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O Projeto de Lei da Câmara n. 122/06, conhecido como anti-homofobia, tem 
como objetivo concretizar o princípio da não-discriminação, previsto no artigo 
3º, inciso IV, da Constituição Federal (1988), que dispõe que o Estado Federal 
brasileiro deve concretizar o bem de todos, refutando qualquer forma de 
preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Para tanto, pretende alterar a 
Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alargando seu espectro de incidência, 
para incluir como vítimas de preconceito pessoas identificadas sob questões 
de gênero, a partir do reconhecimento de que a liberdade se consubstancia 
também na diversidade sexual. Por seu turno, o ordenamento constitucional 
brasileiro consagra a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, 
no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, assegurando-se o livre 
exercício dos cultos religiosos e das liturgias religiosas. Colocados frente a 
frente, o Projeto de Lei e a liberdade religiosa, percebe-se a deflagração de 
uma colisão autêntica entre princípios fundamentais, uma vez que 
determinados credos religiosos, que categorizam como “pecado” e patologia a 
homossexualidade, culminam por disseminar o preconceito e esvaziar o 
conteúdo jurídico do Princípio da Igualdade. Dessa forma, o presente trabalho 
objetiva demonstrar que um juízo de ponderação conduz à ilação de que 
nenhuma prática religiosa ou ato de fé está legitimado juridicamente a induzir 
ou instigar o preconceito por razões de gênero, sob pena de amesquinhar-se 
fatalmente a Dignidade da Pessoa Humana, como Dimensão Antropocêntrica 
do Estado Democrático de Direito, e frustrar-se o ideário do Estado laico. 
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As Leis são documentos formais que refletem discursos estatais, 

condicionantes do comportamento e das expectativas dos cidadãos em certo 

território. Esses diplomas normativos, no entanto, para se constituírem como 

expressão legítima do Estado Democrático de Direito, devem guardar 
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compatibilidade com valores e princípios estampados na Constituição Federal 

(1988). Do contrário, carecem de validade, em decorrência da 

inconstitucionalidade material. 

Os princípios nem sempre estão expressos no ordenamento jurídico 

(GOMES, 2007) para deles se extraírem normas jurídicas. Eles dão 

legitimidade a todo o sistema jurídico, estimulando um sopro interpretativo 

inovador, captando elementos da realidade social cambiante, e das relações 

individuais, repletas de significantes. 

Uma primeira indagação que surge é se as normas jurídicas estatais, 

criadas para serem abstratas e gerais, devem condicionar a formação de um 

núcleo familiar. Ou se essas normas, extraídas dos Princípios, ou ponderadas 

com outros valores adotados pelo Estado Democrático de Direito, permitem 

que os cidadãos, no exercício de suas liberdades e convicções, formem 

núcleos familiares de acordo com seus desejos e anseios de partilhar uma vida 

em comum. 

A segunda vertente acima tem dado a tônica do processo histórico, 

rompendo as amarras do convencional conceito de Família. As relações 

pessoais concretas culminam por criar espaços de diferença. Na esteira do 

pensamento de Loretoni (2006, p. 491): “[...] a antiga caracterização do Estado 

social, que fazia da instituição familiar um dos eixos da sociedade, deve ser 

revista sobre a base de uma reestruturação das relações afetivas que adote 

pelo menos a ideia de um pluralismo das formas familiares”. 

As conquistas civis têm demonstrado que, cada vez mais, os indivíduos 

se dirigem, em termos de afeto, de acordo com suas orientações 

personalíssimas, constituindo-se a sexualidade como uma extensão do afeto, e 

como reflexo do Direito da Personalidade.  

Conforme o entendimento de Dias (2009, p. 42): 

 

 “[...] aflora como fundamental o direito à felicidade. Na era dos 
direitos humanos, não pode o Estado deixar de cumprir sua real 
finalidade, fazer com que a família exerça o seu papel de garantir a 
cada um de seus membros o direito de ser feliz. Um Estado que não 
garanta tal promessa a todos deixa de cumprir uma obrigação ética”. 
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Assim, a partir de escolhas pessoais, a Família vem sendo construída e 

reconstruída, e redimensionada sob novos parâmetros, flexibilizando-se o 

modelo clássico contratual do Casamento que, acompanhando o Contrato 

Social que legitimou a sociedade civil, culminou por verticalizar as relações 

familiares, relegando à mulher o espaço doméstico (PATEMAN, 1993). 

O certo é que os movimentos expansionistas dos direitos civis das 

mulheres conduziram a uma contestação do modelo verticalizado que o 

Casamento legitimara, enfraquecendo esse contrato do modo como fora 

concebido na origem, como uma instituição perpétua, e como um padrão 

vinculativo. 

Sob esse influxo, surge a Lei do Divórcio, o maior controle da Mulher 

sobre a natalidade, sobre sua sexualidade etc. E travam-se debates abertos 

sobre as questões de gênero. 

Nesse cenário de livre arbítrio sobre questões ligadas ao gênero, 

começaram a despontar e ganhar visibilidade grupos historicamente 

marginalizados, que sequer foram albergados pelo supostamente igualitário 

Contrato Social, legitimador da sociedade civil “organizada”, acima 

mencionado. 

Esses grupos não estavam, e continuam sem estar, incluídos no 

ordenamento jurídico. São eles formados por lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, travestis e transgêneros, o que ressalta a importância dos 

princípios jurídicos para, em juízo de ponderação, redimensionar esses 

significantes referentes à sexualidade e Família, conferir cidadania e retirar da 

marginalidade pessoas que se identificam sob as diversas categorias supra 

citadas. 

Dessa forma, segundo Júnior (2011), as manifestações externadas por 

esses grupos são projeções de ordem afetivo-sexual, refletindo a condição de 

sujeito desejante desses indivíduos. Esse complexo de manifestações integra a 

Personalidade humana e constituem um bem jurídico suficientemente 

relevante. Por isso, demandam proteção do sistema normativo, notadamente 

dos princípios condicionantes da interpretação jurídica em nosso ordenamento. 

São eles: 
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a) Artigo 3º, inciso I, da CF: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

Só haverá justiça social quando o Estado reconhecer todas as formas de 

Família, independentemente da orientação sexual dos indivíduos que a 

compõem; 

b) Artigo 3º, inciso III, da CF: erradicar a marginalização. O Estado deve 

reconhecer e incentivar a formalização de vínculos afetivos, retirando 

casais homoafetivos da clandestinidade, uma vez que formam uma 

Família para todos os fins constitucionais; 

c) Artigo 3º, inciso IV, da CF – Promover o bem de todos, sem preconceitos 

de sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Logo, orientação 

sexual não deve servir como empecilho ao reconhecimento de uma 

Família. Diante desse princípio, o Casamento entre pessoas do mesmo 

sexo deve ser protegido e considerado como entidade nuclear de uma 

formação familiar; 

d) Declaração Universal dos Direitos Humanos – os artigos 1º, 2º, 3º e 7º 

consagram a liberdade, a igualdade e a não discriminação.   

 

À luz desses princípios, tramita no Congresso Nacional um projeto de 

Lei que visa protegê-los de forma mais efetiva, por intermédio da tutela penal 

repressiva contra o preconceito. É o Projeto de Lei da Câmara n. 122/06, que 

pretende aumentar o espectro de incidência da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 

1989. 

Referido diploma normativo define os crimes resultantes de preconceitos 

de raça ou de cor. Em seu artigo 1º, dispõe que serão punidos os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. 

A Lei erigiu cinco elementos como discrímens inaceitáveis no 

ordenamento jurídico brasileiro, categorizando como crime condutas 

discriminatórias que guardam como motivação a raça, a cor, a etnia, a religião 

ou a procedência nacional. 
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A presença de todos esses elementos deve ser aferida no caso 

concreto, embora cada um deles conte com sua carga semântica própria, 

construída cientifica e historicamente. O que o projeto pretende é a inserção de 

mais dois elementos discriminatórios, quais sejam a orientação sexual e a 

identidade de gênero.  

É razoável a inserção desses discrímens como elementos 

caracterizadores dos crimes de preconceito, pois servem para a concretização 

dos princípios e valores constitucionais explícitos na Carta Magna, ou 

decorrentes dos valores decorrentes de sua interpretação, a exemplo da 

Dignidade da Pessoa Humana.  

Isso porque “a sexualidade consubstancia uma dimensão fundamental 

da constituição da subjetividade; alicerce indispensável para a possibilidade do 

livre desenvolvimento da personalidade” (Júnior apud Rios, 2001, p. 91). 

Constitui-se, pois, como um bem essencialmente vinculado à personalidade 

humana, merecendo especial proteção estatal, justificando-se por isso mesmo 

uma repressão penal. 

Como exemplo, o artigo 8º da Lei n. 7.716/89 ganharia a seguinte 

redação: 

 

“Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares ou 
locais semelhantes abertos ao público. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas aquele que impedir ou 
restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais 
públicos ou privados abertos ao público de pessoas com as 
características previstas no art. 1º desta Lei, sendo estas expressões 
e manifestações permitida às demais pessoas.” 

 

Note-se que esses estabelecimentos, para funcionar, necessitam de 

alvará ou permissão do Poder Público, que são atos administrativos que podem 

ser revogados, caso sobrevenha qualquer agressão aos interesses públicos 

pelo Estado.  

Ora, dentre esses interesses, destaca-se o objetivo fundamental inscrito 

no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal, que traça como vetor a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 
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Assim, qualquer atitude ou manifestação que impeça o acesso de 

clientes de forma arbitrária, pautada meramente na repulsa de certa categoria 

de gênero, agride as vigas mestras do próprio sistema. Ademais, 

manifestações de afeto, desde que não incorram em ato obsceno, são 

socialmente adequadas e aceitas em qualquer ambiente comercial de livre 

acesso ao público. 

Nesse mesmo diapasão, o artigo 20, uma vez aprovado o Projeto, 

passaria a reprimir a prática, a indução e a incitação de discriminação ou 

preconceito motivadas por orientação sexual ou identidade de gênero.  

A injúria qualificada, por seu turno, estaria configurada também se as 

palavras ou gestos ofensivos à dignidade ou ao decoro forem motivados pelos 

mesmos elementos (artigo 140, § 3º, do Código Penal). 

Tudo isso, punível com reclusão de um a três anos, isto é, configurando-

se como crimes de médio potencial ofensivo, que permitem a suspensão do 

processo mediante compromisso de cumprir certas condições (artigo 89 da Lei 

n. 9099/95), e, no caso extremo de uma condenação, permitindo a aplicação do 

regime mais brando, o aberto, uma vez que a pena não ultrapassaria os quatro 

anos, seu limite máximo (artigo 33, § 2º, c, do Código Penal), salvo se o 

condenado for reincidente. 

Ora, o ordenamento jurídico não permite o estímulo à segregação e ao 

preconceito. Logo, o projeto visa alargar a proteção às minorias identificadas 

sob outros matizes de gênero. É legítima a tutela penal, já que o bem 

juridicamente atingido integra a própria viga de sustentação do Estado 

Democrático de Direito, que é a busca pela Igualdade, respeitando-se as 

diferenças. 

Importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, julgando a Ação por 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132 (2011), consolidou a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.  

A tutela penal, nos moldes pretendidos pelo projeto, vem apenas 

compatibilizar-se com essa decisão, e com o ideário da Igualdade, de um País 

que assume compromissos normativos de não conviver com a marginalização 

de minorias. O Direito Penal, como último recurso do sistema, estará agindo 
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aqui em proteção a bens cuja concreção é buscada e promovida pelo 

arcabouço constitucional. 

Outras práticas discriminatórias o Direito pretende também reprimir, 

como a dispensa de um trabalhador motivada por questões de gênero, ou 

qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de 

emprego ou sua manutenção. Isso quer dizer que não existe um Direito ao 

preconceito, embora ele, culturalmente, permeie a (de)formação das pessoas.  

No entanto, o Projeto n. 122 trava seu principal embate na Comissão de 

Direitos Humanos, erigindo-se um entrave à aprovação da concepção original 

do texto. Alega-se que o projeto, se aprovado, afrontaria a liberdade de 

consciência e de crença, assegurada também como garantia constitucional 

fundamental, no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal. 

Assim, surge o questionamento: há colisão autêntica entre garantias 

fundamentais? Garantir a tutela penal da Igualdade e da Dignidade Humana 

entra em rota de colisão com o livre exercício de consciência ou de crença? A 

princípio, para os fins deste trabalho, a resposta deve ser afirmativa, indo-se 

além para evidenciar que há solução, sem amesquinhar-se qualquer das 

garantias, mas consagrando-se uma precedência dentre os princípios 

preponderantes, a partir dos traços marcantes que o caso concreto revelar. 

A colisão entre direitos fundamentais permite, a partir de um juízo de 

ponderação, obter a regra para o caso concreto. Nesse sentido, ensina 

Vecchiatti (2011) que: 

 

“O conflito entre princípios se resolve pela ponderação, ou seja, pelo 
estabelecimento de uma precedência condicionada às circunstâncias 
do caso concreto, segundo a qual o princípio „x‟ prevalecerá sobre o 
princípio „y‟ sempre que tais circunstâncias fáticas concretas se 
apresentarem”. 

 

Foi com base nesse juízo de ponderação feito entre o artigo 226, § 3º, 

da Constituição Federal e os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana, que se chegou ao reconhecimento jurídico da união estável 

homoafetiva como entidade familiar, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132. 
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Os princípios prevalentes acima frisados, segundo Vecchiatti (2011), 

proíbem as discriminações arbitrárias, a saber, as desprovidas de 

fundamentação lógico-racional. Com base nisso, nenhuma conduta pública ou 

particular pode estimular a segregação ou o preconceito contra qualquer 

pessoa, com base unicamente na orientação sexual ou identidade de gênero.  

Do ponto de vista dos que se opõem à aprovação do projeto, esse 

princípio estaria em rota de colisão com o livre exercício de certas religiões, 

que abominam a homossexualidade, tachando-a como uma conduta 

pecaminosa, uma aberração, ou doença.  

Já se demonstrou, no presente trabalho, que a orientação sexual é uma 

projeção da personalidade, não se resumindo a uma prática. Logo, nenhuma 

religião está juridicamente autorizada a difundir o preconceito. No Brasil, 

respira-se o sincretismo religioso. Há liberdade de culto para todos os credos, 

que fazem procissões, atos públicos, ocupam espaços públicos ou privados 

para difundir seus dogmas, sem qualquer restrição ou crítica. É livre esse 

exercício.  

Diante disso, a colisão entre princípios revelará a regra aplicável ao caso 

concreto, não havendo nenhuma inconstitucionalidade em se erigir à categoria 

de crime a prática, incitação e induzimento de preconceitos motivados por 

orientação sexual. 

O discurso estatal prevalente jamais poderá ser o religioso ou o moral, 

mas sim aquele preconizado pelos Princípios Fundamentais, notadamente os 

objetivos primaciais do Estado Brasileiro, insculpidos no artigo 3º da 

Constituição Federal. 

No inciso IV deste artigo, por exemplo, desponta como compromisso 

estatal a efetivação da promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Demais disso, todas as garantias individuais elencadas nos incisos do 

artigo 5º, em interpretação sistemática, devem refletir, de forma razoável, os 

pilares fundamentais inscritos nesse mesmo dispositivo e, dentre eles, afigura-

se a Igualdade. 

Todo esse arcabouço principiológico assenta-se na Dignidade da 

Pessoa Humana, como dimensão antropocêntrica do Estado Democrático de 
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Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), nos moldes da magistral 

lição de Amaral (2003). 

Assim sendo, faz-se premente a aprovação do Projeto de Lei Anti-

Homofobia, para que a Dignidade Humana seja privilegiada como atributo 

indelével. A difusão de uma cultura de aceitação da diversidade sexual 

perpassa também pela valorização desse bem jurídico pelos mais variados 

ramos do Direito. Aceitando-se que haja uma colisão de princípios, entre a 

liberdade religiosa e a vedação a qualquer forma de preconceito, o exercício de 

qualquer credo, plenamente livre no Brasil, não deve exacerbar seu discurso e 

sua prática, a ponto de segregar, ou estimular a segregação de seres humanos 

motivado por razões de gênero. 
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