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LEI Nº 621/2022                                                SERRARIA, 30 DE JUNHO DE 2022.                                      
    

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE HOMENAGENS EM 
MONUMENTOS PÚBLICOS, ESTÁTUAS, TOTENS, PRAÇAS E 
BUSTOS OU QUALQUER OUTRA HOMENAGEM À 
PERSONAGENS DA HISTÓRIA DO BRASIL DIRETAMENTE 
LIGADOS A ESCRAVIDÃO NEGRA E INDÍGENA E 
PERSONAGENS QUE TENHAM PRATICADO CRIMES CONTRA 
A HUMANIDADE E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei: 

 
Art. 1º São proibidas no município de Serraria a instalação, construção ou 

implantação de monumentos, tais como estátuas, bustos, totens, obeliscos ou outras 

formas de homenagem as seguintes pessoas:  

I - personagens da história do Brasil diretamente ligados a escravidão negra 
e indígena;     

II - personagens que tenham praticado crimes contra a humanidade e violação 

dos direitos humanos, incluídas aquelas que constem no Relatório Final da Comissão 
Nacional da Verdade, de que trata a Lei federal nº 12.528, de 18 de novembro de 
2011, como responsáveis por violações de direitos humanos.  

 
§ 1°. Consideram-se personagens escravocratas da história do Brasil aqueles 

que foram proprietários de escravos, traficantes de escravos, autores do racismo 

científico ou pensadores que defenderam e legitimaram a escravidão.  

 
§ 2°. A vedação que dispõe esta lei se estende também às pessoas que 

tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes 

contra os direitos humanos, exploração do trabalho escravo, racismo e injúria racial.  

  
Art. 2º Subordinam-se ao regime desta Lei:   

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo e Legislativo;   

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo município de Serraria.  

   
Art. 3º O Executivo regulamentará esta lei no que couber.  

  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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