrer do mandato, mantiveram-se na oposição ao governo na gestão de Jair

Bolsonaro. No ano de 2019, o partido com maior número de autorias de PDLs foi o

PSOL, com a apresentação de 18 PDLs de um total de 51 PDLs apresentados naquele

ano, seja individualmente (5) ou em conjunto com outros partidos (13). Desse total, 13

buscavam sustar ato do Executivo que restringia diretamente alguma política de direitos

humanos. O segundo partido com mais proposições foi o PT, com 16 PDLs. Em terceiro

lugar ficaram PCdoB e PDT, ambos com 5 PDLs cada. Já em 2020, o partido cujos/as

deputados/as mais propuseram PDLs fundamentados em direitos humanos foi o PT, com

21 proposições, de um total de 52 PDLs apresentados naquele ano, em conjunto com

outros partidos (3) ou individualmente (18). Desse total, 16 buscavam sustar ato do

56 Sobre a localização dos partidos políticos brasileiros no espectro ideológico esquerda-direita, v. Maciel;
Alarcon, Gimenes, 2017.



Executivo que restringia diretamente alguma política de direitos humanos. O segundo

partido com mais proposições foi o PSB (7), e o terceiro foi PSOL (6).

Por outro lado, quando olhamos apenas para a parcela pequena de PDLs

voltados a sustar atos do Executivo que ampliaram políticas de direitos humanos (6) –

atos esses, como já dito, de um momento anterior ao início da gestão de Bolsonaro –,

observamos que foram de autoria do PSL, Republicanos, PSD e DEM, sendo o PSL o

partido com maior número de proposições (4) PDLs, dois por ano. No ano de 2019,

foram de propositura de deputados/as do PSL os PDLs 606/201957 e 413/201958, ambos

atacando o PNDH-3, e, em 2020, foram de propositura desse partido os PDLs

481/202059 e 574/202060. Nenhum dos PDLs foi aprovado, estando até o final da

pesquisa de coleta de dados e análise em tramitação.

5. O uso do direito internacional dos direitos humanos na fundamentação dos

PDLs

Quase metade dos PDLs de 2019 utilizou o direito internacional dos direitos

humanos em sua fundamentação (24 dos 51 PDLs), dando-se esse uso de diferentes

formas: por meio de uma referência genérica ao direito internacional; com a

especificação do órgão ou documento internacional pertinente; ou com uma elaboração

sobre conteúdo do documento internacional referido.

60 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267868
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Gráfico 4. Uso do direito internacional? (2019)

Foi considerado que um PDL fez uma referência genérica ao direito

internacional quando ocorre a mera referência a expressões como “tratados

internacionais” ou “acordos internacionais”, sem indicação de órgão ou documento

internacional específico. Este foi o caso de 5 PDLs no ano de 2019:

● Os PDLs 142/201961 e 214/201962 buscam sustar o mesmo ato, a Portaria

n°44163 de 16 de abril de 2019, de autoria do Ministério da Justiça e Segurança,

que autorizava o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de

preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, na

defesa dos bens e dos próprios da União, na Esplanada dos Ministérios, em

Brasília/DF, pelo período de 33 dias, iniciando em 17 de abril de 2019, devido à

marcha de indígenas e de movimentos sociais e o acampamento Terra Livre, que

ocorreria entre os dias 24 e 26 de abril de 2019. Os projetos utilizam o direito

internacional quando mencionam em seu inteiro teor que não é função da Força

Nacional reprimir manifestações populares e que isso seria uma grave violação

da Constituição e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, não citando

quais seriam esses. O PDL 142/2019 afirma que o Congresso Nacional não

63 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-441-de-16-de-julho-de-2020-267272487

62 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2199543

61 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198594



poderia tolerar tal medida autoritária promovida pela Portaria, que visa cercear o

direito de manifestação e a atacar os direitos dos povos indígenas, configurando

perseguição política contra movimentos sociais, organizações políticas ou todo

cidadão que exerça seu direito legítimo de fazer oposição democrática ao

governo. O PDL 214/2019 diz tratar-se de uma clara intenção do governo em

amedrontar e intimidar e bloquear a manifestação democrática dos indígenas e

outros cidadãos e cidadãs brasileiras, numa clara afronta ao direito

constitucional à livre manifestação e expressão.

● O PDL 518/201964 tenta sustar a Portaria nº 2.04665, de 15 de agosto de 2019,

que revogava a criação de órgãos colegiados de políticas públicas para direitos

das mulheres, LGBTQIA+ e direitos das crianças. A menção ao direito

internacional nesse PDL se restringe à informação de que a portaria seria

inconstitucional, pois sua regulação produz censura, discriminação e violência e

configura abuso de poder, ferindo princípios consagrados na Constituição

Federal e em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

● O PDL 65/201966 busca sustar o Decreto n° 9.73167, de 16 de março de 2019,

que dispensa visto de visita para os nacionais da Austrália, do Canadá, dos

Estados Unidos da América e do Japão e altera o Decreto n º 9.19968, de 20 de

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

(Lei de Migração). De acordo com o PDL, o decreto fere o princípio da

reciprocidade. O PDL utiliza o direito internacional quando menciona que este

princípio de reciprocidade é um dos princípios de base fundamental para o

Direito Internacional Público, se referindo a proteção da igualdade soberana dos

Estados, os quais o decreto estaria ferindo.

● O PDL 505/201969 ataca a Portaria n° 68670, de 7 de agosto de 2019, que

autoriza a utilização da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao

Ministério da Educação, nas ações de preservação da ordem pública e do

patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, em Brasília-DF, nos

70 https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-686-de-25-de-outubro-de-2021-354631876

69 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2214266
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66 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194550

65 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.046-de-15-de-agosto-de-2019-211215324

64 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2216397



dias 7, 12 e 13 de agosto de 2019, quando movimentos democráticos de todo

país estavam convocando manifestações contra os cortes na educação, em defesa

da autonomia universitária e contra o projeto ‘Future-se’ do Ministério da

Educação. O PDL argumenta que não cabe à Força Nacional reprimir

manifestações populares sendo esta uma grave violação da Constituição e dos

tratados internacionais de direitos humanos.

Foram 11 PDLs que trouxeram em sua fundamentação explicitamente o nome do

órgão ou documento internacional considerado pertinente: os PDLs 392/2019,

396/2019, 393/2019, 402/2019, 639/2019, 655/2019, 521/2019, 690/2019, 340/2019,

80/2019 e 79/2019. Entre os documentos mencionados nesses PDLs estão o Protocolo

Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,

Desumanos ou Degradantes (OPCAT), a Convenção Internacional sobre Direitos das

Pessoas com Deficiência, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do

Trabalho (OIT), o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção n°151 da

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segue alguns exemplos dessa forma de

utilização:

● Os PDLs 392/201971, 396/201972, 393/201973 e 402/201974 possuem como objeto

a sustação do mesmo ato, o Decreto n° 9.831 do 10 de junho de 201975, que

altera dois decretos, 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. Os PDLs destacam, de maneira semelhante, a

importância do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

(MNPCT) para o Brasil e afirmam que o decreto que se busca sustar estaria

75 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm
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desrespeitando a democracia, os direitos humanos e os compromissos

internacionais. Os quatro PDLs trazem em sua fundamentação, de diferentes

formas, mas com esse mesmo argumento, a importância do Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) é um órgão instituído

pela Lei federal nº 12.847/2013, promulgada a partir do compromisso

estabelecido pelo Estado brasileiro após ratificar a Convenção Contra a Tortura e

da ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT).

● O PDL 521/201976 busca sustar a Portaria n°1.576, de 20 de agosto de 2019,

que suspendia pelo prazo de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, os

termos do Edital de Chamamento para TVs Públicas, com recursos públicos do

Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, lançado em 13 de março de 2018, em

razão da necessidade de recompor os membros do Comitê Gestor do Fundo

Setorial do Audiovisual - CGFSA. O PDL menciona que a verdadeira motivação

para a Portaria seria a censura a propostas com temática LGBT, e utiliza como

argumento para justificar a necessidade de sustação o artigo n° 13 da Convenção

Americana de Direitos Humanos, transcrito diretamente no texto do inteiro teor

do PDL, dispositivo esse que trata da liberdade de pensamento e expressão.

● O PDL 690/201977 ataca o Decreto n°10.10678, de 06 de novembro de 2019, que

qualifica os Sistemas Prisionais Estaduais ao Programa de Parcerias de

Investimentos da Presidência da República para fins de estudos de alternativas

de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação

de unidades prisionais. O PDL argumenta que a intenção do decreto que se quer

ver sustado é privatizar a operação de unidades penais estaduais e terceirizar

responsabilidades que são estatais. Afirma ainda que existem testemunhos em

alguns estados em que a privatização de presídios já é uma realidade, no sentido

de que o tratamento dado é mais restritivo, ferindo direitos dos presos. Quando o

PDL traz em sua argumentação o direito internacional ele faz referência à

ementa da cautelar concedida pelo STF a Ação de Descumprimento de Preceito

78
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Fundamental nº 347 (ADPF) que menciona os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos

Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O

PDL transcreve em sua fundamentação esses artigos.

Nove PDLs de 2019 possuem em sua fundamentação, além da especificação do

documento de direito internacional pertinente, uma apresentação sobre seu conteúdo, e a

explicação sobre por que o ato atacado contraria o teor do documento internacional: o

571/2019, 122/2019, 121/2019, 346/2019, 390/2019, 648/2019, 500/2019, 595/2019 e

65/2019. Foi feita menção, com alguma elaboração, à Revisão Periódica Universal

(RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU – 2017/2021 (neste caso, não se trata

propriamente de um documento, mas sim de um mecanismo de monitoramento), aos

Princípios Relativos ao Status das Instituições Nacionais de Direitos Humanos

(Princípio de Paris) de 1992, à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência e a seu Protocolo Facultativo, ao Protocolo Facultativo à Convenção

Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes

(OPCAT), à Declaração Universal dos Direitos Humanos, à Convenção nº 169 da

Organização Internacional do Trabalho (OIT), e à Convenção Interamericana de

Direitos Humanos e a Comissão Tripartite da Convenção n°174 da Organização

Internacional do Trabalho (OIT). Seguem alguns casos como exemplos:

● O PDL 346/201979 ataca o Decreto n° 9.79580, de 17 de maio de 2019, que altera

a estrutura do Ministério da Saúde e, entre as várias mudanças, extingue o

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente

Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais, para criar o Departamento

de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Nessa nova estrutura, as políticas públicas relacionadas ao HIV não estariam

mais acompanhadas por um departamento destinado a cuidar exclusivamente da

doença, passando a ser acompanhadas por um departamento responsável,

também, por outras doenças, como a tuberculose e hanseníase. Essas doenças

possuem lógicas, dinâmicas sociais e estratégias de enfrentamento

absolutamente diferentes, não devendo, portanto, ficar a cargo de apenas um

departamento, de acordo com o PDL. A menção ao direito internacional ocorre

quando a deputada autora do PDL cita, diretamente, uma das cartas das diversas

80 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9795.htm
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organizações da sociedade civil que repudiam o decreto. A carta transcrita pela

deputada na justificativa do PDL é da Associação Brasileira Interdisciplinar de

AIDS (ABIA), e mencionam a Declaração Política da Assembleia Geral das

Nações Unidas de 2016 sobre o Fim da AIDS, relatando que uma das metas

assumidas no estabelecimento dessa declaração em 2016 foi a eliminação da

AIDS até 2030. Assim, o direito internacional nesse caso é utilizado através de

uma menção indireta do documento internacional. Este documento por sua vez

não chega ter seu nome mencionado de maneira completa no texto do PDL,

aparecendo como “Declaração da ONU de 2016", ao invés de " Declaração

Política da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2016 sobre o Fim da AIDS".

● O PDL 500/201981 ataca a Portaria n° 66682, de 25 de julho de 2019, que dispõe

sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa

perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos

dispostos na Constituição Federal. O PDL argumenta que a portaria ofende os

direitos individuais básicos, pois constrange o imigrante ou visitante, que esteja

sendo acusado de ser perigoso, sem especificar o motivo da acusação, a deixar o

país “voluntariamente” ou apresentar defesa em um prazo curto de 48 horas,

para os casos em que a razão da acusação é revelada. O PDL argumenta que o

prazo de 48 horas é menor até do que aquele praticado durante a ditadura militar,

quando vigorava o Estatuto do Estrangeiro, que ao menos concedia prazo de 3 a

8 dias para a defesa contra o ato de deportação. O migrante e sua defesa técnica

podem não ter acesso nem mesmo à motivação do ato, quando a autoridade

migratória considerar que devam ser preservados segredos de Estado, o que

torna o exercício do direito de defesa algo impossível, segundo o PDL. O PDL

menciona como justificativa para a sustação o Pacto Internacional de Direitos

Civis e Políticos (art. 12) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos

(art. 22), que proíbem a expulsão sem base legal. O PDL menciona que a

expulsão pode ocorrer, conforme o direito migratório brasileiro, quando a pessoa

sofre uma condenação com sentença relativa a prática de crime de genocídio,

crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, conforme o

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998; ou no caso, ou no
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caso de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade,

consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território

nacional.

A partir da análise dos PDLs de 2019, no que diz respeito ao uso do direito

internacional, verificamos que houve referência a diferentes documentos internacionais

na fundamentação dos PDLs, como mostra a tabela abaixo:

Documento internacional
Quantidade de PDLs
que a utilizou

Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos 2

Declaração Política da Assembleia Geral
das Nações Unidas de 2016 sobre o Fim
da  AIDS 1

Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 1

Princípios Relativos ao Status das
Instituições Nacionais de Direitos
Humanos (Princípio de Paris) 1

Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (OPCAT) 5

Convenção Internacional sobre Direitos
das Pessoas com Deficiência 2

Convenção Americana de Direitos
Humanos 2

Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) 1

Convenção n°174 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) 1

Convenção n°151 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) 1

Convenção nº 87 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) 1

Revisão Periódica Universal (RPU) do
Conselho de Direitos Humanos da ONU
– 2017/202183 1

83 Neste caso, excepcionalmente,  se trata de mecanismo internacional.



Observamos que menos da metade dos PDLs utilizam o direito internacional em

sua fundamentação (23). Entre os PDLs que usam o direito internacional, 16 deles o

fazem através de uma referência genérica ou pela mera menção a algum documento

internacional. Somente 7 PDLs possuem em seu texto algum desenvolvimento sobre o

conteúdo do documento que menciona, e ainda assim o fazem de maneira breve, com

não muito mais que um pequeno parágrafo. Em mais de uma ocasião as referências ao

direito internacional foi feita de maneira indireta, ou seja, a fundamentação do PDL cita

um documento nacional que por sua vez menciona o direito internacional. Por exemplo,

o PDL 690/2019 menciona uma decisão do STF que faz referência ao direito

internacional. Esses resultados mostram que o direito internacional tem alguma

relevância em PDLs de direitos humanos, mas não há um uso consistente ou qualificado

do direito internacional pelos/as deputados/as.

6. Considerações finais

Como exposto neste relatório, a pesquisa trabalhou com duas hipóteses. A

primeira delas foi analisada conjuntamente por toda a equipe do Observatório de

Direitos Humanos, e disse respeito à justificativa para o grande aumento no número dos

PDLs fundamentados em direitos humanos no começo do governo Bolsonaro.

Buscamos investigar se os PDLs serviram como instrumento de resistência, de

deputados/as, a retrocessos no campo dos direitos humanos. Os resultados dessa análise

estão no artigo “Disputas sobre direitos humanos no Poder Legislativo federal: projetos

de decretos legislativos de sustação de atos do Poder Executivo no governo Bolsonaro”,

escrito em coautoria por Beatriz Bombonato da Silva, Carla Osmo, Eduarda Ribeiro

Monteiro, Fernanda Emy Matsuda e Iris Vitorino dos Santos, que será submetido à

publicação.

Em resumo, a equipe do Observatório observou que quase metade dos PDLs dos

anos de 2019 e 2020 eram decretos (54). O tema mais tema mais recorrente dos atos

atacados, no ano de 2019, foram os conselhos de participação civil (18), e em 2020,

relativos a marcadores sociais da diferença (24). A maioria destes atos eram referentes a

políticas que restringiam diretamente (77) os direitos humanos no Brasil. Quanto aos

PDLs, grande parte tinha sua autoria feita por partidos de oposição ao governo

Bolsonaro, e destacamos que nenhum desses PDLs foi aprovado, até o momento em que

se finalizou a pesquisa.



Concluímos então, que os PDLs pareceram, foram utilizados instrumento de

resistência da oposição do governo, contra mudanças em políticas prejudiciais aos

direitos humanos no Brasil, mas se produziram efeitos, esta não foi realizada via sua

aprovação formal, isso não foi possível concluir a partir desta pesquisa.

A segunda hipótese foi investigada individualmente nesta pesquisa de iniciação

científica, e tinha como foco o uso do direito internacional na fundamentação dos PDLs

relacionados aos direitos humanos propostos em 2019, período analisado na pesquisa de

iniciação científica, o direito internacional dos direitos humanos foi utilizado no Poder

Legislativo como ferramenta para combater retrocessos.

A esse respeito, a pesquisa verificou que o uso do direito internacional dos

direitos humanos foi relativamente importante na fundamentação dos PDLs, sendo

observado em 23 dos projetos de 2019. Porém, observamos que ainda que esse uso se

apresente em quantidade relevante, temos que a utilização do direito internacional ainda

se mostra genérica, sendo que dos 23 PDLs, cinco fazem o uso através de uma

referência genérica. Entre os PDLs que citavam especificamente algum documento

internacional, 11 deles apresentavam somente o nome do documento internacional e 7

dos PDLs elaboravam brevemente o seu conteúdo, ainda de maneira superficial.

Isso indica que, mesmo que o direito internacional seja utilizado na

fundamentação de PDLs que buscam resistir a retrocessos no campo dos direitos

humanos, não parece haver por parte dos/as autores/as dos PDLs um conhecimento

aprofundado desta matéria, independentemente do partido e de sua vertente ideológica.

Esse problema poderia ser superado através de uma formação melhor em direito

internacional dos direitos humanos, o que poderia contribuir com a defesa destes

direitos no Brasil.
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