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__________________________________________________________________ 

 

A HOMOFOBIA e o PL 122 

 

Não é objeto deste trabalho a análise da homossexualidade, suas causas e 
consequências, e menos ainda de julgamento, se certo ou errado. O que 
pretendemos é a análise jurídica do Projeto de Lei 122 e suas implicações 
sociais. 
 
A Constituição Federal é o instrumento pelo qual o Estado se organiza, 
estabelecendo seus princípios, sua estrutura, sua forma de governo e os 
direitos e garantias dos cidadãos. A Constituição da República brasileira 
estabelece no artigo 1º que o Brasil se constitui como Estado Democrático 
de Direito e tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o 
pluralismo político. Desse dispositivo se extrai que a dignidade da pessoa 
humana está na base da razão de ser do Estado brasileiro e todo o 
ordenamento jurídico deve partir dessa premissa. 
 
Convivendo em sociedade os homens estabelecem relações entre si e com 
as coisas, surgindo dessas relações conflitos de interesses que podem ser 
resolvidos pelos próprios interessados de modo pacífico. Não raro, porém, a 
sociedade se vê às voltas com distúrbios sociais de consequências danosas 
para a paz social e em pleno desrespeito à dignidade da pessoa humana. 
Para regular tais relações são criadas as leis que estabelecem regras a 
serem cumpridas por todos os cidadãos com vistas a assegurar o equilíbrio 
e a paz social.  
 
A dignidade da pessoa humana é o princípio do qual derivam os Direitos e 
Garantias Fundamentais e está assegurado pelo conjunto de normas que 
estabelecem os direitos e deveres individuais e coletivos, dentre os quais, 
para os fins a que nos propomos, se destaca o artigo 5º caput e incisos I, 
III, IV, VI, VIII, X, XLI da Constituição Federal. Em consonância com a 
Carta Magna foi editada a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define 
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 
  
A lei foi necessária porque existia o fato preconceito de cor e de raça, mas 
esses não eram os únicos. Depara-se com outro preconceito, até então à 
margem da lei, o de orientação sexual e identidade de gênero. A 
homossexualidade existe desde que existe o homem na face da terra e em 
épocas, países, e culturas distintas tem sido tratada de formas diferentes. 
 
Na atualidade brasileira se tem visto crescer a homofobia com agressões e 
homicídios, prejudicando a paz social e, o que é mais grave, desrespeita um 
princípio fundamental do Estado: o da dignidade da pessoa humana. Impõe-
se, portanto, que tais atos sejam coibidos e estabelecidas penas para a 
hipótese de inobservância da lei maior. 
 
Assim, surgiu o Projeto de Lei 5003/2001, substituído pelo de nº 122/2006 
adotado pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, aprovado no 
Senado e que tem gerado grande polêmica. O projeto define como crime a 
discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, 
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sexo, orientação sexual e identidade de gênero, inclusive nas relações de 
emprego, com a cominação de penas, o que se mostra perfeitamente 
justificável uma vez que não é de se admitir a discriminação velada ou 
explícita da pessoa pela sua orientação sexual e identidade de gênero, com 
graves prejuízos materiais e morais para essa pessoa. 
 
Avança o mencionado projeto estabelecendo penas para os seguintes casos, 
dentre outros: impedir, recusar ou proibir o ingresso ou permanência em 
qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto ao 
público; recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar retardar ou excluir em 
qualquer sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção 
funcional ou profissional; sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a 
hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares; sobretaxar recusar, 
preterir ou impedir a locação, a compra, a aquisição, o arrendamento ou 
empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade; Praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade 
de gênero. 
 
Até aqui nada a censurar no projeto de lei, pois a prática discriminatória, 
repita-se, tem que ser repelida por atentar ao princípio da dignidade da 
pessoa humana. Todavia as disposições seguintes merecem reflexão e 
possível alteração com vistas a não ofender direito fundamental de outras 
pessoas. Vejamos. 
  
A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passaria a vigorar acrescida dos 
seguintes artigos:  
 
“8º-A. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em 
locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das 
características previstas no artigo 1º; Pena: reclusão de dois a cinco anos.” 
  
“Art. 8º-B. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do 
cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e 
manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena: reclusão 
de dois a cinco anos.” 
 
É certo, existem religiões que entendem e tem por dogma, ser pecado a 
prática homoafetiva. 
 
Assim, permitir a livre expressão e manifestação homoafetiva dentro dos 
locais de reuniões ou cultos, como igrejas e templos viola o inciso VI do 
artigo 5º da Constituição da República assim redigido: 
 
“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. 
 
Tanto que a Senadora Marta Suplicy tentou emendar o texto para deixar 
claro que a pena não se aplica à "manifestação pacífica de pensamento 
decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença" 
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A alteração proposta pela Senadora Marta Suplicy deveria ser acatada com 
a restrição de que essa manifestação se dê tão somente dentro das igrejas, 
uma vez que em ambientes públicos pode aumentar e fomentar a rejeição 
que leva ao ódio e às práticas contrárias à garantia constitucional de 
igualdade de direitos e de respeito à dignidade humana. 
 
Assim, para que a constituição não seja violada em quaisquer de suas 
normas, merece reparo o projeto de lei. 
 
As sugestões são: 
 
Não deve ser proibida a manifestação de pensamento fundada na fé 
religiosa dentro e nos limites dos locais de pregação de propriedade das 
entidades religiosas e que nestes mesmos locais possam não se admitir a 
livre manifestação e expressão de afetividade do cidadão homossexual, 
bissexual ou transgênero. 
 
Tal medida atenderia à imperiosa necessidade de se respeitar a pessoa 
humana independente de sua orientação sexual e identidade de gênero e, 
simultaneamente, resguardar o direito do exercício dos cultos religiosos e 
de expressão de pensamento contrário à homoafetividade decorrente da 
crença, sempre nos limites dos locais de pregação próprios das instituições 
religiosas.  
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