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*PROJETO DE LEI N.º 1.804, DE 2015
(Do Sr. Rogério Rosso)
Altera o art. 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para aumentar a pena; e altera a Lei nº 8072, de 25 de
julho de 1990 para considerá-lo como crime hediondo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Esta Lei tem o objetivo de aumentar a pena do crime “ultraje a culto
e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo” tipificado no art. 208 do Código
Penal, bem como, alterar a Lei nº 8.072/1990 para considerá-lo como crime hediondo.
Art. 2º O art. 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 208-............................................................................................
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
..................................................................................................” (NR)
Art. 3º Acrescenta inciso IX ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 julho de 1990, com
a seguinte redação:
“Art. 1º .......................................................................................
...................................................................................................
IX- ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo (art.
208).
............................................................................................... “(NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por fim aumentar a pena para o crime “ultraje a culto
e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo” tipificado no art. 208 do Código
Penal, bem como considerá-lo com crime hediondo.
A intenção desse projeto de lei é proteger a crença e objetos de culto religiosos
dos cidadãos brasileiros, pois o que vem ocorrendo nos últimos anos em
manifestações, principalmente LGBTS, é o que podemos chamar de “Cristofobia”,
com a prática de atos obscenos e degradantes que externam preconceito contra os
católicos e evangélicos.
Alguns manifestantes que participam de “Paradas LGBTS” ou “Parada Gay” têm
zombado e desrespeitado a fé dos cristãos, agindo reiteradamente de forma
desrespeitosa contra os símbolos do cristianismo.
Para o Doutor Valmor Bolan, perito em Sociologia e conselheiro da Organização
Universitária Interamericana (OUI-IOHE) no Brasil e, membro da Comissão Ministerial
do Prouni (CONAP), “O fato mais chocante da parada gay deste ano, foi a forma como
se apropriaram de uma frase (fora de contexto) do Evangelho, para insinuar que o
amor proposto por Jesus seria também gay. E ainda mais usando imagens sagradas
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de santos católicos para ainda fazer as pessoas concluírem que tais santos
eram gays. Tudo isso pode se resumir numa palavra pouco mencionada hoje em dia,
mas tratou-se de um sacrilégio”1.
Assim, no intuito de proteger a liberdade de crença consagrada em nossa
Constituição, é de suma importância à aprovação deste projeto, razão pela qual
contamos com o apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, 08 de junho de 2015.
Dep. Rogério Rosso
PSD/DF
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
..................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente
ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
1

http://www.acidigital.com/noticias/catolicos-podem-manifestar-se-contra-o-desrespeito-a-ferealizado-na-parada-gay-em-sao-paulo-49763/
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CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária
Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal,
e determina outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II,
III, IV, V e VI); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com redação dada pela Lei
nº 13.104, de 9/3/2015)
II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de
6/9/1994)
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº
8.930, de 6/9/1994)
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput , e §§ lº, 2º
e 3º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de
6/9/1994 e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Inciso acrescido
pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso acrescido pela Lei nº
8.930, de 6/9/1994)
VII-A - (VETADO na Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei
nº 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.978, de 21/5/2014)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado. (Parágrafo
único acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
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Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade. (Primitivo § 2º renumerado pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Primitivo § 3º renumerado pela Lei
nº 11.464, de 28/3/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.793, DE 2017
(Do Sr. Flavinho)
Altera o artigo 208 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para ampliar as penas dos crimes contra o sentimento
religioso.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1804/2015.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 208 do decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença
ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto
religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena - reclusão, de um a três anos e multa.
§1º Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um
terço, sem prejuízo da correspondente à violência.
§ 2º A pena é aumentada de um terço se a ofensa é praticada
mediante a utilização de meios de comunicação.”
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 2017.
Deputado FLAVINHO – PSB/SP

JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei possui como objetivo ajustar a pena dos crimes contra o
sentimento religioso, mais precisamente os previstos no artigo 208 do Código Penal.
Atualmente este artigo prevê que o crime de escarnecer de alguém publicamente, por
motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de
culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso terá como pena
a reclusão, de um mês a um ano ou multa.
Ocorre que tal punição não é suficiente para desincentivar a prática destas
infrações, tornando a lei inócua e desproporcional à importância do bem jurídico
protegido – o sentimento religioso independentemente da fé professada. Não se pode
negar a relevância da temática em um país como o Brasil, de tamanha diversidade
religiosa, ainda que majoritariamente cristã2. Cumpre destacar que, no último censo
demográfico (ed. 2010), quase 90% da população brasileira declarou possuir algum
tipo de “filiação” religiosa, isso dá a dimensão de quantas pessoas são atingidas com
a prática deste tipo de crime.
Ademais, o capítulo do Código Penal destinado à defesa do sentimento
religioso possui descanso constitucional no artigo 5°, inciso VI, da Carta Magna. Essa
norma constitucional tem como fundamento viabilizar o livre exercício dos cultos
religiosos, resguardar a proteção aos locais de culto e suas liturgias e, além disso,
visa a assegurar a pluralidade religiosa, desde que não haja excessos ou abusos de
modo a prejudicar outros direito e garantias individuais.
Ou seja, o dispositivo em apreço representa a defesa da própria liberdade
de consciência e de crença enquanto garantias constitucionalmente previstas, na
2

O último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, apontou a seguinte composição religiosa
no Brasil: 64,6% dos brasileiros (cerca de 123 milhões) declaram-se católicos; 22,2% (cerca de 42,3
milhões) declaram-se protestantes (evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais); 8,0%
(cerca de 15,3 milhões) declaram-se irreligiosos: ateus, agnósticos, ou deístas; 2,0% (cerca de 3,8
milhões) declaram-se espíritas; 0,7% (1,4 milhão) declaram-se as testemunhas de Jeová; 0,3% (588
mil) declaram-se seguidores do animismo afro-brasileiro como o Candomblé, o Tambor-de-mina, além
da Umbanda; 1,6% (3,1 milhões) declaram-se seguidores de outras religiões, tais como:
os budistas (243 mil), os judeus (107 mil), os messiânicos (103 mil), os esotéricos (74 mil),
os espiritualistas (62 mil), os islâmicos (35 mil) e os hoasqueiros (35 mil). Há ainda registros de
pessoas que declaram-se baha'ís e wiccanos, sem indicação do número exato de seguidores.
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certeza de que ninguém será agredido em sua fé, nem coagido a não praticá-la ou
difundi-la, pelo medo invocado por condutas intolerantes e odiosas.
É certo que a liberdade religiosa jamais será exercida em sua plenitude
enquanto a intolerância religiosa, diga-se, já vedada por diversos diplomas legais
brasileiros, não for combatido de modo efetivo, razão pela qual, entendemos que o
aumento das penas atribuídas aos crimes que atentam contra o sentimento religioso
é medida necessária.
No mesmo sentido, entendemos necessário incluir uma causa de aumento
de pena quando os crimes desta natureza forem praticados valendo-se de meios de
comunicação, porquanto atingem um número maior de vítimas, consequentemente
aumentando a repercussão negativa do crime, mormente por disseminar as práticas
de intolerância religiosa.
Certo de que os ilustres Pares concordarão com a relevância dessa
iniciativa, espera-se contar com o apoio necessário para a aprovação dessa
proposição.
Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 2017.
Deputado FLAVINHO – PSB/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
......................................................................................................................................................
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TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem;
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 a
suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
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atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou
de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do de cujus ;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
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d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo
nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
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intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data :
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que
ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data , e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de
11/7/1984)
......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO
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Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente
ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.

PROJETO DE LEI N.º 8.854, DE 2017
(Do Sr. Givaldo Carimbão)
Altera o art. 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para aumentar a
pena e tornar hediondo o crime de desrespeito à crenças e símbolos
religiosos.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1804/2015.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar
publicamente ato ou objeto de culto religioso; desrespeitar publicamente crença
ou símbolo religioso:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e multa.
..........................................................................................................
§ 1º Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
§ 2º Incorrerá no crime previsto no caput aquele que promover ou que, na
qualidade de agente público, autorizar a aplicação de dinheiro público em
manifestações que desrespeitem crenças e símbolos religiosos ” (NR)
Art. 2º Acrescente-se ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 julho de 1990, o seguinte inciso
IX:
“Art. 1º .......................................................................................................
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...................................................................................................................
IX- desrespeito a crenças e símbolos religiosos (art. 208).
..........................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O Deputado Federal tem uma procuração do povo para representá-lo no Parlamento.
Em meus oito mandatos, sempre tive como slogan de campanha o compromisso cristão e
social. Meus eleitores depositaram toda sua confiança em mim para fazer valer os seus
valores e convicções no parlamento.
Em meus quase 30 anos de mandato parlamentar, sempre pautei minha atuação
menos pelos discursos e mais pelas ações concretas. Não basta falar, o parlamentar tem que
agir. Como coordenador da Frente Parlamentar Católica e como cristão, jamais me omitiria!
Dessa forma, apresento o presente Projeto de Lei, que altera o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que prescreve a maioria dos crimes da legislação
brasileira, com o objetivo de tipificar o crime de desrespeito a crenças e símbolos religiosos.
A nova tipificação torna crime as inúmeras manifestações de “Paradas LGBTs” ou “Paradas
Gay” que zombam e desrespeitam a fé dos cristãos, agindo reiteradamente de forma
desrespeitosa contra os símbolos do cristianismo. Assim, serão também enquadrados como
crime as exposições de arte, para mim “arte do santanás” que buscam apenas ofender a fé
cristã e destruir as famílias.
O que pretende um “artista” cuja a “obra” é urinar na cabeça da imagem de Nossa
Senhora? Qual a razão de ser de um quadro retratando um macaco mamando do seio de
Nossa Senhora? Ou uma gravura de uma hóstia com a palavra “vagina” escrita nela? Tratase de pura e simples ofensa à consciência religiosa de nosso povo. Não se tratam de “artistas”,
são criminosos que merecem ser punidos como tais. Criminosos que pretendem acabar com
as famílias e os valores cristãos.
O projeto também aumenta a pena prevista: de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa;
para reclusão de 12 a 30 anos, e aplicação de multa. Assim, além do aumento do tempo de
prisão, o texto legal passará a determinar a reclusão, ao invés da detenção prevista no texto
atual. Dessa maneira, o bandido já irá direto para o regime fechado. Ademais, a aplicação de
multa passará a ser obrigatória, independente da prisão.
A proposta também prevê a mesma punição para aqueles que promoverem obras que
desrespeitem crenças religiosas ou que, na qualidade de agentes públicos, autorizarem a
aplicação de dinheiro público em tais exposições.
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Por fim, a proposição inclui novo inciso no art. 1º da lei nº 8.072, de 25 julho de 1990,
para considerar hediondo o crime contra o sentimento religioso (art. 208 do Código Penal).
Uma vez considerado crime hediondo, o criminoso que o praticar não terá direito a fiança,
permanecerá obrigatoriamente preso no regime fechado!
A intenção da proposta é proteger a crença e os objetos de culto religiosos de atos
que têm como único objetivo ofender e externar o preconceito contra determinadas
denominações religiosas. A proposição representa, pois, defesa da própria liberdade de
consciência e de crença enquanto garantias constitucionalmente previstas, na certeza de que
ninguém será agredido em sua fé, nem coagido a não praticá-la ou difundi-la, pelo medo
causado por condutas intolerantes.
Cabe lembrar que de acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo
IBGE, 92% dos brasileiros declararam seguir algum tipo de religião. Este projeto de lei
resguarda, portanto, os direitos de católicos, evangélicos, espíritas, islâmicos, umbandistas,
bem como de quaisquer outras denominações, de professarem sua fé.
Certo do mérito de presente proposição e pelas razões expostas acima,
contamos com a colaboração dos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2017.

Deputado GIVALDO CARIMBÃO
PHS/AL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
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TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente
ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária
Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal,
e determina outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com redação
dada pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)
I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional
de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)
II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de
6/9/1994)
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III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº
8.930, de 6/9/1994)
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput , e §§ lº, 2º
e 3º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de
6/9/1994 e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Inciso acrescido
pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso acrescido pela Lei nº
8.930, de 6/9/1994)
VII-A - (VETADO na Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei
nº 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.978, de 21/5/2014)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado. (Parágrafo
único acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade. (Primitivo § 2º renumerado pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Primitivo § 3º renumerado pela Lei
nº 11.464, de 28/3/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 8.941, DE 2017
(Do Sr. Orlando Silva)
Agrava a pena do crime contra o sentimento religioso, tipificada no artigo
208 do Código Penal, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-6793/2017.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 1º O artigo 208 do Código Penal passa a ter a seguinte redação :
“Art. 208, do Código Penal: Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença
ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou pratica de culto religioso;
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.

Pena – reclusão de 2 (um) anos a 4 (quatro) anos.”
Art 2º O parágrafo único do artigo 208 do Código Penal passa a ter a seguinte redação :
“Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 2/3 (dois terços), sem prejuízo da
correspondente à violência.”

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Constatamos estarrecidos o crescimento da intolerância religiosa em nosso
país. Aqui e acolá, pululam episódios de constrangimento e violência contra templos e fiéis
de denominações religiosas, sobretudo aquelas de matriz africana, o que é absolutamente
inaceitável sob todos os aspectos.
Esta prática nefasta, se não é tão nova assim, também não teve o condão de
desfazer a imagem do Brasil, como uma nação plural, multireligiosa e tolerante, aqui vivem
pacificamente cristãos sejam eles católicos ou protestantes; judeus e muçulmanos; adeptos
do candomblé e da umbanda, budistas, messiânicos, ateus, agnósticos e uma gama de
religiões e seitas que fazem do Brasil um país de um rico sincretismo, que o torna único no
concerto das nações, o traço que une todos os brasileiros é a tolerância e a capacidade de
conviver com o diferente.
No Brasil, o disque 100 recebeu em 2011, 15 denúncia de atos de intolerância
religiosa em todo o país, em 2015 foi de 556 e em 2016, o número saltou para 759, 36,51%
de aumento.
O germe da intolerância de qualquer ordem, haverá de ser extirpado e lançado
longe, não podemos permitir que se instale entre nós o preconceito de natureza religiosa ou
de qualquer outra natureza. A imprensa tem noticiado ataques a terreiros de umbanda e a
outros templos de cultos afro-brasileiros, por parte de intolerantes que se autodenominam
evangélicos e ofendem e constrangem os sacerdotes e fiéis destes cultos, quando não,
lançam mão de atos de violência, quebrando objetos de fé e dos ritos religiosos.
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Estes ataques iracundos precisam cessar imediatamente e para tanto, impõese o agravamento da pena do crime contra o sentimento religioso, tipificada no artigo 208
do Código Penal, aliás, o que se propõe com o presente projeto de lei é equilibrar a
gravidade do delito com a pena, posto que a nosso juízo, crime e pena estão em nítido
descompasso, vale dizer, crime grave para pena leve, incentivando os blasfemadores de
templos alheios a prosseguirem na senda do crime e da intolerância.
Destarte, peço o apoio dos meus pares a este importante projeto.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2017
ORLANDO SILVA
PCdoB/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente
ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
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Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária
Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 9.048, DE 2017
(Do Sr. Pastor Luciano Braga)
Acrescenta o art. 208-A ao Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal - para tipificar a conduta de profanação de crença e
símbolo religioso
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1804/2015.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art 1º Esta lei acrescenta o art. 208-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Art 2º Acrescenta-se o seguinte artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Profanação de crença e símbolo religioso
Art. 208-A – Desrespeitar publicamente de forma vil ato ou objeto de
culto religioso e seus símbolos.
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa”.(NR)
Art 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei decorre da iminente preocupação com os constantes
ataques explícitos aos valores humanos e cristãos. Recentes episódios ocorridos da
exposição Queermuseu, no Santander Cultural em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
e na encenação da abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte
Moderna (MAM), em São Paulo ilustram bem a situação.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1804/2015

21

Não menos importante, presenciamos vez ou outra, evidências de profanações
à símbolos religiosos, considerados sagrados por aqueles que exercem a sua crença.
Em janeiro deste ano, uma pastora de uma igreja do município de Botucatu (SP),
quebrou a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida com um martelo. No
mês passado, a Associação de Proteção dos Amigos e Adeptos do Culto Afro
Brasileiro e Espírita do Rio de Janeiro contabilizou pelo menos 40 pais e mães de
santo expulsos de favelas da Zona Norte pelo tráfico. Em alguns locais, como no Lins
e na Serrinha, em Madureira, além do fechamento dos terreiros também foi
determinada a proibição do uso de colares afro e roupas brancas. De acordo com
quatro pais de santo ouvidos pelo Site EXTRA3, que passaram pela situação, o motivo
das expulsões é o mesmo: a conversão dos chefes do tráfico a denominações
evangélicas.
Analisando a legislação vigente, especificadamente o Código Penal, não
encontramos uma norma penal adequada para este tipo de conduta. O que dá uma
certeza de impunidade à intolerância religiosa, sob o preceito de liberdade de
expressão.
O Brasil, considerado Laico, é o País onde a liberdade religiosa é uma das
maiores conquistas culturais alcançadas. Profanar um símbolo religioso é considerado
um ato bem doloroso para aquele que exerce a sua crença, e no Código Penal os
crimes dessa natureza vêm sendo enquadrados no artigo 208, como “Vilipêndio”, que
etimologicamente significa mostrar menosprezo; desprezar. Entendemos que os
casos expostos acima estão muito além do que somente desprezar.
A intolerância religiosa é um dos problemas mais delicados do mundo. A
questão é preocupante porque envolve o ser humano em sua mais pura essência
quando sua crença religiosa é colocada em jogo. Relembremos o caso do livro Versos
Satânicos, do escritor iraniano Salman Rushdie, que insultou a religião Islã e o seu
fundador, o Profeta Maomé, o que fez gerar uma enorme revolta dos muçulmanos,
inclusive com ameaça à sua vida.
Assim, não resta dúvida, que esses comportamentos agressivos devem ser
punidos com mais rigor, motivo pelo qual conclamamos os ilustres Pares a apoiar esta
iniciativa.
Sala das Sessões, em 8 de novembro de 2017.
Deputado PASTOR LUCIANO BRAGA
3

https://extra.globo.com/noticias/rio/traficantes-proibem-candomble-ate-roupa-branca-em-favelas9892926.html
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente
ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária
Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência a pena é aumentada de um terço, sem
prejuízo da correspondente à violência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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