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PARECER JURIDICO 

 SOBRE A LEI Nº 7.383/2012 DO ESTADO DE SERGIPE 

 

 

 

 

 

Trata-se o presente expediente de Parecer Técnico-jurídico desta 

Associação Nacional de Juristas Evangélicos solicitado pela UMESE – União dos 

Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe – sobre a constitucionalidade da Lei nº 

7.383 do Estado de Sergipe, datada de 06 de janeiro de 2012,  publicada no Diário Oficial 

do Estado nº 26.405,  do dia 20 de janeiro de 2012, a qual “Dispõe sobre as penalidades a 

serem impostas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e dá 

providências correlatas”, em face da Constituição Estadual de Sergipe e da Constituição 

Federal em vigor. 

 

A Lei nº 7.383/2012 dispõe especificamente sob penalidades a serem impostas 

à prática de discriminação em razão de orientação sexual, tendo sido proposta pela 

Assembléia Legislativa de Sergipe, através de iniciativa da Deputada Conceição Vieira – PT, 

sancionada pelo Governador em 06 de janeiro de 2012. 

 

Importante a transcrição do comando normativo em comento para melhor 

compreensão dos aspectos legais e constitucionais: 
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LEI Nº. 7.383 

DE 06 DE JANEIRO DE 2012 

Publicado no Diário Oficial nº 26.405, do dia 20/01/2012 

 
Dispõe sobre as penalidades a serem impostas à prática de discriminação em razão de 

orientação sexual e dá providências correlatas. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, EM EXERCÍCIO,  

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Deve ser punida toda e qualquer forma de discriminação, prática de 

violência ou manifestação que atente contra a orientação sexual da pessoa, 

homossexual, bissexual, travesti ou transgênero, na forma da presente Lei e em 

consonância com o disposto nos Artigos 1º, incisos II e III; 3º, inciso IV; 5º, inciso 

XLI, da Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

Parágrafo único. Para fins do disposto na presente Lei, entende-se por orientação 

sexual o direito do indivíduo de relacionar-se, afetiva e sexualmente, com 

qualquer pessoa, independentemente de sexo, gênero, aparência, vestimenta ou 

quaisquer outras características.  

 

Art. 2º Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios praticados contra 

cidadão, homossexual, bissexual, travesti ou transgênero, para os efeitos desta Lei:  

 

I – praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 

vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica;  

 

II – proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento 

público ou privado, ou aberto ao público;  

 

III – preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou 

similares;  

 

IV – preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento 

ou empréstimo de bens móveis e imóveis de qualquer finalidade;  

 

V – praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, 

em função de orientação sexual do empregado;  

 

VI – inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer 

estabelecimento público ou privado, em função da orientação sexual do 

profissional;  

 

VII – proibir a livre manifestação pública de afetividade, carinho, emoção ou 

sentimentos, sendo estas permitidas aos demais cidadãos;  

 

VIII – recusar, dificultar ou preterir atendimento médico ou ambulatorial público 

ou privado;  

 

IX – praticar, induzir ou incitar, através dos meios de comunicação, a 

discriminação, o preconceito ou a prática de qualquer conduta discriminatória;  
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X – fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 

distintivos ou propaganda que incitem ou induzam à discriminação, preconceito, 

ódio ou violência, com base na orientação sexual do indivíduo;  

 

XI – realizar qualquer forma de atendimento diferenciado não autorizado por lei.  

 

Art. 3º Outras formas de discriminação, desde que detectadas como tal, mesmo 

que não estiverem previstas nos incisos do artigo anterior, também estão sujeitas 

às sanções.  

 

Art. 4º São passíveis de punição, os cidadãos, inclusive os detentores de função 

pública, civil e militar, e toda organização social ou empresa, com ou sem fins 

lucrativos, de caráter público, instaladas no Estado de Sergipe, que intentarem 

contra o que dispõe esta Lei.  

 

Art. 5º Compete ao Poder Estadual o recebimento de reclamações de 

discriminação e violência previstas nesta Lei.  

 

§ 1º Para os fins do atendimento previsto no “caput” deste artigo, a reclamação 

pode ser apresentada por qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, fora 

prejudicada pelo ato discriminatório.  

 

§ 2º O cidadão homossexual, bissexual, travesti ou transgênero que for vítima de 

atos discriminatórios pode apresentar sua denúncia, pessoalmente ou por carta, 

telegrama, internet, ou fax ao órgão estadual competente e/ou a organizações não 

governamentais de defesa da cidadania e de direitos humanos.  

 

§ 3º A denúncia deve ser fundamentada por meio de descrição do fato ou ato 

discriminatório, seguida do nome de quem faz a denúncia, garantindo-se, na forma 

da lei, o sigilo do denunciante. 

 

§ 4º (VETADO).  

 

Art. 6º As penalidades aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação ou 

qualquer outro ato atentatório aos direitos e garantias fundamentais da pessoa 

humana são as seguintes:  

 

I – advertência;  

 

II – multa de 500 (quinhentos) UFPSEs – Unidade Fiscal Padrão do Estado de 

Sergipe – UFP/SE; 

 

III – multa de 1.500 (hum mil e quinhentos) UFPSEs – Unidade Fiscal Padrão do 

Estado de Sergipe – UFP/SE, em caso de reincidência;  

 

IV – suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 (trinta) dias;  

 

V – cassação da licença estadual para funcionamento.  

 

§ 1º As penas mencionadas nos incisos II a V do “caput” deste artigo não se 

aplicam aos órgãos e empresas públicas, cujos responsáveis devem ser punidos na 

forma do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe, Lei nº 

2.148 de 21 de dezembro de 1977.  

 

§ 2º Quando for imposta a pena prevista no inciso V do “caput” deste artigo, deve 
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ser comunicada à autoridade responsável pela emissão da licença, que deve 

providenciar a sua cassação, comunicando-se, igualmente, à autoridade municipal, 

para eventuais providências no âmbito de sua competência.  

 

Art. 7º Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções e/ou em 

repartição pública, por ação ou omissão, deixarem de cumprir os dispositivos da 

presente Lei, devem ser aplicadas as penalidades cabíveis, nos termos do Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe. 

 

Art. 8º O Poder Público deve disponibilizar cópias desta Lei em estabelecimentos 

e em locais de fácil leitura pelo público em geral.  

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Aracaju, 06 de janeiro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

  

O comando normativo suso mencionado cria no ordenamento jurídico 

estadual Lei que disciplina aspectos penais e administrativos, estabelecendo sanções aos 

estabelecimentos e pessoas que cometam atos caracterizáveis como preconceito e 

discriminação relativos ao que o legislador chama de orientação sexual da pessoa 

homossexual, bissexual, travesti ou transgênero, inserindo esses novos tipos penais e 

administrativos no Estado de Sergipe. 

 

É de bom alvitre observar que, sob o aspecto da Constitucionalidade, o 

Legislador local disciplinou matéria, tipicamente administrativa, de competência 

específica do Poder Executivo, sendo certo que somente os órgãos desta estrutura de 

Poder estão aptos a exercer as competências dessa natureza, conforme se depreende da 

leitura da Carta Constitucional de Sergipe. 

 

Art. 6º São poderes do Estado de Sergipe, independentes e harmônicos, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

III - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 

administração estadual;  

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;; 

VII - dispor, na forma da lei, sobre a organização e o funcionamento da 

administração pública estadual; 

 

Os comandos normativos constantes da Lei nº 7.383/2012, em tese, violam os 

artigos 6º e 84, inciso III e VI, da Constituição do Estado de Sergipe, conforme será 
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evidenciado nos termos e fundamentos adiante explicitados. 

 

A Lei estadual ao definir penalidades e impor ao Poder Executivo o dever de 

aplicá-las, nos termos do artigo 5º, influiu diretamente no exercício da atividade de 

fiscalização desenvolvida pelo Poder Executivo, por meio dos órgãos 

competentes, sobre os atos praticados pela iniciativa privada.  

 

Não resta dúvida de que há ofensa aos comandos normativos contidos no 

artigo 84, inciso III e VII, da Constituição Estadual, que estampa a matéria dentre aquelas de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo, em especial quando se trata da criação, da 

estruturação e das atribuições dos órgãos do Poder Executivo Estadual e da disciplina 

estatutária de seus servidores.  

 

E não é só, a Lei em tela teve o seu processo legislativo iniciado pela 

lavra da Deputada Estadual Conceição Vieira – PT, imiscuindo-se na esfera de 

competência privativa do Poder Executivo, afrontando de plano o princípio 

constitucional da independência e harmonia entre os poderes, nos termos do artigo 6º da 

Carta Estadual. 

 

Neste sentido, não poderia o Membro do Poder Legislativo Estadual, por 

iniciativa própria, tratar da respectiva matéria da Lei em análise, vez que evidente a mácula 

ao processo legislativo e usurpação de competência da Assembléia Legislativa ao adentrar 

em competência reservada ao chefe do Poder Executivo Estadual, quando editou a referida 

norma. 

 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao 

enfrentar o tema da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.460/2000 – que disciplinava 

matéria análoga de penalidades em razão da orientação sexual – deflagrada mediante 

processo legislativo de Membro do Parlamento Fluminense, em vigor há 12 anos, decidiu 

expurgá-la do ordenamento jurídico estadual por flagrante vício formal de 

iniciativa, por usurpação de competência do chefe do Poder Executivo, senão vejamos: 
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EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

QUE CRIA ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO E 

DISPÕE SOBRE A DISCIPLINA ESTATUTÁRIA DE SEUS 

SERVIDORES. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DO TEXTO LEGAL. 

PRELIMINARES. AMICUS CURIAE. O peticionário não possui legitimidade 

para atuar, na presente ação, em tal qualidade, quer porque não demonstrou 

legítimo interesse, nem qualquer relevância ou representatividade, quer porque 

não demonstrou, quanto a matéria em análise, que esta relatora ou mesmo o 

colegiado necessitem de um colaborador informal, até porque estamos lidando 

com alegação de vício formal. Indeferimento da admissão. INÉPCIA DA INICIAL. 

De simples leitura da peça exordial é possível constatar que ela descreve, em 

minúcias, os dispositivos da legislação atacada e esclarece o porquê, à vista do 

Representante, eles malferiam a Carta constitucional. Rejeição da alegação. 

MÉRITO. Vício formal de iniciativa. Princípio da Separação dos Poderes. 

Competência privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo 

legislativo, quando se tratar da criação, estruturação e atribuições dos órgãos do 

respectivo Poder e da disciplina estatutária de seus servidores. Inteligência dos 

artigos 7º e 112, § 1º, inciso II, alíneas “b” e “d”, da Constituição estadual. 

Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 3.406/2000, e Decreto n. 29.774/2001, que 

a regulamenta. Representação que se julga procedente. (Grifo nosso). Órgão 

Especial Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0017774-24.2012.8.19.0000. 

 

Importante trazermos à colação jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

que é pacífica no sentido de que sofre de inconstitucionalidade formal a Lei que deflagrar o 

processo legislativo, através Membro de Assembleia Estadual, que disponha sobre 

atribuições de órgãos públicos, matéria restrita ao Chefe do Poder Executivo, nos seguintes 

termos: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 

10539/00. DELEGACIA DE ENSINO. DENOMINAÇÃO E 

ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. SIMETRIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS 

ESTADOS-MEMBROS. VETO. REJEIÇÃO E PROMULGAÇÃO DA LEI. 

VÍCIO FORMAL: MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO PODER 

EXECUTIVO. 1. Delegacia de ensino. Alteração da denominação e das 

atribuições da entidade. Iniciativa de lei pela Assembléia Legislativa. Impossibilidade. 

Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo 

legislativo sobre matérias pertinentes à Administração Pública (CF/88, artigo 61, § 

1º, II, "e"). Observância pelos estados-membros às disposições da Constituição 

Federal, em razão da simetria. Vício de iniciativa. 2. Alteração da denominação e das 
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atribuições do órgão da Administração Pública. Lei oriunda de projeto da 

Assembléia Legislativa. Veto do Governador do Estado, sua rejeição e a 

promulgação da lei. Subsistência do atentado à competência reservada ao Chefe do 

Poder Executivo para dispor sobre a matéria. Vício formal insanável, que não se 

convalida. “Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

10.539, de 13 de abril de 2000, do Estado de São Paulo”. (ADI nº 2.417/SP, Tribunal 

Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 5/12/03). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE 

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, 

CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A Lei 6.835/2001, de iniciativa da 

Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à 

Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele 

Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do 

Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da 

Administração Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, 

e, e art. 84, VI, a da Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de 

iniciativa da lei ora atacada”. (ADI nº 2.857/ES, Tribunal Pleno Relator o Ministro 

Joaquim Barbosa, D.J. de 30/11/07). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO 

AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa 

a criação e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do 

STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

estadual paulista 9.080/95. (ADI nº 1.275/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro 

Ricardo Lewandowski, D.J. de 8/6/07). 

 

"Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos: 

iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da 

simetria." (ADI 2.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4-6-

2007, Plenário, DJ de 24-8-2007.) No mesmo sentido: ADI 3.791, Rel. 

Min. Ayres Britto, julgamento em 16-6-2010, Plenário, DJE de 27-8-2010; ADI 

2.801, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 5-6-

2009; ADI 4.009, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-2-2009, Plenário, DJE de 

29-5-2009. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=480502&PROCESSO=2029&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2286
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613685
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=595376&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=2801&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=595376&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=2801&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=594661&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=4009&siglaRecurso=&classe=ADI
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"Lei 9.162/1995 do Estado de São Paulo. Criação e organização do Conselho das 

Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (CONSIP). Estrutura e atribuições 

de órgãos e secretarias da administração pública. Matéria de iniciativa privativa do 

chefe do Poder Executivo. Precedentes." (ADI 3.751, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgamento em 4-6-2007, Plenário, DJ de 24-8-2007.) 

 

  Nesse diapasão, evidente o vício formal de iniciativa do legislador 

estadual ao iniciar processo legiferante, invadindo esfera privativa do Chefe do 

Executivo, criando atribuições às Secretarias do Estado, interferindo no regime 

dos servidores públicos. 

 

  Ora, ao perlustrar a Lei Estadual sub examine no seu artigo 4º, verifica-se 

apresentação de comando normativo aos detentores de função pública, civil e militar, bem 

como, ao Poder Estadual de disciplinar a obrigatoriedade no recebimento de reclamações 

previstas nesta Lei, nos termos do art. 5º. 

 

  De igual forma, o teor insculpido no §1º e §2º do artigo 6º e 7º, que preceitua 

penalidades remetendo ao Estatuto de Servidores Públicos, criando obrigações aos órgãos 

do Poder Executivo. Inegável que a Lei em comento, à luz da Constituição Federal e 

Estadual, deva ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. 

 

  Urge salientar, em que pese algumas vozes dissonantes com a 

jurisprudência e doutrina, que nos casos em que há vício formal de iniciativa 

legislativa, ou seja, quando um parlamentar inicia o processo legislativo através 

da materialização de um projeto de Lei que disciplina matéria de competência 

exclusiva do Executivo e, esse projeto de Lei venha ser aprovado pelo 

Parlamento, sancionado pelo chefe do Poder Executivo, tal mácula inicial 

permanece, não sendo suprido o vício de origem da norma pela concordância e 

aquiescência do Poder Executivo ao sancionar a Lei. 

 

  Assim, a Lei que nasce “viciada” formalmente não poderá produzir os efeitos 

regulares, sob pena de subversão da ordem jurídica constitucional. Neste aspecto, é firme a 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=480542&PROCESSO=3751&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2286
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL 

N.1.951/98 E DECRETO REGULAMENTADOR N.22.403/2001 - 

OCUPAÇÕES DE ESPAÇOS EM ESCOLAS PÚBLICAS POR 

CANTINAS E LANCHONETES - VÍCIO DE INICIATIVA NÃO 

CONVALIDADO PELA SANÇÃO DO GOVERNADOR - 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 

52 E100, INCISOVI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL- 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 

IMPUGNADA E INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO DO SEU DECRETO REGULAMENTADOR - 

UNÂNIME. 

I - Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência do E. 

STF pacificou-se no sentido de que a sanção do Projeto de Lei não convalida o 

defeito de iniciativa, tendo em vista a natureza especial do poder reservado de 

instauração do processo legislativo, o qual derroga o princípio geral da legitimação 

concorrente, constituindo-se o primeiro em postulado constitucional a ser 

compulsoriamente obedecido pelas Unidades Federadas. 

II - Verifica-se que a Lei impugnada incidiu em vício de iniciativa na medida em que 

invadiu a seara privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto efetivamente 

dispôs sobre o funcionamento de Cantinas e Lanchonetes nos prédios e 

instalações das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em absoluta 

afronta à disciplina normativa referente à administração de bens públicos do 

Distrito Federal, a teor dos artigos 52 e 100, inciso VI, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. III - julga-se procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade 

para se declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 1.951, de 26 de maio de 

1998, e por arrastamento a de seu Decreto Regulamentador nº 22.403, de 17 de 

setembro de 2001, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, afastando-se 

definitivamente a eficácia e a vigência das normas atacadas. ADI 20070020128040 

DF. Julgado em 05/08/2008. Publicação: DJU 28/01/2009 pág.: 46.  

 

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do 

Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a 

prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da 

inconstitucionalidade. Insubsistência daSúmula 5/STF. Doutrina. Precedentes." 

(ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 

9-2-2007.) No mesmo sentido: ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento 

em 30-6-2011, Plenário, DJE de 5-8-2011; AI 348.800, Rel. Min. Celso de Mello, 

decisão monocrática, julgamento em 5-10-2009,DJE de 20-10-2009; ADI 2.113, 

Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 21-8-

2009; ADI 1.963-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 18-3-

1999, Plenário, DJ de 7-5-1999; ADI 1.070, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 29-3-2001, Plenário, DJ de 25-5-2001. 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=404096&PROCESSO=2867&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2263
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625271
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=((348800.NUME.%20OU%20348800.DMS.)((CELSO%20DE%20MELLO).NORL.%20OU%20(CELSO%20DE%20MELLO).NPRO.))%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=601131&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=2113&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=347353&PROCESSO=1963&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1949
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=266649&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=1070&siglaRecurso=&classe=ADI
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  Outro ponto importante que deve ser cotejado e passado pelo prisma da 

Constituição Federal é que a Lei Estadual tratou de tema reservado privativamente a União 

Federal, conforme ancorado no artigo 22, inciso I da CF, que definiu, expressamente, entre 

outras atribuições, a de legislar sobre o Direito Penal, a saber: “art. 22. Compete 

privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. 

 

  Por sua vez o artigo, 1º da Lei nº 7.387/2012, trata da apenação de 

discriminação em face de orientação sexual da pessoa, homossexual, bissexual, travesti ou 

transgênero, ou seja, matéria atinente ao Direito Penal, o que é vedado ao Poder 

Legiferante Estadual. 

 

  Frisa-se que, por força constitucional, o tema da discriminação ou 

preconceito deve ser expressamente disciplinado por Lei Federal, o que já aconteceu nos 

termos da Lei nº. 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, que definiu os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou cor, e etnias, regulamentando o artigo 5º, XLII da Constituição 

Federal de 1988. 

 

  Seguindo esta esteira de raciocínio, vemos que o legislador estadual, além de 

adentrar na seara temática do direito penal, procurou inovar nos conceitos jurídicos, 

criando, no artigo 1º, novo tipo penal aberto atinente a “orientação sexual”, conceituando no 

parágrafo único o que entende ser este novo conceito subjetivo e elástico. 

 

  Apenas a título de exemplificação e evidenciação da subjetividade do conceito 

entabulado no parágrafo único do artigo 1º e sua difícil aplicação jurídica, hipoteticamente, 

tem-se o seguinte: a situação onde uma pessoa do sexo masculino, com 21 anos de idade, 

escolhe manter relação sexual com outra pessoa do mesmo sexo, com 12 anos de idade, 

por ser esta a sua orientação sexual. Pergunta-se se com base na Lei estadual em vigor não 

seria discriminação alguém criticar esta relação porque “é” direito do indivíduo relacionar-

se afetiva e sexualmente? 

  

  Ora, verifica-se que o tema pode ser interpretado de diversas formas, pois 
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alguns poderiam dizer que o sexo com menor de 14 anos de idade não seria algo lícito. 

Outros poderiam dizer que a Lei estadual nada fala sobre a idade mínima para o exercício 

da sua orientação sexual, e sendo assim, valeria o direito ao afeto como valor jurídico, a 

busca da felicidade, a liberdade e o consentimento de ambos, a chamada idade sexual do 

consentimento da pessoa, defendido pela Comissão de Direito Humanos da ONU como 

princípios de Yogyakarta1. 

 

  Pelo exemplo hipotético apresentado, vemos como o conceito de orientação 

sexual criado pela Lei é ambíguo, indeterminado, amplo, sem critério, o que por si só insere 

no ordenamento jurídico grande instabilidade para o operador do direito em sua aplicação 

ao caso concreto, não sendo este o objetivo de nenhuma norma jurídica. 

  

  Assim, evidente não estar inserida a discriminação por orientação sexual no rol 

das condutas tipificadas criminalmente na Lei Federal nº 7.716/1989, não podendo o 

legislador estadual inseri-la no ordenamento jurídico, através da Lei estadual nº 7.387/2012, 

tendo em vista que este tipo não se encontra estampado em norma Federal ou na própria 

Carta Estadual, o que por si só fere o princípio constitucional “nulla poena sine lege”, ou seja, 

o artigo 5º, inciso XXXIX da Carta Federal diz “não há crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia cominação legal”, logo não se pode punir alguém se a Lei Federal não 

prescreveu esta conduta. 

 

  Neste sentido, asseveram as seguintes jurisprudências do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro: 

Extensão e proclamação de direito não previsto na Constituição Estadual, fazendo 

ainda concessões não pertinentes, maculadas por vício de iniciativa. Se nos 

dispositivos questionados são assegurados direitos indevidos, diversos dos 

explicitados na Carta Estadual, revelando-se ainda o concedido ilegalidade e 

impropriedade por vício de iniciativa, impositiva há de ser a procedência do 

pedido, declarando-se a inconstitucionalidade objetivada.” (TJRJ, Órgão Especial, 

Representação por Inconstitucionalidade 0005103-33.1993.8.19.0000 – Rel. Des. 

Darcy Lizardo de Lima. j. em 24/10/96). 

 

A Lei Orgânica Municipal não pode infringir a disciplina constitucional estadual 

                                                 
1 Os Princípios de Yogyakarta são um conjunto de normas internacionais de direitos humanos aplicadas à orientação sexual e 

identidade de gênero. Pode ser acessado em: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf 

http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&LAB=CONxWEB&PGM=WEBPCNU88&PORTAL=1&N=199300700021&protproc=1
http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf
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sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo. A criação de 

vantagens e direitos especiais não previstos nas constituições estadual e federal, 

com violação do princípio da iniciativa legislativa é inconstitucional. (TJRJ, Órgão 

Especial, Representação por Inconstitucionalidade 1990.007. 00011 – Rel. Des. 

Xavier da Matta. j. em 14/10/91). 

 
  Desta forma, verifica-se, no caso concreto desta Lei, usurpação de 

competência da União Federal, nos termos do artigo 22, inciso I da Carta Magna, por se 

tratar de conceitos de caráter penal, o que é vedado aos Estados legislar. 

 

  Outro ponto que chama atenção ao texto da Lei é a expressão “cidadão 

homossexual” que está inserida no artigo 2º e §2º do artigo 5º, trazendo um conceito 

diferenciado do que é a cidadania, fazendo crer que existam castas de pessoas na sociedade 

diferenciada por seu comportamento sexual. Ora, cidadão é a pessoa natural, nacional (nata 

ou naturalizada), no pleno exercício dos direitos políticos. 

 

  Não existe cidadão homossexual, cidadão de 1º ou 2º categoria, existe sim o 

cidadão, que exerce a sua cidadania através dos três elementos conceituais consagrado na 

doutrina, ou seja, o elemento político, o social e o cível, importando para o Estado o 

comportamento do indivíduo na sociedade. 

 

  Marshall apud Silveira (2002, pág. 38)2 ao comentar sobre esses elementos 

assim proclamou: 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – 

liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 

propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último 

difere dos outros porque é direito de defender e afirmar todos os direitos em 

termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. 

Isto nos mostra que as instituições mais intimamente associadas com os direitos 

civis são os tribunais de justiça. Por elemento político se deve entender o direito 

de participar do exercício do poder político, como um membro de um organismo 

investido de autoridade política ou como um eleitor dos integrantes de tal 

membro. As instituições correspondentes são o parlamento e Conselhos de 

Governo local. O elemento social se refere a tudo que vai desde o direito a um 

mínimo de bem estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

                                                 
2 SILVEIRA, Rogério Zanon de. Tributo, educação e cidadania: a questão tributária no ensino fundamental como fator de 

desenvolvimento da cidadania participativa no Brasil. 2. Ed. Vitória: Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, 2002. 
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completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas a 

ele são o sistema educacional e os serviços sociais. 

  

  Neste sentido, o artigo 2º da Lei Estadual em análise agride o princípio 

constitucional da isonomia, pois se todos somos iguais perante a lei, não se pode conferir 

mais direitos às pessoas que possuam determinada escolha de comportamento 

homossexual. Os direitos que devem ser garantidos aos homossexuais são aqueles mesmos 

que devem ser garantidos a todas as pessoas. Logo diferenciá-las, a nosso ver, fere a 

isonomia constitucional. 

 

  O artigo 2º da Lei 7.383/2012 também elencou diversos incisos em que o 

legislador procurou definir as situações consideradas atentatórias e discriminatórias. 

Entretanto, ao assim fazê-lo, na forma como arvorado, acabou por afrontar algumas regras e 

princípios da Carta Magna, adentrando também na esfera da competência legislativa da 

União e por vezes ofendendo princípios constitucionais consagrados. 

 

  Não podemos deixar de registrar que ninguém deva ser injustamente 

discriminado ou sofrer violência por ter o comportamento homossexual, contudo a luta 

contra as injustiças, que foi o objetivo do legislador estadual, não deve ter como 

instrumento de proteção norma que lesione princípios e regras da nossa Constituição 

Federal. 

 

  O inciso I do artigo 2º ao falar sobre qualquer tipo de prática de ação 

violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou 

psicológica, carrega inicialmente a noção de que não se deve agredir fisicamente nenhum 

ser humano, em especial a pessoa que tenha o comportamento homossexual, o que é 

correto. Entretanto, ao prosseguir a leitura do texto legal, verificamos situações de natureza 

subjetiva, amplas genérica e de difícil definição ao caso concreto, ou seja, como se definir o 

que seja de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica? Qual o conceito de ação violenta? 

Seria violência física? Uma discussão de origem rude, de origem filosófica, poderia ser 

enquadrada neste conceito? Um debate crítico à pratica do comportamento homossexual 

com argumentos religiosos seria impactado por esta norma? 
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  Enfim, vemos que devido à amplitude e elasticidade do tipo aberto 

apresentado pela norma do inciso I não há como se definir a sua real proteção e aplicação, 

pois em tese, poderia estar-se agredindo outros princípios fundamentais, instituindo o 

instrumento de censura contra a manifestação de pensamento fundada na liberdade de 

consciência, liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de expressão intelectual, 

liberdade artística, liberdade científica, liberdade do exercício profissional, liberdade de 

imprensa, de que tratam os incisos IV, VI, IX e XIII do art. 5º da Constituição Federal. 

  De igual forma, o inciso II ao dizer que não se pode proibir a permanência em 

qualquer ambiente privado ou aberto ao público em razão da orientação sexual e, no inciso 

VII, ao proibir a livre manifestação pública de afetividade, carinho ou sentimentos. Tais 

comandos normativos amplos e subjetivos em verdade são verdadeiros “cheques em 

branco” a determinados grupos ou pessoas, pois ao longo do tempo como se definir uma 

postura razoável de determinada pessoa dentro de um restaurante, dentro de um taxi, 

dentro de um templo religioso, já que a “manifestação pública do afeto” não pode ser 

proibida, ou a permanência em determinado estabelecimento que tenha valores morais e 

filosóficos contrários ao comportamento homossexual não seja permitida expressar a 

manifestação pública do carinho ou afeto entre pessoas do mesmo sexo. 

 

  Esses incisos, na forma como são apresentados, trazem no seu bojo uma 

espécie de “delito de opinião” ou “delito de censura” no Estado de Sergipe, no tema da 

homossexualidade, ou seja, ninguém poderá expressar nenhuma manifestação em contrário 

ao comportamento homossexual. Não há razoabilidade jurídica na norma em questão, pois 

os tipos inseridos no artigo 2º não são determináveis e por vezes agridem princípios 

constitucionais previsto no artigo 5º da Carta Federal. 

 

  Outro aspecto que também chama a atenção sobre as inconstitucionalidades 

encontradas na Lei sub examine é no que diz respeito aos incisos IV, V e VI do artigo 2º, pois 

ambos tratam de aspectos específicos de competência privativa da união, senão vejamos: 

 

   O inciso IV ao tratar de compra e venda, locação, arrendamento, está 

legislando na esfera do direito civil e locação, o que é privativo da União 
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Federal nos termos do artigo 22, inciso I, portanto há flagrante invasão de 

competência legislativa por parte da Assembléia Legislativa de Sergipe. 

 

  Ao observar o inciso V e VI do artigo 2º, verificamos que os temas tratados 

abordam matéria de natureza trabalhista, pois aponta a figura do empregador, ou seu 

preposto, entra na seara dos contratos de trabalhos, do empregado, sua admissão, acesso 

ou progressão funcional, ou seja, questões atinentes a relações do trabalho, o que é 

vedado ao legislador estadual, nos termos do artigo 22, inciso I da Constituição 

Federal. Tanto é assim que a jurisprudência do STF é pacífica neste sentido: 

 

"Matéria concernente a relações de trabalho. Usurpação de competência privativa 

da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. (...) É 

inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre 

proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no 

respectivo território." (ADI 2.947, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 5-5-

2010, Plenário,DJE de 10-9-2010.) 

 

"Com efeito, nos termos do art. 22, I, da CF, compete privativamente à União 

legislar sobre direito do trabalho, não estando ela obrigada a utilizar-se de lei 

complementar para disciplinar a matéria, que somente é exigida, nos termos do 

art. 7º, I, da mesma Carta, para regrar a dispensa imotivada. Esse tema, porém, 

definitivamente, não constitui objeto da Lei 11.101/2005." (ADI 3.934, voto do 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 27-5-2009, Plenário, DJE de 6-

11-09.) 

 

"Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de 21-11-2005, que cria 

restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão de obra: 

inconstitucionalidade declarada. Ofensa à competência privativa da União para 

legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de 

todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre direito do 

trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV, e art. 22, I)." (ADI 3.670, Rel. 

Min.Sepúlveda Pertence, julgamento em 2-4-2007, Plenário, DJ de 18-5-2007). 

 

  O inciso IX ao falar expressamente sobre os tipos praticar, induzir ou 

incitar, através dos “meios de comunicações”, a discriminação ou preconceito ou prática de 

qualquer conduta discriminatória, apresenta um amplo aspecto de vedação a qualquer tipo 

de crítica ao comportamento homossexual, pois atualmente o conceito de “meios de 

comunicação” é muito amplo, alcançando a internet e suas ferramentas sociais, os rádios, a 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614090
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=605415&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=3934&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=454062&PROCESSO=3670&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2276
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televisão, logo toda forma de manifestação crítica ao comportamento homossexual será 

passível de ser abrangido por esta norma, o que não se pode aceitar. 

 

  A norma do inciso IX, combinado com o inciso I, apresenta verdadeira 

mordaça a qualquer manifestação contrária ao comportamento homossexual, pois as 

críticas que por ventura possam ocorrer, levando em conta a ordem filosófica, moral, 

cultural, ética ou religiosa, serão compreendidas como forma de discriminação, nos termos 

do artigo 1º. 

 

  A aplicação da norma prevista no inciso I e IX poderá ocasionar transtornos 

de ordem social, pois existem valores e comportamentos inseridos no cristianismo, 

judaísmo e outras religiões que são contrários aos valores do homossexualismo, que, por 

sua vez, se encontram tipificadas como condutas discriminatórias nos termos da Lei nº 

7.387/2012. 

 

  A redação do inciso IX, ao falar sobre os “meios de comunicação” e não definir 

quais seriam os meios de comunicação impactados pela norma, por força da competência 

legislativa federal que define expressamente no seu artigo 22, inciso IV, ser privativo para a 

União legislar sobre informática (internet), telecomunicação e radiodifusão, tem-se 

que este inciso também seria inconstitucional por expressa invasão de competência 

privativa da união, não podendo o legislador estadual disciplinar regras sobre os meios de 

comunicação.   

 

  O artigo 4º da Lei estadual aponta quem são os sujeitos passíveis de punição 

da norma. Neste caso em particular as igrejas não estão sujeita ao comando 

normativo, pois não se assemelham aos tipos ali apresentados, porque 

juridicamente nos temos do Código Civil, os templos religiosos não são 

conceituados como organização social ou empresa. 

 

  O Código Civil, no seu artigo 44, inciso IV, define que as igrejas, ou 

seja, as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado e, 

portanto, não se enquadra na Lei nº 7.387/2012 para fins de sua aplicação. 
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  Entretanto, apesar da instituição religiosa em si não ser destinatário 

da norma ora em comento, o mesmo não se pode dizer de seus membros 

integrantes da entidade religiosa ao materializarem as suas opiniões 

individualmente como cidadãos do Estado de Sergipe, pois a Lei estadual 

expressamente diz no seu artigo 4º que são passíveis de punição os “cidadãos”. 

 

  Neste sentido todo e qualquer cidadão sergipano estará debaixo do comando 

normativo prevista na Lei 7.387/2012. 

 

  Assim, quando um membro de uma igreja, por exemplo, por questões de 

valores morais, baseado em sua fé cristã, discordar de alguma situação do cotidiano que 

envolva a orientação sexual entre pessoas do mesmo sexo estará passível de ser 

condenado com base nesta Lei. 

 

  Eis o ponto nodal de abrangência e reflexos desta Lei para os cristãos, pois 

quem é a igreja e o corpo de Cristo? São os membros, as pessoas que professam a fé em 

Cristo Jesus. 

 

  Embora a igreja (templo físico) não seja atingida de forma direta em sua 

liturgia de culto, os seus membros são, ao defenderem os valores cristãos como forma e 

prática de vida nos conflitos diários, em contraponto ao homossexualismo, amplamente 

propagado.  

 

  A nosso ver essa é a pior das ameaças desta Lei, porque atinge ao 

cidadão cristão que expressar opinião contrária à livre expressão da orientação 

sexual e os seus valores, que têm sido institucionalizados através de diversos 

programas do governo federal e seus ministérios da Cultura, Educação, Saúde e 

Secretária Nacional de Direitos Humanos. 

 

  Apesar de todos os aspectos jurídicos aqui discorridos evidenciando as 

inconstitucionalidades formais da Lei nº 7.387/2012, com fulcro na Constituição, não se 
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pode deixar de registrar que embora entendamos que a orientação sexual é um 

comportamento humano que recebe influências biopsicosocial, vez que na ciência não 

existam provas científicas de que a homossexualidade é inerente ao ser humano, a 

jurisprudência moderna dos Tribunais Superiores vem entendendo de forma oposta, 

aplicando o princípio universal da dignidade da pessoa humana, consagrado da Carta 

Federal no seu artigo 1º, inciso III, nos temas relacionados a homossexualidade, conferindo 

direitos como sendo um atributo do ser humano a homossexualidade. O que nós 

discordamos frontalmente. 

 

  Por todo exposto, considerando os aspectos meramente formais, a Lei nº 

7.383 do Estado de Sergipe de 06 de janeiro de 2012, pelos fundamentos constitucionais 

formais ancorados na Carta Estadual de Sergipe, por violações aos artigos 6º e 84, inciso III, 

IV, VII, e por simetria ao artigo 61, § 1º, “a”, “c” e “f”, bem como o artigo 22, inciso I e IV da 

Carta Magna Federal, a nosso ver em tese, padece de vício formal de 

inconstitucionalidade, por invasão de competência privativa do chefe do Poder 

Executivo. 

 

  A título de sugestão a UMESE, sugerimos que seja arguida Ação 

Direta de Inconstitucionalidade da Lei nº 7.387/2012, perante o Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe, através dos legitimados previstos no artigo 108 da 

Carta Constitucional de Sergipe, pelos fatos e fundamentos aqui elencados. 

 

  De igual modo, sugerimos que seja apresentada uma proposta de Emenda à 

Constituição Federal para que seja ampliado o rol dos legitimados a propor ação de 

inconstitucionalidade previsto no artigo 108, para incluir como novo legitimado Membros 

da Assembléia Legislativa, tendo em vista ser o Deputado Estadual um agente político do 

Estado, representante eleito diretamente pelo povo, que necessita ter em suas mãos o 

instrumento processual de arguir a inconstitucionalidade das leis de seu Estado enquanto 

estiver no exercício do mandato. 

 

  Importante ressaltar que esta legitimação ao Membro da Assembléia 

Legislativa já existe no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 162 da Constituição 
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Estadual do Rio de Janeiro.  

 

  Por último, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade desta 

Lei estadual, sugerimos que seja apresentado Projeto de lei alterando a Lei nº 

7.387/2012, inserindo, onde couber, artigo que expressamente venha declarar 

que esta Lei não se aplica as manifestações individuais proferidas em razão do 

credo, liturgia, consciência religiosa, desde que não proferidas com intuito de 

ódio. 

É o parecer. 

 

Rio de Janeiro, 1 de Junho de 2013. 

 

 

 

Zenóbio Mendonça da Fonseca Junior 

Diretor de Assuntos Estratégicos  

Conselho Diretivo Nacional 

ANAJURE 

 

 

 

 

Uziel Santana dos Santos 

Presidente 

Conselho Diretivo Nacional 

ANAJURE 

 


