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“E as pessoas perceberam que todos os tipos de beleza e 

todos os tipos de amor provinham dos deuses. Assim, 

tornaram-se livres, corajosas e criaram asas”1. 

Asas, Mikhail Kuzmin 

 
1 Tradução livre do original, em russo: “И люди увидели, что всякая Красота, всякая любовь — от богов, и 
стали свободны и смелы, и у них выросли крылья”. Крылья, ou Asas, em português, foi uma novela publicada 
por Mikhail Kuzmin em 1906, em São Petersburgo, na porção europeia da Rússia. Trata-se do primeiro romance 
russo de temática abertamente homossexual, o que causou bastante repercussão – negativa, por certo – entre 
os círculos literários da Rússia czarista, dominados pela elite conservadora da época. Kuzhmin, que era 
homossexual, foi um dos primeiros escritores da Europa a afirmar que a homossexualidade não é imoral ou ímpia, 
mas sim uma questão eminentemente pessoal. Kuzhmin foi também, muito provavelmente, o primeiro escritor 
de alguma notoriedade a enaltecer o amor entre pessoas do mesmo gênero em material impresso e publicado. 



 
 

RESUMO 

 
Neste trabalho, apresentamos, a partir de uma abordagem teórica criminológica crítica 
e do aporte metodológico de natureza etnográfica (cujas fontes priorizaram arquivos 
e processos judiciais eletrônicos), um breve panorama crítico dos usos, por 
operadores do Direito, e dos efeitos do dispositivo “grupo de risco” a partir do saber-
poder jurídico no tocante à doação de sangue por homossexuais, no Brasil. A 
construção metodológica da pesquisa foi pautada pela abordagem qualitativa, ao 
passo que realizamos: i) levantamento bibliográfico sobre o tema, a partir das chaves 
interpretativas centrais: dispositivos, (re)patologização de corpos dissidentes, pânico 
moral e etiquetamento; ii) breve etnografia de processos em bases de dados virtuais, 
compreendendo três processos julgados, em sede recursal, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul (TJRS) e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), 
observando como recorte temporal os anos de 2018 e 2019; (iii) na sequência, análise 
crítica da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, bem como exame adicional 
de processo julgado, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), nos mesmos termos estabelecidos na etnografia. A análise criminológica 
crítica das decisões nos permitiu constatar se houve a utilização da terminologia 
“grupo de risco” de maneira expressa nos Acórdãos; se houve uma efetiva avaliação 
acerca da segurança do(s) ato(s) sexual(is) que ensejariam a proibição à doação de 
sangue; se os Acórdãos consideraram que a proibição foi discriminatória; se a 
justificativa apresentada, nos Acórdãos, para respaldar a decisão foi eminentemente 
baseada na redação de dispositivo normativo; se as demanda proposta pelos sujeitos 
interpelados foi satisfeita; bem como quanto à constatação da agência do dispositivo 
“grupo de risco” sobre as decisões dos desembargadores. Ademais, o exame do 
material coletado no tocante aos casos escolhidos para análise nos permitiu constatar 
que o dispositivo “grupo de risco” tem sido acionado por operadores do Direito, com 
forte influência no imaginário e nos reflexos de sua atuação prática, ao emitirem 
decisões judiciais no sentido do impedimento da doação de sangue por parte homens 
homossexuais, corroborando para o reforço de preconceitos, estigmas e pânicos 
morais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: doação de sangue; homossexualidade; dispositivos de controle; 
grupo de risco; pânico moral. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

In this paper, we present a brief critical overview of the uses and the effects of the "risk 
group" device (dispositif) regarding blood donation by homosexuals in Brazil. The 
methodological construction of the research was based on the qualitative approach, 
via which we conducted: i) a bibliographical survey on the theme, which prioritizes the 
following concepts: devices (dispositifs), (re)pathologization of dissident bodies, moral 
panic and labeling approach; ii) a brief ethnography in virtual databases, comprising 
three appeals judged by the Court of Justice of the State of São Paulo (TJSP), the 
Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul (TJRS) and the Court of Justice of 
the Federal District and Territories (TJDFT) in 2018 and 2019; (iii) a critical analysis of 
the ADI 5543, as well an additional appeal judged by the Court of Justice of Rio de 
Janeiro (TJRJ), under the same terms established in the ethnography. The critical 
analysis of the decisions allowed us to verify whether the terminology "risk group" was 
used in the decisions; whether there was an effective evaluation of the safety of the 
sexual act(s) that would lead to the prohibition of donating blood; whether the judges 
considered that the prohibition was discriminatory; whether the justification presented 
to support the rulings was eminently based on the wording of a legal norm; whether 
the plaintiffs’ demands were satisfied; as well as how the "risk group" device (dispositif) 
influenced the judges’ rulings. Moreover, the study of the chosen cases allowed us to 
conclude that the "risk group" device (dispositif) heavily influences judges when issuing 
decisions in the sense of preventing homosexual men from donating blood, which 
contributes to the reinforcement of prejudices, stigmas, and moral panics. 
 
KEY WORDS: blood donation; homosexuality; dispositif; risk group; moral panic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho inspirou-me a entrar em contato com a ideia de corpo de uma 

forma que jamais imaginei. Antes de escrever estas páginas, eu pouco sabia sobre 

criminologia, sobre Michel Foucault e muito menos sobre Stanley Cohen. Na verdade, 

ainda considero que pouco sei. Porém, esse processo foi o suficiente para me fazer 

entender que a existência do corpo é extremamente política; que o meu corpo é 

político; que o meu corpo, no curso de Direito, pode ser um vetor de mudança. 

Escrever esta monografia foi, assim, um processo bastante intimista. Na 

verdade, considero que o intimismo é algo muito característico de minha linguagem 

escrita e, especialmente nesta situação, não julguei por bem escondê-lo. Trata-se de 

um processo de descobrimento e, como tal, gostaria que você, leitor/a, o 

experimentasse da forma mais verdadeira possível. No mais claro juridiquês, peço 

vênia para abdicar, em diversos momentos, do distanciamento inerentes à terceira 

pessoa e à voz passiva. 

O interesse pelo tema que aqui abordo e a motivação por, a partir desse 

tema, construir um objeto de estudo jurídica e socialmente importante, pensar um 

problema, operacionalizar escolhas metodológicas e empíricas de pesquisa, ou seja, 

os diferentes passos deste trabalho, foram sendo desvelados depois de várias e várias 

voltas intelectuais em busca de um assunto que realmente me motivasse. A 

possibilidade de escrever a monografia sobre um assunto com o qual não me 

identificasse muito me pareceu bem pouco atraente.  

Na realidade, já tinha conhecimento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543, entretanto, parecia-me algo relativamente distante. 

Foi em uma conversa com um amigo homoafetivo que tomei consciência da real 

importância do tema. Convidei-o para ir ao Hemocentro comigo e qual não foi minha 

surpresa ao receber resposta negativa. Ele comentou, nessa ocasião, sobre a 

proibição advinda da Portaria nº 158/2016, do Ministério da Saúde.  

Adicionalmente, surpreendi-me bastante com o fato de, mesmo sendo 

bastante engajada com a causa LGBTQ+ em geral – participei, inclusive, da 

coordenação do “Rexistir”, Núcleo LGBTQ+ da Faculdade de Direito da Universidade 
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de Brasília –, desconhecer a profundidade do tema. Imagino que esse também seja o 

caso de muitas outras pessoas. 

Passada a surpresa inicial, resolvi pesquisar melhor sobre o assunto. 

Deparei-me, então, com o seguinte relato jornalístico, no qual faço um breve grifo: 

 
O designer Alexandre Macedo, de 42 anos, [...] tentou doar sangue a pedido 
do Hospital Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no bairro paulistano Jabaquara, 
em retribuição aos cuidados que sua mãe recebera enquanto estivera na UTI. 
Alexandre, que estava em um relacionamento monogâmico há mais de 10 
anos, ouviu que não estava qualificado por ser gay e não poder doar. “Sou 
um ótimo candidato: tenho peso, altura, boa saúde, não tenho tatuagens, 
piercings, fui cobaia de testes do PREP (medicamento de profilaxia pré-
exposição ao HIV) há 5 anos no Hospital das Clínicas, sou doador universal. 
É muito decepcionante saber que estou apto e que por uma regra que leva 
em consideração quem você transa, não poder mais”, afirma. Ele conta que 
esse foi o primeiro episódio direto de preconceito que sentiu na vida. 
Desde então, Alexandre nunca mais doou sangue2.  

 

Pensei que, no Brasil e no mundo, devem ser infinitas as histórias similares 

às de Alexandre e de meu amigo. Ainda nessa investigação preliminar, fiz a leitura da 

ADI 5543 e percebi a reiterada utilização da terminologia “grupo de risco” pelos 

Ministros. Decidi que cabia, dessa forma, uma investigação maior acerca da 

expressão. A linguística sempre foi uma de minhas paixões e, com ela, vem a vontade 

de entender o que está por trás de cada palavra. Por certo, do outro lado da fronteira 

semântica do “grupo de risco”, existem inumeráveis vidas profundamente 

perpassadas por preconceitos, estereótipos, estigmas e moralidades. Essas vidas, 

ainda carentes de justiça e de olhares empáticos e equânimes, são o impulso que me 

motivou a executar este trabalho. 

Atualmente, as garantias que seriam universais em teoria, tais como o 

amparo dos direitos humanos e a possibilidade do pleno exercício das próprias 

liberdades individuais, na realidade, são prerrogativas que pertencem/são exercidas 

mais a/por alguns indivíduos do que a/por outros. É justamente sobre esses últimos, 

tidos como dissidentes e, por consequência, colocados à margem, que se observa a 

ação dos mais cruéis e diversos mecanismos de poder, objetivando sua assimilação 

ao padrão do que é considerado como saudável e socialmente aceitável.  

 
2 CARBONARI, Pâmela. Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito. 
Super Interessante, São Paulo, mai. 2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/brasil-
desperdica-18-milhoes-de-litros-de-sangue-ao-ano-por-preconceito/>. Acesso em: 20 out. 2020. (Grifo 
nosso) 

https://super.abril.com.br/saude/brasil-desperdica-18-milhoes-de-litros-de-sangue-ao-ano-por-preconceito/
https://super.abril.com.br/saude/brasil-desperdica-18-milhoes-de-litros-de-sangue-ao-ano-por-preconceito/
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Levando em consideração tal busca pelo ideal de saúde e pela eliminação 

das ameaças sociais, o enquadramento de pessoas em “grupo de risco” não é um 

fenômeno novo. Pelo contrário, já perpassou os mais diversos contextos históricos em 

diversas sociedades. Dessa forma, não é exagero supor que a colocação de 

indivíduos e grupos nessas categorias pode ser - e, por várias vezes, é - mais uma 

forma de expressão das forças dominantes e opressoras de uma época do que 

realmente uma preocupação científica legítima de preservação da saúde pública. Em 

suma, essa classificação traz consigo um grande potencial instrumental de não só 

estigmatizar e marginalizar, mas também de impedir o acesso de sujeitos tidos como 

desviantes a atividades da vida privada e, principalmente, da pública. 

Essa questão se abre, naturalmente, para além do âmbito médico: abarca 

também o fazer-direito o saber-poder jurídico e institucional, na medida em que a área 

jurídica, enquanto campo do conhecimento que perpassa e tutela todas as atividades 

sociais, deveria ter por objetivo dirimir injustiças e, como tal, não pode se furtar à 

análise do tema. Porém, observa-se que, nem sempre, o Direito se presta ao devido 

desalinhamento com as perspectivas majoritárias e de cunho cisgênero e 

heteronormativo, o que acaba por contribuir com a perpetuação dos dispositivos 

controladores que já se encontram em ação dentro da sociedade. 

A partir disso, tendo como tema o tratamento dispensado à população 

LGBTQ+ no Brasil, estabeleci a seguinte pergunta como norteadora do trabalho: de 

que forma a tendência ao enquadramento de pessoas tidas como socialmente 

desviantes e/ou nocivas (no caso, especificamente a população homossexual 

masculina) afeta o saber-poder prático jurídico em relação à delimitação de um “grupo 

de risco” para a doação de sangue? 

Assim, pretendemos 3  traçar um breve panorama crítico da utilização 

jurídica, em segunda instância, do dispositivo em questão quando do momento da 

doação, a partir da apropriação das discursividades médicas pelo mundo do Direito, 

no que apresentamos, a partir de uma abordagem teórica criminológica crítica e do 

aporte metodológico de natureza etnográfica (cujas fontes priorizaram arquivos e 

processos judiciais eletrônicos), um breve panorama crítico dos usos e efeitos do 

 
3 Superadas as considerações particulares, passo a utilizar a primeira pessoa do plural porque acredito 

veementemente que este trabalho não é só meu. Ele é, na verdade, um conjunto de esforços de todos 
que participaram desse processo comigo, direta ou indiretamente, aqui citados ou não, em especial o 
meu orientador, cujos comentários e observações foram fundamentais. 
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dispositivo “grupo de risco” por operadores do Direito a partir do saber-poder jurídico 

no tocante à doação de sangue por homossexuais, no Brasil. 

Esse recorte em relação à identidade de gênero e orientação sexual é, na 

verdade, menos uma escolha minha e mais uma consequência do material analisado 

e do apagamento sistêmico da população bissexual. Atente-se, caro/a o/a leitor/a, à 

terminologia utilizada nos diversos documentos aqui analisados e perceberá que 

raramente se considera que os homens que tiveram relações sexuais com outros 

homens e/ou as parceiras sexuais destes possam ser bissexuais, ainda que o próprio 

dispositivo normativo explicitamente preveja essa possibilidade. É assumido, de 

maneira automática, que, se um homem faz sexo com outro homem, é porque é 

homossexual, o que merece, no mínimo, ser pontuado. 

Isto posto, neste trabalho, trataremos especificamente do momento da 

doação de sangue. Esse recorte em relação ao tema foi feito, primeiramente, por 

entendermos que se trata de atividade nobre e importante para a construção de um 

papel positivo dentro de exercício de uma cidadania plena, mas cuja realização foi 

injusta e violentamente usurpada de algumas pessoas. A ocasião da doação é 

bastante mais complicada em se tratando de potenciais doadores que façam parte da 

população LGBTQ+.  

Além disso, a recente decisão da Corte Suprema, proferida nos autos da 

ADI 5543, a qual versa diretamente sobre a doação de sangue por homens gays e 

bissexuais, deixou ainda mais clara, para nós, a necessidade de se repensar a 

razoabilidade e os pontos de partida para a definição dos critérios de enquadramento 

de pessoas em grupos de risco, bem como de analisar que tipo de ruptura de padrões 

ela representa. 

É importante destacar que o tema da doação de sangue por homossexuais 

e a ADI 5543 já foram analisados em outros trabalhos na literatura pesquisada, tais 

como: a dissertação de Caio Catarcione de Castro (2019), a dissertação de Lianna 

Mara (2020), a monografia de Giovanni Arnoni (2018), a monografia de Marcondes 

Alves Júnior (2017), o artigo de Emily Jacintho e Bernardo Seixas (2016), o artigo de 

Daniel Cordinali (2016) e o artigo de Martins e Meirelles (2019). Entretanto, as obras 

citadas não se confundem, em escopo e em metodologia, com este trabalho. 

Convém salientar que os marcos teóricos selecionados são diferentes, à 

exceção de alguns trechos dos escritos foucaultianos e de Richard Miskolci. Entre os 
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trabalhos analisados, verificamos principalmente a utilização de conceitos e de ideias 

cunhados por: Ulrich Beck, Débora Diniz, Erving Goffman, Paco Vidarte e Paul 

Preciado, Julia Kristeva, Judith Butler. Sem menosprezar as opções teóricas e 

metodológicas de tais autores/as e teóricos/as, optamos por estabelecer um diálogo 

com seus trabalhos a partir de uma abordagem teórica criminológica crítica e de uma 

perspectiva metodológica de natureza etnográfica, acreditando na potencialidade e 

fertilidade que este estudo poderá aportar ao campo. Ademais, excetuando a 

dissertação de Mara (2020), os trabalhos em questão são, em sua maioria, anteriores 

à finalização do julgamento da ADI, de forma que nem todo o material do processo 

pôde ser analisado por questões temporâneas. 

Isto posto, passemos a uma breve apresentação dos capítulos, de maneira 

a situar melhor sua leitura, caro/a leitor/a. 

Realizamos, no primeiro capítulo, um levantamento bibliográfico sobre 

teorias pertinentes ao tema, tendo como marcos teóricos basilares: i) as acepções 

foucaultianas de: corpo, biopoder, dispositivo, controle, para pensarmos a questão da 

tentativa de (re)patologização da homossexualidade; ii) a ideia de pânico moral e dos 

folk devils cunhada por Stanley Cohen, bem como sua criação e desenvolvimento no 

seio social a partir de estágios progressivos; e iii) a noção de labeling approach, 

também descrito como teoria do etiquetamento, arquitetado na criminologia crítica 

enquanto um processo de atribuição da característica da criminalidade a grupos de 

pessoas em detrimento de condutas factuais. 

No segundo capítulo, apresentamos os resultados de uma breve etnografia, 

cujas fontes priorizaram arquivos e processos judiciais eletrônicos, realizada com a 

finalidade de compreender, sem pretensões de esgotamento, como o Poder Judiciário 

brasileiro tutelou, em sede recursal, as demandas de homens gays impedidos de 

realizar a doação de sangue nos anos imediatamente anteriores ao julgamento da ADI 

5543, o qual foi realizado em maio de 2020. Desse modo, a intenção foi entender 

como foram estruturadas as argumentações das decisões selecionadas e, em 

especial, como foi tratada e/ou justificada a abordagem temática do dispositivo “grupo 

de risco”, ainda que essa exata terminologia não tenha sido utilizada nos Acórdãos.  

Nossa escolha pela realização de uma etnografia em bases de dados 

digitais se deu tanto pela intenção de restringir a análise à tutela jurídica efetivamente 

prestada pelo Poder Judiciário, considerando as fontes oficiais/institucionais; quanto 
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por considerarmos a acessibilidade de tais bases na operacionalização do trabalho de 

campo, realizado durante a pandemia de Covid-19, situação persistente até o 

momento de conclusão da escrita deste trabalho. Salientamos, ainda, que existem 

diversas formas de realizar pesquisa de campo a respeito do tema. Nesse ponto, 

consideramos como fundamental (e sugerimos) a leitura da dissertação de Mara 

(2020), a qual contou com a realização de entrevistas diretas com homens que 

vivenciaram a negativa de doação, o que, certamente, enriqueceu sobremaneira o 

referido trabalho. Não estamos comparando as escolhas metodológicas e empíricas 

de ambas as pesquisas, senão pontuando que nossos esforços investigativos contêm 

limitações e estas devem ser consideradas, por uma questão de honestidade 

acadêmica/intelectual. 

Os casos selecionados foram acessados e escolhidos a partir dos 

mecanismos virtuais de busca jurisprudencial dos próprios Tribunais. Por um lado, 

como consequência positiva do caráter onipresente das redes, foi possível realizar 

uma pesquisa territorialmente extensa, em cada uma das 27 unidades federativas 

brasileiras. Por outro lado, os algoritmos apresentam restrições acerca da 

especificidade dos termos de busca em relação aos potenciais retornos, de forma que 

foi necessário utilizar termos mais generalistas na hora da pesquisa/consulta. 

Estabelecemos, ainda, um recorte temporal que abrange os dois anos 

imediatamente anteriores ao julgamento da ADI, ou seja, 2018 e 2019. Entendemos 

que, em razão da data, esses casos representam a forma até então mais atualizada 

de tratamento judicial da questão. E mais: tais casos nos revelam como sujeitos, por 

meio de seus corpos e suas identidades, foram/têm sido interpelados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro de forma negativa e tiveram/têm o exercício de sua 

cidadania e direitos fundamentais comprometidos. 

No capítulo três, realizamos uma análise crítica, ainda com as mesmas 

bases teóricas e com o apoio da pesquisa etnográfica, dos instrumentos normativos 

originários da proibição, bem como da ADI em si, na medida em que esta representou 

importante ruptura dos paradigmas vigentes acerca da doação de sangue por homens 

bissexuais e homossexuais. Apresentamos, ainda, um recente julgado de segunda 

instância, já realizado sob os parâmetros estabelecidos no julgamento do STF, que 

pode indicar uma nova tendência de resposta positiva a demandas desse tipo por 

parte do Poder Judiciário. 
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Nas considerações (quase) finais, tendo como base o cruzamento de 

informações e dos dados coletados, construímos algumas ponderações acerca do 

dispositivo “grupo de risco” e sua agência, em sede de segunda instância, no tocante 

à doação de sangue por homossexuais. Por fim, conjecturamos brevemente acerca 

dos desdobramentos da ADI 5543, tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário. 

De antemão, expressamos nosso contentamento por seu interesse em ler 

este trabalho, o qual esperamos que possa ser prazeroso e elucidativo. Passemos 

aos capítulos.  
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Capítulo 1: Etiquetamento e (re)patologização dos corpos dissidentes: uma 

mirada criminológica crítica 

 

É importante estabelecer um ponto de partida teórico para a análise do 

dispositivo “grupo de risco” tanto para investigar suas origens quanto para analisar 

seus desdobramentos factuais e potenciais como instrumento de marginalização e de 

exclusão. Dessa forma, no primeiro capítulo, introduziremos os referenciais teóricos 

selecionados para abordar o tema e que corroboram na construção do 

objeto/problema de pesquisa. 

Para dar início à investigação da (re)patologização dos corpos dissidentes, 

é necessário compreender quais são os discursos que influenciam esse processo, por 

meio dos dispositivos de poder. Assim, compilamos alguns escritos de Michel Foucault, 

pensador francês que se debruçou longamente sobre a temática do corpo e de sua 

moldagem política. Ademais, elencamos algumas categorias e conceitos elaborados 

por Larissa Pelúcio e Richard Miskolci. 

Em seguida, exploramos a teoria de Stanley Cohen, com destaque para a 

construção da figura dos folk devils como símbolos exagerados do pânico moral, 

usados como mecanismo preventivo visando à manutenção de uma pretensa higidez 

social. Traçamos, assim, paralelos entre o pânico moral, a (re)patologização e as 

discursividades. 

Por fim, esboçamos uma concisa linha do tempo da elaboração da teoria 

do labeling approach, desenvolvido no seio da criminologia crítica, por meio da 

exposição de algumas vertentes e de seus principais autores. Dessa forma, buscou-

se entender como se dão a criação e a posterior atribuição das etiquetas de desviante, 

para que se possa analisar os julgados levantados nos capítulos posteriores. 

 

1.1. Corpo, dispositivos de (bio)poder e discursividades 

Antes de tudo, é importante destacar que Michel Foucault não se 

preocupou, no decorrer de seus estudos, em fornecer um significado preciso do corpo 

a partir de seus processos, nem ao menos em cunhar uma acepção exata, ainda que 

afastada de um contexto puramente biológico, do que ele seria. Foucault primou, 
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então, por entender, investigar e descrever as narrativas sociais que rondam a figura 

do corpo e as consequentes convenções de poder que sobre ele incidem. Dessa forma, 

é mais importante voltar-se para a análise das partes que são externas ao corpo, mas 

que o moldam e o desenham a partir de regras de saber e de técnicas de poder 

(FONSECA, 2015).  

Logo, infere-se que, dentro da concepção foucaultiana, o corpo é afastado 

de uma posição ativa. Ele assume justamente o papel contrário: é caracterizado, 

sobretudo, como um locus que suporta a incidência das mais diversas técnicas de 

poder; técnicas essas que partem do exterior e agem no corpo, com a finalidade de 

informar e de constituir formas de subjetividade influenciadas pelas experiências 

desse saber-poder. Assim, os corpos estão inegavelmente inseridos no campo político, 

porquanto “as relações de poder têm alcance imediato sobre eles: elas os investem, 

os marcam, os dirigem, os supliciam, sujeitam-nos a trabalhos, obrigam-nos a 

cerimônias, exigem-lhes sinais” (FOUCAULT, 1987, p. 29). 

Ainda nessa perspectiva, Roberto Machado (1979) aponta a inexistência 

de uma ideia universal de poder na obra foucaultiana, na medida em que se trataria 

de um conceito fundamentalmente imaterial e, como tal, cunhado através das 

diferentes práticas sociais, as quais dependem de e se moldam aos mais diferentes 

contextos históricos. Sandro Chignola (2014), por sua vez, assevera que, de fato, o 

poder não pode ser enxergado como uma coisa, como “algo que alguém possui ou 

que representa uma espécie de intencionalidade transcendental em relação aos 

dispositivos utilizados” (p. 8). Assim, ele seria o sistema, levemente organizado, 

hierárquico e coordenado, resultante das relações que ele mesmo tece e que mantém 

sob tensão. 

Segundo Sérgio Adorno (2006), Foucault foi levado, no decorrer de suas 

pesquisas, a analisar a mudança do modelo de poder ocorrida entre os séculos XVII 

e XIX, segundo a qual passa-se de um poder eminentemente soberano e pesado para 

um poder tênue, articulado através das diferentes disciplinas supramencionadas, as 

quais se manifestam de forma comparativamente menos perceptível, carregada e 

excessiva. Com essa modificação, o modelo de poder não se respalda mais somente 

na lei e nos mecanismos de repressão, mas começa a ser estratégico, uma vez que 

avança sobre o corpo humano “não para supliciá-lo, mas para adestrá-lo; não para 

expulsá-lo do convívio social, senão para explorar-lhe o máximo de suas 



21 
 

potencialidades, tornando-o politicamente produtivo e economicamente dócil” 

(ADORNO, 2006, s/n). 

Nesse ponto, é definida uma das principais ideias que perpassam a obra 

foucaultiana no tocante ao tema deste trabalho: o poder não é mais entendido como 

uma proveniência única do centro, ou seja, um monopólio de um Estado, passando a 

ser, na verdade, uma rede de pequenos poderes que perpassam todos os níveis da 

estrutura social. Consequentemente, não se trata de uma análise descendente do 

poder, ou seja, partindo do Estado para os demais níveis da sociedade. 

Contrariamente, a análise é ascendente, partindo da estrutural social para o Estado 

(FOUCAULT, 1979b).  

Como resultado, a análise foucaultiana do poder é baseada na existência 

de uma rede de dispositivos que perpassam toda a sociedade, em detrimento de uma 

acepção que pressuponha um processo centralizado de dominação — no sentido 

estrito dessa palavra, geralmente representado pela figura estatal (CHIGNOLA, 2014). 

É necessário, ainda, que se fale da governamentalidade nesse ponto, visto que esse 

conceito descreve o abandono do conceito de soberania concentrada para que se 

admitam as novas formas difusas do poder, como os exercidos de forma 

administrativa e econômica. Esse poder exerce, então, influência na sociedade como 

um todo, sendo impossível que dele se escape (FOUCAULT, 1979b). 

Embora a noção de dispositivos não tenha uma definição completa em 

Foucault, Sandro Chignola (2014) descreve que o dispositivo seria “em primeiro lugar, 

o ponto de ligação de elementos heterogêneos: os discursos, sim, mas também os 

regulamentos, soluções arquitetônicas, decisões administrativas, proposições 

filosóficas e morais, tecnologias” (p. 7).  

Nicolas Dodier e Janine Barbot (2017), por sua vez, descrevem os 

dispositivos como fundamentalmente heterogêneos, baseados em “um 

encadeamento preparado de sequências, destinado a qualificar ou a transformar 

estados de coisas por intermédio de um agenciamento de elementos materiais e 

linguísticos” (p. 496).  

Larissa Pelúcio e Richard Miskolci (2009, p. 130) caracterizam-nos como 

uma “trama formada por vários discursos e práticas que se materializam em saberes 

e poderes. O dispositivo raramente proíbe ou nega, antes controla e produz verdades 

moldando subjetividades”. 
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É importante destacar que Foucault não tenciona negar, por meio dessas 

afirmações de difusão e de heterogeneidade, a importância do Estado. Trata-se de 

uma tentativa de explicar como as relações de poder extrapolam o seu escopo, 

permeando todo o tecido social sem que, para tanto, precisem sofrer uma análise que 

parta de um pressuposto de soberania, por meio do qual proibições e imposições são 

instituídas por vias legais ou de repressão ativa (FOUCAULT, 1979b). 

Relevante destacar, ademais, que o poder não apresenta apenas uma 

dimensão negativa, ou seja, de definir proibições, repressões, impedimentos e 

reprovações, porque atuando apenas assim seria bastante frágil e insustentável. Ele 

tem também uma função positiva — no sentido de atividade —, que é responsável pela 

definição de padrões de normalidade, através da moldagem de desejos, da criação 

de padrões e incentivos e da delimitação de permissões (MACHADO, 1979). 

Entretanto, é necessário esclarecer que essa função positiva tem como objetivo final 

a produção de uma realidade ideal que se alinhe às necessidades de eficácia 

produtiva do capitalismo industrial, o qual depende não só da saúde desses corpos, 

mas também de sua sujeição e da sua docilidade, requisitos que a supracitada 

tecnologia possibilita (FOUCAULT, 1979b).  

Em suma, é possível cunhar um saber do corpo eficiente, que extrapole 

aquele relacionado apenas aos seus processos carnais, bem como edificar um 

mecanismo de controle de forças que seja mais do que uma mera forma de derrotá-

las e emudecê-las. A união desse saber e desse controle foi chamada por Foucault 

(1987) de “tecnologia política do corpo”. Decerto que o poder ainda pode ser imposto 

através da violência ou do constrangimento físicos, mas isso não é mais necessário 

em todos os casos. Pelo contrário, é reservado para apenas alguns tipos de corpos, 

rotulados como abjetos.  

A formação da medicina entre os séculos XVII e XIX, devidamente 

explorada por Foucault (1979a), também está associada à tecnologia política do corpo, 

já que se trata do início de um processo de modificação dos saberes que se 

relacionam com o poder com a finalidade de instruí-lo e de respaldá-lo. Já que o 

capitalismo industrial carece de corpos saudáveis e produtivos, a medicina social 

começa a se mostrar uma ferramenta bastante eficiente de se satisfazer tal 

necessidade. Esse novo entendimento culminou em práticas regulatórias que se 

chamam hoje de biopoder e de biopolítica, conforme passamos a explicar.  
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A partir desse cenário, começa a se desenvolver, no seio da urbanização, 

o que Foucault (1979a) chama de “medo urbano”, “medo da cidade” ou “angústia 

diante da cidade”. Trata-se de um receio generalizado das então novas características 

da vida citadina: as epidemias, os cemitérios, o amontoamento, o esgoto etc. São 

formados “pequenos pânicos que atravessam a vida urbana das grandes cidades do 

século XVIII” (FOUCAULT, 1979a, p. 87).  

É interessante perceber que esse pânico se deve, em muito, à ansiedade 

político-sanitária que é indissociável da expansão da malha urbana e seus problemas 

consequentes. Dá-se início então ao vigor de uma política médica com vistas à 

organização e, sobretudo, à purificação da sociedade, manifestada através da análise 

e da redução dos perigos supramencionados. Cria-se, portanto, um importante 

conceito para a medicina: a salubridade e a higiene públicas, capazes de assegurar a 

melhor saúde possível aos indivíduos e que, como consequência, serão perseguidas 

para que se possa assegurar esses ideais (FOUCAULT, 1979a). 

A política de saúde do século XVIII foi denominada por Foucault (1979c) de 

“nosopolítica” e tal nomenclatura é bastante apropriada, uma vez que traz consigo um 

prefixo (“noso”) que simboliza diretamente a noção de enfermidade. E é justamente 

esse o foco da então renovada forma de governação: o enfrentamento das mazelas, 

por meio do estabelecimento de um ideal difuso de saúde, que não só deveria ser 

buscado pelo ser individual, mas também ser colocado como um dos objetivos 

precípuos do poder político (ZORZANELLI; CRUZ, 2018). 

O corpo coletivo, ou seja, da sociedade como um todo, se torna o novo 

paradigma, o qual necessita de proteção. No paradigma anterior, o soberano deixava 

viver mediante sua inércia, ao passo que fazia morrer quando de fato agia.  No novo 

modelo, o soberano faz viver e, mediante sua passividade, deixa morrer, assumindo 

diretamente a gestão da vida. É importante notar que, nesse contexto, a morte de 

alguns (os degenerados) tem o poder de potencializar a vida de outros, cuja existência 

é considerada como digna. É justamente aqui que se manifesta a maneira violenta de 

exercício de poder sobre os corpos abjetos: começa-se a buscar o saneamento em 

relação àqueles que são deletérios à sociedade, como os doentes, os contagiosos, os 

delinquentes etc. (FOUCAULT, 1979b). Foucault comenta que “A eliminação pelo 

suplício é, assim, substituída por métodos de assepsia: a criminologia, a eugenia, a 

exclusão dos ‘degenerados’...” (FOUCAULT, 1979b, p. 145).  
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Tendo em vista que o poder precisa estar associado a alguma forma de 

saber que lhe possa servir de instrumento e que lhe possa fornecer justificação, 

conforme já abordado, a partir do ponto histórico em questão, ele passa a escorar-se 

no que Foucault (2008b) intitula de “coisa médica”, bem como em seu respectivo fazer. 

Assim, a medicina passa a ser eivada de uma autoridade sem precedentes, capaz de 

determinar o que é que se considera como boa condução de vida. Observa-se um 

notável engrandecimento dos objetos sociais passíveis de intervenção médica, a qual 

começa a abarcar alvos e ações que, até então, não eram de sua competência, tais 

como os elementos que formam o meio. Eles passam a ser categorizados como 

positivos ou negativos para a saúde. Trata-se da extrapolação da ciência médica “à 

vida como um todo, ou seja, não haveria mais exterioridade ao saber médico nem 

fenômeno que não pudesse ser descrito por meio da relação do corpo com a medicina” 

(ZORZANELLI, CRUZ, 2018, p. 722).  

Isso posto, infere-se que a ciência médica é bastante relevante não apenas 

para colocar o ser humano como objeto de um saber científico, mas também para 

conduzir a nova forma de governo de pessoas, tanto a nível individual quanto coletivo. 

A medicina define o que é normal e o que é anormal, ou seja, o corpo degenerado, 

que pode se manifestar através de uma concepção física ou de uma constituição 

mental. A partir dessa nova forma de governo, os profissionais médicos se juntam às 

autoridades políticas com a finalidade de dirigir os meios de viver, para que se alcance 

uma forma de reduzir enfermidades ao passo que se oportuniza uma melhor saúde 

para a população através de uma busca incessante por um ideal de bem-estar que, 

por vezes, precede a própria existência das mazelas (ZORZANELLI, CRUZ, 2018). 

Trata-se de um novo fenômeno ideológico, o qual “coloca a saúde como 

um ideal de prosperidade na sociedade contemporânea, em que os mínimos riscos 

de adoecer devem ser eliminados em nome do bem-estar” (ZORZANELLI, CRUZ, 

2018, p. 727). Dessa forma, abriu-se espaço para que fossem realizadas intervenções 

médicas preventivas, eivadas de caráter autoritário e controlador, com o objetivo 

primordial de manter a salubridade e a higiene sociais (FOUCAULT, 1979c).  

Nesse esteio, 

A medicina como técnica geral de saúde, mais do que como serviço das 
doenças e arte das curas, assume um lugar cada vez mais importante das 
estruturas administrativas e nesta maquinaria de poder que, durante o século 
XVIII, não cessa de se estender e de se afirmar. O médico penetra em 
diferentes instâncias de poder. [...] E constitui-se, igualmente, uma 
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ascendência político-médica sobre uma população que se enquadra com 
uma série de prescrições que dizem respeito não só à doença, mas às 
formas gerais de existência e do comportamento (FOUCAULT, 1979c, p. 
202). 

 

Em suma, vê-se que a grande mudança, em termos de imposições ao 

corpo, nascida após a modernidade é que as narrativas de poder passam a se 

apropriar dos e a se basear nos saberes científicos, em especial o médico. Isso posto, 

o biopoder, que se desenvolve a partir do século XVII no seio do fenômeno da 

medicalização, se caracteriza justamente a partir dessa nova intervenção 

regulamentadora sobre os sujeitos, aproveitando-se da disciplina prévia e exercendo 

o seu controle de forma individual e coletiva. O controle individualista se dá 

principalmente, como já explicado, através da construção de um corpo adestrado e 

dócil, cuja força produtiva, ou seja, sua própria utilidade, possa ser extraída e 

canalizada. Através das disciplinas mencionadas anteriormente é possível então 

subjugar o corpo ao conjunto de tecnologias e operações que balizam o 

funcionamento social ideal, tornando-o obediente e medicalizado (ZORZANELLI, 

CRUZ, 2018). 

A acepção coletiva do biopoder, chamada por Foucault de biopolítica, por 

outro lado, perpassa a contemplação dos indivíduos enquanto “corpos-espécie” 

pautados pelos seus processos biológicos mais fundamentais, como a natalidade e a 

sua longevidade. Assim, os indivíduos são massificados pelo poder político e 

entendidos enquanto população, de forma a complementar a tecnologia individual e 

controlar a vida a partir de seus dois elementos basilares, quais sejam, o desempenho 

dos corpos e os seus processos vitais. Os novos objetos de saber têm, portanto, como 

objetivo o controle da própria espécie por meio do investimento em toda e qualquer 

dimensão da vida (FOUCAULT, 2008a). 

Ademais, é fundamental destacar que há uma intersecção entre as tutelas 

individual e coletiva exercidas pelo biopoder. Tal encontro se manifesta justamente na 

sexualidade, tendo em vista que ela é elemento político e vital que caracteriza o 

homem tanto em sua dimensão corpórea individual quanto como membro de uma 

espécie que, como conjunto que é, precisa se reproduzir e se perpetuar. Como a 

sexualidade se encontra na posição central e estratégica em questões muito 

significativas que perpassam a população e sua higidez, tais como a própria saúde 

coletiva, a vitalidade da espécie e a garantia da produção de descendência, ela passa 
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a ser entendida como tema de alta relevância pública e objeto de análise e intervenção 

de diversas políticas que visam ao corpo social como um todo (MARTINS, 2006). 

Em resposta a essa posição central e em decorrência do fato de o poder 

perpassar toda e qualquer faceta da vida, é que também observamos também a 

existência de um “dispositivo da sexualidade” com vistas a regulá-la, constituído por 

uma extensa rede de leis, medidas administrativas, proposições morais, enunciados 

científicos etc. que busca produzir e reger a sexualidade, ao passo que tenciona 

disciplinar o próprio ato sexual, estabelecendo verdades acerca do corpo e de seus 

prazeres (FOUCAULT, 2008a). A sociedade normalizadora gera, então, mecanismos 

de regulação e de correção que, por sua vez, produzem, avaliam e classificam as 

anomalias sexuais encontradas no conjunto do corpo social, concomitantemente 

controlando-as e eliminando-as (MARTINS, 2006). 

Nesse contexto de afetação epidemiológica da saúde pública em relação 

aos discursos sobre a sexualidade, insere-se também o que Pelúcio e Miskolci (p.131) 

intitulam como “o maior pânico sexual da história contemporânea”: o dispositivo da 

aids4 e a sua associação direta com o homoerotismo. A epidemia de HIV abriu espaço 

para que o padrão heterossexual – pressuposto como o estado natural e moralmente 

desejável desde, pelo menos, o final do século XIX – fosse ainda mais reafirmado e 

estabelecido como modelo. Dessa forma, é a partir de tal ponto de referência que se 

patologizam as demais sexualidades, tidas como dissidentes. 

Para tanto, “(...) inventam-se perversões em relação a uma norma natural: 

a homossexualidade e a infidelidade crônica não mais serão consideradas sob o 

aspecto de transgressão aos códigos estabelecidos, mas como relevando uma 

natureza viciada” (ADORNO, 2006, s/n). 

No seio dessas transformações, a medicina também assume um de seus 

maiores papéis históricos: o de assumir o lugar até então reservado para a religião, 

no sentido de transformar aquilo que era entendido como pecado em algo que é visto 

como doença (MARTINS, 2006). Ademais, tendo em vista que a medicina passa a 

tomar para si o discurso religioso e a colocá-lo dentro de suas narrativas do que seria 

ou não o corpo degenerado, bem como o fato de ela orquestrar outras facetas de um 

 
4 Aids é uma palavra da língua portuguesa, assim reconhecida pela Academia Brasileira de Letras e 
por diversos dicionários desde os anos 2000. Não se trata de uma sigla, mas sim de um nome de 
doença, assim como a malária ou a dengue, por exemplo. Assim, por mais estranho que possa parecer, 
deve ser escrita em letras minúsculas. 
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saber-poder que é difuso e inafastável, uma consequência natural desse processo é 

que a sexualidade e o próprio sexo são inseridos no discurso médico e, assim, 

problematizados (ADORNO, 2006).  

Como coisa que deve ser disciplinada e regulada, a sexualidade tem dois 

potenciais efeitos quando fruto da dita “natureza viciada”: a punição, manifestada por 

meio de todas as doenças que o considerado “devasso sexual” atrai sobre si, e, por 

outro lado, os efeitos sobre a população pretensamente saudável que uma 

sexualidade tida como devassa pode causar. Por isso, a prevenção passa a ser um 

dos elementos mais discutidos no seio das discursividades instrumentalizadas 

(MARTINS, 2006). Por conseguinte, o chamado “mal sexo”, assume uma aparência 

científica.  

Nessa esteira, o discurso do “gay aidético” desponta como principal 

ameaça, na medida em que “(...) unia em si o sofrimento culpabilizador, pois ele era 

visto como a fonte de sua própria infecção. Além de tudo, o ‘aidético’ era um culpado 

perigoso, pois a ideia de uma exposição propositada ao vírus sugeria condutas 

irracionais que o levariam, em sua leviandade, a pôr em risco os ‘bons’ e ‘saudáveis’” 

(PELÚCIO, MISKOLCI, 2009, p. 133). 

Consequentemente, o risco advindo de uma enfermidade potencialmente 

mortal converteu-se, por meio de discursividades moralizantes, em um mecanismo de 

convencimento. Este objetiva, então, que os “desviantes” passem a realizar apenas 

condutas não-arriscadas, ou seja, não entendidas socialmente como periculosas. 

Pelúcio e Miskolci ressaltam que, em relação à aids, “elaborou-se um discurso mais 

eficiente de responsabilização do sujeito visado; este pode se autorregular em prol de 

sua saúde, ou ser culpabilizado caso falhe, leia-se, caso seja contaminado” (PELÚCIO, 

MISKOLCI, 2009, p. 138). 

O saber-poder médico chega mesmo a se sobrepor ao  saber-poder jurídico 

ao indicar que, por trás de descumprimentos da lei, devem existir “taras, vícios e 

desvios sexuais”. Dessa forma, “discursos colhidos pelos juízes, reivindicados por 

médicos, psiquiatras, sexólogos e psicólogos, tornaram as “sexualidades periféricas” 

espécies catalogáveis, portanto, identificáveis e, quiçá, tratáveis” (PELÚCIO, 

MISKOLCI, 2009, p. 143). 

Nesse contexto, Castro (2019, p. 23) levanta o questionamento acerca da 

legitimidade da “(...) construção de pensamento científico discriminatório, que 
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desconsidera os comportamentos sexuais específicos ao manter presente o risco 

como motor da diferença homofóbica institucional. Os discursos médicos 

pretensamente neutros são legitimados pelo discurso jurídico, evitando a conversão 

de tabus morais em questões científicas relevantes e eticamente reflexivas”. 

Pelúcio e Miskolci (2009) argumentam que todas essas discursividades 

unem-se para, no fim, fazer com que a homossexualidade seja “repatologizada – no 

seio do imaginário biopolítico de uma sociedade que se acha ameaçada –, por meio 

de outros termos. Estes são cunhados a partir da aids, enfermidade que chegou a ser 

denominada de “o câncer gay’. Em seguida, o tema da culpabilização dos sujeitos 

pela própria (ir)responsabilidade individual relacionada à doença dá origem à 

categoria epidemiológica de “grupo de risco”, pressupondo – com esta ideia 
um tanto funcionalista de “grupo” – haver convergências, afinidades e 
homogeneidade nos interesses e, assim, nos comportamentos daquelas 
pessoas – percepção que autorizava políticas públicas que marcavam certos 
sujeitos com o emblema incorpóreo da “contaminação”. (PELÚCIO, 
MISKOLCI, 2009, p. 137). 

 

O vocábulo “risco”, basilarmente polissêmico, encontrou, por sua vez, no 

senso comum, uma significação pautada pelas ideias de nocividade, de sujeira e de 

poluição. Transformou, portanto, a locução “grupo de risco”, em detrimento de um real 

“delimitador biomédico”, em um “cordão sanitário-moral” que “deixou marcas 

indeléveis no imaginário social no qual as sexualidades dissidentes ainda são 

sinônimo de perigo” (PELÚCIO, MISKOLCI, 2009, p. 139).  

Superadas as considerações acerca do corpo, das discursividades e da 

(re)patologização da homossexualidade por meio dos dispositivos da aids e do “grupo 

de risco”, passamos a examinar o conceito de pânicos morais e como eles se 

relacionam com o ser-homossexual.  

 

 
1.2. Risco, desvio e ameaça potencial à saúde pública como fonte de pânicos 
morais 

Segundo Stanley Cohen (2011), as sociedades estão sujeitas, de tempos 

em tempos, a períodos de pânico moral. Isso acontece quando uma condição, um 

episódio, um grupo de pessoas ou até mesmo uma única pessoa aflora enquanto uma 

ameaça aos valores e aos interesses prevalentes desse tecido social. O objeto desse 
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pânico pode ser inteiramente novo ou até mesmo estar presente na sociedade há 

algum tempo; pode ser rapidamente esquecido ou continuar habitando o imaginário 

popular por longos períodos, de forma a produzir efeitos legais, políticos ou até mesmo 

sociais, moldando a forma como essa sociedade se (re)constrói.  

O fato é que, dentro dos tipos que a sociedade elege enquanto 

representantes de um papel que deve ser evitado, alguns grupos têm ocupado a 

posição constante de folk devils, ou seja, representações visíveis daquilo que não se 

deve almejar ser (COHEN, 2011).  

Cohen (2011) destaca que um dos focos de seus estudos é entender como 

a sociedade rotula aqueles que quebram as regras que ela estabelece e, como 

consequência, quem são os definidos como pertencentes a grupos desviantes. Uma 

vez que o indivíduo é entendido como desviante, suas ações começam a ser 

interpretadas a partir da categoria para a qual ela foi designada. Dessa forma, não há 

como dedicar atenção ao estudo dos pânicos morais sem fazê-lo em conjunto com 

tipos sociais que os geram. 

Dessa forma, a construção bem-sucedida de um pânico moral envolve a 

presença de três diferentes requisitos: i) um alvo que seja facilmente denunciável e 

desprovido - ou expressivamente afastado - de um acesso à arena política, através 

da qual possa se defender; ii) uma vítima desse pânico - no caso, a pessoa que 

observa o desviante - que seja adequada, com quem se possa identificar ou, 

eventualmente, que se possa ser; e iii) um consenso social de que as ações ou as 

crenças escrutinadas não são pontuais, mas sim partes integrantes da malha social 

(COHEN, 2011).  

Apesar dessa tendência, o autor destaca, ainda, que, na última década, 

vem-se observando uma abordagem transacional do desvio, originada principalmente 

a partir das revoluções “céticas” na criminologia e na sociologia desse fenômeno, que 

negam a veemência e a legitimidade do etiquetamento. Assim, os desvios deixam de 

ser tomados como garantias inquestionáveis e passa-se a formular perguntas que 

investiguem sua origem e seu propósito, tais como: para quem se é desviante?; 

desviante em relação ao quê?; problemático para quem?; quem decide quem são os 

desviantes?; por quê?; etc. (COHEN, 2011). 

Superado o entendimento do que seria o desvio, Cohen (2011) enfatiza 

bastante o papel midiático dentro do processo de sua formação. Ele é relevante 
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porque a construção de um desvio pelo público e pelos agentes de controle social que 

deveriam tutelá-lo pressupõe a existência de uma gama de informações recebidas; 

informações essas que são relacionadas ao comportamento que será patologizado. É 

certo que cada sociedade possui uma interpretação individual acerca do que 

constituiria o desvio, bem com qual o conjunto imagético que constitui a figura do 

desviante. Essas concepções modelam, naturalmente, o que é extraído e entendido a 

partir do comportamento e do indivíduo analisados. 

Entretanto, no caso das sociedades industrializadas, esse input 

informacional é invariavelmente captado a partir de fontes secundárias, ou seja, de 

uma forma que já vem processada e moldada pela mídia de massa. Através dessa 

prerrogativa, ela já escolheu o que deve ser considerado uma notícia, ou seja, o que 

deve ser visto e publicizado, bem como a forma através da qual esse fato deve ser 

apresentado (com ou sem exageros, com ou sem linguagem agressiva etc.). Esses 

problemas são ainda mais agravados pelas restrições de natureza política e comercial 

às quais os veículos midiáticos precisam se submeter (COHEN, 2011). 

A influência da mídia também se manifesta pesadamente no sentido de 

suscitar uma sensação coletiva de que uma providência deve ser tomada para 

resolver os problemas - efetivos ou potenciais - causados pelos desviantes, ainda que 

os fatos problematizados sejam pequenos e/ou pontuais. Nunca é essa a imagem que 

se passa. Os folk devils começam a ser construídos não apenas a partir de uma 

abordagem presencial e isolada, mas também para um público muito maior e difuso, 

através de recursos cada vez mais dramáticos. Assim, a mídia desempenha um papel 

importante da difusão de novas crenças generalizadas (COHEN, 2011) 

Cohen (2011) dá bastante atenção à forma através da qual a situação 

desviante é interpretada e reportada pela mídia de massa, visto que, conforme 

abordado anteriormente, é nesses moldes que a maioria das pessoas recebe a 

conjuntura dos problemas. As reações ocorrem, então, com base nessas acepções já 

processadas, que são fundamentais para determinar quais serão as próximas etapas 

de reação a elas. Assim, a mídia é analisada pelo autor a partir de 3 parâmetros: i) 

exagero e distorção; ii) previsões (no sentido de que o que já aconteceu vai, 

invariavelmente, acontecer de novo e, como tal, deve-se combater de antemão o 

problema); e iii) criação de símbolos (por exemplo, cortes de cabelo ou estilos de 
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vestuário), ou seja, de palavras e imagens que assumem poderio simbólico e 

constituem, por si só, uma descrição com potencial explicativo do que seria perigoso. 

Nesse contexto, insere-se a homossexualidade. Desde o próprio 

surgimento desse termo, no século XIX, ainda como “homossexualismo”, ele 

representou uma forte ameaça à ordem social estabelecida. Criou-se, junto a ele, um 

pânico moral em relação à potencial mudança em instituições sociais até então bem 

delimitadas e perpetuadas, como a família cisgênera e heterossexual, a reprodução 

biológica e os papéis de gênero misóginos que fundamentavam esses valores 

(MISKOLCI, 2007).  

Tal subversão social encontrava fulcro, ademais, em crenças de identidade 

sexual degenerada e na prática da chamada sodomia. Esta última deu origem, ainda, 

à associação dos homens gays à imagem da pedofilia. É historicamente documentado 

que grupos sociais marginalizados, seja por motivos religiosos, políticos ou sexuais, 

são frequentemente representados como ameaça à inocência infantil e à higidez da 

criança (MISKOLCI, 2007). 

Como consequência desse processo, os homossexuais foram 

considerados, desde o início, como parte do grupo dos desviantes, equiparados aos 

loucos, aos criminosos, às prostitutas, entre outros. A partir do estigma criado, foram 

propostas práticas sociais disciplinadoras com vistas a retornar ao estado anterior de 

salubridade social, a exemplo do internamento, das diferentes formas de terapia e até 

mesmo do aprisionamento (MISKOLCI, 2007). 

No caso da aids, Pelúcio e Miskolci (2009, p. 135) destacam que a narrativa 

midiática se uniu às demais discursividades para retroalimentar a associação entre 

homossexualidade, irresponsabilidade e a doença:  

A analogia fácil entre aids e peste negra, gerada pela letalidade de ambas, 
fez com que nos anos de 1980 os discursos médicos, midiáticos e populares 
se somassem num coro alarmista, segregacionista e perigosamente 
ideológico. (...) Os discursos midiáticos, referendados no (parco) saber 
médico sobre a doença, instituíam no senso comum a ideia de que quanto 
mais “respeitável moralmente” fosse a pessoa – leia-se, praticante do “bom 
sexo” – menos risco ela correria (PELÚCIO, MISKOLCI, 2009, p. 135). 

 

O surgimento e o espalhamento midiático intenso da narrativa do “gay-

aidético-socialmente-perigoso”, por volta da década de 1980, reavivou esse pânico 

que, até então, encontrava certa atenuação em razão dos movimentos contraculturais 
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das décadas de 1960 e 1970, como o episódio de Stonewall 5 . Criou-se, 

consequentemente, a figura do gay aidético como problema de saúde pública, ao 

passo que a aids chegou até mesmo a ser denominada de “peste gay”, no Brasil, ou 

outras variantes de cunho similar, como, em inglês, “gay plague”, no Reino Unido e 

nos Estados Unidos (MISKOLCI, 2007). 

Nesse ponto observa-se, também na literatura acerca dos pânicos morais, 

a presença de uma forte repatologização dos corpos homossexuais, tendo como 

ponto de partida o dispositivo da aids. Nesse sentido, Kenneth Thompson assevera 

que 

outra conclusão que pode ser tirada desta discussão sobre pânicos morais 
associados à AIDS é que eles ilustram que, embora o pânico moral possa 
ser episódico, os discursos que constroem atitudes em relação à 
sexualidade estão profundamente entrelaçados no tecido cultural de uma 
sociedade. (...) A incidência de pânico moral pode ser maior e ter uma rápida 
rotatividade, mas o discurso subjacente sobre sexualidade "normal" e 
"desviante" é mais duradouro e faz parte de uma formação discursiva mais 
ampla (THOMPSON, 2005, p.82)6. 

 

Vê-se, então, que o homem gay já é um folk devil solidamente estabelecido 

no decorrer da história, tendo cumprido todos os requisitos previstos por Cohen (2011) 

para a construção bem-sucedida do pânico moral: são pessoas afastadas da arena 

política e da possibilidade de defesa difusa, que só ultimamente vêm ocupando essas 

posições; há diferentes vítimas, tidas como socialmente adequadas, de seus 

comportamentos (as crianças, as famílias cisgêneras e heterossexuais etc.); há o 

consenso de que seus comportamentos desviantes não são pontuais, mas já 

passaram a integrar e a ameaçar a malha social como um todo. Entretanto, a partir da 

 
5 A Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, foi um importante marco da luta pelos 
direitos LGBTQ+. Stonewall Inn era o nome de um bar novaiorquino onde a população LGBTQ+ se 
reunia à época. Naquele tempo, a homossexualidade ainda era considerada como crime nos Estados 
Unidos, o que culminava em intensa repressão por parte da polícia. Foi justamente em uma operação 
policial, marcada por espancamentos, prisões e repressão, que os frequentadores se reuniram para 
dar início a uma revolução pelos direitos LGBTQ+.  Mais informações sobre Stonewall podem ser 
encontradas no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/06/gay-lgbt-revolta-de-stonewall-movimento-
atual-pelos-direitos-lgbtqia. Acesso em: 2 out. 2021. 
6 Tradução livre do original, em inglês: “A further conclusion that might be drawn from this discussion of 
moral panics associated with AIDS is that they illustrate that although moral panics may be episodic, 
the discourses that construct attitudes to sexuality are deeply interwoven in the cultural fabric of a society. 
(…) The incidence of moral panics may be greater and have a rapid turnover, but the underlying 
discourse about ‘normal’ and ‘deviant’ sexuality is more long-lasting and is part of a wider discursive 
formation”. 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/06/gay-lgbt-revolta-de-stonewall-movimento-atual-pelos-direitos-lgbtqia
https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/06/gay-lgbt-revolta-de-stonewall-movimento-atual-pelos-direitos-lgbtqia
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epidemia de HIV, encontra-se em uma nova posição, repatologizada, porquanto passa 

a ser subjetivado também pelo risco à saúde pública. 

 Entendido o processo de formação de um pânico moral e sua relação com 

o discurso e os dispositivos, discutiremos sobre o enfoque do etiquetamento e como 

ele explica a alocação de etiquetas que precedem as condutas em si.  

 

1.3. Etiquetamento social dos corpos homossexuais 

O labeling approach, traduzido para o português como enfoque do 

etiquetamento, tem como base duas correntes da sociologia americana: o 

“interacionismo simbólico” e a “etnometodologia”. O “interacionismo” descreve a 

sociedade como sendo formada de inúmeras interações entre pessoas, a partir das 

quais acontece um processo de tipificação. Essas tipificações constroem significados 

que vão se afastando dos acontecimentos concretos e impregnando-se na linguagem, 

consequentemente espalhando-se e perpetuando-se. A “etnometodologia”, por sua 

vez, entende a sociedade como produto não objetivo de uma construção social, sendo 

esta engendrada por grupos ou pessoas que definem e tipificam (BARATTA, 2014). 

Baratta (2014, p. 87) destaca, então, o fato de haver uma intersecção entre 

essas duas correntes. Nesse encontro, “estudar a realidade social (por exemplo, o 

desvio) significa, essencialmente, estudar estes processos, partindo dos que são 

aplicados a simples comportamentos e chegando até as construções mais complexas, 

como a própria (...) ordem social”.  

O labeling surge, assim, como um movimento que busca romper laços com 

o paradigma criminológico anterior, chamado positivista ou tradicional (ANITUA, 2008),  

No contexto da criminologia da reação social, o foco de análise deixou de ser quem 

seria o criminoso e como ele se torna criminoso, passando a concentrar-se sobre 

quem seria considerado como desviado e os efeitos dessa etiqueta sobre o indivíduo. 

A partir desse novo modelo de indagação, o estudo da criminalidade abre espaço para 

o estudo dos processos de criminalização: o objeto da criminologia, que antes era a 

pessoa delinquente, passa a ser as instituições ou os dispositivos legais, cujas 

definições não mais são assumidas como naturais (BARATTA, 2014). 

Segundo Anitua (2008), a reação social diante de um acontecimento passa 

a ser, em detrimento da natureza do fato em si, o fator mais relevante para a sua 
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definição enquanto delitivo ou desviado. Assim, havendo reação de anormalidade, há 

desvio; ausente essa reação, o desvio não se configura. Desponta, como 

consequência, a necessidade de analisar essa reação. O autor destaca, ainda, que 

alguns estudos anteriores ao labeling approach – como os de Frank Tannenbaum e 

Edwin Lemert – já analisavam a atividade repressora como origem da delinquência e 

estimularam o surgimento desse enfoque. 

O livro O crime a comunidade7, escrito por Frank Tannenbaum e publicado 

em 1938, buscou analisar as correlações entre os impactos do período escravista e o 

funcionamento do sistema penal dos Estados Unidos. Tannenbaum descreve o 

processo de criação de “carreiras delinquenciais”, iniciadas justamente a partir do 

momento de detenção, de aprisionamento e de julgamento das pessoas. Esse 

processo foi nomeado de rotulação (tagging). Esses rótulos são atribuídos aos 

indivíduos, os quais são expulsos da sociedade rotuladora, considerada como limpa 

ou honrada, e passam a integrar uma sociedade paralela e criminosa, onde finalmente 

encontra identificação e pertencimento. Não há outra saída que não seja adaptar-se 

ao delito como forma única de vida, de forma que o indivíduo se transforma naquele 

mau que a ele atribuíram (ANITUA, 2008) 

Edwin Lemert também antecipou de certa forma o labeling approach em 

seu livro Patologia social: um enfoque sistemático sobre a teoria do comportamento 

sociopata 8 , que data de 1951. À época, já se estudava, na sociologia, sobre o 

comportamento desviado. Nessa obra, o autor tece considerações críticas sobre a 

separação dos seres humanos entre desviados e não desviados. Para tanto, o desvio 

é decomposto em primário e em secundário. 

Já no livro Desvio humano, problemas sociais e controle social9, de 1967, 

Lemert descreve o desvio primário como um ato inicial que é abarcado pelo 

ordenamento penal, tendo também origens sociais, culturais e psicológicas. O desvio 

secundário é, por sua vez, uma resposta à reação social (geralmente punidora) que 

dá início à imposição do estigma de desviado. Assim como Tannenbaum, Lemert 

teoriza que esse estigma é internalizado pela pessoa tida como desviante, a qual 

 
7 Crime and the Community, em tradução livre. 
8 Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior, em tradução livre. 
9 Human deviance, social problems, and social control, em tradução livre. 
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aceita sua etiqueta de delinquente e passa a montar a própria identidade e a reagir 

com base nas expectativas nela contidas (ANITUA, 2008). 

Datado de 1963, o livro Outsiders: estudos de sociologia do desvio, de 

Howard Becker, desponta também como relevante dentro dessa nova tendência. 

Nessa obra, o autor preconiza, em suma, que a pessoa desviada é aquela que 

apresenta um comportamento socialmente indesejável e, como consequência, recebe 

uma etiqueta que o marcará. Assim, o desvio é oriundo da reação, a qual é 

estabelecida por grupos sociais e não pela sociedade como um todo (BECKER, 2008). 

Há, portanto, dois momentos distintos de criação do etiquetamento: i) a 

criação e a imposição das normas (criminalização primária) e ii) a aplicação dessas 

normas (criminalização secundária). Nesses dois momentos, os comportamentos 

abarcados são abstratos, porém as pessoas são concretas e recebem etiquetas que 

configuram a sua “carreira delinquencial”. Os “empresários morais” são, aqui, 

especialmente importantes, porque são eles que fazem a seleção do que é desviante, 

bem como providenciam os encaminhamentos para a consolidação desse conceito 

por meio da lei penal ou de uma proibição alternativa (ANITUA, 2008).   

Segundo Anitua (2008, p. 591), é sobre o desvio secundário que os teóricos 

do labeling approach debruçam-se na década de 60. Conceitos como a construção de 

identidades determinadas – a exemplo do “delinquente” – e como a “carreira 

delinquente” são especialmente investigadas nesse período. Tem-se, aqui, o que 

autor considera como “a principal contribuição do enfoque do etiquetamento”. Ele 

argumenta, ainda, que os estudiosos do etiquetamento não analisam de forma 

principal aqueles que detêm a possibilidade de etiquetar. Pelo contrário: o foco é no 

processo de construir e de etiquetar aqueles que fariam parte do “outro lado”. 

Baratta (2014, p. 89), por sua vez, separa os estudos dos teóricos do 

enfoque do etiquetamento em duas linhas. A primeira diz respeito à investigação da 

formação da identidade desviante e do desvio secundário, o qual seria o “efeito da 

aplicação da etiqueta de criminoso (ou também de doente mental) sobre a pessoa em 

quem se aplica a etiqueta”.  A segunda corrente analisa o “problema da definição”, ou 

seja, como acontece a construção do desvio e sua consequente atribuição. Nesse 

ponto, seria necessário também entender as dinâmicas de poder que conferem a 

alguns a faculdade da definição de terceiros. 

A esse respeito, Hassemer (2005, p. 104) comenta que 
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o interesse da investigação desloca-se do desviante e seu meio para 
aqueles que o definem como desviante; e em vez dos déficits de socialização 
são questionados os processos de controle o a gênese das normas; os 
defeitos não são procurados nos controlados, mas nos controladores; em 
vez de ir atrás da explicação da criminalidade, se vai atrás da explicação da 
criminalização. O “autor” do delito torna-se “vítima” (dos processos de 
definição). 

 

Isso tudo posto, Hassemer (2005), descreve a tese central do enfoque do 

etiquetamento da seguinte forma: a criminalidade não é mais enxergada como um 

aspecto da conduta, mas sim como a consequência de uma estigmatização. Dessa 

forma, a criminalidade pode ser considerada como uma etiqueta, cujo emprego é 

realizado por instituições formais de controle social, tais como o Ministério Público, as 

polícias e os tribunais penais. 

O autor destaca, ainda, uma ótica menos radical do labeling approach, 

segundo a qual o método do etiquetamento não é observável exclusivamente nessas 

instâncias formais. Segundo essa linha, o etiquetamento também está presente em 

cenários informais, a exemplo da família, das relações escolares etc. É a partir desses 

locais que se inicia o apontamento de pretensos fracassos sociais, os quais se 

enraízam no indivíduo até, posteriormente, serem tomados como verdade também por 

outras instâncias. As etiquetas são parte marcante da própria biografia dos sujeitos, 

acompanhando-os por toda a vida (HASSEMER, 2005). 

Baratta (2014) advoga pela importância da concepção menos radical, 

indicando que o processo do etiquetamento não pode ser unicamente pautado pela 

atuação das instâncias oficiais de controle. Segundo o autor, é necessário em primeiro 

lugar analisar o papel do senso comum – o qual é construído em situações informais 

–, antes mesmo que esses espaços formais nele intervenham.  

Como já é bem sabido, o comportamento que desvia do modelo 

estabelecido, por si só, não é suficiente para ocasionar uma distinção entre normal e 

desviante. É necessária uma interpretação, uma reação social correspondente, a qual 

vai doar significado à atitude (BARATTA, 2014).  

O que é a criminalidade se aprende, de fato, pela observação da reação 
social diante de um comportamento, no contexto da qual um ato é 
interpretado (de modo valorativo) como criminoso, e o seu autor tratado 
consequentemente. Partindo de tal observação, pode-se facilmente 
compreender que, para desencadear a reação social, o comportamento deve 
ser capaz de perturbar a percepção habitual, de routine, da “realidade 
tomada por dada” (taken-for-granted reality), ou seja, que suscita, entre as 
pessoas implicadas, indignação moral, embaraço, irritação, sentimento de 
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culpa e outros sentimentos análogos. Tal comportamento é, antes de tudo, 
percebido como o oposto do comportamento “normal”, e a normalidade é 
representada por um comportamento predeterminado pelas próprias 
estruturas, segundo certos modelos de comportamento, e corresponde ao 
papel e à posição de quem atua (BARATTA, 2014, p. 95-96)  

 

Baratta (2014) propõe, então, condições gerais que são, dentro do senso 

comum, pré-requisitos da atribuição bem-sucedida de uma etiqueta de desviante. Elas 

podem ser sistematizadas como i) uma atitude que seja contrária ao modelo 

estabelecido e bem-aceito; ii) um autor que poderia ter agido de forma adaptada às 

regras sociais, se assim tivesse querido; e iii) consciência do que se está fazendo. 

Estas três características serão usadas, no presente trabalho, como um dos pontos 

de partida para a análise da atribuição da etiqueta de grupo de risco aos homens gays. 

Encerra-se, aqui, o primeiro capítulo. A partir desse levantamento 

bibliográficos que, enfatizamos, não se pretende exaustivo nem conclusivo, bem como 

da pesquisa empírica realizada, passamos a problematizar sobre a forma por meio da 

qual o Poder Judiciário brasileiro tutelou/tem tutelado, em sede recursal, as demandas 

de homens homossexuais que passaram por uma situação de negativa acerca da 

doação de sangue. Para tanto, apresentaremos, em seguida, os resultados da análise 

de três decisões judiciais. 
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CAPÍTULO 2 - Doação de sangue por homossexuais em uma abordagem 

etnográfica de três decisões judiciais 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados de uma breve etnografia virtual 

que objetiva compreender, sem pretensões de esgotamento integral do tema, como o 

Poder Judiciário tutelou, em segunda instância10, as demandas de homens gays no 

momento de doação de sangue nos anos imediatamente anteriores ao julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, em maio de 2020. Desse modo, a 

intenção é entender como foram estruturadas as argumentações das decisões 

selecionadas e, em especial, como foi tratada e/ou justificada a abordagem temática 

do grupo de risco, ainda que não se tenha utilizado, nos Acórdãos, essa exata 

expressão. 

Breve consulta aos mecanismos de indexação de jurisprudência dos 

tribunais nos revelou uma constatação bastante interessante: são poucos os homens 

que se utilizam da tutela jurisdicional para questionar os impedimentos à doação de 

sangue pelo motivo tratado neste trabalho. Esse fato, por si só, já abre espaço para o 

questionamento acerca dos porquês dessa tendência. Seria esse um reflexo da falta 

de informação? Da resignação com a construção do sistema social manifestamente 

homofóbico? São perguntas cuja resposta dependeria de uma investigação própria e 

aprofundada, infelizmente impossível de ser feita também aqui. 

De antemão, chamamos a atenção do/a leitor/a para o seguinte fato: ainda 

que os julgadores, em teoria, condicionem a tutela negativa dos interesses dos 

homens aqui envolvidos estritamente às proibições da Anvisa e do Ministério da 

Saúde, essas decisões revelam micro agressões advindas de interpretações que 

ultrapassam a mera linguagem normativa. 

 
10 Reconhecemos que nem todo/a leitor/a é familiarizado com a área jurídica, o que pode causar 
confusão acerca do que seria e como funcionaria a segunda instância no Brasil. Infelizmente, por 
questões temporais e de extensão, não pudemos nos debruçar, aqui, sobre a organização do Poder 
Judiciário, a fim de que se esclarecessem esses questionamentos. Ainda assim, gostaríamos de 
fornecer alternativas àqueles/as que sentirem necessidade de aprofundamento no tema. Nesse sentido, 
indicamos a leitura do livro O judiciário ao alcance de todos: noções básicas de juridiquês, editado pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em especial o capítulo intitulado “O que é, o que é?”, 
que contém organograma do Poder Judiciário brasileiro, bem como descreve “os papéis e as 
atribuições das Justiças e dos Tribunais Superiores”. O livro é gratuito, de livre acesso e pode ser 
encontrado no seguinte endereço eletrônico: <https://www.amb.com.br/juridiques/livro.pdf> . Acesso 
em: 18 ago. 2021.  

https://www.amb.com.br/juridiques/livro.pdf
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É interessante ressaltar, nesse ponto, a extrema relevância da 

discursividade jurídica, uma vez que ela se insere, juntamente aos textos religiosos e 

científicos, na categoria dos “discursos que, indefinidamente e para além de sua 

formulação, são ditos, ficam ditos e estão ainda por dizer” (FOUCAULT, 1996, p. 22). 

Ou seja, é um tipo de discurso recorrente que, por meio de processos internos (de 

classificação, ordenação e distribuição) dá origem a comentários que o repetem e 

perpetuam socialmente. 

Tendo em vista essa relevância narrativa, a opção pela etnografia em 

bases de dados digitais advém, como pontuamos anteriormente, também pela 

intenção de restringir a análise à tutela jurídica efetivamente prestada pelo Poder 

Judiciário, considerando as fontes oficiais/institucionais. E mencionamos, mais uma 

vez, a pesquisa de Mara (2020), em especial o capítulo 4 de sua dissertação, intitulado 

“Análise das Entrevistas”, parte da qual a autora recorre ao material das entrevistas 

realizadas com homens que vivenciaram a negativa de doação de sangue, porém, 

não é esclarecido se os entrevistados procuraram o Poder Judiciário ou não. 

Em se tratando da nossa pesquisa, os casos selecionados foram 

encontrados a partir dos mecanismos virtuais de busca jurisprudencial dos próprios 

Tribunais. A vantagem mais clara desse tipo de pesquisa é que ela permite, em 

princípio, o acesso a uma amostragem processual territorialmente irrestrita. Ademais, 

o já mencionado fato da pouca procura judicial possibilitou que fosse realizada 

pesquisa em cada uma das 27 unidades federativas brasileiras. Convém destacar que 

os sítios eletrônicos indexadores de jurisprudência são bastante similares entre si e 

possibilitam o acesso ao inteiro teor de Acórdãos de Câmaras e de Turmas Recursais, 

desde que os processos consultados não tramitem sob segredo de justiça. 

A grande desvantagem da pesquisa virtual é que não é possível acessar a 

íntegra dos processos, apenas os documentos que estejam publicizados. Assim, 

todas as informações acerca da vida pessoal de cada um que estejam elencadas 

neste trabalho foram unicamente extraídas dos Acórdãos selecionados, à exceção do 

segundo caso, no qual tivemos acesso integral à sentença. Consequentemente, nos 

deparamos com algumas limitações relacionadas à quantidade de informações 

disponíveis. Procuramos, em todos os casos, maiores informações na primeira 

instância, para possibilitar uma melhor reconstituição das histórias que pretendemos 

contar. Infelizmente, a taxa de sucesso foi baixa. Portanto as histórias aqui narradas 
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limitam-se apenas aos fatos informados, sem ultrapassar esse limite. Ainda assim, as 

análises foram feitas com o objetivo maior de entender o fenômeno do grupo de risco, 

sem pretensões de simplificar ou minimizar os contextos individuais de cada um. 

Ressaltamos que não há, neste trabalho, processos sob segredo de justiça. 

As consultas realizadas são de natureza eminentemente pública e aberta, o que não 

caracteriza violação de privacidade a veiculação dos nomes e dos fatos envolvidos 

Estabelecemos, ainda, um recorte temporal que abrange os dois anos 

imediatamente anteriores ao julgamento da ADI, ou seja, 2018 e 2019. A ADI foi 

julgada em 15 de maio de 2020. Por isso, entendemos que, em razão da data, os 

casos selecionados representam a forma até então mais atualizada de tratamento 

judicial da questão. Além disso, representam, principalmente, indivíduos interpelados 

pelo ordenamento jurídico brasileiro de forma negativa e que, por um mínimo 

desencontro temporal, tiveram a possibilidade de efetivar sua cidadania usurpada. 

Selecionamos três casos: um do TJSP, um do TJRS e um do TJDFT. Não 

se trata, como está demonstrado, de uma pesquisa amostral quantitativamente 

representativa sobre a produção de “verdades jurídicas” em todos os Tribunais de 

Justiça do país, nem foi esse nosso objetivo; senão o de analisar qualitativamente 

casos que consideramos como emblemáticos, os quais, observadas suas 

especificidades, não podem também ser também considerados como isolados, haja 

vista sinalizarem formas de exercício prático do saber-poder jurídico de magistrados 

capazes de gerar jurisprudências/entendimentos de/para Tribunais, servindo de 

parâmetro para a forma de decidir de outros operadores do Direito ou “manipuladores 

técnicos da lei”, como observou também Caixeta Maciel (2010).  

É importante destacar outra limitação típica das pesquisas virtuais com a 

qual lidamos em nosso empreendimento investigativo: para que seja realizada uma 

pesquisa nesses sítios, é necessário inserir, no campo adequado, termo(s) ou 

palavra(s)-chave que incitem algum retorno da base de dados. Assim, a pesquisa foi 

realizada, primariamente, pelos dispositivos legais nos quais se baseia a proibição, 

por meio das expressões “RDC 34” e “Portaria 158”, bem como pelo vocábulo 

“sangue”. Usamos, em todos os casos, o operador lógico booleano aditivo “e”, de 

forma a constituir as seguintes combinações: “RDC 34 e sangue” e “Portaria 158 e 

sangue”. Optamos por não utilizar palavras mais específicas que isso na medida em 

que estes poderiam restringir demasiadamente os retornos/respostas.  



41 
 

Como exemplos dessa limitação técnica, alguns Acórdãos referem-se ao 

ato de “doar sangue” desta forma, ao passo que outros o descrevem exclusivamente 

como “doação de sangue”. Como consequência, ainda em sede de exemplificação, 

caso o termo procurado fosse “doação de sangue”, o Acórdão que contém a 

terminologia “doar sangue” não apareceria como retorno. 

No caso do TJSP11, a pesquisa foi realizada na página “Consulta Completa”, 

no campo “Pesquisa livre", com a opção “Pesquisar por sinônimos” selecionada. Não 

foram selecionados outros filtros. No sítio eletrônico do TJRS12, a pesquisa se deu na 

página “Jurisprudência”, no campo “Palavra-chave”. Foi selecionado o campo “Inteiro 

teor”, para que os resultados não fossem restritos à ementa dos julgados. Também 

não aplicamos filtros adicionais. Por fim, no portal do TJDFT13, pesquisamos na página 

“Consulta Jurisprudência”, no campo “Pesquisa Livre”, com seleção da opção “Inteiro 

Teor”. Mais uma vez, não selecionamos outros filtros. 

Os casos serão analisados em ordem cronológica de julgamento. Todos 

eles tiveram como origem uma demanda cível, na qual foi pleiteada indenização por 

danos morais em razão da negativa de doação. Nesse ponto, é importante destacar 

que, em que pese a análise dos casos ter sido feita de um ponto de partida 

criminológico, em especial no que se trata do enfoque do etiquetamento, os casos 

aqui abordados são todos de natureza cível. Fizemos, então, uma transposição de 

conceitos de uma área do Direito para outra. 

No primeiro e no segundo processos, as demandas foram julgadas 

improcedentes em primeira instância, o que ensejou a interposição de recurso por 

parte dos indivíduos. O terceiro caso, porém, foi reconhecido como procedente a 

princípio, de forma que o recurso foi interposto pela instituição responsável pela coleta 

de sangue. 

Para a realização da análise, foram estabelecidos 6 critérios como 

principais para a elucidação da pergunta motivadora do trabalho, qual seja, “de que 

forma a tendência de enquadramento de pessoas tidas como socialmente desviantes 

 
11  A jurisprudência do TJSP pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>.  
12  A jurisprudência do TJRS pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
<https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. 
13  A jurisprudência do TJDFT pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
<https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao>. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa
https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao
https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao
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e/ou nocivas (no caso, especificamente a população homossexual masculina) afeta o 

saber-poder prático jurídico em relação à delimitação de um “grupo de risco” para a 

doação de sangue?”. Abaixo, estruturamo-los em forma de pequenas perguntas: I) 

Houve a utilização da terminologia “grupo de risco” de maneira expressa?; II) Houve 

uma efetiva avaliação acerca da segurança do(s) ato(s) sexual(is) que ensejariam a 

proibição?; III) O Acórdão considerou que a proibição foi discriminatória?; IV) A 

justificativa apresentada, no Acórdão, para respaldar a decisão foi eminentemente 

baseada na redação de dispositivo normativo?; V) A demanda proposta pelos sujeitos 

interpelados foi satisfeita?; e IV) É constatável a agência do dispositivo “grupo de risco” 

sobre a decisão?. 

Isso posto, os casos serão referidos, daqui em diante, pelo nome de cada 

um de seus autores, sem sobrenome. Além de uma forma de aproximação com o/a 

leitor/a, trata-se de uma tentativa, por menor que seja, de recuperar algo que tanto se 

tentou apagar por meio do impedimento à doação: a humanidade de cada um desses 

homens. 

 

2.1. Pedro 

O caso de Pedro foi julgado pelo TJSP, em segunda instância, no dia 21 

de agosto de 2018, nos autos da Apelação Cível nº 1025926-41.2014.8.26.056214. 

Apesar de termos procurado mais dados acerca do processo em primeira instância, 

inclusive no Diário da Justiça Eletrônico do TJSP, não foram encontradas informações 

relevantes para a análise15.  

Por meio da narrativa do caso, vê-se que Pedro, em 22 de janeiro de 2014, 

visualizou uma postagem no Facebook, por meio da qual a Sra. Célia Maria (cujo 

relacionamento com Pedro é desconhecido) solicitava doações de sangue para o 

sobrinho, que se encontrava internado no hospital réu da ação. Pedro dirigiu-se ao 

 
14 A íntegra do Acórdão pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11739186&cdForo=0>. Acesso em: 3 ago. 2021. 
15 Excluindo as meras movimentações processuais, foram encontrados 2 registros acerca do caso no 
DJe do TJSP. Uma delas continha apenas o dispositivo da sentença, que julgou improcedente a ação, 
ao passo que a outra tratava do deferimento de assistência judiciária e de comentários do magistrado 
acerca da ineficiência das audiências de conciliação. Ambos podem ser acessados nos seguintes 
endereços eletrônicos: <http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=9&nuDiario= 
1904&cdCaderno=15&nuSeqpagina=902> e <http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cd 
Volume=9&nuDiario=1772&cdCaderno=15&nuSeqpagina=801>. Acesso em: 3 ago. 2021. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11739186&cdForo=0
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=9&nuDiario=%201904&cdCaderno=15&nuSeqpagina=902
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=9&nuDiario=%201904&cdCaderno=15&nuSeqpagina=902
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=9&nuDiario=1772&cdCaderno=15&nuSeqpagina=801
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=9&nuDiario=1772&cdCaderno=15&nuSeqpagina=801
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hospital em 05 de fevereiro de 2014, com a intenção única de realizar o ato solidário 

de doar sangue para alguém necessitado. 

Quando da entrevista de triagem pré-doação, Pedro informou sua 

orientação sexual à biomédica responsável pelo procedimento, momento no qual foi 

imediatamente encerrado o processo de doação. Como justificativa, a profissional 

alegou que a Secretaria de Saúde não permitiria que homossexuais fossem doadores 

de sangue, sem fornecer maiores explicações. 

Pedro sentiu-se bastante abalado frente à discriminação sofrida e, no dia 

seguinte, retornou ao hospital, com o objetivo de solicitar esclarecimentos por escrito 

sobre a posição adotada pela funcionária responsável pela triagem. Após os 

esclarecimentos necessários (não fica claro, no Acórdão, se tais esclarecimentos 

foram verbais ou de fato escritos) e por acreditar estar em condições perfeitas de 

saúde física, Pedro realizou, em local diverso da instituição responsável pela coleta, 

exames de sangue, no dia 12 de fevereiro de 2014. Todos eles confirmaram que, de 

fato, Pedro estava completamente saudável. 

Frente à injusta recusa sofrida, Pedro propôs ação de indenização por 

danos morais. A sentença de improcedência de primeiro grau foi mantida 

unanimemente pelos desembargadores, de forma a considerar a inexistência de dano 

moral e, por consequência, inexistência de um dever de indenizar. Assim foi descrito, 

no relatório do Acórdão, o pleito de Pedro: 

Apela o autor, alegando que sofreu constrangimento ao ser impedido de doar 
sangue pelo fato de ser homossexual. Afirma que a funcionária do apelado 
agiu em dissonância com a Constituição Federal e Convenção Americana 
dos Direitos Humanos. Tece comentários sobre o princípio da igualdade e 
da necessidade de inexistência de distinção de qualquer natureza e que o 
preconceito não pode prosperar em qualquer situação. Sustenta que a 
biomédica tinha o dever de conhecer as regras contidas na Portaria 
2.712/2013 e que deveria tê-lo informado sobre a inaptidão. Insiste na 
condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 
205/212) (p. 2). 

 

Destacamos que, à época da negativa de doação, no dia 22 de janeiro de 

2014, ainda era vigente a Portaria nº 2.712/2013 do Ministério da Saúde, cujo artigo 

64, citado como base do impedimento, é idêntico ao artigo de mesmo número da 

Portaria nº 158/2016 do Ministério, atualmente vigente. 

Interessante constatar que, no caso em questão, Pedro teria, de acordo 

com o relatório produzido na entrevista pré-doação, feito sexo sem preservativo nos 
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três meses anteriores e seria esse o único motivo da proibição. Essa narrativa foi 

considerada como verdadeira pelo juízo. Apesar de Pedro ter questionado a 

idoneidade do relatório em sede de réplica, ele não teria impugnado seu conteúdo 

especificamente, o que ensejaria a presunção de veracidade do documento produzido 

pela outra parte. 

A biomédica responsável pelo atendimento afirmou que a 

homossexualidade do autor não foi, assim, colocada como equivalente a uma 

“situação de risco” (palavras da própria, reproduzidas no Acórdão). Segundo ela, da 

mesma forma, pessoas heterossexuais também são proibidas de doar sangue quando 

fazem sexo sem camisinha, por tratar-se de “situação de risco para contrair doenças 

infectocontagiosas” (p. 4).  

Não há, no documento analisado, menção expressa à locução “grupo de 

risco”, sendo “situação de risco” a instância mais próxima. 

Em primeiro lugar, o único artigo da Portaria nº 158/2016 do Ministério da 

Saúde ao qual o Acórdão faz expressa menção – há, inclusive, duas transcrições 

integrais do dispositivo no documento – é o artigo 64, IV: “homens que tiveram 

relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras destes". Infere-se que a 

“situação de risco” disposta na normativa não é fazer sexo sem camisinha, mas sim 

ser homossexual/bissexual. 

Essa pretensa vinculação à norma chama atenção também porque o artigo 

64 nem ao menos faz menção às relações sexuais sem proteção. Na verdade, as 

palavras “camisinha” e “preservativo” não aparecem em trecho algum das Portarias 

inteiras – nem da nº 2.712/2013, nem da nº 158/2016. O que há de mais próximo a 

esse comportamento de risco, no texto das normativas, está descrito no inciso II dos 

idênticos artigos 64: “que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou 

desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais”. 

Ainda que faça sentido a vinculação da proibição à ausência de 

preservativo, o fato é que o dispositivo normativo elencado como justificativa legal 

atribuiu a etiqueta de HSH, ou seja, de “grupo de risco”, a Pedro. A criminalização 

primária já estava estabelecida: pela própria redação do inciso, apenas o ser-gay seria 

suficiente para que ele não doasse sangue. O uso ou não de preservativo seria 

indiferente, de acordo com a redação da Portaria (ANITUA, 2008).  
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É bastante difícil, por conseguinte, argumentar que apenas a conduta do 

sexo sem camisinha respaldou a proibição nesse caso, ainda que o Acórdão assevere 

não se tratar de “ato discriminatório (...), mas de conduta do hospital réu lastreada na 

disciplina normativa” (p. 3). É clara a criminalização secundária. A etiqueta de HSH 

deu início à carreira delinquencial de Pedro, momento em que a biomédica, atuando 

no papel de empresária moral, selecionou-o como desviante e, como tal, providenciou 

o encaminhamento para a proibição alternativa: a não doação (ANITUA, 2008). 

Também é necessário apontar, na decisão em tela, dualidade marcante 

acerca da apropriação, pelo saber-poder jurídico, da discursividade médica. Ao 

mesmo tempo em que ela é absorvida para, a partir do dispositivo da aids e do 

consequente enquadramento no “grupo de risco”, repatologizar e, assim, proibir, em 

geral, a doação de sangue, com pretextos de preservar a saúde pública, ela não é 

instrumentalizada quando chega a conclusões opostas (MISKOLCI, PELÚCIO, 2009). 

Isso porque não é assim que se configura o pânico moral acerca da homossexualidade. 

O homem gay, como folk devil já muito bem construído e ainda repatologizado pelo 

dispositivo da aids (THOMPSON, 2005), deve ser afastado dos atos da vida pública, 

ainda que a discursividade médica, em teoria e pontualmente, não o abarque. 

Nesse sentido, ressalta-se o fato de que Pedro realizou todos os exames 

necessários para aferir sua plena saúde física, que foi plenamente constatada. 

Entretanto, esse diagnóstico ainda não foi suficiente para desaboná-lo das etiquetas 

de “HSH periculoso”, de “gay-aidético-socialmente-perigoso”, de “grupo de risco”. 

Nesse sentido, chamamos atenção para o seguinte fragmento do Acórdão, com grifos 

próprios: 

Convém ainda frisar que pouco importa que o autor tenha posteriormente 
realizado exames e tenha comprovado que está em plena saúde, pois a 
vedação imposta pela Portaria é para considerar como inapto 
temporariamente todas as pessoas indicadas no art. 64, 
independentemente de sua condição de saúde (p. 4) (grifo nosso). 

 

Novamente, ressaltamos ao/à leitor/a: o artigo 64 da Portaria não faz 

menção a condutas de risco, ou seja, a pessoas que têm relação sexual sem 

camisinha; a homens que fazem sexo com homens, sim. 

Observa-se, assim, no julgado, a incidência do dispositivo “grupo de risco”, 

ainda que a terminologia não seja explícita. Embora tenha sido feita uma brevíssima 

análise da existência ou não de um comportamento de risco no caso concreto, 
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questões processuais (ausência de impugnação específica acerca de conteúdo de 

documento constante de réplica) impediram um estudo mais aprofundado da questão. 

Porém, conforme já explorado, em uma visão finalística da decisão, essa problemática 

não teria respaldo direto na norma. 

O dispositivo fica mais claro, porém, quando cruzamos duas informações a 

princípio não relacionadas, nas quais indicamos grifos, aos quais convidamos o/a 

leitor/a a analisar com cautela. Por um lado, tem-se que “a biomédica que o atendia 

encerrou os procedimentos para a doação de sangue, alegando que a Secretaria de 

Saúde não permite doadores de sangue homossexuais” (p. 3). Por outro,  

a biomédica que o atendeu em nenhum momento colocou “a 
homossexualidade em patamar de equivalência a situação de risco” tanto que 
a profissional afirmou ao autor que “assim como diabetes, hipertensos, 
heterossexuais que não usam preservativos, e outra qualquer situação de 
risco para contrair doenças infectocontagiosas, todas essas pessoas são 
proibidas de doar sangue” (p. 4). 

 

Verifica-se, então, uma diferença nas duas discursividades analisadas. 

Enquanto a biomédica rejeitou a doação de sangue de Pedro com base apenas na 

homossexualidade, a negativa – ainda que em teoria – dispensada ao sangue 

heterossexual vem, efetivamente, acompanhada de uma conduta de risco. A 

repatologização do indivíduo homossexual é precedente (a ele mesmo, como sujeito, 

advinda do desvio ao padrão heteronormativo e o pânico moral relacionado ao 

dispositivo da aids); a patologização do indivíduo heterossexual é dependente (dele 

mesmo, como sujeito, a partir das condutas que realiza ou não).  

Destacamos, nesse ponto, a extrema nocividade do que Castro (2019, p. 

119) intitulou de “fantasia da segurança das práticas sexuais entre heterossexuais”, 

ao passo que essa interpretação  

ignora a complexidade da epidemia do HIV e pode colocar em risco a 
segurança transfusional justamente por reforçar estigmas e manter uma 
lacuna na discussão sobre narrativas sobre os riscos transfusionais 
envolvidos no processo de doação de sangue (CASTRO, 2019, p. 119-120). 

 

Ressaltamos que Pedro não foi informado, na entrevista, dos motivos da 

proibição. Pelo contrário: teve de retornar no dia seguinte para perquirir maiores 

esclarecimentos. Infere-se, portanto, que a profissional responsável nem ao menos 

tinha consciência exata do que estava proibindo, para além do fato da 

homossexualidade. Nesse sentido, Caixeta Maciel (2013, p. 74) afirma que “a 
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sexualidade, sob o argumento de que qualquer coisa que escape do padrão de 

heteronormatividade precisa de correção, cura, punição ou sanção”16. Ou seja: nem 

se sabe como escapa do padrão, mas escapa; logo, é necessária uma proibição. 

 

2.2. Mauriel 

O caso de Mauriel foi julgado pelo TJRS, em segunda instância, no dia 19 

de novembro de 2018, nos autos da Apelação Cível nº 0276383-98.2018.8.21.700017. 

Nesse caso, tivemos acesso à sentença18. Segundo a narrativa desta, Mauriel dirigiu-

se ao hospital réu no dia 23 de janeiro de 2014 para doar sangue. Na entrevista pré-

doação, realizada por enfermeira em sala de coleta, foi questionado acerca de seu 

histórico de relacionamentos sexuais. A enfermeira proibiu-o de doar, visto que ele 

teria se relacionado sexualmente com pessoa do mesmo gênero nos 12 meses 

anteriores. Na ocasião, Mauriel foi informado da existência de portaria do Ministério 

da Saúde no mesmo sentido, sem especificações. 

Vê-se que o caso em questão é bastante similar ao de Pedro, inclusive no 

que diz respeito ao critério temporal. Ambos os casos ocorreram em janeiro de 2014 

e ensejaram a proposição de ações de indenização por dano moral. Assim, à época 

da negativa de doação, ainda era vigente a Portaria nº 2.712/2013, do Ministério da 

Saúde, conforme já supramencionado. 

Interessante destacar que a sentença em questão reconheceu que a 

conduta do hospital réu foi, de fato, discriminatória. Entretanto, destacou, também, 

que não se podia exigir da instituição e de seus funcionários qualquer conduta diversa, 

em razão das normas administrativas impostas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. 

Segundo o julgador, qualquer descumprimento desses dispositivos poderia ensejar 

responsabilização. Assim, decidiu pela improcedência do pleito de Mauriel.  

 
16 Tradução livre do original, em espanhol: “La sexualidad, bajo el argumento de que todo lo que escape 
al patrón de la heteronormatividad necesita de corrección, cura, pena o sanción”. 
17  A íntegra do Acórdão pode ser consultada no endereço eletrônico 
<https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%2
0Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_process
o_mask=&num_processo=70079111712&codEmenta=7706337&temIntTeor=true>, ao clicar no botão 
‘Ver Acórdãos e Decisões Monocráticas” e, em seguida, no botão “Decisões”. Acesso em: 3 ago. 2021. 
18  A íntegra da sentença pode ser acessada no endereço eletrônico 
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/sentenca?codComarca=1&numero 
Processo=11502021472&perfil=0>, ao clicar no botão “Baixar Documento”. Acesso em: 3 ago. 2021. 

https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70079111712&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70079111712&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70079111712&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/sentenca?codComarca=1&numero%20Processo=11502021472&perfil=0
https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/sentenca?codComarca=1&numero%20Processo=11502021472&perfil=0
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O Acórdão confirmou, por unanimidade, a decisão de primeira instância, 

em especial no tocante à obrigação de seguir as determinações da esfera 

administrativa, ainda que a conduta em si fosse discriminatória. Como consequência, 

não seria possível indenizar o constrangimento sofrido, por não haver dano moral. 

Não houve, na decisão, a utilização da terminologia “grupo de risco”, nem 

a análise efetiva da segurança do sexo praticado. Também não foi avaliada a questão 

de ter ou não havido discriminação em razão do impedimento. 

O primeiro trecho que nos chamou atenção é parte do voto do relator: 

“ressalto que o cerne do presente pleito indenizatório está na alegada discriminação 

de gênero que o autor alega ter sofrido por ser homossexual e impedido de doar 

sangue” (p. 4). É flagrante o desconhecimento dos magistrados acerca da diferença 

entre gênero e orientação sexual. Não há que se falar em discriminação por gênero 

nesse caso, mas, sim, em discriminação por orientação sexual. São conceitos 

relacionados, mas fundamentalmente diferentes.  

Infelizmente, é reiterada a confusão entre os dois conceitos na sociedade 

brasileira, o que é comumente repetido no âmbito do Poder Judiciário. Caixeta Maciel 

(2009, p. 157) assevera ser “latente o descompasso nas produções decisórias do 

Judiciário”, ao passo que os magistrados, frequentemente afastados da realidade 

concreta dos indivíduos que tutelam, “olham o direito deslocado de sua real 

aplicabilidade” (p. 158). 

Observa-se, aqui, justamente o papel do senso comum, estabelecido 

primeiro em situações informais e repetido em instâncias oficiais de controle para 

moldar a etiqueta, conforme apontado por Baratta (2014). Em que pese não ser esse 

o tema do presente trabalho, entendemos relevante destacar o equívoco, ao passo 

que esses acontecimentos não deixam de ser microagressões que simplificam e 

apagam pessoas. 

Destacamos, ainda, o seguinte trecho: 

Ressalto que a restrição de doação de sangue não atinge apenas os 
homossexuais, mas também, por exemplo, pessoas com hepatite, que 
tenham feito piercing ou maquiagem definitiva e até que tenha sido vítima de 
violência sexual. Os impedidos de doação tentam evitar que a pessoa que vá 
receber o sangue fique mais exposta ao contágio de doenças sexualmente 
transmissíveis (p. 5). 
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 Conforme já abordamos, no caso de Pedro, ainda que esse entendimento 

pareça uma mera subsunção do fato à norma, é necessária uma análise mais 

criteriosa do parágrafo mencionado. Perceba, leitor/a, que todas as situações 

elencadas envolvem, sim, maior exposição do doador a doenças que podem ser 

transmitidas pelo sangue: procedimentos invasivos como o piercing e a maquiagem 

definitiva, ter sofrido violência sexual e ser portador de hepatite viral. Entretanto, é 

necessário perceber também que o ser-homossexual não é uma delas. Dessa forma, 

“se não há risco inerente a sexualidades específicas, o critério que restringe a doação 

de sangue por homossexuais em qualquer cenário pode ser categorizado como um 

regulador da sexualidade considerada legítima” (CASTRO, 2019, p. 23-24). 

Novamente, observa-se a clara perpetuação da etiqueta do homossexual 

doente, independentemente da efetiva conduta praticada por ele. A carreira 

delinquencial precede o próprio sujeito: no caso de Mauriel, nem mesmo foi 

tencionada a possibilidade de ter sido utilizada a camisinha na relação sexual 

levantada como motivo da proibição. Pouco importou se o sexo foi ou não seguro. 

Pouco importaram as especificidades de Mauriel. O fato de a relação sexual ter sido 

praticada entre pessoas do mesmo gênero foi suficiente para a proibição (ANITUA, 

2008). 

Infere-se, assim, que a incidência do dispositivo “grupo de risco”, nesta 

decisão, foi ainda mais evidente e dramática do que na anterior, a ponto de 

empobrecer a análise. Se, no caso de Pedro, houve alguma menção ao uso de 

preservativo e, por consequência, ao ato sexual seguro, no caso de Mauriel, nada 

disso chegou a ser aventado. Apenas argumentou-se, apressadamente, que o 

impedimento à doação é respaldado pelos dispositivos normativos. Em seguida, 

passou-se logo ao exame do dano moral. 

Asseveramos, ainda, que a importância dada ao tema da proibição foi, no 

Acórdão, bem menos relevante – em termos de extensão e de profundidade – do que 

a análise da problemática do dano moral. Em suma, a decisão conta com duas 

páginas dedicadas ao relatório, uma página e meia de voto dedicadas à análise do 

impedimento e quatro páginas e meia à configuração ou não do dano, a partir de 

categorias exclusivamente jurídicas. 
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2.3. Felipe 

O caso de Felipe foi julgado pelo TJDFT, em segunda instância, no dia 02 

de abril de 2019, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0750853-

59.2017.8.07.001619. Apesar de termos procurado mais dados acerca do processo em 

primeira instância, inclusive no Diário da Justiça Eletrônico do TJDFT, não foram 

encontradas informações relevantes à análise. Ademais, o Acórdão apresenta 

pouquíssimos dados acerca do caso, bem como é bastante reduzido: conta apenas 

com três páginas. 

De acordo com o disponibilizado em sede de Acórdão, Felipe compareceu 

ao Hemocentro de Brasília, em 21 de setembro de 2017, com o intuito de realizar 

doação de sangue. Entretanto, durante a triagem, foi impedido de realizá-la, bem 

como foi considerado automaticamente inapto a fazê-lo também pelos doze meses 

seguintes. O motivo seria recente relação sexual homossexual, ainda que com o uso 

de preservativo. À época, não mais era vigente a Portaria nº 2.712/2013, do Ministério 

da Saúde, já estando vigente a Portaria nº 158/2016, do mesmo Órgão. 

Assim sendo, Felipe também ajuizou ação de indenização por danos 

morais. É interessante perceber que, diferentemente dos casos de Pedro e de Mauriel, 

a sentença proferida pelo juiz de direito acolheu o pleito de Felipe. Tendo em vista que 

esse documento não pôde ser localizado, não sabemos quais foram os termos exatos 

desse acolhimento. Porém, em segunda instância, a decisão foi unanimemente 

reformada pelos desembargadores. 

Não há, na decisão, o uso da expressão “grupo de risco”, assim como 

qualquer avaliação sobre o caráter discriminatório ou não da proibição. 

São poucos os fundamentos oferecidos no Acórdão em tela. Na realidade, 

muito pouco – ou até mesmo nada – se discutiu acerca dos critérios adotados pela 

norma proibitiva. Apenas foi citado o artigo 64, IV, da supramencionada Portaria, sem 

ao menos a transcrição da íntegra ou avaliações acerca de seus desdobramentos: 

“não foi comprovado qualquer ilícito administrativo, pois a servidora do Hemocentro 

 
19  O site do TJDFT não permite que Acórdãos sejam individualmente referenciados por meio de 
endereços eletrônicos. Assim, é necessário que se faça a pesquisa do início, a partir da numeração 
processual, a cada visualização dos documentos. Para facilitar o acesso, disponibilizamos a íntegra do 
Acórdão em sistema de armazenamento em nuvem, a qual pode ser acessada no seguinte sítio 
eletrônico: <https://1drv.ms/b/s!Ap6SOTlo1VnJgtVzPRESujpuQtvnYQ?e=rieI3T>.  

 

https://1drv.ms/b/s!Ap6SOTlo1VnJgtVzPRESujpuQtvnYQ?e=rieI3T
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agiu conforme diretriz do Ministério da Saúde, prevista em regulamento próprio, 

vigente na época dos fatos, a saber: inciso IV, do art. 64, da Portaria nº 158/2016” (p. 

1). 

Destaca-se, no Acórdão, ainda mais fortemente que nos dois anteriores, a 

mera subsunção do fato à norma: o dispositivo administrativo foi citado com o condão 

único de justificar o impedimento à doação e, como consequência do estrito 

cumprimento de regulamentação vigente, evitar o arbitramento de danos morais. 

Assim como nos processos de Pedro e de Mauriel, considerou-se, pelos 

desembargadores, impossível exigir conduta diversa por parte da instituição 

responsável pela coleta, de modo a desaboná-la de qualquer dever de indenizar. 

É observável, porém, a irradiação clara e direta dos efeitos dos casos de 

Pedro e Mauriel no Acórdão em questão, na medida em que ambos foram citados 

como precedentes pelos julgadores, assim como um terceiro processo, originário do 

Pará, de similares mérito e desfecho, julgado no ano de 2007. Nesse caso, fica 

evidente o valor simbólico da discursividade jurídica, o que acentua a relevância de 

um cuidado com as narrativas por ela criadas. Como o discurso jurídico se repete, 

houve a retroalimentação dentro do campo jurídico, de forma que decisões anteriores 

justificam e amparam as subsequentes (FOUCAULT, 1996). 

No caso de Pedro, verifica-se especial proximidade ao caso de Mauriel. O 

dispositivo “grupo de risco” foi invocado a partir da homossexualidade do indivíduo 

repatologizado em sua condição de gay adoecido, independentemente de qualquer 

conduta pessoal. Assim como no Acórdão anterior, nem mesmo foi discutida a 

possibilidade de uso de preservativo na relação sexual. Apenas foi aventado que a 

prevenção teria sido utilizada, sem quaisquer comentários ou exames posteriores. 

Mais uma vez, pouco importou se o sexo foi ou não seguro. Pouco importou 

as especificidades de Pedro. O fato de a relação sexual ter sido praticada entre 

pessoas do mesmo gênero foi suficiente para o impedimento. 

Uma vez feitas as análises dos casos coletados, com a finalidade de 

entender a forma como o Poder Judiciário tutelou, em sede recursal, demandas que 

indivíduos homossexuais impedidos de doar sangue, passamos ao exame da ADI 

5543 em si. A partir de então, será possível teorizar sobre os desdobramentos dessa 

decisão em situações parecidas com as analisadas neste trabalho. 
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Capítulo 3: Análise crítica da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5543 

 

Neste capítulo, abordaremos, de início, os instrumentos normativos 

originários do impedimento à doação de sangue. Em seguida, analisamos, de maneira 

breve, a ADI em si, porquanto representou importante ruptura dos paradigmas 

vigentes acerca da doação de sangue por homens bissexuais e homossexuais. 

Apresentamos, por fim, um recente julgado de segunda instância, já realizado sob os 

parâmetros estabelecidos no julgamento do STF, que pode indicar uma nova 

tendência de resposta positiva a demandas desse tipo por parte do Poder Judiciário. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, julgando bastante alto o nível 

de inacessibilidade do campo jurídico em geral e buscando ampliar ao máximo a 

acessibilidade deste trabalho para o/a leitor/a que não seja familiarizado/a à área, 

entendemos como necessário explicar o que seria uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) e como se dá seu processamento.  

A ADI está prevista no artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal e é um 

instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, uma ferramenta 

através da qual é realizada uma averiguação da compatibilidade de norma 

infraconstitucional com os preceitos e com o texto da Constituição. Essa análise é 

centralizada no Supremo Tribunal Federal (STF), ao qual compete a guarda da Carta 

Magna (MENDES, BRANCO, 2017). 

O controle exercido nesse caso é chamado de “abstrato”, tendo em vista 

que não diz respeito a uma provocação do Poder Judiciário realizada a partir de um 

caso concreto, como é de praxe da tutela jurisdicional. Pelo contrário: por meio de 

uma ADI, podem ser impugnadas todas as espécies legislativas constantes do artigo 

59 da CF, sendo especialmente importantes aqui as leis e os atos normativos, 

federais e estaduais. Importante destacar, ainda, que os referidos instrumentos 

podem gerar efeitos altamente disseminados pela sociedade, de forma que 

transcendem uma situação pontual a ser questionada judicialmente (BARROSO, 

2016).  

Os agentes legitimados para propor uma ADI estão listados no artigo 103 

da Constituição Federal. Os legitimados passivos são, consequentemente, os órgãos 

ou as autoridades responsáveis pelo ato normativo ou pela lei que se questiona por 
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meio da ADI. Os legitimados passivos são obrigados a prestar informações ao relator. 

Este é, por sua vez, o Ministro do STF responsável pela adequada condução do 

processo em trâmite. A ele cabem, ainda, a análise precípua do caso e a apresentação 

aos demais Ministros do relatório (resumo processual) e de seu voto (decisão própria 

sobre o processo, com base no qual os outros julgadores também proferirão seus 

entendimentos pessoais (BARROSO, 2016).  

A Lei nº 9.968, de 1999, regula o processamento e o julgamento da ADI 

(BRASIL, 1999). Após a recepção da petição inicial, o relator solicitará as informações 

necessárias aos legitimados passivos, que têm até 30 dias para responder. Em 

seguida, são ouvidos ambos o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 

República, em até quinze dias. Findos esses prazos, é elaborado o relatório, que é 

remetido a todos os demais Ministros, e solicitado dia para julgamento. O Ministro-

relator pode, ainda, por meio de despacho, admitir que órgãos ou entidades terceiras 

e interessadas no resultado da ADI se manifestem nos autos processuais. Esses 

terceiros interessados são chamados, individualmente, de amicus curiae (BARROSO, 

2016). 

Havendo necessidade, pode ser apresentado pedido cautelar na ADI, o 

qual tem caráter de precaução. Trata-se de um pedido para que se antecipe os efeitos 

de uma decisão, antes de seu efetivo julgamento. Para o provimento, é necessária a 

satisfação de 4 requisitos: i) plausibilidade da tese defendida (chamada, em 

“juridiquês”, de fumus boni iuris ou, literalmente, “fumaça do bom direito”); ii) prejuízo 

advindo de uma demora na tomada de decisão (em “juridiquês”, o periculum in mora 

ou “perigo na demora”); 3. a irreparabilidade dos danos oriundos dos atos 

impugnados; e iv) a imprescindibilidade de garantir a eficácia posterior do pedido 

(BARROSO, 2016) 

A decisão final em sede de ADI pressupõe, de acordo com o art. 23 da Lei 

nº 9.689 de 1999, a manifestação de seis Ministros, o que perfaz a maioria absoluta 

do STF (BRASIL, 1999). A comunicação do resultado é feita ao responsável pelo ato 

normativo, com publicação do respectivo Acórdão em até dez dias. Via de regra, essa 

decisão se desdobra em efeitos retroativos (que influem sobre os atos passados), 

gerais (eficaz em relação a todos), repristinatórios (volta ao vigor a norma 

aparentemente revogada pela norma declarada inconstitucional) e vinculantes (de 

observância obrigatória) (MENDES, BRANCO, 2017). 
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Superadas as explicações iniciais acerca da ADI, partimos à análise 

pormenorizada.  

No caso em tela, trata-se de ADI, com pedido de medida cautelar, proposta 

pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 2016. O objeto da ação é o artigo 64, IV, 

da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e o artigo 25, XXX, “d”, da Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Ambos os artigos impugnados versam sobre a impossibilidade de indivíduos 

do sexo masculino que (i) tiveram relações sexuais com outros homens ou (ii) tiveram 

relações sexuais com parceiras de homens que têm relações sexuais com outros 

homens realizarem doações de sangue pelo período de doze meses consecutivos. 

Abaixo, colacionamos a íntegra de ambos os dispositivos: 

Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato 
que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo: 
(...) 
IV – homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as 
parceiras sexuais destes20; 
 
 
Art. 25. O serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para seleção 
de doadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em legislação vigente, 
visando tanto à proteção do doador quanto a do receptor, bem como para a 
qualidade dos produtos, baseados nos seguintes requisitos: 
(...) 
XXX - os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções 
transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados e os candidatos nestas 
condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período 
de 12 (doze) meses após a prática sexual de risco, incluindo-se: 
(...) 
d) indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros 
indivíduos do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes21; 

 

Conforme abordado no primeiro capítulo, é importante analisar com cautela 

os textos normativos que originam ou refletem as regras sociais, na medida em que 

são eles a base da chamada criminalização primária. É dizer: são eles que constituem 

o momento inicial de criação do etiquetamento (ANITUA, 2008). 

 
20 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento 
técnico  de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: < https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-
158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274>. Acesso em: 14 set. 2021. 
21 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 34, de 11 de junho 

de 2014. Dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue. Disponível em: < 
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170553/04145350-rdc-anvisa-34-2014.pdf>. Acesso 
em: 14 set. 2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170553/04145350-rdc-anvisa-34-2014.pdf
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Ademais, há sempre que se analisar com cautela as discursividades 

jurídicas, ao passo que estas absorvem os discursos médicos, o pode culminar na 

catalogação das ditas “sexualidades periféricas” (PELÚCIO, MISKOLCI, 2009).  Além 

disso, reitera-se que, no desnível entre os discursos, o Direito insere-se como 

recorrente, o discurso que “é dito”, de forma a fomentar o que Foucault (1996) chama 

de “comentários” , que são repetições da narrativa basilar. 

Assim, logo em seguida, porém ainda antes da análise da ADI em si, 

teceremos algumas considerações sobre os instrumentos normativos nela 

impugnados. 

 

3.1. A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

Mesmo um rápido olhar à RDC da Anvisa já encontra diversos elementos 

dignos de atenção. Logo em sua primeira página, a normativa elenca sua 

autodescrição: “dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue”. Logo abaixo 

desse excerto, o artigo 2º repete a terminologia escolhida, adicionando que estabelece 

os “requisitos de boas práticas a serem cumpridas pelos serviços de hemoterapia” 

(BRASIL, 2014). 

Ainda que pareça tratar-se de uma normativa extremamente direcionada à 

doação de sangue, é certo que seus efeitos interpelam os corpos e as vidas que 

passam por esse processo de exercício da cidadania. Ao definir-se como um manual 

de “boas práticas”, ou seja, de comportamentos desejáveis em relação à doação de 

sangue, esse instrumento normativo torna-se uma ferramenta poderosa para a 

alienação subsequente daqueles que desviam de seus ditames (ANITUA, 2008). 

Questionamos, nesse sentido, os efeitos da terminologia explícita das 

“boas práticas” sobre os “empresários morais” – no caso, os profissionais 

responsáveis pela triagem – quando decidem quem são aqueles que podem ou que 

não podem fazer a doação. Encontramos aqui um paralelo, em esfera micro, do 

processo de consolidação do conceito de desviante descrito pelos teóricos do labeling 

approach. É justamente o encaminhamento para uma proibição alternativa, qual seja, 

o impedimento da doação, que se observa. Esse fenômeno ficou bastante claro nos 

casos de Pedro, de Mauriel e de Felipe (ANITUA, 2008). 
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Verificamos que a criminalização secundária, isto é, o momento de 

aplicação da norma transcende o comportamento abstrato do sexo sem segurança, 

passando a abarcar a pessoa concreta: o homem que faz sexo com outros homens. 

Não interessa se o sujeito está em uma relação estritamente monogâmica ou se usou 

preservativo em todos os atos sexuais que praticou no decorrer dos doze meses 

anteriores. É automaticamente atribuída a etiqueta de HSH ao potencial doador e isso 

é suficiente para estabelecer sua “carreira delinquencial”, indiferente à análise dos 

demais fatores relevantes à doação e suficiente para impedi-la (ANITUA, 2008).  

Vemos aqui as condições gerais da atribuição da etiqueta de desviante 

propostas por Baratta (2014). Temos i) a atitude de um homem ter relações sexuais 

com outros homens ou com mulheres que são parceiras sexuais de homens que 

fazem sexo com homens, contrária ao modelo estritamente heterossexual já 

estabelecido e socialmente bem aceito; ii) um HSH que, se tivesse querido, poderia 

ter se adaptado às regras sociais e, dessa forma, se abstido desse contato sexual por 

12 meses para que pudesse doar; e iii) a consciência de que o ser-gay destoa das 

“boas práticas” tão claramente elencadas na RDC.  

Não há como negar, assim, que a normativa pode ser interpretada como 

um dos muitos elementos que compõem o dispositivo “grupo de risco”, ainda que não 

se socorra dessa terminologia para operar. Trata-se justamente de uma 

materialização, por meio de medida administrativa, de um dos diversos pontos de uma 

grande rede de controle, conforme destaca Chignola (2014). Ainda que apresente uma 

dimensão negativa do poder sobre os corpos gays (a de impedimento à doação), 

fundamenta, também, dimensões positivas, ao reafirmar os padrões de normalidade 

social (as chamadas “boas práticas”) (FOUCAULT, 1979b). 

Castro (2019, p. 81) assevera que 

As formas de midiatização global sobre o fenômeno do HIV e o deslocamento 
dos conceitos para “práticas ou grupos de risco” podem conduzir para o foco 
excessivo na autovigilância enquanto método de prevenção. (...) Assim, as 
bichas que não apresentam práticas sexuais de risco estão automaticamente 
excluídas do processo de doação de sangue por não corresponderem à 
expectativa da norma. Nesse contexto, a imposição da autovigilância nos 
corpos para corresponder a um regime representativo de quais sexualidades 
são consideradas de risco para fins transfusionais parece distanciar das 
vulnerabilidades ao HIV e se aproxima da discussão sobre práticas ou grupos 
de risco. 
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Vejamos, assim, que o artigo elencado visa ao controle não só do ato 

sexual, mas da própria sexualidade do homem homossexual a partir dessa mesma 

identidade. Na Resolução, observamos a instrumentalização, pela discursividade 

jurídica, da “coisa médica” com o condão de tentar retomar um ideal de 

heterossexualidade que é biológica, fundamental e hígida, ameaçada pela 

sexualidade desviante. Ainda que, se o objetivo fosse unicamente a manutenção da 

saúde pública, os relacionamentos heterossexuais precisassem ser tutelados da 

mesma forma, não o são. A ameaça social não é, então, a relação sexual insegura. É 

o homem gay, (re)construído como corpo abjeto, como folk devil digno de temor e de 

distanciamento (COHEN, 2011).  

 

3.2. A Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde 

 

Ademais, um olhar atento ao artigo 64 da Portaria do Ministério da Saúde 

também traz constatações interessantes. Vê-se que o dispositivo, em seus 9 incisos 

totais, levanta 8 exemplos de condutas que podem ser consideradas como de risco, 

mas apenas uma categoria de pessoas que deveria ser considerada como grupo 

de risco: “homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou com as 

parceiras destes”. Abaixo, o artigo, em sua íntegra, com grifos nossos, aos quais 

convidamos o/a leitor/a a prestar bastante atenção: 

Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato 
que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo:  
I – que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas ou seus 
respectivos parceiros sexuais;  
II – que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou 
desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais;  
III – que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros 
sexuais;  
IV – homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as 
parceiras sexuais destes;  
V – que tenha tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo 
HIV, hepatite B, hepatite C ou outra infecção de transmissão sexual e 
sanguínea;  
VI – que tenha vivido situação de encarceramento ou de confinamento 
obrigatório não domiciliar superior a 72 (setenta e duas) horas, durante os 
últimos 12 (doze) meses, ou os parceiros sexuais dessas pessoas;  
VII – que tenha feito “piercing”, tatuagem ou maquiagem definitiva, sem 
condições de avaliação quanto à segurança do procedimento realizado;  
VIII – que seja parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal 
substitutiva e de pacientes com história de transfusão de componentes 
sanguíneos ou derivados; e  
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IX – que teve acidente com material biológico e em consequência 
apresentou contato de mucosa e/ou pele não íntegra com o referido material 
biológico22. 
 
 

Novamente, chamamos atenção para a manipulação intencional da língua 

portuguesa. Percebe-se que, à exceção do inciso IV, todos os demais incisos iniciam-

se com o pronome substantivo “que”. Do ponto de vista sintático, ele funciona, nos 

incisos do dispositivo normativo, como um substituto da palavra “candidato”, presente 

no caput. A função da linguagem é, aqui – e como em todos os outros lugares em que 

haja algum tipo de linguagem –, extremamente relevante: a função desse tipo de 

pronome é justamente ocupar o espaço de um substantivo, para que não se tenha 

que repeti-lo ou, no caso, especificá-lo. O efeito semântico – ou seja, de sentido – da 

escolha de empregar um pronome substantivo é justamente a despersonalização da 

conduta (CUNHA, 2017).  

Verifica-se, inclusive, a completa desconexão entre o substantivo “homens” 

e a estrutura do caput do artigo, o que não acontece nos outros incisos. Perceba como, 

a título de exemplo, ao unirmos o caput e o inciso I, temos como resultado uma oração 

coerente: “Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato (...) 

que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas ou seus respectivos parceiros 

sexuais”. Isso se repete para todos os demais incisos iniciados pelo pronome 

substantivo. Porém, a coerência desaparece quando o exercício acima é repetido para 

o inciso IV: “Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato (...) 

homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais 

destes”. 

Ou seja, nos demais incisos, claramente pouco importa o sujeito da ação. 

O cerne de cada um deles é a conduta (fazer uma tatuagem, sofrer acidente com 

material biológico, fazer sexo em troca de dinheiro, entre outros), a qual pode servir 

de filtro aplicável a qualquer pessoa, seguindo a tendência de despersonalização 

advinda do pronome substantivo. Esse fato impede a possibilidade de atribuir agência 

ou gênero aos comportamentos elencados, na medida em que estes não se 

relacionam especificamente a um grupo determinado de corpos que seja considerado 

e construído como desviante. 

 
22 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento 

técnico  de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: < https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-
n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274>. Acesso em: 14 set. 2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
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No caso do inciso IV, não. Neste ponto, é necessário apontar o sujeito 

desviante, o homem gay, porque só a ele pode ser atribuída a etiqueta de HSH. A 

Portaria fez uso de um elemento sintático distinto dos demais incisos – o substantivo 

“homem” – com claras intenções de estabelecer uma separação semântica. Apenas 

no inciso IV o risco deixa de ser uma conduta difusa, aplicável a todos, e passa a ser 

uma etiqueta aplicada a um grupo de pessoas específicas.  

 

3.3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5543 

 

Terminada a breve análise individual dos instrumentos legais, passamos a 

refletir sobre a ADI em si.  

 A petição inicial do processo, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB)23, em 07 de junho de 2016, argumenta, em apertada síntese, que, na prática, 

os referidos regulamentos impedem, de maneira completa e permanente, a doação 

de sangue por homens homossexuais que mantenham vida sexual minimamente ativa. 

Segundo argumenta o Partido, trata-se de uma proibição aplicável a todo e qualquer 

homem que declarar ser homossexual24, independentemente de quaisquer outras 

circunstâncias. Além de clara ofensa à dignidade dos indivíduos afetados, esse 

impedimento também impede o exercício de atividade básica da solidariedade 

humana.  

Interessante perceber que a própria Portaria, em seu artigo 2º, § 2º, 

reconhece:  

Art. 2º O regulamento técnico de que trata esta Portaria tem o objetivo de 
regulamentar a atividade hemoterápica no País, de acordo com os princípios 
e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, no 
que se refere à captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, 
processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus 
componentes e derivados, originados do sangue humano venoso e arterial, 
para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. 
(...) 

 
23 A petição inicial pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: <http://redir.stf.jus.br/paginador 
pub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=556188097&prcID=4996495#>. Acesso em: 6 jul. 2021. 
24 Achamos relevante destacar que, mesmo na petição inicial da ADI, o apagamento da figura do 
homem bissexual se manteve. Ainda que a proposta, no todo, se revele bastante progressista, não 
considera ativa e automaticamente que os “homens que tiveram relações sexuais com outros homens 
e/ou as parceiras sexuais destes” possam ser bissexuais. Ao longo do documento, há apenas duas 
ocorrências do termo “bissexuais” e uma única ocorrência do termo “bissexualidade”. Por outro lado, 
há 45 incidências da palavra “homossexuais”, 6 de “homossexual” e, ainda, mais duas de “homosexual” 
[sic]. Verificamos, adicionalmente, 6 ocorrências do plural “homoafetivas” e 2 do singular “homoafetiva”. 

http://redir.stf.jus.br/paginador%20pub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=556188097&prcID=4996495
http://redir.stf.jus.br/paginador%20pub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=556188097&prcID=4996495
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§ 2º A manutenção de toda a cadeia produtiva do sangue depende dos 
valores voluntários e altruístas da sociedade para o ato da doação, devendo 
o candidato à doação de sangue ser atendido sob os princípios da 
universalidade, integralidade e equidade no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS)25. 

 

Aqui, somos novamente convidados a refletir acerca do apagamento da 

conduta prática em função do grupo teoricamente desviante, ainda que seja previsto, 

no próprio ordenamento, o tratamento sob a égide da universalidade, da integralidade 

e da equidade no momento da doação. 

Além disso, também é levantada a constante carência de material 

sanguíneo dos bancos de sangue nacionais, bem como a estimativa de que dezenove 

milhões de litros de sangue deixam de ser doados anualmente em função unicamente 

das disposições dos artigos acima levantados, prejudicando, de forma considerável, 

a efetiva promoção da saúde pública. 

Ecoamos a perplexidade do Partido em relação ao § 3º do artigo 2º da 

Portaria nº 158/2016, visto que está prevista a proibição de juízos de valor por razão 

específica de orientação sexual na exata mesma normativa que abre espaço 

para juízos de valor por razão de orientação sexual: 

Art. 2º O regulamento técnico de que trata esta Portaria tem o objetivo de 
regulamentar a atividade hemoterápica no País, de acordo com os princípios 
e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, no 
que se refere à captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, 
processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus 
componentes e derivados, originados do sangue humano venoso e arterial, 
para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. 
(...) 
§ 3º Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e 
acolhimento aos candidatos à doação, realizando a triagem clínica com 
vistas à segurança do receptor, porém com isenção de manifestações de 
juízo de valor, preconceito e discriminação por orientação sexual, 
identidade de gênero, hábitos de vida, atividade profissional, condição 
socioeconômica, cor ou etnia, dentre outras, sem prejuízo à segurança do 
receptor26. 
 
 

Por fim, também foi incluído na petição inicial um pedido de medida cautelar, 

com o objetivo de suspender, imediata e liminarmente, os dispositivos legais 

 
25 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento 

técnico  de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-
158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274>. Acesso em: 14 set. 2021. 
26 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento 
técnico  de procedimentos hemoterápicos. Disponível em: < https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-
n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274>. Acesso em: 14 set. 2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
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questionados. São retomados os argumentos de ofensa ao direito fundamental à 

igualdade, ao objetivo republicano de promoção ao bem de todos, à dignidade da 

pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade. Ademais, argumentou-se a 

necessidade imediata de doações sanguíneas para o salvamento de vidas, o que é 

inviabilizado no perpetuar de tais normas. 

Instada a se manifestar, a presidência da Anvisa remeteu ao Tribunal, em 

junho de 2016, o Ofício 140/2014-PRES/JUDICIAIS/ANVISA27, no qual foi incluída a 

Nota Técnica nº 012/2016/GSTCO/GGMED/DIARE/ANVISA. GSTCO é a abreviação 

para “Gerência de Saúde, Tecidos, Células e Órgãos”, ao passo que GGMED significa 

a “Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos”. A DIARE, por sua vez, é 

a Diretoria de Autorização e Registro Sanitários. Também foi remetido ao Tribunal o 

Despacho nº 165/2016/GGMED/ANVISA28, o qual apenas contém, além da referida 

Nota Técnica, a íntegra da ADI até então. 

 O documento elencado justifica a proibição constante dos artigos 

levantados com base em duas argumentações principais: i) que a relação sexual entre 

homens é acrescida de risco para a transmissão do HIV e ii) que as taxas de incidência 

de HIV entre HSH são superiores às taxas de incidência de HIV entre homens da 

população em geral.  

Também é levantada a alegação de que as transfusões de sangue, ainda 

que sigam as normas técnicas de triagem e de segurança – em especial a testagem 

laboratorial – , de toda forma envolvem riscos de transmissão de doenças, decorrentes 

da chamada “janela imunológica”. Esta diz respeito período de cerca 14 a 22 dias 

compreendido entre a efetiva infecção pelo vírus e a possibilidade de detecção do 

vírus em exames de triagem. 

O último parágrafo da nota técnica é o que nos chamou mais a atenção: 

Desta feita, esta Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos – 
GSTCO/Anvisa, após cuidadosas considerações e atualização das 
informações científicas disponíveis e legislações de outros países, 
atendendo aos princípios de precaução e proteção à saúde, corrobora o 
posicionamento das regulamentações vigentes (Portaria nº 2712/2013 
(Portaria 158/2016) e RDC nº 34/2014). Ressaltando-se, por fim, que a RDC 

 
27  O ofício pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico; <https://redir.stf.jus.br/ 
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11237587&prcID=4996495&ad=s# >. Acesso em: 6 
jul. 2021. 
28  O ofício pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico; 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11273070&prcID=4996495&ad
=s#>. Acesso em: 6 jul. 2021. 

https://redir.stf.jus.br/%20paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11237587&prcID=4996495&ad=s
https://redir.stf.jus.br/%20paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11237587&prcID=4996495&ad=s
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11273070&prcID=4996495&ad=s
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11273070&prcID=4996495&ad=s
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Anvisa nº34/2014 e Portaria MS nº 2712/2013 não exclui homens que 
fazem sexo com outros homens – homossexuais, bissexuais e outras 
identidades de gêneros relacionadas – de doarem sangue, desde que 
atendam aos requisitos de triagem clínica estabelecidos. Cabe ao 
serviço de hemoterapia atender e orientar com respeito ao candidato a 
doação de sangue explicitando da melhor forma possível sobre critérios 
técnicos e condições de aptidão para coleta de sangue com segurança (p. 
8)29. 
 
 

Assim como ocorreu no caso de Mauriel, mais uma vez se observa a 

perpetuação do senso comum acerca das questões de sexualidade e de gênero. Esse 

senso comum é estabelecido em situações informais e propagado, posteriormente, 

nas instâncias oficiais de controle para reforçar a ideia do desvio (BARATTA, 2014), 

como pudemos, inclusive, verificar no caso de Mauriel. Reiteramos: ainda que o 

gênero seja algo que permeia todas as relações sociais, não há que se falar, a priori, 

em discriminação por gênero nesse caso, mas, sim, em discriminação por orientação 

sexual. Ainda que sejam questões muito relacionadas, não são idênticas e não devem 

ser tratadas como tal. 

Destaca-se, ainda, que a frase “desde que atendam aos requisitos de 

triagem clínica estabelecidos” traduz, perfeitamente, a sequência da atribuição da 

etiqueta de desviante proposta por Baratta (2014), em especial a sua segunda etapa: 

um autor que poderia ter agido de forma adaptada às regras sociais, se assim tivesse 

querido. É dizer, leitor/a, algo como: o homem gay pode doar sangue, sim, claro! 

Porém, para isso, precisa, primeiro, deixar de ser um corpo abjeto e periculoso para a 

sociedade heteronormativa. É necessário que se submeta às “boas práticas” e, 

consequentemente, que renegue sua própria orientação sexual por no mínimo 12 

meses, a fim de deixar de representar algum risco.  

O Advogado-Geral da União manifestou-se por meio do Ofício nº 

00578/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU30, de junho de 2016, no sentido de arguir a 

constitucionalidade do texto impugnado, em atenção ao artigo 103, § 3º, da CF. Na 

mesma ocasião, foi remetido o Despacho nº 129/2016/CGSH/DAET/SAS/MS. Trata-

se de documento elaborado pela Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados, 

 
29 O fragmento está reproduzido de forma literal, inclusive os grifos e destaques. 
30  O ofício pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico; 

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11296343&prcID=4996495&ad
=s# >. Acesso em: 6 jul. 2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11296343&prcID=4996495&ad=s# 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11296343&prcID=4996495&ad=s# 
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pertencente ao Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 

Destacamos o seguinte fragmento da argumentação do AGU, com grifos 

nossos: 

Percebe-se que as disposições transcritas abarcam vários grupos de pessoas 
consideradas inaptas temporárias para a doação de sangue, dentre elas os 
usuários de drogas, os profissionais do sexo, os portadores de tatuagens ou 
piercings, os parceiros de pessoas submetidas a terapia renal ou transfusão 
de sangue. Em todos os grupos mencionados, o comportamento é 
identificado como fator de risco associado à infecção por doença passível de 
ser transmitida pela doação de sangue, Na mesma hipótese, portanto, insere-
se a restrição impugnada na presente ação direta. Ao contrário do 
sustentado pelo requerente, as normas sob invectiva não estigmatizam 
um grupo de pessoas ao restringirem a doação de sangue por homens 
que tiveram relações sexuais com outros homens, mas apenas 
reconhecem e normatizam um comportamento de risco (p. 10). 

 

É fundamental apontar que essa pretensa igualdade de condições no 

impedimento não se sustenta. Conforme já explicitado, tal tentativa de equiparação, 

claramente oriunda do dispositivo “grupo de risco”, desloca erroneamente o foco da 

periculosidade. Esta deixa de ser traduzida por comportamentos e por práticas difusos 

para absorver conceitos estereotipados acerca de estilos de vida e de orientações 

sexuais, a fim de defini-los como grupo de risco.  É uma clara estigmatização de um 

grupo socialmente vulnerável, que é reiteradamente alvo de preconceito e violência – 

os homens homossexuais – em favor da imunização de outros – as pessoas 

heterossexuais. Novamente: o risco não é o ser-homossexual e sim a relação sexual 

desprotegida. 

Percebemos, também, um fato interessante nos argumentos levantados 

pelas partes defensoras das normas administrativas: como explorado por Miskolci 

(2007), a narrativa do “gay aidético” é tão presente no imaginário social que nem ao 

menos são discutidas taxas de infecção por qualquer outra doença transmissível pelo 

sangue e/ou pelo ato sexual. O folk devil, a repatologização e o respectivo 

etiquetamento, tão fortemente construídos, partem da premissa de que todo homem 

gay é automaticamente portador do HIV. A carreira delinquencial que a ele se atribui 

é a de sofrer de aids. Portanto, é contra essa imagem que se luta, de forma exclusiva.  

Tencionamos dizer que, fosse a preocupação, de fato, em relação apenas 

à saúde pública, seriam também trazidos aos ofícios estudos acerca dos níveis de 

presença de outras doenças transmissíveis pelo sangue. Citamos, como exemplo, a 
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própria hepatite. Ela foi apontada como fator de risco no Acórdão que proibiu a doação 

de sangue por Mauriel, sendo, inclusive, argumento para escusar a discriminação 

constante das normas questionadas, porquanto seria dotada de igual importância no 

momento da proibição. Porém, como não é essa a etiqueta que se impõe, não é esse 

risco que será combatido. O dispositivo “grupo de risco” atua para disciplinar os corpos 

homossexuais exatamente no limite de seu desvio, porque é nesses termos que se 

constrói o que é desviante.  

Foram admitidos como amici curiae na ADI o Instituto Brasileiro de Direito 

de Família (IBDFAM), o Grupo Dignidade – Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros, o Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCIVIL), a Defensoria Pública 

da União, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Associação Brasileira de 

Famílias Homoafetivas (ABRAFH), o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual 

(GADvS), a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), o Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília 

(CADir/UnB), o Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia: Filosofia e 

Dogmática Constitucional Contemporânea do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFPR (PPGD-UFPR), o Núcleo de Prática Jurídica da UFPR e a Associação 

Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP). Todos eles se manifestaram no sentido 

de concordar com a inconstitucionalidade das normas impugnadas. 

A ADI foi pautada para julgamento em 19 de outubro de 2017 e levada a 

Plenário, momento no qual o Relator, Ministro Edson Fachin, proferiu seu voto31. Na 

ocasião, apenas esse voto foi proferido, grande parte em razão das numerosas 

sustentações orais realizadas pelos representantes dos diversos amici curiae 

admitidos no processo. 

Cabe destacar, antes de qualquer análise, a enorme sensibilidade das 

palavras proferidas pelo Ministro Relator. É ainda interessante notar que, embora o 

Ministro não faça, em momento algum, referência explícita às noções de 

etiquetamento, de pânico moral e de dispositivo (na realidade, todas as instâncias da 

palavra dispositivo(s) no Acórdão referem-se ao conceito de dispositivo normativo, ou 

seja, no sentido relacionado à legislação), seu voto reflete claramente as 

 
31  O inteiro teor do Acórdão pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 

<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344168708&ext=.pdf>. Acesso em 6 jul. 
2021. 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344168708&ext=.pdf
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preocupações por eles expressas acerca do binômio grupo de risco e conduta de risco. 

Na verdade, essa tendência se repete na maioria dos votos. 

Já analisamos, neste trabalho, o processo de formação dos folk devils, 

proposto por Cohen (2011). É possível observar seus desdobramentos na situação 

social descrita no voto do Ministro, cujo trecho mais relevante está transcrito abaixo: 

A aversão exagerada à alteridade, quer decorra de orientação sexual ou de 
manifestação de identidade de gênero, não raro deságua em sua negação e, 
no extremo, em tentativas, por vezes tristemente bem-sucedidas de sua 
aniquilação existencial, impedindo-se de se ser quem se é (vide nesse 
sentido o pleito trazido no Mandado de Injunção 4.733 sobre a criminalização 
da homofobia). É impossível, assim, ignorar a violência física e simbólica a 
que diariamente se encontra submetida a população LGBT em nosso país. 
Como assentei ao adotar o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, muito sangue 
tem sido derramado em nome de preconceitos que não se sustentam (p. 18). 

 

Ou seja, a figura do homem gay aidético popularizado midiaticamente 

habita, até a atualidade, o imaginário popular, ainda que não possua mais respaldo 

científico. Assim, são preenchidas as três características propostas por Cohen (2011) 

para a formação de uma figura patologizada: i) o homem gay, um alvo facilmente 

denunciável e relativamente afastado de uma esfera de defesa política; ii) a sociedade 

que se considera hígida, uma pretensa vítima que observa esse homem desviante; e 

iii) o consenso de que as ações, o ser-homossexual não são pontuais, mas sim 

constituem uma verdadeira epidemia que deve ser combatida. 

Destacamos também a ponderação pertinente do Relator no sentido de 

diferenciar orientação sexual de identidade de gênero. Até o momento, conforme 

comentamos, o Ministro tinha sido a única figura de autoridade a fazer a devida 

diferenciação entre os dois conceitos. Felizmente, a separação entre ambas as 

questões foi mantida, no âmbito do STF, no decorrer dos demais votos. 

Escolhemos destacar também o seguinte trecho: 

O fato de um homem praticar sexo com outro homem não o coloca 
necessária e obrigatoriamente em risco. (...) As normas reguladoras da 
doação de sangue devem estabelecer exigências e condicionantes 
baseadas não na forma de ser e existir em si das pessoas, mas nas condutas 
por elas praticadas. (...) Restringir de maneira a praticamente impossibilitar 
que homens que fazem sexo com outros homens e/ou suas parceiras 
possam doar sangue por um lapso temporal de 12 (doze) meses é negar o 
reconhecimento dessas pessoas apenas pela forma como se relacionam 
afetivamente, e não pelas condutas que possam ter realizado e que, 
efetivamente, podem influenciar na triagem do sangue doado. (p. 29-30). 
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Depreende-se, então, que qualquer proibição deve ser baseada em 

condutas e não no estabelecimento de “grupos de risco”, sob pena de minar a 

identidade – no sentido de personalidade – das pessoas interpeladas pelo dispositivo. 

Após o voto do Ministro Relator, no sentido de declarar a 

inconstitucionalidade das normas impugnadas, o julgamento foi suspenso. Em 25 de 

outubro de 2017, foi retomada a apreciação em Plenário. Nessa oportunidade, foram 

proferidos os votos dos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Roberto Barroso, todos 

acompanhando o Relator, e o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes. Este 

último foi cancelado em virtude de juntada posterior de voto escrito, que será analisado 

em momento oportuno. 

O voto do Ministro Luís Roberto Barroso seguiu linha similar àquela 

perquirida pelo Ministro Relator, ressaltando, porém, a origem desse pretenso cuidado 

com a saúde pública. O Ministro faz alusão à “epidemia de AIDS ocorrida nos anos 

80”, na qual, segundo ele, “os grupos efetivamente afetados eram os homossexuais 

masculinos, eram os usuários de drogas e eram os hemofílicos” (p. 66). Dessa forma, 

assim como apontado por Miskolci (2007) e por Pelúcio e Miskolci (2009), a aids foi 

associada à figura do homossexual masculino e, a partir da repatologização desses 

indivíduos desviantes, estabelece-se a narrativa do “grupo de risco”. 

O Ministro manifestou, ainda, uma preocupação que é comum no decorrer 

da ADI: “a restrição pelos atos normativos impugnados é extremamente 

discriminatória e extremamente estigmatizante para uma coletividade já 

tradicionalmente vítima de preconceitos e abusos” (p. 66). É justamente o que 

apontamos. A redação dos institutos impugnados leva a uma restrição não 

proporcional dos direitos dos homens gays na medida em que os destaca das demais 

categorias de pessoas. Os outros incisos das duas normas aqui avaliadas são 

suficientes para abarcar quaisquer tipos de comportamento de risco, sejam eles por 

parte de homens gays ou não, não havendo a necessidade de fazer uma ressalva 

desse tipo, a ponto de dedicar um inciso inteiro a apenas um grupo de pessoas com 

base única em orientação sexual.  

A Ministra Rosa Weber votou de maneira bastante similar aos 

pronunciamentos anteriores, sem fragmentos de texto que necessitem, em nossa 

opinião, de análise pormenorizada.  
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O voto do Ministro Luiz Fux nos chamou atenção, especialmente, porque 

há a sugestão, apresentadas em forma de questionamento, de novas redações aos 

dispositivos impugnados. Ele teceu tais comentários à luz da consideração de que “a 

inconstitucionalidade da restrição decorre da equiparação feita entre fatores de risco 

e grupos de risco” (p. 76), na medida em que os dispositivos consideram que homens 

homossexuais e bissexuais seriam mais propensos a fazer sexo sem preservativo. O 

Ministro destacou, ainda, que, em se tratando do mesmo comportamento de risco (no 

caso, o sexo anal, durante o qual a taxa de transmissibilidade do HIV é mais elevada), 

a homossexualidade é irrelevante. O risco de contração de HIV por via anal é o mesmo, 

independentemente do gênero das pessoas envolvidas. 

Os apontamentos do Ministro Luiz Fux estão descritos abaixo:  

Onde se lê: 
“IV - homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as 
parceiras sexuais destes”; 
leia-se: 
IV – homens ou mulheres que tiveram relações sexuais anais com homens 
e/ou seus parceiros sexuais, sem a utilização de preservativo; 
Onde se lê: 
“d) indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros 
indivíduos do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes”; 
leia-se: 
d) indivíduos que tiveram relações sexuais anais com outros indivíduos e/ou 
seus parceiros sexuais, sem a utilização de preservativo; (p. 80-81). 

 

Apontamos que a segunda proposta, de redação da alínea “d”, nos parece 

mais adequada. Isso porque as relações sexuais anais tidas como periculosas no 

inciso IV ainda são restritas aos “homens e/ou seus parceiros sexuais”. No caso da 

alínea “d”, verifica-se a maior despersonalização possível da proibição: as marcações 

de gênero (“do sexo masculino”, “do mesmo sexo” e “parceiras sexuais”) são 

completamente excluídas32.  

 
32 Aqui, também no nível de análise de linguagem, é possível questionar se o uso dos vocábulos 
“indivíduo” e “parceiros” seria, de fato, completamente neutro. Em que se pese a validade dos 
questionamentos acerca da linguagem não binária, o fato é que, na chamada “norma padrão” – cujas 
existência e resistência me surpreendem e entristecem (nesse ponto, ecoo a reflexão constante da 
obra Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno) – apenas a vogal temática “a” carrega uma função 
gramatical de gênero. Assim, as vogais temáticas “e” e “o” não o fazem. Dessa forma, substantivos e 
adjetivos que não estejam na flexão do feminino concordam, em português, tanto com o masculino 
quanto com o neutro. Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas no seguinte endereço 
eletrônico: <https://medium.com/linguistica/a-lingu%C3%ADstica-e-o-g%C3%AAnero-neutro-no-
portugu%C3%AAs-2bbf9004b6c>. Acesso em: 16 out. 2021. 

https://medium.com/linguistica/a-lingu%C3%ADstica-e-o-g%C3%AAnero-neutro-no-portugu%C3%AAs-2bbf9004b6c
https://medium.com/linguistica/a-lingu%C3%ADstica-e-o-g%C3%AAnero-neutro-no-portugu%C3%AAs-2bbf9004b6c
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Neste ponto, é importante notar que, fosse essa a redação dos dispositivos 

normativos à época, com o condão de considerar condutas e não grupos como de 

risco, Pedro, Mauriel e Felipe, talvez, houvessem conseguido realizar a doação de 

sangue. Felipe usou preservativo, ou seja, nem ao menos apresentou comportamento 

perigoso. Ainda assim, foi impedido de doar, por ainda assim constituir grupo de risco. 

No caso de Mauriel, provavelmente se teria discutido, no Acórdão, o uso de 

preservativos. No caso de Pedro, teríamos, ao menos, relatório de triagem com 

informações mais concretas, na medida em que a indagação acerca do uso de 

preservativos muito provavelmente teria sido feita. No momento, resta a dúvida. 

Dessa forma, os Ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux 

acompanharam o Relator no sentido de apontar a inconstitucionalidade. Após todos 

os votos, o julgamento foi novamente suspenso e retomado em plenário no dia 

seguinte, em 26 de outubro de 2017. Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes efetuou 

pedido de vista antecipada dos autos. Dessa forma, a ADI só foi pautada novamente 

no dia 11 de maio de 2020, quando se deu o julgamento pela procedência da ação. 

O Plenário, nessa data, foi iniciado com a juntada do voto escrito do Ministro 

Alexandre de Morais. Ele diz concordar com o Ministro Fachin no sentido de salientar 

a imprescindibilidade da diferenciação entre orientação sexual e condutas de risco. 

Entretanto, no parágrafo seguinte, sugere que algumas condutas de risco possam 

estar presentes em algumas orientações sexuais específicas. Entende, ainda, “ser 

condutas de risco com maior risco de transmissão do vírus HIV a relação HSH 

(homens que fazem sexo com homens), independentemente de suas orientações 

sexuais, tanto que inexiste qualquer restrição aos homossexuais do sexo feminino” (p. 

125). Assim, pugnou pela inconstitucionalidade parcial do artigo 64, IV, da Portaria nº 

156/2016, do Ministério da Saúde, bem como pela redução do texto do artigo 25, XXX, 

“d”, da RDC nº 34/2014, de forma a excluir a expressão “e os candidatos nestas 

condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período de 12 

(doze) meses após a prática sexual de risco”, limitando-a à janela sorológica, definida 

conforme o necessário pelos órgãos competentes. 

Em seguida, por meio de voto-vista, o Ministro Gilmar Mendes traçou, 

primeiramente, um breve histórico da ADI. Após, destaca ser dever estatal evitar todas 

as formas do que chama de “discriminação odiosa” (p 132). Em seguida, comenta que:  
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Ao analisar os atos normativos ora impugnados, não me parece que tenham 
pretendido estabelecer discriminação em relação aos homens 
homossexuais/bissexuais e as parceiras sexuais destes. Na realidade, 
focou-se no direito ao receptor do sangue doado de receber material 
biológico livre de contaminação (p. 146). 

 

Entretanto, há que se fazer uma ressalva: ainda que a intenção não tenha 

sido a de segregação, isso não é suficiente para desabonar a norma dessa 

característica. Sabemos que o poder não se impõe de forma centralizada, mas por 

meio de dispositivos que permeiam toda a sociedade e emanam de todas as suas 

esferas. Muitas vezes o faz, inclusive, de forma sutil. Ademais, o poder exerce 

influência na sociedade como um todo e é impossível que dele se escape. Assim, é 

natural que a norma administrativa assuma a característica hegemônica de regulação 

do corpo abjeto, porque é justamente isso que o dispositivo se propõe a fazer 

(FOUCAULT, 1979b). 

Isso posto, entendemos que reside, no seguinte fragmento do voto 

proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, o cerne da motivação da ADI 5543: 

Mas o que merece mais atenção na norma impugnada é o fato de tratar de 
maneira absolutamente distinta homens, conforme eles pratiquem sexo com 
outros homens ou com mulheres. Os primeiros são inaptos à doação de 
sangue, ainda que adotem medidas de precaução, como o uso de 
preservativos, enquanto os últimos têm uma presunção de habilitação, ainda 
que adotem comportamentos de risco, como fazer sexo anal sem proteção (p. 
143). 

 

As consequências do dispositivo “grupo de risco” repatologizador, do 

pânico moral e do etiquetamento se cruzam justamente na fronteira que separa as 

prerrogativas acerca da higidez corporal atribuídas a cada corpo a partir de sua 

percepção social. Ainda que o sujeito homossexual seja saudável, será presumido 

abjeto e inapto. O sujeito heterossexual, por outro lado, é presumido apto e habilitado, 

ainda que incorra em condutas de risco. 

Por fim, pronunciou-se o Ministro Marco Aurélio, no sentido de divergir do 

relator para considerar improcedente o pedido formulado na ADI. Assim como 

abordado nos Acórdãos, o voto em questão mantém o foco sobre a pretensa 

equiparação entre o ser-homossexual e condutas de risco, a exemplo de tatuagem 

e/ou piercing feitos em situação de risco. Não reputamos necessário, assim, repetir a 

análise já feita. 
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Isso tudo posto, o Tribunal decidiu, acertadamente, por maioria, pela 

inconstitucionalidade artigo 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e 

do art. 25, XXX, "d", da RDC nº 34/2014 da Anvisa, nos termos do voto do Relator. 

Ficaram vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello 

e, parcialmente, o Ministro Alexandre de Moraes. 

Reiteramos, por fim, fragmento bastante relevante do entendimento dos 

Ministros, perfeitamente expresso na ementa do julgado: “orientação sexual não 

contamina ninguém, condutas de risco sim” (p. 3). 

 

3.4. O caso Gabriel e o início de um debate 

 

O caso de Gabriel foi julgado pelo TJRJ33, em segunda instância, no dia 10 

de setembro de 2020, nos autos da Apelação Cível nº 0061013-33.2016.8.19.000234. 

Apesar de termos procurado mais dados acerca do processo em primeira instância, 

inclusive no Diário da Justiça Eletrônico do TJRJ, não foram encontradas informações 

relevantes para a análise. 

Segundo a narrativa do documento, Gabriel dirigiu-se ao hospital réu, no 

dia 09 de julho de 2014, para realizar a doação de sangue e, na mesma oportunidade, 

cadastrar-se como doador de medula óssea. Assim como nos casos analisados no 

segundo capítulo, foi impedido de doar em razão de sua orientação sexual. 

Consequentemente, também propôs ação de indenização por danos morais, que não 

foram arbitrados em sede de sentença, 

Mesmo que o Acórdão tenha efeito progressista, ainda sofre de alguns 

problemas. O mais gritante deles é a utilização do termo “homossexualismo” na 

ementa do julgado, ainda que, atualmente, muito se discuta acerca da utilização do 

sufixo -ismo. Tal sufixo, em que se pese poder significar conceitos neutros, como um 

princípio filosófico ou artístico (por exemplo, estoicismo e pontilhismo), também pode 

denotar sentido de condição patológica (como reumatismo e tabagismo). O termo 

 
33 A jurisprudência do TJRJ pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx>. 
34  A íntegra do Acórdão pode ser consultada no endereço eletrônico 
<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D222F1EA33C628B528BE4
C9B03D9828FC50D1F42514B&USER=>. Acesso em: 3 ago. 2021. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D222F1EA33C628B528BE4C9B03D9828FC50D1F42514B&USER=
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D222F1EA33C628B528BE4C9B03D9828FC50D1F42514B&USER=
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homossexualismo foi cunhado no século XIX, quando o ser-gay ainda era largamente 

considerado como, de fato, doença. Mais uma vez, trata-se de discussão linguística. 

Entretanto, entendemos ser melhor a utilização do termo homossexualidade, pela 

ausência de conotações negativas associadas a ele. 

Ainda no âmbito linguístico, aponta-se que, no Acórdão, é verificável a 

presença da locução “grupo de risco”. Entretanto, essa presença não se mostra tão 

relevante, porquanto está presente no texto unicamente em razão de transcrição 

integral da ementa da ADI 5543. Dessa forma, não é explorado enquanto conceito 

pelos desembargadores. 

Em relação à análise do binômio conduta de risco versus orientação sexual, 

verifica-se que há uma contradição no documento perscrutado. O voto do relator 

assevera que 

não houve a intenção de discriminar o autor, porquanto a orientação 
homossexual, de per si, não é capaz de gerar a inaptidão clínica, tanto é 
que mulheres que fazem sexo com mulheres não são impedidas de doar, bem 
como os homens que fizeram sexo com homens há mais de 12 (doze) meses 
estariam fora da hipótese descrita no artigo 64, IV, da Portaria nº 2.712, de 
12 de novembro de 2013 (p. 4) (grifos nossos). 

 

Entretanto, a ementa do julgado traduz um entendimento eminentemente 

diverso: 

A proibição de doação de sangue em razão da orientação sexual do autor 
ocorreu com respaldo no inciso IV, do art. 64, da Portaria do Ministério da 
Saúde 158/2016 e na alínea ‘d’, do inciso XXX, da Resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 34/2014 (p. 1) (grifos nossos). 

 

Indagamos, então: a orientação sexual é ou não “capaz de gerar inaptidão 

clínica”? 

Essa dissonância acontece porque, por muitas vezes, a associação entre 

o sexo e o risco procura se apresentar enquanto neutra, como que para esconder a 

influência dos dispositivos sobre as discursividades que interpelam o indivíduo tido 

como dissidente (GAGNON apud. PELÚCIO, MISKOLCI, 2009). Nessa esteira, “os 

discursos médicos pretensamente neutros são legitimados pelo discurso jurídico, 

evitando a conversão de tabus morais em questões científicas relevantes e eticamente 

reflexivas” (CASTRO, 2019, p. 23). 
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No Acórdão em questão, a discursividade jurídica pretendeu-se neutra, 

entretanto, traiu a si própria em um momento de deslize. Se, no primeiro parágrafo 

transcrito, a incidência do dispositivo “grupo de risco” está cuidadosamente oculta sob 

o manto da comparação, no segundo, fica evidente a sua agência no sentido de 

repatologizar Gabriel, porquanto foi primeiro etiquetado como homossexual e, como 

consequência, considerado como um potencial “gay aidético”.  

No mais, cabe salientar que não houve, em momento algum do documento, 

exame acerca da ocorrência de prática sexual. Na realidade, nem ao menos se sabe 

se Gabriel teria de fato tido relações sexuais nos 12 meses anteriores à doação, 

porque o assunto não é tratado no Acórdão. A proibição derivada da repatologização 

é tão forte que nem ao menos precisa basear-se na narrativa de uma conduta de risco 

para supliciar o sujeito. 

Ainda que a sentença não tenha acolhido o pleito de Gabriel, ela foi 

reformada, unanimemente, pelos desembargadores, no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade 

constante da ADI 5543. A resposta em relação aos danos morais foi a mesma 

encontrada nos Acórdãos de Pedro, Mauriel e Felipe. Por inexigibilidade de conduta 

diversa das instituições médicas, não foi possível arbitrar danos morais. 

O fundamento levantado, na decisão colegiada, como respaldo à  

condenação da parte ré para se abster do impedimento à doação, resumiu-se ao 

seguinte: 

Todavia, após prolatada a sentença de improcedência do pedido inicial aos 
03/05/2019, foi declarada a inconstitucionalidade das referidas Portaria e 
Resolução, nos autos da na ADI 5543, em julgamento realizado pelo Plenário 
Virtual do excelso STF, aos 11/05/2020. (...) Desse modo, deve ser acolhido 
o pedido de condenação do réu a abster-se de impor ao autor restrições para 
doação de sangue fundadas em sua orientação sexual ou em qualquer 
triagem comportamental (p. 3-4). 

 

Em razão da sucinta argumentação dos desembargadores, é possível 

teorizar que, não fosse a ADI 5543, a resposta judicial em segunda instância ainda 

seria no sentido de considerar como legitimas as restrições à doação. De toda forma, 

o desfecho dado ao caso de Gabriel nos pareceu comparativamente promissor. O fato 

é que, pela primeira vez no decorrer de toda essa pesquisa, viu-se tutelar, em segunda 

instância, a demanda de um homem homossexual, potencial doador de sangue, de 

forma positiva. 



73 
 

CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS 

 

Constata-se, no decorrer deste trabalho, o quão intensa é a agência do 

dispositivo “grupo de risco” sobre os corpos dissidentes subjetivados a partir da 

homossexualidade na doação de sangue.  

Tomando o material de campo como partida (mais uma vez, ressaltamos 

que foram poucos os casos selecionados, de forma que a pesquisa apresenta 

limitações), elaboramos a seguinte tabela, com a finalidade de facilitar a visualização 

das respostas aos quesitos elaborados no Capítulo 2:  

 

Tabela 1 – Esquema comparativo dos casos analisados 

 Pedro Mauriel Felipe Gabriel 

Data da doação 05/02/14 23/01/14 21/09/17 09/07/14 

Data de julgamento 21/08/18 19/11/18 02/04/19 10/09/20 

I) Houve a utilização da terminologia “grupo de risco” 
de maneira expressa? 

Não. Não. Não. Sim35. 

II) Houve uma efetiva avaliação acerca da 
segurança do(s) ato(s) sexual(is) que ensejariam a 

proibição? 
Parcial36. Não. Não. Não. 

III) O Acórdão considerou que a proibição foi 
discriminatória? 

Não. ?37 ? Não. 

IV) A justificativa apresentada, no Acórdão, para 
respaldar a decisão foi eminentemente baseada na 

redação de dispositivo normativo? 
Sim. Sim. Não. Sim. 

V) A demanda proposta pelos sujeitos interpelados 
foi satisfeita? 

Não. Não. Não. Parcial38. 

IV) É constatável a agência do dispositivo “grupo de 
risco” sobre a decisão? 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

Fonte: elaboração própria. 

 
35 No caso, a utilização da locução “grupo de risco” do Acórdão deu-se em razão da transcrição integral 
da ementa da ADI 5543 no texto. Não houve foi realizada análise alguma acerca da categoria semântica 
e de seu significado. 
36 Há, no Acórdão, alguma discussão acerca da conduta de risco do sexo inseguro, embora tenha sido 
realizada de forma superficial em razão de impedimentos processuais. 
37 As interrogações simbolizam, aqui, a impossibilidade de avaliar o critério aventado, uma vez que não 
foram tratados no decorrer dos Acórdãos. 
38 A demanda proposta foi parcialmente satisfeita porque, apesar de afastada a incidência de dano 
moral e do consequente dever de indenizar, o Acórdão ainda assim determinou que a instituição 
coletora se abstenha, no futuro, de determinar impedimentos similares. 
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De acordo com os dados obtidos, é possível elaborar ainda mais algumas 

reflexões. Primeiramente, em relação à pergunta norteadora do trabalho 39 , 

respondemos que o saber-poder jurídico, de forma geral, frequentemente não se 

presta ao devido desalinhamento com as perspectivas heteronormativas majoritárias, 

o que acaba por contribuir com a perpetuação dos dispositivos de controle que já se 

encontram em ação dentro da sociedade. Nesse ponto, é importante ressaltar que, 

recentemente, se verificam algumas iniciativas progressistas do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 

2021 40  e a inserção da disciplina de Direito da Antidiscriminação no conteúdo 

programático dos concursos para a Magistratura41. Entretanto, ainda assim, a análise 

aqui realizada (re)evidencia a estruturalidade, no Brasil, da homofobia institucional, a 

qual está sempre “operando de tal forma que desumaniza expressões de sexualidade 

divergentes da heterossexualidade, atingindo lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, em espaços públicos e privados, institucionais e familiares”42 (CAIXETA 

MACIEL, 2013, p. 73-74) (grifos nossos). 

Dessa forma, no Poder Judiciário brasileiro, em segunda instância, o 

dispositivo “grupo de risco”, ainda que não evocado literalmente, por meio da 

transcrição da locução, apresenta uma agência que, inafastável do imaginário dos 

desembargadores e negativa em essência, impede os sujeitos homossexuais de 

realizar o ato civil de doar sangue. Essa dimensão negativa se dá, principalmente, por 

 
39 Para que não seja necessário retornar à introdução, colacionamos, aqui, a íntegra da pergunta 
norteadora do trabalho: de que forma a tendência de enquadramento de pessoas tidas como 
socialmente desviantes e/ou nocivas (no caso, especificamente a população homossexual masculina) 
afeta o saber-poder prático jurídico em relação à delimitação de um “grupo de risco” para a doação de 
sangue? 
40 Segundo o próprio documento, o objetivo do protocolo é trazer “considerações teóricas sobre a 
questão da igualdade e também um guia para que os julgamentos que ocorrem nos diversos âmbitos 
da Justiça possam ser aqueles que realizem o direito à igualdade e à não discriminação de todas as 
pessoas, de modo que o exercício da função jurisdicional se dê de forma a concretizar um papel de 
não repetição de estereótipos, de não perpetuação de diferenças, constituindo-se um espaço de 
rompimento com culturas de discriminação e de preconceitos”. A íntegra pode ser acessada no seguinte 
endereço eletrônico: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-
final.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2021. 
41 Trata-se de uma alteração na Resolução CNJ nº 75/2009, aprovada na 93ª Sessão Virtual do Órgão, 
entre 16/09/2021 e 24/09/2021, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux. Segundo o voto, a alteração 
no conteúdo programático refletiria as recentes transformações sociais e tecnológicas da sociedade 
pátria. Mais informações sobre a alteração podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: 
<https://www.conjur.com.br/2021-set-24/cnj-aumenta-disciplinas-obrigatorias-concurso-magistratura>.  
Acesso em: 4 nov. 2021. 
42 Tradução livre do original, em espanhol: “la homofobia es un problema estructural en Brasil (...), 
operando de tal forma que deshumaniza las expresiones de sexualidad divergentes de la heterosexual, 
alcanzando a lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales, en los espacios públicos y privados, 
institucionales y familiares.” 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-set-24/cnj-aumenta-disciplinas-obrigatorias-concurso-magistratura
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meio da equiparação entre a sexualidade tida como desviante e o risco, assim como 

foi o caso de todos os processos analisados. 

Dentre os Acórdãos examinados, verificamos que a maioria não realizou 

análise alguma acerca da segurança do sexo. No caso de Gabriel, não conseguimos 

ao menos afirmar de forma categórica que ele, de fato, teria praticado algum ato 

sexual nos doze meses anteriores à tentativa de doação. No processo de Pedro – o 

único que, de alguma forma, apresentou alguma reflexão acerca da conduta da 

relação sexual com ou sem preservativo – o exame foi bastante superficial, impedido 

por razões eminentemente processuais. Aqui, outros questionamentos podem ser 

levantados acerca da segurança do ato sexual, como a utilização ou não da Profilaxia 

Pré-Exposição (PrEP)43. Possibilidades além da utilização de preservativo escaparam 

completamente ao crivo do Poder Judiciário nos casos analisados. 

Interessante pontuar que, mesmo assim, a discursividade jurídica proibitiva 

ainda se coloca como neutra, principalmente por apoiar-se largamente na chamada 

“letra de lei” como forma de justificar as consequências do dispositivo “grupo de risco”. 

A prevalência do dispositivo normativo é observável até mesmo quando se é discutida 

a presença ou não de discriminação. Os dois Acórdãos que analisaram a questão, 

referentes aos processos de Pedro e de Gabriel, seguem o mesmo raciocínio: o estrito 

cumprimento da normal impediria que se configure ato discriminatório, porque a 

conduta seria lastreada na disciplina normativa. Por certo, o lastro legal é suficiente 

para que não se caracterize o dano moral e o dever de indenizar. Entretanto, o 

respaldo normativo não impede que tenha havido discriminação. 

É interessante apontar que tal narrativa legalista apresenta falhas em 

alguns momentos, que podem passar despercebidas em um primeiro momento. 

Entretanto, um olhar mais cuidadoso inegavelmente identifica contradições. No caso 

de Gabriel, essa dualidade é especialmente marcante, porquanto, embora o voto tente 

argumentar que a homossexualidade não gere, por si só, a equiparação entre 

sexualidade e risco, a correlação entre o etiquetamento e a periculosidade é clara na 

ementa do julgado. 

 
43  Mais informações sobre a PrEP podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/profilaxia-pre-exposicao-prep>. 
Acesso em: 4 nov. 2021.  

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/profilaxia-pre-exposicao-prep


76 
 

Conforme abordamos, o papel da narratividade jurídica é especialmente 

importante, na medida em que se trata de discurso repetido e propagado (FOUCAULT, 

1996). Nesse ponto, é inegável a importância da ADI 5543. Não apenas porque o 

julgamento da demanda revelou, por parte dos Ministros, um cuidado empático ao 

tratar do tema (que não se observou nas demais decisões analisadas), mas também 

porque identificou, esmiuçou e desconstituiu o dispositivo “grupo de risco” e seus 

efeitos. Com efeito, a decisão será observada no futuro, tanto pela própria natureza 

de fonte do discurso jurídico, quanto pela hierarquia do Poder Judiciário. 

A relevância da decisão do STF está claramente expressa no Acórdão de 

Gabriel (o único julgado posteriormente à ADI), tendo em vista que este foi o único 

documento que tutelou de forma positiva, ainda que parcial, a demanda do proponente. 

Conforme explicitamos, a única motivação apresentada, no documento, para esse 

desfecho é a conclusão dos Ministros da Corte Suprema. Assim, não fosse a ADI 5543, 

provavelmente a resposta obtida por Gabriel seria a mesma obtida por Pedro, por 

Mauriel e por Felipe.  

A questão dos desencontros temporais é bastante pronunciada em nossa 

análise. Pedro, Mauriel e Gabriel tentaram doar sangue em épocas bastante próximas 

(todos no primeiro semestre do ano de 2014), mas apenas Gabriel conseguiu reverter 

positivamente o impedimento que lhe foi apresentado. Gostaríamos de dizer que tal 

reversão seria fruto de uma análise cuidadosa do caso pelo Poder Judiciário, mas, na 

realidade, Gabriel teve “sorte”. “Sorte” de, diferentemente de seus pares, ter sua 

demanda julgada, em segunda instância, somente após a finalização da ADI 5543. 

Acerca do tema do impedimento à doação de sangue por indivíduos 

dissidentes repatologizados em sua homossexualidade, em uma perspectiva de futuro, 

especulamos que a tutela do Poder Judiciário passará a ser positiva (no sentido de 

coibir qualquer impedimento à doação), ao menos em relação ao desfecho das 

demandas. Conjecturamos, ainda, que, talvez, a intervenção judiciária deixaria de ser 

necessária, à medida que a negativa por parte das instituições coletoras deixaria de 

acontecer.  

Verificamos, ainda, que essa possibilidade pode se ampliar ainda mais em 

razão da recente aprovação, em 04 de novembro de 2011, no Senado Federal, do 



77 
 

Projeto de Lei nº 2353/202144, cujo escopo é alterar a Lei nº 10.205/2001 para proibir 

a discriminação de doadores de sangue em virtude de orientação sexual. O projeto 

ainda seguirá para o crivo da Câmara dos Deputados. Isso não quer dizer, porém, que 

o dispositivo “grupo de risco” deixará de existir. Para tanto, seria necessário mais que 

uma simples determinação da Suprema Corte. 

Apesar de, atualmente, estarmos inseridos em um contexto de ascensão 

de ideias conservadoras, a luta pelos direitos LGBTQ+ continua, materializada em 

pequenos e grandes avanços, como é o caso da ADI 5543, do Projeto de Lei nº 

2353/2021 e das mudanças realizadas pelo CNJ. Em que se pese ainda haver muito 

a ser feito com a finalidade de desconstituir definitivamente os dispositivos e as 

etiquetas que interpelam os corpos desviantes, é fundamental que o saber-poder 

jurídico continue se posicionando como ferramenta auxiliar no processo de conquista 

desse objetivo. Assim, esperamos que, no futuro, a prática de atos da vida pública não 

seja mais dependente de crivos moralistas e muito menos de “sorte”. 

 

 

 

  

 
44  A íntegra do Projeto de Lei pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8983842&ts=1636070872569&disposition 
=inline>. Acesso em: 4 nov. 2021. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8983842&ts=1636070872569&disposition%20=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8983842&ts=1636070872569&disposition%20=inline
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