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1 RESUMO 

 

 

O enfoque do presente trabalho é dissertar acerca da atual problemática 

referente à lacuna legislativa existente quanto à tipificação dos crimes de ódio 

motivados unicamente pela discriminação e preconceito por orientação sexual ou 

identidade de gênero. A pesquisa também trará análise quanto ao projeto de lei da 

Câmara nº122/2006, que está atualmente arquivado, e visava à alteração da Lei dos 

Crimes de preconceito (Lei 7.716/89), que abrange raça, cor, etnia, religião e 

procedência nacional, buscando também a inclusão de gênero, sexo, orientação 

sexual e identidade sexual para a punição em caso de preconceito ou discriminação. 

Surgirá a elucidação da importância do uso dos precedentes judiciais, juntamente 

com a apresentação de uma possível solução que surja no judiciário, desprendida 

da aprovação do poder legislativo e que vincule positivamente outros Tribunais de 

modo a suprir e barrar os prejuízos de tal lacuna legislativa. Tendo em vista todas as 

garantias pessoas e de proteção aos direitos humanos, bem como os princípios da 

dignidade e isonomia, haverá a explanação de todo o conteúdo que justifique a não 

distinção de qualquer ser humano perante a lei, de modo que suas diferenças, sejam 

estas por questão de homossexualidade, bissexualidade, transexualidade ou 

identidade de gênero, não provoquem situações de hipossuficiência e assim, por 

uma questão protecional, venham a ser abrangidas e interpretadas extensivamente 

no caso concreto, justificando o objetivo da República Federativa do Brasil de 

promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação.  

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios, como já comprovado por cientistas e historiadores, tanto 

no mundo animal como no dos humanos, é fato que a homossexualidade sempre 

existiu. Ao longo de séculos, o preconceito gerado pela não aceitação do suposto 

diferente, motivado muitas vezes por crenças religiosas, fez com que inúmeras 

pessoas fossem submetidas a experiências, torturas e tratamentos psicológicos, 



visando como objetivo sua “cura”, além de sofrerem grande repressão social por um 

fato inerente à condição humana, tal como é a orientação sexual. 

A orientação sexual deve ser considerada como uma qualidade intrínseca do 

ser humano, tal como seja a cor da pele, ou procedência nacional, não se 

remetendo a uma escolha ou opção, mas sim a essência de ser o que é. 

Apesar do decorrer do tempo e de uma maior conscientização social sobre a 

aceitação do próximo, os homossexuais ainda sofrem pelo preconceito 

materializado. Segundo estatísticas publicadas anualmente pelo Grupo Gay da 

Bahia (GBB) – mais antiga entidade de gênero do Brasil- indicam que em 2016, ano 

considerado como o mais violento desde 1970 contra pessoas LGBTs, 343 pessoas 

foram mortas em todo o Brasil. 

 Das 343 pessoas assassinadas, 173 eram gays, 144 trans (travestis e 

transexuais), 10 lésbicas, 4 bissexuais e 12 heterossexuais (parentes ou conhecidos 

de LGBTs que foram assassinados por algum envolvimento com eles). Os dados, 

segundo o GGB, levaram à constatação de que a cada 25 horas um LGBT é 

assassinado no país.  

O Projeto de Lei da Câmara 122/2006 foi criado com a intenção de equiparar 

os crimes de homofobia aos crimes de racismo, criando uma tipificação de modo a 

proteger e zelar pela saúde moral e física, numa luta anti-discriminação, 

encontrando-se atualmente arquivado pelas barreiras impostas pelas bancadas 

conservadoras do país.  

A carência de uma legislação especial é nítida. O arquivamento da Lei da 

Homofobia fere todos os dias as garantias individuais das minorias, se ausentando 

de modo que a materialização do preconceito em discriminação poderia vir a ser 

evitado se houvesse tipificação especial do caso. 

A problemática da pesquisa em questão abrange justamente a falta de 

legislação pertinente à punição dos crimes cometidos e exclusivamente motivados 

pela discriminação motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero, 

questionado a proteção dada ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem 

como da isonomia, visando à proteção a integridade física e moral daqueles que são 

discriminados. 

Com uma profunda análise histórica e social, junto de informações adquiridas 

através do método histórico, a pesquisa demonstrará que tal preconceito existe 

desde a antiguidade, prejudicando e excluindo aqueles que possuem tal qualidade, 



provando, assim, toda a sua relevância teórica através análise que fará sobre a 

inexistência de legislação típica no ordenamento jurídico atual, refletindo também 

sobre a omissão estatal criada no mesmo âmbito, e as prováveis consequências da 

perspectiva de uma modificação positiva na interpretação texto normativo com a 

utilização de precedentes, visando um maior imediatismo em detrimento a 

postergação do poder legislativo ao busca solucionar a lacuna existente. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

O principal objetivo do trabalho é explorar a lacuna legislativa existente 

quanto à tipificação dos crimes de ódio motivados exclusivamente pela intolerância e 

preconceito aos homossexuais, bissexuais, ou transexuais, seja por orientação 

sexual ou identidade de gênero. O trabalho de pesquisa trará objetivos específicos, 

bem como profundo estudo sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, juntamente com o princípio da isonomia, ambos analisados sobre o prisma 

do projeto de lei da câmara arquivado (122/96); análise histórica sobre a 

problemática, demonstrando o débito social existente há anos; e possível 

diagnóstico dado através do uso dos precedentes judiciais, como forma de solução 

imediata e desprendida do poder legislativo. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa buscará encontrar respostas para os problemas decorrentes da 

omissão de uma tipificação específica no Brasil, sobre o que se trata dos crimes de 

ódio motivados unicamente pelo preconceito contra homossexuais, bissexuais e 

transexuais, além a contradição quanto ao respeito do princípio da isonomia e da 

dignidade da pessoa humana no país. 

Para a elaboração da referida pesquisa foram utilizados os métodos de 

pesquisa bibliográficos para a fundamentação da referida pesquisa, em textos já 

escritos por autores conhecedores do tema. Haverá o uso do método histórico, para 



uma análise do tratamento em torno da homossexualidade desde o passado até os 

dias atuais. 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O desenvolvimento do trabalho conta com seis capítulos e dois subcapítulos, 

contendo os temas a seguir: Conceito de Gênero; A teoria Queer; Conceito de 

Homossexualidade; Aspectos históricos acerca da homossexualidade; A 

homossexualidade e os Direitos Humanos; Dos princípios, direitos e garantias 

fundamentais; A PLC 122: proposta, trajetória e arquivamento; Precedentes 

Judiciais: uma nova proposta para a criminalização da homofobia no Brasil. Os 

capítulos explanam uma bagagem de conceitos e significados, demonstrando a 

necessidade do prévio conhecimento semântico para a compreensão do tema. 

Também trazem profundo levantamento histórico, demonstrando que trata-se de 

uma problemática existente desde a antiguidade. O trabalho também explicará toda 

a necessidade do respeito perante os direitos humanos, assim como dos princípios 

fundamentais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, trazendo por fim, uma 

possível solução para a lacuna legislativa encontrada no uso de precedentes 

judiciais. 

 

 

6 RESULTADOS 

 

 

Perante a pesquisa realizada, concluiu-se, primeiramente, que há extrema 

importância no correto uso de adjetivos para individualizar pessoas com orientação 

sexual diferente da heteronormativa. Pode-se usar como exemplo a própria palavra 

Orientação, que remete a qualidade intrínseca do ser humano, parte de sua 

essência e formada no subconsciente, não sendo opção, decisão ou escolha 

pessoal mutável pela própria vontade. A pesquisa concluiu a historicidade da 

problemática da homofobia, demonstrando que a homossexualidade existe desde os 

primórdios do mundo, apresentando todas as consequências e prejuízos sofridos 



pelo preconceito materializado e motivados pelo ódio e intolerância e vinculando tais 

fatos aos direitos humanos e aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana, apresentando toda a contradição legislativa na omissão da proteção e 

criminalização da homofobia. Com a apresentação da PLC 122/06, o trabalho 

constata a influencia do poder legislativo ao barrar leis importantes, mantendo-se 

omisso quanto a tipificação e busca de proteção social, motivados muitas vezes por 

interesses e concepções pessoais. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O débito social e histórico relação às pessoas LGBT é nítido. São inúmeros 

os casos de homofobia e transfobia no Brasil, manifestados através de discursos 

ódio, segregacionistas e violentos, que se justificam e se protegem pela capa da 

liberdade de opinião ou expressão, mascarando e dando um nome para aquilo que 

na verdade é intolerância e falta de respeito. 

O poder estatal, como ainda pertence aqueles que mantém-se inerte a 

violência física e moral, encontra barreiras reais ao manifestar-se pró tais grupos. A 

PLC 122/06, que trouxe a esperança de uma tipificação, uma equiparação aos 

crimes de racismo para produzir um respaldo e proteção aos direitos LGBT, hoje 

encontra-se arquivada. 

Sendo a Orientação sexual e a Identidade de Gênero qualidades intrínsecas 

do ser humano, é dever do Estado proteger e zelar pelos direitos, proteção e pelo 

bem estar dos mesmos, garantindo plena isonomia e respeito à dignidade. É 

necessário tratar o homem dentro de sua plena essência e parar de retirar seus 

direitos ou deixa-lo em uma posição desfavorável pela condição de ser o que é. 

O caminho para a quebra de preconceitos é árduo, e hoje o Estado não pode 

agir positivamente de modo a quebrar tais concepções pessoais. Entretanto, a partir 

do momento em que os preconceitos se materializam e se transformam em 

tratamento diferenciado, injúria, maus tratos, violência física ou moral, o Estado e a 

sociedade não podem manter-se inertes. 

A educação acerca de uma tolerância ao próximo é um passo gigantesco 

para evitar ações discriminatórias. É a intenção de propagar a bondade e o respeito, 



de querer um mundo mais justo e humanitário, onde as pessoas não sofram 

prejuízos por suas diferenças, sejam elas manifestadas pela cor da pela, religião, 

etnia, gênero, ou como é o foco do presente trabalho, identidade de gênero e 

orientação sexual. 

Por fim, a sociedade não pode mover-se sozinha para que o mundo seja um 

lugar melhor. A mesma é ligada ao Estado, que possui seus poderes comandados e 

movidos muitas vezes por interesses internos e pessoais. Desvincular a 

responsabilidade do legislativo e transferi-la para a do judiciário, com a esperança 

de criação de precedentes, é o que, na conclusão da presente pesquisa, traria 

efeitos mais imediatos para a proteção de pessoas LGBT. 

Do mais, ignorar um problema tão real e presente é virar as costas para a 

opressão, discriminação e violência. É abraçar opiniões segregacionistas e 

preconceituosas que influenciam diariamente a vida de seres humanos e consentir 

com o sofrimento daqueles que são julgados por serem o que são, e não o que a 

sociedade quer. 
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