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RESUMO 
O artigo discute o fenômeno da judicialização como uma das estratégias 
de trabalho do Grupo Matizes em Teresina (PI). O objetivo foi analisar o 
uso da judicialização pelo movimento como meio de garantir os direitos 
LGBTQIA+. A pesquisa qualitativa e documental analisou as Ações Civis 
Públicas nº 2006.40.00.001761-6 e nº 2009.40.00.001593-9 decorrentes 
das reivindicações da população LGBTQIA+ no Piauí, além de quatro 
entrevistas com os militantes do movimento. Os resultados apontam 
que a judicialização das duas demandas favoreceu os ganhos em direitos 
LGBTQIA+, ao tempo que tornou o Grupo Matizes reconhecido no Brasil 
como um movimento social pioneiro no uso da judicialização. 
 

Palavras-chave: Direitos LGBTQIA+; Movimentos LGBTQIA+; 

Judicialização. 

 

ABSTRACT 
The article discusses the phenomenon of judicialization as one of the 
working strategies of the Grupo Matizes in Teresina (PI). The objective 
was to analyze the use of judicialization by the movement as a means to 
guarantee LGBTQIA+ rights. The qualitative and documental research 
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examined the Public Civil Actions nº 2006.40.00.001761-6 and nº 
2009.40.00.001593-9 arising from the claims of the LGBTQIA+ 
population in Piauí, as well as four interviews with the movement's 
militants. The results indicate that the judicialization of the two lawsuits 
favored gains in LGBTQIA+ rights, while making the Grupo Matizes 
recognized in Brazil as a pioneering social movement in the use of 
judicialization. 

 
Keywords: LGBTQIA+ Rights; LGBTQIA+ Movements; Judicialization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda o uso da judicialização pelo Grupo Matizes. O movimento social é 

considerado o mais importante do Piauí quando se trata da defesa pelo reconhecimento dos 

direitos LGBTQIA+. Com uma agenda de trabalho diversificada, o movimento tem desenvolvido 

um amplo conjunto de ações que vão desde a educação em direitos humanos a atividades de 

advocacy. No entanto, a questão de interesse desta pesquisa concentra-se na judicialização 

como forma de assegurar os direitos da população LGBTQIA+ no estado. 

A literatura no campo do direito e da ciência política tem debatido sobre a judicialização 

como uma resposta ao atendimento das demandas de justiça no país (VIANNA et. al., 1999; 

BACELLAR, 2002; AGUINSKY, 2006; BARBOZA, KOZICKI, 2012; TEIXEIRA, 2019). Outras pesquisas 

mostram os avanços significativos em torno da judicialização (MACIEL, KOENER, 2002; 

OLIVEIRA, CARVALHO, 2005; SILVA, COMARU, SILVA, 2018). E mais ainda, há os estudos que 

apontam a judicialização como uma terceira via para se fazer cumprir o exercício da cidadania 

(TATE; VALLINDER, 1995; VIANNA, BURGOS, 2005). Os estudos sobre o tema também trazem 

explicações sobre os fatores que ampliam o seu maior ou menor uso. Tais pesquisas mostram 

as motivações que influenciam o uso da judicialização como um recurso decisório (ARANTES, 

2007; TAYLOR, DA ROS, 2008; VERONESE, 2009). 

Estes estudos demonstram que a judicialização tem se apresentado como uma 

tendência presente na democracia contemporânea. Por exemplo, de acordo com Bacellar 

(2002), a judicialização das relações sociais está acontecendo de fato e o direito tem 

influenciado a vida das pessoas. Contudo, são escassos os trabalhos que examinam o uso da 

judicialização pelos movimentos sociais na conquista de direitos coletivos. Na arena LGBTQIA+, 

os estudos que tratam sobre o tema dialogam maiormente sobre as demandas individuais 
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(ALBERNAZ, KAUSS, 2015; COACCI, 2015; CARDINALI, 2018), o que revela o uso da ferramenta 

para atender demandas privadas. 

Para preencher essa lacuna, este trabalho apresenta duas demandas judicializadas pelo 

Grupo Matizes. A primeira refere-se a Ação Civil Pública - ACP n.º 2006.40.00.001761-6, para a 

restrição da doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens. A segunda 

trata da ACP n.º 2009.40.00.001593-9, sobre a inserção como dependente na Declaração do 

Imposto de Renda, cônjuge de contribuinte LGBTQIA+. 

A pergunta que norteou esta pesquisa foi: por que o Grupo Matizes fez uso da 

judicialização para garantir direitos LGBTQIA+? Para compreendermos o caso partimos do 

argumento de que o Poder Judiciário tem reconhecido através da judicialização os direitos 

LGBTQIA+ (CARDINALI, 2017, 2018). Nesse ponto, ao considerar a intervenção do Poder 

Judiciário, o movimento LGBTQIA+ passa a entender a judicialização enquanto uma estratégia 

política (CARRARA, 2010). 

Nossa hipótese é que o uso da judicialização favoreceu a conquista dos direitos 

LGBTQIA+ no Piauí. Assim, buscamos mostrar como as demandas foram judicializadas pelo 

Grupo Matizes. Tanto a judicialização da restrição da doação de sangue como a do Imposto de 

Renda foram pautas de trabalho do movimento que provocaram uma ampla repercussão social 

no estado. Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é analisar o uso da judicialização 

pelo Grupo Matizes como forma de garantir os direitos LGBTQIA+.  

A pesquisa qualitativa utilizou as técnicas de pesquisa documental e entrevista. No 

primeiro momento da pesquisa foram consultados e analisados os documentos que mostram o 

uso da judicialização pelo Grupo Matizes. As informações são oriundas de documentos oficiais, 

publicações em Blogs, jornais e sites. Na segunda etapa foram realizadas quatro entrevistas 

com militantes do movimento. A escolha dos entrevistados foi determinada em função das 

contribuições destes para as conquistas do movimento. O roteiro de entrevista foi composto 

por perguntas que trataram sobre como o Grupo Matizes se organizou em torno da 

judicialização das demandas LGBTQIA+. As entrevistas ocorreram entre julho a agosto de 2021. 

O artigo se fraciona em três seções, além desta introdução. Na seção 2 abordamos a 

judicialização enquanto uma das estratégias de trabalho do movimento. Na seção 3 

examinamos o caso da vedação da doação de sangue. Na seção 4 examinamos o caso da 
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inclusão de cônjuge de LGBTQIA+ na Declaração do Imposto de Renda. Por último mostramos 

as considerações finais da pesquisa. 

 

2 JUDICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS LGBTQIA+ POR INTERVENÇÃO DO GRUPO MATIZES 

 

O Grupo Matizes enquanto movimento social foi constituído como uma organização 

voluntária sem fins lucrativos. A agenda de trabalho do movimento foi desenvolvida através de 

múltiplas estratégias de atuação. Uma dela foi recorrer ao Poder Judiciário para que suas 

demandas fossem atendidas. No entanto, a princípio a judicialização não era uma das escolhas 

de trabalho do Matizes. Como afirmou E2 “a judicialização não estava na gênese das 

estratégias, mas já estava no cenário”. A decisão por judicializar ou não uma demanda dependia 

em maior parte do sucesso ou fracasso das ações do movimento. 

Durante as entrevistas, os militantes argumentaram que a judicialização das demandas 

LGBTQIA+ permite refletir sobre o papel do Poder Judiciário e aproximação com a sociedade. 

Conforme disse o entrevistado E1 “[...] levar a discussão para o judiciário é também politizar 

esse judiciário que se mantém em alguns casos, meio que apartado das problemáticas”. E mais 

ainda, complementa ao dizer que “[...] quando você vai ao Judiciário é porque existe a omissão 

desses poderes políticos tradicionais, Executivo e Legislativo”. 

O mesmo argumento também se complementa no depoimento dos demais militantes. 

Por exemplo, durante a entrevista, E4 afirmou que “[...] provocar o Judiciário é também 

convidá-lo a se posicionar sobre as diversas questões práticas presentes na sociedade”. Logo, 

para os entrevistados o movimento atua através da compreensão de litígio estratégico como 

parte integrante das atividades de advocacy. 

Nesse aspecto, de acordo com a fala dos militantes, a judicialização foi para o Grupo 

Matizes uma estratégia de resolução dos conflitos que não eram resolvidos por meio do 

diálogo. Sobre a questão, o entrevistado E1 refletiu que “[...] o uso já judicialização foi feito para 

ampliar os dispositivos legais, para ampliar a política, para ampliar a democracia. Não é no 

sentido de enfraquecer o Estado Democrático de Direito. É fortalecer. Entendeu?”. 

A fala do E1 se relaciona com a literatura ao apontar o Poder Judiciário como o detentor 

de um poder que pode se opor as decisões de uma maioria política. A afirmação se alinha ao 

estudo de Daniel Cardinali onde diz que "o Poder Judiciário e a jurisdição constitucional se 
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apresentam como lócus possível de enfrentamento desta desigualdade estrutural, nos termos 

das concepções tradicionais acerca de sua capacidade e funções contramajoritárias" 

(CARDINILI, 2017, p. 63).  

A opção de judicializar uma demanda específica conforme pontuou o entrevistado E1 

“não significa que você vai diminuir enquanto movimento social sua ação política”. 

Complementando a afirmação, o entrevistado E2 disse que “a judicialização, entra como    uma 

estratégia política, que para além de assegurar o direito, cria o fato político de visibilidade, não 

só para o fato específico em questão, mas para o que é envolvido com o fato político em 

questão”. E ainda mais o E3 citou que “os ganhos em judicialização foram talvez as grandes 

conquistas do movimento do ponto de vista de encontra na justiça, de encontrar na lei a 

legitimação das suas demandas históricas”. Nessa lógica, as entrevistas indicam que o Grupo 

Matizes pretende continuar com a estratégia de judicialização. 

Os depoimentos dos militantes revelam que nem todas as demandas eram passíveis de 

judicialização. O fluxo de trabalho apontou para um conjunto de reuniões entre os militantes 

do movimento para definição das demandas que seriam judicializadas. Após deliberação, o 

Grupo Matizes protocolava junto ao Ministério Público um requerimento administrativo onde 

constava a reivindicação. Caso o resultado do requerimento não fosse favorável, o Grupo 

Matizes seguia para a judicialização, a exemplos dos dois casos que serão vistos na próxima 

seção. 

 

3 VEDAÇÃO DA DOAÇÃO DE SANGUE POR HOMENS QUE FAZEM SEXO COM OUTROS HOMENS 

 

Em 2005 o Grupo Matizes entrou com o procedimento administrativo n.º 

1.27.000.001161/2005-34 aberto na Procuradoria da República do Piauí. Conforme os 

documentos, a abertura do procedimento ocorreu em razão dos relatos de homossexuais da 

capital que argumentavam ser impedidos de doar sangue pelo Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Piauí - HEMOPI em consequência da orientação sexual. 

A começar do procedimento administrativo, o Ministério Público Federal/MPF entrou 

com a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada n.º 2006.40.00. 001761- 6 na Justiça 

Federal. A referida ação solicitava que a União Federal, Estado e ANVISA considerassem que 

homossexuais e bissexuais pudessem ter o direito de doar sangue. 
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As informações coletadas mostram que na ação o Ministério Público Federal alegou que 

a resolução n.º 153/2004 era inconstitucional. O argumento dizia que a resolução feria 

princípios constitucionais, a exemplo dos princípios de igualdade, liberdade e bem-estar, como 

também do progresso de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito (BRASIL, 1988). 

O pedido liminar solicitava a suspenção da proibição de doação de sangue por 

homossexuais e bissexuais. Especificamente “homens que fizeram sexo com outros homens nos 

últimos doze meses” (ANVISA, 2004, n.p). A liminar pretendia que a União e a ANVISA 

considerassem que homossexuais e bissexuais como sujeitos aptos a doar sangue, barrando a 

resolução de caráter discriminatório da ANVISA. Verificamos que às fls. 113, nos termos do Art. 

2 da lei 8. 437/92 houve o despacho que determinava a oitiva dos requeridos no processo 

(BRASIL, 2006). 

Em resposta, o Estado do Piauí às fls. 125/131 argumentou da impossibilidade de 

concessão da liminar/tutela antecipada, posto que, dizia que o protocolo adotado pelo estado 

seguia os critérios adotados pela resolução 153/2004 (BRASIL, 2006). A União, às fls. 136-138 

disse que a ANVISA era dotada de autonomia e que o impossibilitava sua intervenção (BRASIL, 

2006). Por fim, a ANVISA às fls. 149/156 citou que a determinação da resolução visava 

unicamente proteger os sujeitos que necessitavam das doações de sangue, porém, a RDC 

153/2004 estava em processo de revisão (BRASIL, 2006). 

Diante dos argumentos apresentados notamos no posicionamento do juiz um discurso 

jurídico que delatava a violação da dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, vale lembra que 

o reconhecimento dos sujeitos em sociedade é também um direito fundamental, onde “é 

possível falar em um direito fundamental ao reconhecimento, que é um direito ao igual respeito 

da identidade pessoal” (SARMENTO, 2016, p. 256). Além da violação da dignidade humana 

ficava expresso que a Resolução da ANVISA lesava também os princípios da proporcionalidade 

e da igualdade. Ademais, a restrição perdeu efeito ao ser considerado as pesquisas científicas 

no campo da doação de sangue como falado anteriormente. 

No final da ação foi solicitado que a ANVISA num prazo de até 30 dias, orientasse os 

Hemocentros do país que no processo de triagem não fossem realizadas perguntas sobre a 

orientação sexual do candidato a doador. Em caso de infração constava na sentença “multa 

diária (Art. 461, §4º, CPC), aplicável inclusive em caráter pessoal, que fica arbitrada em R$ 

1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento” (BRASIL, 2006). De acordo com os 
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documentos, após a decisão, a ANVISA entrou com um recurso de agravo de instrumento em 

razão das decisões interlocutórias do juiz. O recurso foi provido com aprovação dos argumentos 

interpostos pela ANVISA. 

De fato, os militantes acreditam que a ação civil pública em referência a doação de 

sangue fez o Grupo Matizes ser reputado como um movimento social pioneiro. A pauta 

chamava atenção da imprensa pelo debate provocado na sociedade, o que muito contribuía 

com a visibilidade da causa. A afirmação pode ser confirmada através dos estudos de Leachman 

(2014), ao argumentar que o uso da judicialização traz mais visibilidade midiática em 

comparação a outras estratégias de trabalho. 

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, só a abertura do processo para fins de 

judicialização não seria capaz de suprir as necessidades da população LGBTQIA+. Era necessário, 

paralelo ao processo, a mobilização do movimento no sentido de defender os motivos que 

desencadearam na estratégia da judicialização. 

Ao provar a inconstitucionalidade do impedimento de doação de sangue por 

homossexuais e bissexuais, o Matizes defendia que tão importante quanto garantir o direito 

era também levar a questão à sociedade. Nesse sentido, a estratégia de judicializar as 

demandas LGBTQIA+ relacionava-se com os ganhos em direitos e a visibilidade da pauta 

provocada na sociedade. Por fim, a ação civil pública atualmente tramita na 6º Turma do 

Tribunal Regional Federal 1ª Região. 

 

4 INCLUSÃO DE CÔNJUGE DE LGBTQIA+ NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Em 2009, o Grupo Matizes entrou com uma representação no Ministério Público Federal 

- MPF/PI em desfavor do ato administrativo da Receita Federal do Brasil – RFB. A representação 

referia-se à proibição da inserção de companheiro de contribuinte LGBTQIA+ na Declaração do 

Imposto de Renda como dependente. Na ocasião, a Ação Civil Pública nº 2009.40.00.001593-9 

foi ajuizada pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, em 17 de março de 2009. 

À época, o Procurador solicitou pedido de liminar. A intenção era a de que ainda naquele 

ano os contribuintes que estivessem em união estável homoafetiva declarassem seus cônjuges 

como dependentes. Em vista disso, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN/PI, ingressou 

com um pedido de suspensão da liminar ou antecipação de tutela, respaldado pelos arts. 12, 
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§1º, da Lei 7.347/1985, 4º da Lei 8.437/1992 e 318 do RITRF - 1ª Região, tendo o pedido sido 

indeferido e a decisão publicada no DJF1, em 06 de agosto de 2009 (BRASIL, 2005). 

No requerimento administrativo protocolado pelo Grupo Matizes em 03 de março de 

2009 havia uma série de argumentações que contestavam a proibição. O conteúdo do 

documento procurava situar as perdas em direitos da não inserção do companheiro na 

Declaração do Imposto de Renda. O fato pode ser constatado no argumento do Grupo Matizes 

onde expõe que “no último dia 02 de março a Receita Federal do Brasil iniciou o período de 

recebimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPFA, cujo prazo se estende 

até 30 de abril de 2009” (BRASIL, 2009). 

Amparada pela legislação do Brasil, a Receita Federal se posicionou a respeito do caso. 

O argumento usado foi que na ausência de dispositivo que pudesse legislar sobre o tema, a 

compreensão do órgão se situava na distinção de efeito entre união estável para casais 

homoafetivos e casais heterossexuais. Nessa lógica, mesmo com união estável comprovada, a 

Receita Federal não entendia a existência de relação de dependência para fins de Declaração 

de Imposto de Renda. Como contra-argumento, o Grupo Matizes refutou a resposta, alegando 

que a Receita Federal não respeitou aos princípios constitucionais previstos nos artigos; 3º, IV 

e 5º, caput, além do art. 150 II da Constituição Federal de 1988. 

De acordo com os militantes entrevistados, ao não conceder tratamento igual aos 

contribuintes em detrimento de uma relação homoafetiva, tornava-se evidente o preconceito 

contra LGBTQIA+. Nesse sentido, a partir da provocação do Grupo Matizes, o Ministério Público 

Federal ajuizou Ação Civil Pública.  

A Receita Federal compreendia a lei ipsis litteris. O entendimento do órgão pautava-se 

no Art. 226, §3º onde diz “que para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar o seu casamento” 

(BRASIL, 1988). E mais ainda no Art. 226, § 5º onde “os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela (BRASIL, 1988). Do outro lado, o 

Ministério Público Federal alinhava-se ao entendimento que a lei deveria ser estendida à casais 

homoafetivos em cumprimento aos princípios constitucionais. Essa compreensão estava 

expressa no objetivo da ação, onde dizia que “busca-se, com a presente ação, salvaguardar os 

interesses difusos dos casais homossexuais em ver o seu relacionamento aceito pelo 

ordenamento jurídico e com aptidão para gerar direitos” (BRASIL, 2009). 
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Os dados da pesquisa mostram que o posicionamento do Ministério Público Federal foi 

baseado na compreensão de que casais homoafetivos consistiam em uma entidade familiar, da 

mesma maneira que as uniões formadas por casais heterossexuais. Por esse motivo, seus 

direitos previdenciários deveriam ser assegurados. À face do exposto, a Receita Federal 

contestou o mérito do Ministério Público Federal na ação. O argumento dado foi que não havia 

previsão legal que acatasse a inserção de indivíduo LGBTQIA+ como dependente na Declaração 

do Imposto de Renda, por razão de relação homoafetiva. 

Na compreensão do órgão, o reconhecimento só seria possível quando da previsão em 

lei. Assim, afirmava que “o reconhecimento da relação de dependência nos relacionamentos 

homossexuais subordina-se à necessidade de previsão normativa expressa, pois não se 

confunde com a união estável, nos termos em que tal instituto é definido por lei.” (BRASIL, 

2009). No entanto, após a avaliação dos fatos, foi concedido liminar favorável a inclusão de 

companheiro LGBTQIA+. 

Os efeitos da provocação para judicializar a ação da inserção de cônjuge no Imposto de 

Renda rendeu frutos. Não por acaso, parte do esforço ocorreu por descontentamento de LGBTs 

que procuravam o Grupo Matizes no sentido de denunciar a ausência de direitos nesse campo. 

Após a liminar favorável, de acordo com E4, a Advocacia-Geral da União – AGU fez um Parecer 

Normativo e na época o então Ministro da Fazenda, Guido Mantega, estendeu a decisão para 

todo o país. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo estudou a judicialização como uma estratégia de trabalho do Grupo Matizes. O 

movimento fez uso da judicialização ao acionar o Ministério Público Federal, o que ocasionou 

em duas Ações Civis Públicas.  

A escolha em judicializar deu-se tanto para assegurar direitos, como pela visibilidade 

que a estratégia ocasiona. Nessa direção, o artigo vai de encontro as pesquisas atinentes ao 

fenômeno da judicialização. Tais estudo investigam o uso desta como forma de assegurar os 

direitos constitucionais das minorias historicamente vulneráveis. 

Os achados da pesquisa indicam que a judicialização das demandas pelo Grupo Matizes 

teve como influência as experiências de uma das militantes no campo do direito. O fato explica 
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a intenção do movimento em continuar utilizando a estratégia da judicialização. Os militantes 

entrevistados acreditam que novas demandas LGBTQIA+ serão judicializadas. 

Confirmando a hipótese aventada no trabalho, a judicialização das demandas LGBTQIA+ 

no estado possibilitou assegurar direitos. Prova disso, são os ganhos verificados. Hoje, qualquer 

contribuinte LGBTQIA+ pode declarar seu companheiro para fins de Declaração no Imposto de 

Renda. Quanto a doação de sangue, a judicialização da demanda repercutiu em uma liminar 

favorável que serviu de argumento para Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543, proposta 

pelo PSB, ocasionado no fim da proibição de doação de sangue por homossexuais. 

Ao explorar o tema da judicialização como estratégia de trabalho do Grupo Matizes, o 

artigo complementa com estudos da área. Assim, reconhece que na ausência dos demais 

poderes, o Poder Judiciário torna-se uma opção viável relativa à proteção jurídica destinadas à 

população LGBTQIA+. No entanto, há ainda que se explorar demais pesquisas que tenham como 

foco o impacto da judicialização das demandas LGBTQIA+ na vida desses sujeitos. 

Outra agenda de estudo que se apresenta é o interesse em pesquisar as experiências 

dos movimentos sociais com a judicialização nos demais estados do país. Mapear essas outras 

conjunturas permite não só compreender as dinâmicas de trabalho que se configuram em cada 

realidade, mas também amplia a compreensão sobre o tema. 
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