
Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Fabiano Contarato (“Reclamante”), brasileiro, casado, Senador da República, 

portador da Cédula de Identidade n.º XXX.XXX SSP/ES, regularmente inscrito no CPF/

MF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, com endereço profissional em Praça dos Três 

Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo 2, Ala Afonso 

Arinos, Gabinete 6, Brasília/DF, CEP 70165-900, endereço eletrônico 

sen.fabianocontarato@senado.leg.br, vem, por seu advogado signatário, com 

fundamento no art. 102, inc. I, alínea “l”, da Constituição Federal de 1988, propor 

R E C L A M A Ç Ã O C O N S T I T U C I O N A L 

C O M P E D I D O L I M I N A R

contra ato da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (“Reclamado”), 

autarquia federal de regime especial, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

03.112.386/0001-11, com sede em SIA, Trecho 5, Área Especial 57, 200, Brasília/DF, 

CEP 71205-050, por violação à decisão proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5543/DF e, por conseguinte, à autoridade deste Tribunal, pelas 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
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I. CONTEXTO FÁTICO

1. No dia 08/05/2020, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão

virtual, pela inconstitucionalidade de normas do Ministério da Saúde e da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA que excluíam do rol de habilitados para 

doação de sangue os “homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as 

parceiras sexuais destes nos 12 meses antecedentes”. 

2. Segundo a ata de julgamento publicada na edição n.º 127 do Diário de Justiça

eletrônico, de 22 de maio de 2020, decidiu-se o seguinte: 

O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação 

direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 64, IV, da Portaria 

nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e do art. 25, XXX, "d", da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, nos termos do voto do 

Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, 

Celso de Mello e, parcialmente, o Ministro Alexandre de Moraes. 

Plenário, Sessão Virtual de 1.5.2020 a 8.5.2020. 

3. O entendimento representa claro avanço nos direitos da população homoafetiva e,

ainda, necessário socorro aos bancos de sangue em momento de emergência de saúde 

internacional decorrente da Covid-19. 

4. Surpreendentemente, agentes públicos federais da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária emitiram orientação no sentido de manter o procedimento declarado 

inconstitucional até a publicação do acórdão da ADI 5543/DF. Conforme publicado pelo 

jornal O Estado de S. Paulo1, em 14 de maio de 2020 foi assinado o Ofício Circular n.º 

4/2020/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA, pelo Sr. João Batista da Silva Jr., Gerente de 

Sangue, Tecidos e Órgãos da autarquia, nos seguintes termos: 

(...) 2. Informamos que a Anvisa aguardará a publicação do Acórdão do 

STF a respeito do citado julgamento e analisará as medidas 

administrativas e judiciais cabíveis em relação ao caso, inclusive 

eventual apresentação de recurso ao Tribunal sobre o tema. 

3. Nesse sentido, enquanto não encerrado definitivamente o

julgamento da ADI 5543, inclusive do eventual recurso a ser

apresentado ao STF, a Anvisa define que as regras previstas na

1 KER, João. Anvisa contraria STF e mantém veto a doação de sangue por homens gays. O Estado de S. 

Paulo, São Paulo, 6 jun. 2020. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-

contraria-stf-e-mantem-veto-a-doacao-de-sangue-por-homens-gays,70003326319. Acesso em 9 jun. 

2020. 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-contraria-stf-e-mantem-veto-a-doacao-de-sangue-por-homens-gays,70003326319
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-contraria-stf-e-mantem-veto-a-doacao-de-sangue-por-homens-gays,70003326319
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Portaria de Consolidação nº 5/2017 – Anexo IV, do Ministério da 

Saúde e na RDC nº 34/2014 da Agência sejam seguidas 

normalmente pelos serviços de hemoterapia públicos e privados em 

todo o país. (...) 

 

5. Observe-se cópia do documento disponibilizada pelo jornal O Estado de S. Paulo: 
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6. Conforme consta do documento acima referenciado, a autoridade federal “define 

que as regras previstas na Portaria de Consolidação n.º 5/2017 – Anexo IV, do Ministério 

da Saúde e na RDC n.º 34/2014 da Agência sejam seguidas normalmente pelos serviços 

de hemoterapia públicos e privados em todo o país” até o encerramento definitivo do 

julgamento, que não tem data definida. Nesse período, milhares de pacientes deixarão de 

receber doações de sangue em decorrência da conduta discriminatória da Anvisa. 

7. Vale observar que o Diretor-Geral da Anvisa foi informado com urgência acerca 

da decisão proferida pelo Pleno da Corte, por meio do ofício eletrônico n.º 6146/2020, 

consoante documento anexo. Referido ato viola, portanto, diretamente a autoridade dessa 

corte, devendo ser imediatamente emitida orientação em sentido contrário. 

 

II. CABIMENTO E LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

8. Trata-se de ato administrativo emanado pelo Diretor da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária contrário à autoridade do Supremo Tribunal Federal, em função do 

que restou decidido por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade.  

9. Na ADI 5543/DF, de relatoria do Min. Luiz Edson Fachin, declarou-se 

inconstitucional a discriminação, pela Administração Pública, à doação de sangue por 

homens gays, o que está sendo deliberadamente descumprido pela Anvisa ao enviar ofício 

determinando aos centros de serviços hemoterápicos públicos e privados que não atentem 

ao que restou decidido por esta Corte, mas sim a atos administrativos em sentido contrário 

emanados pelo Ministério da Saúde e pela própria Anvisa. 

10. Observe-se, desde logo, o cabimento da via da reclamação para questionamento 

de atos administrativos, conforme a doutrina de Wambier e Talamini: 

A reclamação para a preservação da autoridade das decisões tomadas 

pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade cabe tanto contra pronunciamentos judiciais quanto 

contra atos administrativos.2 

 

 
2 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 18. ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. v. 2. Capítulo 39.2. 
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11. Portanto, cabível a presente reclamação constitucional, conforme previsão do art.

102, inc. I, alínea “l”, da Constituição Federal de 1988, art. 988 do Código de Processo 

Civil e art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

12. O Reclamante, parlamentar federal representante do Estado do Espírito Santo, é

parte legítima para o ajuizamento da reclamação, na medida em que o ato administrativo 

reclamado foi editado também em seu desfavor, vedando-lhe a doação de sangue. 

III. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

13. Conforme bem anotou o Min. Edson Fachin em seu voto condutor na ADI 5543,

“muito sangue tem sido derramado em nome de preconceitos que não se sustentam”. No 

caso dos autos, o ato administrativo impugnado viola a autoridade desse Tribunal às 

custas de milhares de vidas que podem ser salvas imediatamente, antes mesmo do trânsito 

em julgado da referida ação. 

14. Na forma do art. 7º da Lei 9.782, de 1999, compete à Anvisa estabelecer normas,

propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. 

Assim, no exercício de suas atribuições legais, cabe à autarquia estabelecer normas 

relativas à doação de sangue para bancos de sangue públicos e privados. 

15. Naturalmente, exercício de suas atribuições não pode confrontar o que dispõe a

Constituição Federal. Nesse contexto se insere a orientação exarada pelo Gerente da 

Anvisa no âmbito do ofício 4/2020/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA, bem como estão 

inseridas quaisquer outras orientações do Poder Público no mesmo sentido, haja vista 

entendimento dessa Corte nos autos da ADI 5543. 

16. Por ocasião do referido julgamento, o Ministro Relator apontou a frontal

desobediência das normas impugnadas face o princípio da dignidade humana: 

Tal restrição, consistente praticamente em quase vedação, viola a forma 

de ser e existir desse grupo de pessoas; viola subjetivamente a todas e 

cada uma dessas pessoas; viola também o fundamento próprio de nossa 

comunidade – a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB). 

A dignidade da pessoa humana não pode ser invocada de forma retórica, 

como grande guarda-chuva acolhedor de qualquer argumento em razão 

de sua amplitude ou comprimento. É preciso ser exato: a dignidade da 

pessoa humana não é vagueza abarcadora de argumentos e posições de 

todo lado.  
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Ao contrário, e por refutação a isso, é preciso dar sentido e concretude 

a esse princípio inerente aos sujeitos e fundante de nosso Estado. O 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é aqui 

conclamado porque, mais do que fonte e fundamento de outros direitos 

fundamentais (como, por exemplo, o direito fundamental à igualdade), 

tem seu conteúdo nitidamente violado e, portanto, torna-se passível de 

aplicação direta ao caso em análise. 

(...) 

O plexo normativo da Portaria do Ministério da Saúde e da Resolução 

da ANVISA ora questionado afronta a autonomia daqueles que querem 

doar sangue e, por ele estão impedidos, porque restringe a forma dessas 

pessoas serem e existirem. 

17. Vale destacar que a decisão de julgamento publicada no Diário de Justiça

Eletrônico é expressa no sentido da inconstitucionalidade dos dispositivos que 

discriminam doadores de sangue que tiveram relações homoafetivas nos últimos doze 

meses. O Supremo Tribunal Federal tem assinalado que o termo de início da eficácia do 

provimento deferido em sede de controle normativo abstrato na data em que divulgada, 

no órgão oficial, a Ata da sessão de julgamento, conforme se verifica no seguinte julgado: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE 

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. 

CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE 

DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A 

PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 

PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

(...) 

2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de

constitucionalidade, em regra, passam a produzir efeitos a partir da

publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo

regimental desprovido.3

18. No mesmo sentido entendimento do Min. Carlos Velloso:

VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 

OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO 

AGRAVO REGIMENTAL. 

I. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que

o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento.4

3 STF. Reclamação n.º 6.999-AgR/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki. 
4 STF. Reclamação n.º 3.473-AgR/DF, Rel. Ministro Carlos Velloso. 
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19. Também esse o entendimento da Min. Ellen Gracie na Reclamação n.º 2.576/SC: 

Entendo ser desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão 

proferida no julgamento do mérito seja cumprida. Primeiro, porque, ao 

ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade – ADI 

nº 2.335 – a Corte, tacitamente, revogou a decisão proferida em sede de 

medida cautelar. Segundo, pela própria presunção de 

constitucionalidade de que goza a lei. Se ainda não julgada 

inconstitucional, a lei, consequentemente, é considerada constitucional 

e deve ser cumprida. Ademais, esta Corte, quando do julgamento da 

Questão de Ordem, na ADI 711, entendeu que a decisão, em julgamento 

de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça 

da ata da sessão de julgamento. O mesmo critério, penso, deve ser 

aplicado à hipótese de julgamento de mérito, mesmo que impugnado o 

correspondente acórdão pela via de embargos de declaração.5 

 

20. Nesse sentido, cf. decisão exarada pelo Ministro Celso de Mello, não é necessário 

aguardar o trânsito em julgado ou publicação do acórdão para aplicação do entendimento 

firmado em sede de controle concentrado e abstrato por essa corte: 

A decisão de que se reclama limitou-se a confirmar a aplicação do 

entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, ao 

caso, tendo em vista a desnecessidade de aguardar-se o trânsito em 

julgado (ou eventual modulação temporal dos efeitos) do acórdão 

desta Suprema Corte invocado, pela União como paradigma de 

confronto.6 

 

21. A própria indicação de urgência no ofício 6146/2020 enviado ao Diretor-Geral da 

Anvisa indica a necessidade de cumprimento imediato da decisão, uma vez que não há 

necessidade de esforço logístico no cumprimento da decisão. 

22. Assim, tem-se clara violação à autoridade desse tribunal por meio do ato 

administrativo impugnado, sendo a reclamação o meio judicial adequado para garantir a 

efetividade da prestação jurisdicional manifestada pelo plenário em sede de controle 

abstrato de constitucionalidade. 

 

IV. PEDIDO LIMINAR 

 

23. No caso dos autos, estão evidenciados os requisitos para concessão de medida 

 
5 STF. Reclamação n.º 2.576/SC, Rel. Ministra Ellen Gracie. 
6 STF. Medida Cautelar na Reclamação n.º 30.996/SP, Rel. Ministro Celso de Mello. 
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antecipatória da tutela. A urgência se dá em razão do atraso no recebimento de doações 

de sangue de milhares de cidadãos aptos, em prejuízo a milhares de pacientes que 

necessitam urgentemente de transfusão sanguínea. 

24. O fumus boni juris está materializado por decisão judicial exarada pelo plenário

do Supremo Tribunal Federal, consoante decisão de julgamento publicada no DJe em 22 

de maio de 2020 e devidamente informada ao Diretor-Geral da Anvisa. 

25. Desse modo, requer-se concessão de medida liminar para suspender os efeitos de

quaisquer orientações a bancos de sangue públicos ou privados que violem o 

entendimento firmado por essa Corte no âmbito da ADI 5543. 

V. CONCLUSÃO E PEDIDOS

26. Por essas razões, pleiteia:

a) Liminarmente, concessão de medida liminar para

suspender os efeitos de quaisquer orientações a bancos de sangue 

públicos ou privados que violem o entendimento firmado por essa 

Corte no âmbito da ADI 5543/DF; 

b) No mérito, seja julgada procedente a reclamação,

declarando a nulidade do Ofício-Circular nº 

4/2020/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA, bem como de qualquer 

ato administrativo exarado pela autarquia no mesmo sentido, em 

razão da violação ao entendimento firmado pelo Plenário desse 

Tribunal por ocasião do julgamento da ADI 5543/DF, de 

relatoria do Min. Edson Fachin, bem como; 

c) Seja determinada e expedição de orientação de

cumprimento imediato, por parte dos bancos de sangue públicos 

e privados, da decisão exarada na ADI 5543/DF, para 

preservação da competência dessa corte, nos termos do art. 992 

do CPC e do inciso III do artigo 161 do RISTF; 



Página 9 de 9 

d) Requer-se, por fim, que todas as publicações referentes a

estes autos sejam realizadas em nome do advogado Pedro 

Paulo Alves Corrêa dos Passos, regularmente inscrito na 

OAB/DF sob o n. 64.481, sob pena de nulidade. 

Dá-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), para efeitos legais. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília - DF, terça-feira, 9 de junho de 2020 

Pedro Paulo Alves Corrêa dos Passos 

OAB/DF n. 64.481 
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