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SÍNTESE  

 

A Prática bareback, que consiste na transmissão do vírus HIV de maneira consentida, é um 

comportamento mais usual do que se imagina, tal tipo de manifestação suscita muitas dúvidas 

jurídicas, sobretudo na seara penal, foco dessa pesquisa. O presente trabalho demonstra a 

performance desse mundo paralelo e aponta questões de relevância constitucional penal, 

opiniões doutrinárias, análise de casos concretos tão curiosos quanto esse, a abordagem 

superficial do tema à luz da saúde pública, além do exame dos projetos de Lei nº 198/2015, nº 

1.971/2015 e nº 1.048/2015, possuidores do potencial de gerar impactos penais no que tange ao 

assunto.  O principal intuito foi comentar sobre a questão, ainda desconhecida aos olhos da 

coletividade e não pacificada pelas cortes superiores até então. 
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INTRODUÇÃO 

   O presente trabalho visa a desmitificar o cenário da prática Barebacking, 

principalmente no que diz respeito à ponderação dos direitos fundamentais e a excludente 

supralegal de ilicitude do consentimento do ofendido. 

É necessário verificar se há consequências jurídicas constitucionais penais da 

repercussão de tal prática no mundo globalizado. 

Para isso, serão usadas posições doutrinárias, jurisprudenciais, e um olhar apurado 

acerca da saúde pública que permeia o tema, de modo a conseguir discutir se o direito à vida e 

o direito à saúde valem mais do que o direito à liberdade. 

A Constituição da República aborda o direito à vida e o direito à saúde como 

importantes garantias constitucionais que visam a proteger o cidadão. No entanto o direito à 

liberdade também é importante para o Estado, de forma que seus tutelados vivam uma vida 

saudável e feliz do ponto de vista social, psicológico e subjetivo. Dessa forma o Estado poderá 

ter uma participação mais paternalista frente à prática Barebacking e poderá restringi-la? 

O tema é polêmico e precisa ser debatido, pois ainda se trata de um tabu, pouco 

divulgado em meios de comunicação. Além disso não é consolidado doutrinária e 

jurisprudencialmente, por isso tal abordagem é pertinente ao mundo acadêmico. 

Com a finalidade de que o assunto seja melhor compreendido será feita uma 

abordagem acerca da ideologia Barebacking, seus aspectos sociais, morais, jurídicos e a 

possível repercussão financeira que pode ser acarretada ao Estado. 

O primeiro capítulo será um panorama geral da prática barebacking, seus adeptos, sua 

história, vocabulário, cenários, costumes, mercado pornográfico, ideologia e história da 

AIDS/HIV. 

O segundo capítulo versará sobre a aplicação e ponderação dos direitos fundamentais 

ao caso, a possibilidade de um estado mais paternalista no que tange a tal polêmica e a 

criminalização da transmissão do vírus HIV em um cenário internacional. 

O terceiro capítulo se aprofundará nos aspectos penais pertinentes a tal temática, de 

forma a elencar as possíveis tipificações penais de tal conduta, as teorias que abrangem a 

excludente de ilicitude e o consentimento do ofendido, a culpabilidade do ofendido e as teorias 

da autocolocação em perigo e heterocolocação em perigo consentida, frente à prática bareback. 

O quarto capítulo abordará o tema sob a ótica da saúde pública, com enfrentamento de 

questões de distribuição de medicamentos para a contenção do vírus HIV pelo SUS, supervírus, 
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relacionamento entre casais sorodivergentes e outros conteúdos, além de discorrer sobre o 

vínculo da prática bareback com as escolhas trágicas do Estado. 

A pesquisa será desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, consistindo na 

construção de conjecturas baseada nas hipóteses apresentadas, as quais serão submetidas à 

análise crítica e confronto fático, para verificar quais hipóteses persistem como válidas. 

Dessa forma, a abordagem do objeto desta pesquisa jurídica será qualitativa, porquanto 

o pesquisador pretende se valer de levantamento bibliográfico pertinente à temática em foco, 

especificamente legislação, doutrina e jurisprudência e artigos relacionados, para analisar seu 

objeto de pesquisa, explicando-o.   
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1. PANORAMA GERAL DA PRÁTICA BAREBACK 

A prática Barebacking está inevitavelmente atrelada ao vírus da AIDS, portanto se faz 

necessária uma viagem no tempo para detalhar superficialmente a origem do vírus e suas 

repercussões históricas e sociais, tanto nos países estrangeiros como no Brasil. 

 

1.1. Breve retrospectiva sobre a epidemia da AIDS 

A AIDS foi revelada por meio de um vírus denominado SIV, encontrado no sistema 

imunológico dos chimpanzés e do macaco-verde africano.  Os macacos não ficavam doentes, 

porém o SIV que é um vírus mutante deu origem ao HIV, o vírus da AIDS. O SIV presente no 

macaco-verde gerou o HIV2, uma versão menos destrutiva, que atrasa um pouco mais para 

provocar o desenvolvimento da AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV1, a figura mais 

preocupante do vírus1.  

Na década de 70 foi descoberta a AIDS2, entre 1970 e 1980 surgiram diversos casos 

de doenças inexplicáveis, com os pacientes geralmente apresentando sarcoma de Kaposi, um 

tipo de câncer, e pneumonia. A aids só foi finalmente identificada em 1981.Inicialmente a AIDS 

foi atribuída a prática homossexual e por isso apelidada de “peste gay”. É lamentável que tal 

doença seja atribuída a comunidade gay ainda nos dias atuais. 

 Logo surgiu a intitulação de “grupo de risco”, a que pertenciam profissionais do sexo, 

usuários de drogas injetáveis e a comunidade gay, tal denominação passa a servir para marcar 

as pessoas com comportamentos inadequados frente a epidemia da AIDS. 

Nesse contexto vários grupos ativistas gays foram criados, esses grupos forneciam 

testes sorológicos, medicações e diagnósticos para a população homossexual, tais grupos foram 

criados primeiro nos EUA3. 

O movimento homossexual brasileiro sofreu inspiração no americano, porém no 

momento da grande epidemia de AIDS tal movimento estava desfalcado no Brasil por causa do 

período de regeneração política pelo qual o país atravessava. Apesar da epidemia de AIDS o 

movimento homossexual brasileiro não estava tão preocupado em se expressar sobre esse tema, 

                                                           
1 SUPER INTERESSANTE. Como surgiu a AIDS? Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-surgiu-a-aids. Acesso em: 08 fev.2019. 
2 PAULA, Paulo Sérgio Rodrigues de :Barebacking sex: a roleta russa da AIDS? Rio de janeiro: Luminária aca- 

demia,2010, p.68. 
3 Nesse sentido para melhor visualização, vide o filme milk- A voz da igualdade. 
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pois temia que a AIDS fosse diretamente associada aos homossexuais e isso fomentasse 

consideravelmente a discriminação e a intolerância com os homossexuais4. 

O índice de pessoas diagnosticadas com HIV começou a aumentar em relação aos 

homossexuais, logo o vírus começou a ser associado à homossexualidade. A notícia que se tinha 

na época era sobre a letalidade do HIV5. Nesse período diversas organizações não 

governamentais de lutas contra a AIDS foram criadas6. 

A partir do momento de criação dessas ONG’S de lutas contra a AIDS um movimento 

de conscientização contra a epidemia começou a ser criado e noções como sexo seguro, 

solidariedade e educação entre pares foram introduzidas na população7.  

Segundo Edgard Felberg, na década de 80 o pânico moral começou a se instalar por 

meio da mídia, uma vez que a sociedade deseja incansável e multilateral fuga de qualquer risco8. 

O pânico moral está intrinsecamente ligado aos tabus que a mídia divulga e suas 

consequências podem ser ansiedade e pânico, ele foi relacionado à AIDS e aos homossexuais 

na década de 80, com ele surgiu a moral da boa conduta homossexual, por meio de campanhas 

de conscientização prevencionistas e a incentivação da moralidade da conduta sexual, como 

tentativa de padronizar a sociedade em relação a essas noções amplamente veiculadas. Dessa 

forma a camisinha se tornou a grande aliada nessa empreitada frenética das campanhas de 

conscientização pela mídia9. 

No ano de 1996, o primeiro coquetel chegou ao Brasil e com ele o vírus da AIDS deixa 

de ter potência mortífera e passa a ser somente uma doença crônica10. Observou-se também que 

nesse período a estatística de mulheres contaminadas com HIV aumentou, o que se nomeou de 

feminilização da AIDS, nesse contexto tal vírus não era mais exclusivo dos homossexuais e 

precisava se achar o transmissor, que eram os parceiros, usuários de injetáveis ou bissexuais, o 

que contribuiu para  que  a AIDS não fosse diretamente atrelada os homossexuais11. 

Com a política prevencionista do uso do preservativo e da redução do número de 

parceiros sexuais as taxas de infecção pelo vírus do HIV caíram consideravelmente, além disso 

                                                           
4 PAULA,op.cit. p.71. 
5 Ibidem., p.72. 
6 A exemplo da ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS), criada em 1986. 
7 PEDROSA FILHO, Francisco Xavier Ramos: Políticas de prevenção das DST/HIV/AIDS para homossexuais 

masculinos: a trajetória da construção de uma resposta a epidemia da AIDS. Dissertação de mestrado. Centro de 

humanidades e centro de Estudos sociais aplicados. Mestrado em políticas públicas e sociedade. Fortaleza: 

Universidade Estadual do Ceará: 2004, p.104. 
8FELBERG, Edgard: O sexo nu bareback e outras reflexões. Curitiba:Appris,2015, p.45. 
9 Ibidem, p.46. 
10 Ibidem, p.50. 
11 Ibidem, p.51. 



13 
 

 
 

dois outros fatores influenciaram essa queda das taxas de infecção pelo vírus: o fato de a 

homossexualidade deixar de ser considerada uma doença, em 1994 e o reconhecimento da união 

estável, no ano de 2013 12. 

Em 1996, quando surgiu o primeiro coquetel, o AZT, a taxa de sobrevida de uma 

pessoa com o vírus era de aproximadamente um ano, atualmente com todas as possibilidades 

de medicações e suas combinações que resultam em milhares de terapias, os pacientes que 

convivem com o vírus têm uma expectativa de vida de 78 anos de idade, considerada um pouco 

abaixo do normal13. 

O tratamento permite a prevenção de danos causados pelo HIV no sistema 

imunológico. Remédios ainda mais eficientes descobertos recentemente têm menos efeitos 

colaterais do que os primeiros. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a 

terapia antirretroviral comece o mais cedo possível depois do diagnóstico do vírus14. 

Mesmo com a adoção de todas essas políticas prevencionistas surgiu a prática 

barebacking, de forma a quebrar todos esses padrões incutidos pelo Ministério da Saúde e pela 

própria sociedade, o que sem dúvidas afeta a tão desejada zona de conforto social, que fica bem 

distante do vírus do HIV. 

 As pessoas pobres e excluídas que vivem com HIV ou possuem risco de contrair tal 

vírus estão sendo beneficiadas por programas sociais: a potencialização das parcerias e 

subsídios daqueles que trabalham para extinguir a pobreza e a desigualdade também denotam 

o esforço daqueles que se empenham efetivamente pela extinção da AIDS, pois a informação e 

o lado social desses projetos também são de suma importância para a erradicação da doença e 

para dificultar a contração do vírus. 

Na Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Fim da 

AIDS, que ocorreu em 2016 foi combinado que até 2020 há importantes estimativas a serem 

alcançadas para acabar com a epidemia de AIDS até 2030.  Como principal objetivo tem-se o 

fortalecimento dos sistemas nacionais de proteção social e infantil, para garantir que, até 2020, 

75% das pessoas com HIV, afetadas pelo vírus ou sob risco de contraí-lo sejam beneficiadas 

pela proteção social sensível ao HIV. A meta é baseada em direitos humanos, o que sustenta e 

                                                           
 12 Ibidem, p.53.  

 13 BBB BRASIL. Com tratamento expectativa de vida de infectados com HIV já está perto do normal, diz estu- 

do. Disponíve1 em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39853651. Acesso em: 23 mai. 2018. 

 14Ibidem. 
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beneficia a promoção, proteção e cumprimento dos direitos e da dignidade de todas as pessoas 

vivendo com HIV, afetadas pelo vírus ou sob risco de contraí-lo15. 

 

1.2. Uma breve história da prática bareback 

O termo em inglês bareback, proveniente do hipismo tem o seu significado traduzido 

para o português de: “montar sem sela”, “cavalgar sem sela”,” cavalgar sem proteção pelas 

costas -com as costas nuas”. 

Entretanto tal gíria possui diferente acepção no que tange ao conteúdo adulto, que 

remete ao sexo desprotegido, sem o uso de preservativos. Tal sexo pode ser realizado em 

diferentes modalidades, seja sexo oral, anal, ou até mesmo por uma troca de fluidos entre os 

participantes16. 

A prática bareback começa a ganhar atenção na década de 90 como resposta ao padrão 

de sexo homossexual moralmente aceitável amplamente divulgado pela imprensa17. 

Tal prática gera controvérsias em especialistas médicos, ativistas gays, experts no 

assunto e na mídia, o que contribui para que tal comportamento não seja divulgado e que até 

mesmo falar sobre tal tema seja um tabu para nossa sociedade, ainda nos dias atuais. 

Em 1994 o jornalista Michelangelo Signorile e o teórico Michael Warner, ambos gays 

descrevem que participaram de relações sexuais sem o uso de preservativos, tais afirmações são 

feitas de maneira pública e isso demonstra uma lacuna no modelo de sexo homossexual 

politicamente correto pregado em campanhas públicas18. 

Em 1995 Scott O’Hara, ator pornô emite uma declaração pública na qual afirmava 

estar fatigado de usar preservativo em seus relacionamentos, apesar de ser HIV positivo19. 

No artigo”Riding Bareback” publicado pela revista POZ20 em 1997 aparece a 

expressão bareback pela primeira vez. Tal reportagem sofre duras críticas dos leitores que 

associam a prática barebacking à iminência da morte21. 

                                                           
 15 UNAIDS. Proteção social: um compromisso pela aceleração dos esforços para acabar com a AIDS. Disponí- 

vel em: https://unaids.org.br/2018/05/protecao-social-um-compromisso-pela-aceleracao-dos-esforcos-para-

acabar-com-a-aids/#more-8925. Acesso em: 23 mai. 2018. 
16 FELBERG, op. cit. p.55. 
17 Ibidem, p.56. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p.57. 
20 Tal revista é dedicada ao público soropositivo. 
21 FELBERG, op.cit. p.57. 

https://unaids.org.br/2018/05/protecao-social-um-compromisso-pela-aceleracao-dos-esforcos-para-acabar-com-a-aids/#more-8925
https://unaids.org.br/2018/05/protecao-social-um-compromisso-pela-aceleracao-dos-esforcos-para-acabar-com-a-aids/#more-8925
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O termo bareback geralmente é atribuído ao ator Scott O’Hara por ele   tê-lo usado em 

seu livro autopornography, esse ator possuía o termo “HIV positive” tatuado em seu corpo e 

afirmava que isso o poupava de ter que dar explicações a seus parceiros.22 

Em 1999, a revista POZ publica mais dois artigos: “a ride on the wilde side” e “safer 

bareback considerations”, nesse contexto o autor relata o comportamento das festas 

barebacking em São Francisco.23 

Em 2003, a revista Rolling Stone realizou uma reportagem cujo nome era “bug 

chasers: the men who long to be HIV+”. Tal reportagem que relacionava o aumento do índice 

de HIV à prática bareback causou alvoroço na comunidade gay24.  

A prática bareback passa a ser algo sujo e vergonhoso, entretanto o fetichismo criado 

ao redor dela era evidente e incontrolável, dada a fixação do ser humano pelo que é desaprovado 

desde os tempos bíblicos, como na história em que a serpente ofereceu o fruto proibido a Eva 

e essa o aceita.  

Ainda em 2003, houve uma reunião em Nova York destinada a comunidade gay com 

o tema da sexualidade nos últimos 40 anos, nessa reunião um dos debatedores presentes relatou 

que era o anfitrião de uma festa para homens HIV+. Essa festa era chamada de Brandon’s Poz 

party, além disso tal evento era divulgado de maneira pública por meio de internet e revista25. 

O artigo”intentional unsafe sex (barebacking) among HIV- positive gay men who seek 

sexual partners on the internet”, demonstra que a  internet havia  se tornado um meio para que 

os adeptos da prática bareback buscassem  companhias sexuais26.  

O filme “the gift” mostra a prática bareback sob a ótica do desejo de soroconversão, 

no mesmo ano de 2003. Nesse filme um rapaz que contrai o vírus do HIV na dinâmica bareback 

se mostra arrependido. Tal documentário associa o vírus do HIV à morte, o que contribui para 

a criação de um novo grupo de risco: os adeptos da prática bareback27.  

                                                           
22 Ibidem, p.58. 

   23 Ibidem, p.59. 
24 Ibidem, p.60. 
25 Ibidem, p.61. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p.62. 
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Em 2014 é lançado pela produtora de filmes pornográficos Treasure Island Media28 o 

filme “viral loads”29, nesse filme pela primeira vez o risco de transmissão real do vírus do HIV 

é mostrado. Tal produção conta com elenco de soropositivos e soronegativos30. 

Em 2015 é retirado do ar o blog brasileiro “novinho bareback”31, nessa página eram 

divulgadas técnicas de propagação do vírus da AIDS, e foi tornado público o clube do carimbo 

em que a AIDS é transmitida sem a permissão do parceiro, o que, portanto, configura prática 

criminosa32.  

Tal site contribuiu para confundir a prática bareback com o clube do carimbo33, visto 

que ambos comportamentos enaltecem o sexo realizado sem o uso de preservativos, o que 

enegreceu ainda mais a prática bareback, visto que as pessoas passaram a enxergar a prática 

bareback e o clube do carimbo como se fossem a mesma coisa.  

                                                           
28 Tal produtora de filmes pornográficos é americana, possui sede em São Francisco, Califórnia e investe pesado 

no setor gay , atualmente tem foco no nicho de propagação de doenças infecciosas. 
29 A tradução seria “gozada virais”, mas no Brasil o nome desse filme é “carga viral”. 
30 LADO BI. Filme pornô gay causa polêmica ao mostrar fetiche por soropositivos. Disponível em: http://www.

ladobi.com.br/2014/04/filme-porno-gay-causa-polemica-ao-mostrar-fetiche-por-

soropositivos. Acesso em:17 jul. 2018. 
31 BLOG DO BG. Clube do carimbo: Soropositivos pregam técnicas de transmissão do HIV de propósito. Dis- 

ponível em: https://www.blogdobg.com.br/clube-carimbo-grupo-de-homossexuais-soropositivos-se-reune-para-

passar-dicas-de-como-transmitir-aids. Acesso em: 17 jul. 2018. 
32 Segundo os artigos 130, 131 e 132 do Código Penal brasileiro, é crime uma pessoa transmitir doenças sexual- 

mente transmissíveis para outra (com provas concretas), as penas variam de 3 meses a 4 anos de prisão, vide  

abaixo os artigos do Código Penal brasileiro: 

 Perigo de contágio venéreo 

 Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venére

a, de que sabe ou deve saber que está contaminado: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 § 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: 

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 § 2º - Somente se procede mediante representação. 

 Perigo de contágio de moléstia grave 

 Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de pro- 

duzir o contágio: 

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 Perigo para a vida ou saúde de outrem 

 Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a pe- 

rigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em

desacordo com as normas legais. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998) 
33 O clube do carimbo foi demonstrado na internet por meio do extinto blog “novinho bareback” e difundia com- 

selhos como: furar os preservativos com agulhas, retirar o preservativo durante o coito de maneira escondida,  

apresentação de testes de HIV negativados, por pessoas que se sabiam ser portadoras do vírus do HIV. A diferen

ça entre a prática bareback e o clube do carimbo é o consentimento, na prática bareback há a presença de con- 

sentimento e no clube do carimbo não há, logo as pessoas não sabem que estão sendo expostas ao vírus HIV. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9777.htm#art1
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Em 2017 é lançada em São Paulo a peça  Bug Chaser – Coração Purpurinado, 

monólogo criado e estrelado por Ricardo Corrêa, em que um advogado criminalista deseja 

contrair o vírus HIV34. 

Diante da breve cronologia da prática bareback abordada nesse trabalho percebe-se 

que a erotização do HIV é inevitável para algumas pessoas e por isso o comportamento 

bareback está a captar mais adeptos e simpatizantes, que por sua vez se cansaram da ditadura 

da camisinha. 

 

1.3. Indústria pornográfica bareback 

A indústria pornográfica tanto a heterossexual quanto a homossexual sempre se valeu 

de uma técnica que se chama “creampie”35,tal procedimento é inerente à prática bareback, uma 

vez que aumenta consideravelmente as chances de infecção pelo vírus HIV, que é o grande 

atrativo da prática. A análise estatística mostra que as chances de transmissão pelo sexo sem 

preservativo ainda são consideráveis: de 2% ao ano para o sexo vaginal com ejaculação, de 

2,5% para o sexo anal receptivo e de 4% para o sexo anal receptivo com ejaculação, nos casos 

em que o parceiro soronegativo é o receptivo36, entretanto tal risco pode diminuir de acordo 

com a carga viral da pessoa soropositiva, principalmente se ela está fazendo o tratamento 

médico37. 

A pornografia bareback é pautada na anuência, dessa forma o sexo realizado sem o 

preservativo é um risco que o indivíduo decide correr e deve arcar com as consequências disso. 

O bareback dá uma nova roupagem a pornografia, toda uma cultura pornográfica é 

criada com esse novo nicho de mercado, a troca de sêmen, reincorporação ou expulsão desse 

são marcas expressivas desse tipo de filmagem38. 

Em 2008 autoridades europeias começam a retirar filmes bareback do mercado, após 

uma reportagem demonstrar os riscos que tal prática apresentava aos seus praticantes, devido a 

isso a principal produtora britânica de filmes pornográficos bareback, a Icreme, afirmou à BBC 

                                                           
34 LADO BI. Em “Bug Chaser”, homem que busca infectar-

se com HIV expõe a desumanização dos tempos atuais. Disponível em:http://www.ladobi.com.br/2017/10/bug-

chaser-ricardo-correa. Acesso em 19 jul.2018. 
35 O creampie consiste em ejacular dentro do ânus ou da vagina, após isso o esperma escorre do respectivo orifí- 

cio. 
36 O termo ativo refere-se à pessoa que faz sexo penetrando anal ou oralmente outra pessoa, que por sua vez,        

assume a posição de oposto e por isso é chamado passivo ou receptivo. 
37 Tais dados foram apresentados na Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, CROI 2014, em 

Boston, uma das mais importantes conferências de HIV e aids do mundo.  
38 FELBERG, op. cit. p.63. 

https://www.facebook.com/ciaartera/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passivo_(rela%C3%A7%C3%A3o_sexual)
http://www.croi2014.org/
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à época que somente iria produzir filmes nos quais os atores aparecessem usando 

preservativos39. 

Em 2014 o projeto de Lei nº1576 do Estado da Califórnia visava a proibir a prática de 

sexo sem preservativos em filmes pornográficos estrelados nesse Estado, tal projeto previa além 

do uso de camisinha durante as gravações, o uso de óculos de proteção e de dental dam40. 

Entretanto tal medida foi rejeitada, pois houve grande manifestação dos astros da 

indústria pornográfica no sentido de que o uso de qualquer dispositivo para prevenir a 

contaminação por doenças sexualmente transmissíveis faria com que as pessoas parassem de 

assistir a filmes pornôs e no futuro, esses profissionais ficariam desempregados no Estado da 

Califórnia41.  

Além dos mais tais filmes não deixariam de ser assistidos, uma vez que sua procura 

pelo público é grande, o que ocorreria seria a produção de tais filmes no mercado negro. Essa 

possibilidade provavelmente acarretaria o aumento das doenças sexualmente transmissíveis42,o 

desemprego de todos os trabalhadores desse ramo e a perda de orçamento tributário gigantesco 

que tal setor gera para o Estado da Califórnia. 

O rejeitado projeto de lei nº 1576 do Estado da Califórnia estava intimamente 

vinculado à prática bareback, ainda que isso não tenha sido discutido de maneira pública, já 

que a ausência de preservativos e qualquer tipo de proteção a doenças sexualmente 

transmissíveis é vetada nessa prática. O projeto demonstra de forma velada a preocupação com 

o “efeito bareback”, porém o objetivo pode não ter sido escancarado, visto que a prática ainda 

é tabu. 

Tal omissão pode ter representado hipocrisia gigantesca, pois a produção dos filmes 

bareback tem aumentado, sobretudo no estado da Califórnia43, que é o berçário bareback. 

Contudo talvez o temor das autoridades com o alastramento da prática tenha feito com que o 

                                                           
39GLOBO.COM.Filmes pornôs gays são recolhidos após escândalo com HIV. Disponível em: http://g1.globo. 

com/Noticias/Mundo/0,,MUL3375115602,00FILMES+PORNOS+GAYS+SAO+RECOLHIDOS+APOS+ES 

CANDALO+DE+HIV.html. Acesso em: 17 jul. 2018. 
40 O dental dam(barreira dental) é um quadrado de látex( tamanho aproximado 15x15 cm) que inicialmente foi   

criado para os procedimentos odontológicos e atualmente também é útil na prática de sexo oral e impede que a   

boca entre em contato com a mucosa anal ou vaginal durante o sexo oral de forma a minimizar a transmissão de 

enfermidades como herpes, HIV e hepatite. 
41 GLOBO.COM.Califórnia rejeita medida exigindo uso de camisinha em filmes pornô. Disponível em: https://o

globo.globo.com/cultura/filmes/california-rejeita-medida-exigindo-uso-de-camisinha-em-filmes-porno-1870682 

5. Acesso em: 18 jul. 2018. 
42 O aumento se daria em razão de o mercado negro ser extremamente informal e com isso o protocolo padrão  d

e apresentação de testes negativados para doenças sexualmente transmissíveis poderia deixar de ser aplicado, o q

ue exporia muito mais os atores. 
43 Vide a produtora Treasure Island Media. 
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assunto não tenha sido tocado de maneira expressa uma única vez durante a tramitação do 

referido projeto, até porque é polêmico mesmo no cenário pornô. 

Em 2014 a Treasure Island Media lança o primeiro filme declaradamente bareback44 

:”carga viral”45, tal filme é comparado à categoria de pornôs snuff 46  pelo blogueiro 

STR8UPGAYPORN, após a estreia o setor continuou crescendo e tem força expressiva no 

mundo pornô, o site da própria produtora  possui um  link específico para a pornografia do 

gênero que conta com numerosos exemplares47.  

A indústria pornográfica bareback heterossexual existe, mas ainda não é tão divulgada, 

portanto conta com produções amadoras e caseiras. Principalmente no Brasil tais filmagens 

também ainda se encontram nessa fase. 

Segundo Felberg a tentativa de identificar o bareback como fenômeno único e coeso 

é falha, dada a complexidade do movimento, além disso tal tentativa seria moralmente 

normatizadora48. 

 Percebe-se que a predileção por filmes dessa categoria não se dá somente pelos 

adeptos da prática bareback, mas também por seus simpatizantes e curiosos, porque o ser 

humano adora correr riscos, mas às vezes não possui coragem para executá-los, preferindo 

assisti-los, no conforto de seu lar49. 

1.4. Dicionário e simbologia bareback 

 A prática bareback é sinônimo de libertação, por isso o uso do preservativo passa a 

ser descartado. A ideologia bareback prega a procura da relação sexual mais livre, com maior 

contato íntimo e afetivo.  Os praticantes defendem como ponto positivo para não abrir mão do 

preservativo o fato de a ansiedade e a angústia frente ao possível contágio pelo HIV 

desaparecerem, assim que a soropositividade deles é confirmada. 

                                                           
44 LADO BI. Filme pornô gay causa polêmica ao mostrar fetiche por soropositivos. Disponível em: http://www.l

adobi.com.br/2014/04/filme-porno-gay-causa-polêmica-ao-mostrar-fetiche-por-soropositivos. Acesso em: 18 jul. 

2018. 
45 Em inglês o nome é viral loads. 
46 Nessas produções do entretenimento adulto o foco é a morte das pessoas por meio de assassinatos. 
47 TREASURE ISLAND MEDIA.Bareback DVD’s. Disponível em: store.treasureislandmedia.com/bareback-

DVDs. Acesso em:18 jul. 2018. 
48 FELBERG, Op.cit., p.66. 
49 O repórter James Cimino não é adepto da prática e confessa em sua página Lado Bi que gostou de algumas     

cenas do filme carga viral na reportagem intitulada de filme pornô gay causa polêmica ao mostrar fetiche por      

soropositivos. 

http://str8upgayporn.com/
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Nesse cenário há nomenclaturas e símbolos que são atribuídos a essa prática peculiar, 

até mesmo para facilitá-la entre os participantes e dificultá-la para os não adeptos. Tais 

vocábulos em ordem alfabética ficam assim: 

All negative parties: todos os participantes da festa são soronegativos50.  

All positive barebacking parties- todos os participantes da festa são soropositivos51. 

Barebacker- A tradução literal do termo é usada para designar os caubóis que montam 

a cavalo sem sela. No mundo soropositivo tal significado é atribuído aos participantes das festas 

bare ou aos atores que contracenam nesse tipo de filmagem pornográfica, que obviamente 

dispensa o uso de preservativo. 

Barebacking parties- orgias em que o preservativo é proibido52. 

Boy toy lover- Brinquedo sexual em forma de pessoa durante as orgias bare, 

geralmente atua como receptivo53. 

Breeding- Termo usado na pornografia bareback cujo sentido é o da 

criação/reprodução54. 

Bug Brothers- Pessoas soropositivas55. 

Bug chaser- A tradução literal é caçador de inseto, mas na verdade o que se persegue 

é o vírus  HIV56, tais pessoas se arriscam a contrair o HIV nas barebacking parties, para esses 

indivíduos é inevitável ser infectado com tal vírus, por isso fazem disso um objetivo de vida e 

a maioria se sente liberta ao finalmente receber o diagnóstico de HIV positivo. Os bugs chasers 

sentem inveja dos soropositivos e se sentem excluídos por não estarem doentes57. 

Conversion parties- Festas em que ocorre a soroconversão, ou seja, o indivíduo passa 

do status de soronegativo para soropositivo58. 

Fuck of death- foda da morte- relação sexual específica em que ocorrerá a infecção 

pelo vírus HIV59. 

                                                           
50 PAULA, op. cit. p.84. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 JORNAL DO BRASIL. Barebacking cresce no Brasil e tornase caso de saúde pública. Disponível em:http://

www.jb.com.br/rio/noticias/2009/01/03/barebackingcrescenobrasiletornasecasodesaudepublica. Acesso em: 19   

jul. 2018. 
54 FELBERG, op.cit. p.66. 
55 PAULA, op. cit. p.84. 
56 Ibidem. 
57 Vide o documentário the gift. 
58PAULA, op.cit. p. 84. 
59 Ibidem. 
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Gift- O presente é o vírus do HIV, marca ou tatuagem interna, segundo Tim Dean60. 

Gift giver- Pessoa soropositiva61 que presenteia os soronegativos com o vírus HIV62. 

Party hard- Festejar até cair, quase morrer de tanto fazer farra. 

Popper- É uma droga, composta por nitritos voláteis, que se inala e tem efeito sobre a 

musculatura e sobre os vasos sanguíneos, atua nos circuitos de prazer do cérebro e é considerada 

substância psicoativa. Os efeitos mais comuns são: relaxamento muscular, vasodilatação, 

aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, sensação de calor, desinibição, 

euforia, aumento da libido e aumento do prazer sexual. 

O efeito do popper é breve, por isso as pessoas o utilizam repetidas vezes em um 

intervalo pequeno de tempo. Pelo fato de causarem relaxamento muscular, é bastante usado por 

pessoas que fazem sexo anal, devido a isso é muito utilizado na prática bare, uma vez que alivia 

a dor causada nessa modalidade de sexo63. 

POZ cum64- sêmen de homem HIV positivo, alguns o chamam de vitamina, para os 

barebackers o sêmen contaminado com HIV possui forte atração erótica65. 

POZ friendly- Pessoa soronegativa disposta a fazer sexo com alguém que é HIV 

positivo66. 

Russian roullette parties67- festa em que HIV positivos e HIV negativos copulam sem 

preservativo, mas na qual ninguém sabe o status sorológico dos participantes, portanto a grande 

atração dessa festa é o risco68. 

Unsafe sex- Sexo desprotegido69. 

Algumas imagens representam melhor a temática, para melhor visualização ver 

anexo70. 

                                                           
60 DEAN,Tim:unlimited intimacy: reflections on the subculture of barebacking.Chicago: University of Chicago 

Press,2009, p. 53 e 76. 
61 O gift giver pode fazer uso do coquetel ou não, entretanto se ele não faz uso da medicação transmite o HIV     

com maior facilidade, pois provavelmente estará com a carga viral elevada. 
62 FELBERG, op. cit. p.67. 
63 LADO BI. Poppers: tudo que você precisa saber sobre a droga mais gay de todas. Disponível em: http://www.l

adobi.com.br/2017/10/poppers. Acesso em: 20 jul.2018. 
64 POZ significa positivo. 
65 PAULA, Op. cit. p.84. 
66YOUR DICTIONARY. Poz friendly. Disponível em: http://www.yourdictionary.com/pozfriendly. Acesso em: 

19 jul.2018. 
67 Foco do presente trabalho. 
68 PAULA, op. cit., p.84. 
69 JORNAL DO BRASIL. Barebacking cresce no Brasil e torna se caso de saúde pública. Disponível em:http://

www.jb.com.br/rio/noticias/2009/01/03/barebackingcrescenobrasiletornasecasodesaudepublica. Acesso em: 19   

jul.2018. 
70 Ver anexo. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2009/01/03/bare-backing-cresce-no-brasil-e-torna-se-caso-desaudepublica.%20Acesso
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1.5. Dinâmica bareback 

 

O bareback surge nos Estados Unidos, no Estado da Califórnia e é uma forma de 

resposta às políticas sanitaristas direcionadas ao público homossexual, após a descoberta da 

AIDS. Logo chega ao Brasil e permanece até os dias atuais como prática sexual alternativa. 

No Brasil, tal prática não é tão difundida e organizada quanto internacionalmente, mas 

em São Paulo, há infraestrutura bareback. Sabe-se que o Largo de Arouche71 é um ponto de 

encontro entre os barebackers, principalmente por já possuir um pólo de entretenimento adulto 

que conta com saunas, clubes e boates, o que facilita a prática. 

Há também redes sociais criadas exclusivamente para barebackers como 

http://www.bareback.com,https://www.barebackrt.com,https://www.gaybarebackdating.com 

72,aplicativos  tais quais o behiv+,  hzone, grindr ,scruff e hornet73 também podem servir para 

a disseminação da prática e marcação de encontros bareback. 

Com a popularização do aplicativo whatsapp esse também se tornou um mecanismo 

de comunicação entre os integrantes de tal prática sexual, que por meio desse também marcam 

encontros e organizam festas com a temática bareback74. Percebe-se que a prática cresceu no 

Brasil, apesar de sua divulgação ser obviamente discreta. 

Existem também festas organizadas com a temática bareback, tais quais: a festa do 

vale tudo e o cabaré dos leiteiros. Nessas festas é pago um determinado valor para a organização 

do evento, o sexo tem de ser praticado nos ambientes comuns de convivência, os praticantes 

devem estar nus ou no máximo de roupa de baixo, itens como câmera, celulares e cartões de 

crédito são coletados e deixados em armários e cada participante ganha um número e ao final 

da festa paga a sua consumação que está atrelada a esse número75.  

O uso de drogas não é permitido pelos produtores do evento, entretanto os participantes 

usam às vezes, mesmo com todos os cuidados empregados pela produção. A droga que é muito 

                                                           
71 FOLHA DE SÃO PAULO. Virei um caçador do vírus HIV', diz praticante de roleta russa do sexo. Disponível

 em: https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/02/1594341-virei-um-cacador-do-virus-hiv-diz-praticantede-

roleta-russa-do-sexo.shtml.Acesso em: 21 jul. 2018. 
72 Tais sites contam com numerosas perguntas sobre as preferências sexuais de seus inscritos, aparência e status  

sorológico. 
73 Tais aplicativos não são bareback, mas os praticantes bare também o utilizam com essa finalidade. 
74 Há numerosos grupos de whatsapp com tal assuntos,de várias partes do Brasil e com outros temas relaciona- 

dos a prática bareback. 
75 JORNAL DO BRASIL. Barebacking cresce no Brasil e tornase caso de saúde pública. Disponível em:http://

www.jb.com.br/rio/noticias/2009/01/03/barebackingcrescenobrasiletornasecasodesaudepublica. Acesso em: 21 j

ul. 2018. 

http://www.bareback.com/
https://www.barebackrt.com/
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utilizada é o popper76 pelo fato desse atuar como relaxante muscular, o que facilitaria a prática 

do sexo anal, por mascarar a dor. 

Com o uso do popper a propagação do vírus HIV tem maior probabilidade de 

acontecer, visto que devido ao alívio da dor os praticantes conseguem se relacionar mais vezes 

e com mais parceiros, dessa forma o risco de ser infectado aumenta consideravelmente. 

Observa-se que a prática continua a acontecer, independentemente de ser ou não um 

tabu para a sociedade. Atualmente a prática conta com novos mecanismos de veiculação, devido 

à ajuda da internet, portanto o potencial de criação de novos adeptos e a expansão dessa prática 

sexual alternativa para além das festas bareback 77é alto. A prática se atualizou para 

acompanhar o mundo moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Já citado nesse trabalho na parte do dicionário bareback. 
77 Com ajuda das mídias sociais podem ser marcados encontros bareback, festas particulares, enfim tais meios    

conferem praticidade e facilidade ao comportamento bareback. 
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2. PONDERAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO CASO 

Os direitos fundamentais são oriundos da carta magna inglesa78, para uns ou a partir 

da Revolução Francesa79, para outros, juntamente com essa modalidade de direitos nascem as 

constituições liberais dos estados ocidentais dos séculos XVIII e XIX80.  

Num primeiro momento tem-se os direitos negativos, direitos de defesa. Nesse caso o 

Estado deixa de realizar alguma conduta em respeito à liberdade individual. Posteriormente, 

surgem os direitos positivos, aqueles que exigem conduta positiva do estado, ou seja, o Estado 

passa a ser encarregado do bem-estar do cidadão81. 

A função dos direitos fundamentais é controlar o Estado, de forma que a liberdade do 

indivíduo prevaleça sobre a vontade estatal82. 

No século XX, os direitos fundamentais passaram a contar com prestações estatais em 

favor do indivíduo83. 

A fim de que se entenda melhor o tema abordado é de bom tom que se faça a 

diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Para Sylvio Motta:84 

Os direitos fundamentais são o conjunto de direitos que, em determinado período 

histórico e em certa sociedade, são reputados essenciais para seus membros, e assim 

são tratados pela Constituição, com o que se tornam passíveis de serem exigidos e 

exercitados, singular ou coletivamente. 

Os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos positivados em 

nossa constituição. 

Já os direitos humanos estão intrinsecamente ligados à própria natureza humana, e são 

conferidos aos humanos pelo simples fato de ostentarem a característica humana, desvinculados 

de quaisquer considerações espaço-temporais. Tal conceito   reconhece ao homem um conjunto 

mínimo de direitos, mesmo que não esteja estipulado de acordo com as formalidades jurídicas, 

em cenário nacional ou internacional. Devido a isso, considera-se que os direitos humanos são 

dotados de caráter inviolável, universal e atemporal85. 

                                                           
78 Tal documento data de 1215. 
79 J.J. Gomes Canotilho utiliza esse marco, mais especificamente com a declaração de direitos do homem. 
80 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo: Direito constitucional descomplicado. Rio de Janeiro: Forense;

 São Paulo: Método,2016, p.93. 
81 Ibidem. 
82 PAULO; ALEXANDRINO, op. cit., p.84. 
83 Ibidem. 
84 MOTTA, Sylvio: Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões. Rio de Janeiro: Forense; São       

Paulo: Método, 2018, p.208. 
85 Ibidem., p.208. 
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 Dentro dos direitos fundamentais há categorias como:  direitos fundamentais de 

primeira geração (ou dimensão), direitos fundamentais de segunda geração (ou dimensão), 

direitos fundamentais de terceira geração (ou dimensão), quarta geração (ou dimensão) de 

direitos fundamentais, e quinta geração (ou dimensão). 

Os direitos fundamentais de primeira geração, também denominados “liberdades 

públicas”, são os direitos civis e políticos, são exemplos de tais direitos, entre outros, o direito 

à vida, à propriedade, à liberdade de locomoção, à liberdade de expressão, à liberdade de 

participação política, à igualdade (formal) perante a lei, à incolumidade física etc. Para que 

esses direitos tenham voz faz-se necessário que o estado tenha uma postura que não interfira na 

esfera jurídica individual do cidadão86. 

Os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos de caráter econômico, 

social e cultural, podemos citar como direitos de segunda geração o direito à proteção na idade 

avançada, o direito ao lazer, à saúde, à assistência social, à previdência social, ao trabalho, à 

habitação, ao desporto etc. Tais direitos exigem uma postura ativa por meio da administração 

pública, de forma que o estado deve implementar políticas públicas que criem as condições de 

igualdade material almejadas87. 

Os direitos fundamentais de terceira geração não possuem destinatários especificados, 

abrangem a coletividade como um todo. São, assim, direitos de titularidade difusa ou coletiva, 

que abrangem destinatários indeterminados ou de difícil determinação. Vinculam-se 

essencialmente aos valores da fraternidade ou solidariedade. São exemplos os direitos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos, à 

conservação do patrimônio histórico e cultural, à comunicação (para alguns, também os direitos 

relacionados à infância e juventude e os direitos do consumidor), entre outros. Esses direitos 

são oriundos da degradação das liberdades ou a deterioração dos demais direitos fundamentais 

em virtude do uso nocivo das modernas tecnologias e o nível de desigualdade social e 

econômica existente entre as diferentes nações. Com objetivo de ultrapassar tais situações, que 

prejudicam a humanidade como um todo, impõe-se o reconhecimento de direitos que também 

tenham tal abrangência – a humanidade como um todo –, partindo-se da ideia de que não há 

como resolver problemas globais a não ser por meio de soluções também globais. Por isso 

surgiram os direitos de terceira geração88. 

                                                           
86 Ibidem., p.210. 
87 Ibidem., p.211. 
88 Ibidem., p.213. 
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Os direitos fundamentais de quarta geração para alguns dizem respeito à democracia, 

direito à informação e direito ao pluralismo jurídico89 e para outros são direitos relativos à 

manipulação genética, relacionados à biotecnologia e à bioengenharia90. 

 Os direitos fundamentais de quinta geração representam os direitos advindos da 

realidade virtual, o que demonstra a preocupação do sistema constitucional com a difusão e o 

desenvolvimento da cibernética na atualidade, envolvendo a internacionalização da jurisdição 

constitucional, em virtude do rompimento das fronteiras físicas por meio da internet. A pretexto 

de integrar, a Internet acaba promovendo uma uniformização dos padrões comportamentais 

norte-americanos em todo o planeta, contra isso se levantam vozes nem sempre pacificadoras 

no Oriente, e os conflitos só tendem a piorar. Na sociedade moderna o grau de agressividade 

em virtude de relações cada vez mais globalizadas acaba repercutindo nas outras gerações de 

direitos, levando, por exemplo, a não concretização dos direitos de primeira geração; de 

segunda; de terceira e de quarta geração. É imprescindível o reconhecimento jurídico efetivo 

dos direitos de quinta geração (direito à paz), a fim de que todos os povos do mundo coexistam 

de maneira pacífica91. 

Segundo Pedro Lenza, “os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 

constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o 

exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados”92. 

Os direitos fundamentais possuem características como: 

Historicidade: possuem caráter histórico passando por diversos acontecimentos até 

chegar aos tempos modernos93;  

Universalidade: destinam-se a todos os seres humanos94.  

Limitabilidade: os direitos fundamentais não são absolutos, por isso, muitas vezes, há 

conflito de interesses. A solução ou vem discriminada na própria Constituição ou caberá ao 

intérprete, decidir qual direito deverá preponderar95. 

Concorrência: podem ser exercidos cumulativamente96; 

                                                           
89 PAULO; ALEXANDRINO, op. cit., p.100 
90 MOTTA, op. cit., p.213. 
91 Ibidem. 
92 LENZA, Pedro: Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva educação, 2018, p.1088. 
93 Ibidem., p.1089. 
94 Ibidem.  
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
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 Irrenunciabilidade: o que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua 

renunciabilidade97. 

Inalienabilidade: como são conferidos a todos, são indisponíveis; não se pode aliená-

los por não terem conteúdo patrimonial98.  

Imprescritibilidade: qualidade do direito sobre o qual não incide prazo de prescrição, 

essa é um instituto jurídico que somente atinge, a exigibilidade dos direitos de caráter 

patrimonial, não a exigibilidade dos direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, 

como é o caso99. 

O art. 5.º, caput, da CF/88 assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros100 residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

moldes dos seus 78 incisos e parágrafos. Tal rol é meramente exemplificativo, na medida em 

que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos adicionados por tratados internacionais em que o Brasil 

seja signatário 101. 

A Constituição de 1988 possui diversas hipóteses que contemplam  a diversidade dos 

sujeitos de direitos fundamentais, há, por exemplo, direitos fundamentais extensíveis às pessoas 

naturais e às pessoas jurídicas (assistência jurídica gratuita e integral, por exemplo – art. 5º, 

LXXIV); existem direitos fundamentais  voltados para a pessoa natural (direito de locomoção, 

por exemplo – art. 5º, XV); temos direitos fundamentais restritos aos cidadãos (ação popular, 

por exemplo – art. 5º, LXXIII); temos direitos fundamentais voltados exclusivamente para a 

pessoa jurídica (direito de existência das associações, direitos fundamentais dos partidos 

políticos – art. 5º, XIX, e art. 17, respectivamente); e direitos fundamentais voltados 

exclusivamente para o Estado (direito de requisição administrativa, por exemplo – art. 5º, 

XXV)102. 

Geralmente o estado ocupa o pólo passivo e a pessoa física o pólo ativo, entretanto 

isso pode ser invertido como por exemplo no caso de desapropriação103 

                                                           
97 Ibidem. 
98 LENZA, op. cit., p.1090. 
99 Ibidem. 
100 A doutrina e o STF vêm acrescentando, mediante interpretação sistemática, os estrangeiros não residentes      

(por exemplo, turistas), os apátridas e as pessoas jurídicas. 
101 Ibidem. 
102 MOTTA, op.cit., p.216. 
103 Ibidem, p.217. 
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Originariamente os direitos fundamentais eram marcados pela verticalidade, dessa 

forma o Estado é preponderante em relação ao particular. Hodiernamente os direitos 

fundamentais alcançam as relações entre os particulares, caracterizadas pela horizontalidade, 

na qual ambas partes se encontram em patamar de equivalência.  A análise da eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais e sua incidência nas relações entre particulares, inegavelmente irá 

sofrer influência da presença do estado. O caso em estudo se enquadra em um primeiro 

momento sob a ótica da eficácia horizontal, já que o efeito bareback se dá graças aos 

particulares e sem a influência do estado de forma imediata104. 

 

2.1. Direitos fundamentais correlacionados à prática bareback 

A Constituição da República segundo seu artigo 5º, caput enumera alguns direitos 

fundamentais, alguns desses são essenciais para o desenvolvimento do presente trabalho, são 

eles: direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade e o direito à intimidade. Portanto serão o 

foco desta parte da monografia. 

A vida é descrita pelo dicionário Aurélio como: 

 [...]O período de tempo que decorre desde o nascimento atividade (diz-se 

das pessoas e das coisas).; Fundamento, essência; causa, origem.; 

Biografia.; até à morte dos seres.; Modo de viver.; Comportamento.; 

Alimentação e necessidade da vida.; Ocupação, profissão, carreira.; 

Princípio de existência, de força, de entusiasmo, de passar a vida:  Usa-se 

seguido da preposição a e infinitivo, de gerúndio ou de preposição e 

sintagma nominal, para indicar continuidade da ação.; vida civil:  os direitos 

civis.; vida eterna:  vida futura, a outra vida, a existência espiritual depois 

da morte; A bem-aventurança, a glória eterna[...]105. 

O vocábulo vida possui múltiplos conceitos e facetas, por isso a dificuldade de sua 

conceituação, além disso tal ideia está intrinsecamente ligada à existência do ser humano106, 

segundo Marcelo Novelino107. 

O direito à vida, previsto de forma genérica no art. 5.º, caput, abrange tanto o direito 

de não ser morto, de não ser privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também 

o direito de ter uma vida digna. Em decorrência do seu primeiro desdobramento (direito de não 

se ver privado da vida de modo artificial), encontra-se a proibição da pena de morte, exceto em 

                                                           
104 Ibidem. 
105 DICIONÁRIO DO AURÉLIO. Significado de vida. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/vida.     

Acesso em: 25 out. 2018. 
106 A tutela do ser humano se inicia antes do nascimento e finda com a morte. 
107 LUÑO apud NOVELINO, Marcelo. Manual de direito constitucional, Rio de janeiro: Forense; São Paulo: 

Método,2013, p.440. 
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caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. Assim, ainda que por emenda 

constitucional é vedada a instituição da pena de morte no Brasil, já que dessa forma a cláusula 

pétrea do art. 60, § 4.º, IV restaria violada. Esse direito envolve uma série de polêmicas, tais 

quais: a legalização do aborto, eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia e doação de sangue para 

testemunhas de jeová (em especial na infância). 

Outro direito fundamental a ser analisado nesse trabalho é o direito a saúde, devido a 

sua essencial importância na vida humana.   

Segundo Pedro Lenza108: 

 [...]É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado (art. 197). Como se sabe, a doutrina aponta a dupla 

vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, 

enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o 

particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza 

positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social[...] 

O direito à saúde é extremamente pertinente à temática bareback, visto que esse 

comportamento tem impactos diretos na saúde dos praticantes109 e ainda há discussões acerca 

de sua inviolabilidade e indisponibilidade, temas que serão devidamente abordados 

posteriormente110. 

O art. 5.º, IV, CF/88111, estabelece uma espécie de “cláusula geral” que, em conjunto 

com outros dispositivos, asseguram a liberdade de expressão nas suas diversas facetas:  

liberdade de manifestação do pensamento (incluindo a liberdade de opinião)112;  liberdade de 

expressão artística;  liberdade de ensino e pesquisa;  liberdade de comunicação e de informação 

(liberdade de “imprensa”) e liberdade de expressão religiosa. 

 A liberdade de consciência se diferencia da liberdade de culto; porque a primeira é 

orientação filosófica, como o pacifismo, além disso uma consciência livre pode escolher não 

comungar de nenhuma fé, caso dos ateus e agnósticos113. 

                                                           
108 LENZA, op. cit., p.1233 
109 O SUS (sistema único de saúde) é responsável pelo fornecimento dos medicamentos necessários para o trata- 

mento do HIV, além de fornecer medicamentos para outras doenças transmissíveis por meio do ato sexual. 
110 Inviolabilidade e indisponibilidade não são conceitos iguais, apesar de possuírem semelhanças. 
111 IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
112 VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos reli- 

giosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
113 MOTTA, op.cit., p.240. 
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Quanto à liberdade de expressão há um controle mínimo, tanto administrativo quanto 

social, o que se faz necessário, a fim de se evitar mentiras, injúrias e difamações que poderão 

resultar em responsabilidade civil114. 

Qualquer instrumento, seja oral, escrito, mímico, por meio de desenhos, pinturas, 

fotografias está abrangido no dispositivo e poderá garantir a liberdade de expressão abarcada 

pelo artigo 5º, IX, da Constituição da República115. 

A liberdade de opinião, de pensamento, de comunicação e até mesmo a de 

manifestação artística se encaixam na questão barebacker, pois, apesar de tal comportamento 

ser chocante e inadequado aos olhos da sociedade, a Constituição prevê a proteção dessas 

liberdades, o que assegura a individualidade e a dignidade dessas pessoas, ainda que sejam 

questões bem peculiares.  

O direito à intimidade116 representa relevante manifestação dos direitos da 

personalidade, também é prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor 

da pessoa, a existência de um espaço que não se pode observar destinado a protegê-la contra 

indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada. Essa garantia constitucional 

da intimidade não tem caráter absoluto117. 

O direito à intimidade está atrelado à vida secreta de cada indivíduo, portanto não é 

interessante nem agradável que tal aspecto seja violado e muito menos divulgado, uma vez que 

tais atitudes poderiam trazer consequências irremediáveis para aquele cuja esfera privada foi 

desvendada e publicada.  

Nesse contexto a prática bareback toca o assunto devido a privacidade que a 

modalidade de comportamento geralmente exige, pois, as reuniões acontecem em locais 

privados (muitas vezes em domicílios), o que leva ao questionamento sobre a existência de 

fiscalização policial em locais em que se pratica o comportamento e os limites de intervenção 

na esfera privada do indivíduo. A liberdade jurídica denota a existência de campo de ação em 

que o sujeito fica imune às imposições alheias, seja de um semelhante ou de um superior, 

portanto não será abordada a intimidade de quem não convive em sociedade, uma vez que esse 

possui liberdade jurídica, consequentemente seus problemas de liberdade inexistem118. 

                                                           
114 Ibidem, p.242. 
115 IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; 
116 X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a inde-

nização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação 
117 MOTTA, op.cit., p.244. 
118 RIOS, Roger Raupp; LOPES, José Reinaldo de Lima...[et al.]Em defesa dos direitos sexuais, Porto Alegre:   

Livraria do advogado,2007,p.43. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana se correlaciona com todos os princípios 

citados anteriormente, além de estar ligado a temática exaltada no corpo dessa monografia. 

Como um dos fundamentos de nossa República, previsto no art. 1º, inciso III, da 

Constituição, a dignidade da pessoa humana é preceito alicerce que impõe o reconhecimento 

de que o valor do indivíduo, enquanto ser humano, prevalece sobre todos os demais, somente 

por ser humano. A Constituição é nobre ao disciplinar várias normas que representam 

aplicações diretas deste fundamento, como as que tratam dos direitos dos presos, as que vedam 

determinadas sanções penais, as que protegem os deficientes e os idosos, entre tantas outras119. 

A dignidade da pessoa humana é fundamental na vida da população, uma vez que essa 

se manifesta no campo político, religioso, científico etc. É importante ressaltar que a essência 

do ser humano sobrevive do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Outrossim enfatiza-se que é necessário sopesar o que é a dignidade da pessoa humana 

de maneira individual, devido a especificidade e subjetividade que tal conceito carrega, por isso 

o que é digno para uma pessoa pode não ser para outra, por uma questão preferencial e 

extremamente privada.  

A prática bareback se inclui nesse tipo de controvérsia, que é sobretudo o cerne dessa 

discussão. Há que se valorar de maneira imparcial a conduta bareback, até mesmo para 

dimensionar a necessidade ou não de intervenção estatal. 

 

2.2. Outras polêmicas sobre disponibilidade da vida e saúde 

Algumas pessoas têm a necessidade de realizar modificações corporais ou de dispor 

integralmente do seu direito à saúde. Antes de adentrar nos casos concretos há que se analisar 

as diferenças entre inviolabilidade e indisponibilidade. 

Inviolabilidade e indisponibilidade, em especial do ponto de vista do direito, 

possuem naturezas distintas. Violar traz a ideia de violentar, desonrar, enquanto dispor traz a 

ideia de resolver sobre determinar. 

Portanto, inviolável é algo que não se pode desrespeitar, desonrar e nem ser tratado 

com violência. Refere-se a outros com relação a esse direito. A inviolabilidade diz respeito a 

direitos outorgados a certas pessoas. Já a indisponibilidade é atributo daquilo que não se pode 

dispor ou ceder. Indisponível é algo que não se pode decidir, fazer dela o que bem entender, 

                                                           
119 MOTTA, op.cit., p.197. 
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refere-se ao seu próprio direito de uso 120. A inviolabilidade está dentro do campo de atuação 

do Estado, já a disponibilidade está relacionada ao indivíduo. 

Pode-se dizer que o Estado tem a prerrogativa de violar a liberdade dos cidadãos 

dentro das normas legais, limitando-a em determinadas circunstâncias. Não possui, porém, a 

possibilidade de dispor livremente dessa liberdade, ou seja, de arbitrariamente limitá-la fora 

dos termos estritamente pré-estabelecidos121. 

É possível discernir uma graduação entre inviolabilidade e indisponibilidade. 

Diferem em extensão. Dispor supõe uma área de competência muito maior do que violar. 

Quem pode dispor pode violar, mas nem todo aquele que pode violar pode dispor122. 

Quanto à análise de caso concreto o primeiro a ser explorado é o do Homem lagarto, 

cujo nome é Erik Sprague. Ele efetuou sua transformação após tatuar seu corpo com escamas 

verdes, cerrar seus dentes e operar sua língua, para se sentir mais desinibido com seu corpo123. 

 Ele possui apenas seus olhos verdes inalterados, também possui tatuado no peito a 

palavra “freak” (aberração), além de apreciar o interesse que desperta nas pessoas e, por isso, 

o potencializa – rodando sua língua bífida, incessantemente124. 

O homem lagarto se considera talentoso e se dedica à comédia e ao preparo de 

espetáculos com espadas, lanças afiadas, além da exibição de seu corpo, 70% tatuado na cor 

verde.  A sua intenção é preencher o corpo de maneira total125. 

Decidiu fazer sua transfiguração aos 21 anos e contou com a compreensão de sua 

família. Sustenta que sua mudança foi bem natural e que também não possui arrependimento126. 

O homem lagarto adora o diferente e o raro, por isso fez a sua transfiguração, além de 

apreciar os lagartos e considerá-los símbolos de poder. Por considerar os lagartos poderosos 

quis se transformar em um deles.127. 

 O ápice da dor para ele foi o momento em que decidiu implantar cinco bolas de teflon, 

sem anestesia para reproduzir a protuberância que os lagartos possuem sobre seus supercílios e 

                                                           
120JUSBRASIL.A vida é bem jurídico indisponível? Disponível em :https//:canalcienciascriminais.jusbrasil.com.

br/artigos/480530501/avidaebemjuridicodisponivel. Acesso em: 28 out. 2018. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
123EXAME. Homem lagarto não se arrepende das transformações alcançadas. Disponível em: https://exame. 

abril.com.br/estilo-de-vida/homem-lagartonaosearrependedastransformacoesalcancadas. Acesso em: 28 out. 

2018. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
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que reproduzem o inchaço característico dos lagartos nessa parte do corpo, afirmou que chegou 

a vomitar e ter alucinações por causa desse procedimento128. 

Outro caso a ser apresentado é o transtorno de identidade da integridade corporal 

(TIIC), condição extremamente rara em que o indivíduo não se identifica com seu corpo por 

inteiro, por isso sente uma vontade incontrolável de eliminar o membro que acha que não 

pertence a ele129. 

O transtorno não é reconhecido no DSM130, principal manual de psiquiatria.  No ano 

de 2004, o psiquiatra Michael First, editor do DSM, localizou 52 portadores do transtorno – 47 

deles homens, com idade aproximada de 49 anos. Deles, 9 já tinham se amputado, 6 por conta 

própria e 3 com intercessões médicas131. 

 O psiquiatra Michael First afirma que a razão mais comumente apresentada para 

querer uma amputação é o sentimento de que ela corrigiria um defeito entre a anatomia da 

pessoa e a maneira pela qual ela se reconhece132. 

 A sensação de repulsa ao membro do corpo geralmente começa na infância ou 

adolescência, e a terapia e medicação não conseguem fazer com que tal vontade seja suprimida, 

dessa forma a saída encontrada por seus portadores é a mutilação.133. 

Sean O’Connor, editor do site transabled.org, reúne informações e depoimentos sobre 

o TIIC em seu site, seu sonho é se tornar paraplégico, enquanto não alcança o objetivo, se 

contenta a treinar numa cadeira de rodas134.  

O termo apotemnofilia, descreve o caso de pessoas que se excitam sexualmente com a 

ideia de ser amputadas. O que se aproxima mais do TIIC é o Transtorno de Identidade de Gênero 

– pessoas que nascem com um sexo, mas se identificam com o corpo do oposto135. 

 O TIIC ainda não é categorizado pela medicina, por isso não há tratamento para ele, 

além disso é um problema ético para a medicina, visto que a amputação de uma pessoa saudável 

é no mínimo questionável do ponto de vista médico.  

Em 1997 o cirurgião escocês Robert Smith foi procurado por um paciente que pediu 

que ele removesse parte de sua perna esquerda, após negar durante 18 meses o cirurgião realizou 

                                                           
128 Ibidem. 
129SUPER INTERESSANTE. Amputados por opção 4 é demais .Disponível em: https://super.abril.com.br/cien- 

cia/amputados-por-opcao-4-e-demais/. Acesso em: 29 out.2018. 
130 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
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o procedimento e afirmou em uma entrevista que essa foi a cirurgia mais gratificante que já 

havia realizado136. 

Porém, o caso gerou alvoroço no Reino Unido, e seu hospital impediu que continuasse 

esse tipo de cirurgia. Robert Smith operou três pessoas que padeciam desse problema137. 

A questão é que, sem uma amputação segura, o paciente corre o risco de fazê-lo por 

conta própria ou até mesmo recorrer ao mercado negro. E esse desespero pode chegar a 

extremos, como no caso da americana Jewel Shuping que possuía um sonho que pouca gente 

poderia assimilar: ficar cega. Jewel nasceu com seu corpo em perfeito estado, entretanto sempre 

quis perder a visão138. 

 Aos 21 anos, com a assistência de um psicólogo, colocou um líquido desentupidor de 

pia nos olhos e demorou para buscar ajuda médica, propositalmente. Ela perdeu a visão e ficou 

cega após tal episódio.139. 

Há também o caso das testemunhas de Jeová que se recusam a receber transfusão de 

sangue, baseados em passagens bíblicas como: 

 Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a 

vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com 

sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como 

animal, pedirei contas; a cada um pedirei contas da vida do seu próximo.140 

 Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo onde quer que vocês 

vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer 

sangue será eliminado do meio do seu povo.141 

Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, 

contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da 

carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês 

mesmos no altar; é o sangue que faz propiciação pela vida.142. 

Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se 

convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que 

se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da 

carne de animais estrangulados e do sangue.143 

No Habeas Corpus de número 268.459/SP144, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

inocentar os pais de uma menina pela morte de sua filha de 13 anos devido à recusa da 

                                                           
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138MARIE CLAIRE. Mulher com distúrbio raro realiza ‘sonho’ de ficar cega. Disponível em: https://revistama 

rieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/10/mulhercomdisturbiorarorealizasonhodeficarcega.html. Acesso em: 29 

out. 2018. 
139 Ibidem. 
140 BÍBLIA ON. Gênesis 9. Disponível em: https://www.bibliaon.com/genesis_9/.Acesso em :30 out. 2018. 
141 Idem. Levítico 7. Disponível em: https://www.bibliaon.com/levitico_7/. Acesso em: 30 out. 2018. 
142 Idem. .Levítico 17.Disponível em: https://www.bibliaon.com/levitico_17/.Acesso em :30 out. 2018. 
143Idem. Atos dos Apóstolos 15.Disponível em:https://www.bibliaon.com/atos_dos_apostolos_15/.Acesso em: 30

out. 2018. 
144 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.HC nº 268.459.Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurispruden 

cia/153372740/habeas-corpus-hc-268459-sp-2013-01061165/relatorioevoto153372754.Acesso em: 14 dez. 2018. 

https://www.bibliaon.com/genesis_9/.Acesso
https://www.bibliaon.com/levitico_7/
https://www.bibliaon.com/levitico_17/.Acesso
https://www.bibliaon.com/atos_dos_apostolos_15/.Acesso


35 
 

 
 

transfusão de sangue que se fazia necessária. A decisão responsabilizou os médicos por 

supostamente não terem desrespeitado a vontade do paciente e/ou de seu representante legal 

em prol da vida e por não se utilizarem de todos os métodos que estavam à sua disposição 

para salvar a vida da adolescente. A confirmação de tal decisão é demonstrada no seguinte 

trecho do julgado: 

Na espécie, como já assinalado nos votos vencidos, proferidos na origem, em 

sede de recurso em sentido estrito e embargos infringentes, tem-se como 

decisivo, para o desate da responsabilização criminal, a aferição do relevo do 

consentimento dos pacientes para o advento do resultado tido como delitivo. 

Em verdade, como inexistem direitos absolutos em nossa ordem 

constitucional, de igual forma a liberdade religiosa também se sujeita ao 

concerto axiológico, acomodando-se diante das demais condicionantes 

valorativas. Desta maneira, no caso em foco, ter-se-ia que aquilatar, a fim de 

bem se equacionar a expressão penal da conduta dos envolvidos, em que 

medida teria impacto a manifestação de vontade, religiosamente inspirada, dos 

pacientes. No juízo de ponderação, o peso dos bens jurídicos, de um lado, a 

vida e o superior interesse do adolescente, que ainda não teria discernimento 

suficiente (ao menos em termos legais) para deliberar sobre os rumos de seu 

tratamento médico, sobrepairam sobre, de outro lado, a convicção religiosa dos 

pais, que teriam se manifestado contrariamente à transfusão de sangue. Nesse 

panorama, tem-se como inócua a negativa de concordância para a providência 

terapêutica, agigantando-se, ademais, a omissão do hospital, que, entendendo 

que seria imperiosa a intervenção, deveria, independentemente de qualquer 

posição dos pais, ter avançado pelo tratamento que entendiam ser o 

imprescindível para evitar a morte. Portanto, não há falar em tipicidade da 

conduta dos pais que, tendo levado sua filha para o hospital, mostrando que 

com ela se preocupavam, por convicção religiosa, não ofereceram 

consentimento para transfusão de sangue -pois, tal manifestação era indiferente 

para os médicos, que, nesse cenário, tinham o dever de salvar a vida. Contudo, 

os médicos do hospital, crendo que se tratava de medida indispensável para se 

evitar a morte, não poderiam privar a adolescente de qualquer procedimento, 

mas, antes, a eles cumpria avançar no cumprimento de seu dever 

profissional.145 

As Testemunhas de Jeová admitem de forma indireta, a superveniência da morte, pois 

caso a transfusão sanguínea mostre-se como única solução vital, seus fiéis preferem a morte146. 

Por todo o exposto neste item (2.2) do trabalho verifica-se que a Constituição da 

República não apresenta resposta para a questão de confronto entre direitos fundamentais. 

Dessa forma tal interpretação deve ser feita de acordo com a análise do caso concreto, além da 

observação dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e a vontade do 

indivíduo. 

                                                           
145BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.Disponível em:http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre

=%28%22SEXTA+TURMA%22%29.ORG.&processo=268459&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. 

Acesso em:14 dez. 2018 
146 JUS.COM.BR. Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. A colisão de direitos fundamentais .Disponí- 

vel em: https://jus.com.br/artigos/6545/tranfusao-de-sangue-em-testemunhas-de-jeova. Acesso em:14 dez. 2018. 
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É de suma importância refletir e sopesar a dignidade da pessoa humana como valor 

preponderante que deve guiar a decisão definitiva sobre a prevalência de um direito 

fundamental, uma vez que ela é limite e fundamento para os demais direitos devido ao fato de 

assegurar a melhor assistência e suporte às necessidades da pessoa humana. 

Também é preciso frisar que o direito à vida sem liberdade religiosa, filosófica, 

política, econômica, sexual dentre outras espécies de liberdade, geraria uma existência infeliz, 

medíocre e sem livre arbítrio aos seres humanos, o que feriria a existência de uma vida humana 

digna, que é o corolário dos direitos humanos. 

A existência digna é questão de referencial, visto que muitas vezes o adequado para 

uns não é para outros, por isso não se pode esquecer a razoabilidade e o potencial lesivo que a 

inobservância ou a preponderância de direitos fundamentais pode provocar, quando se for 

analisar a colisão entre direitos fundamentais. 

2.3. A estrutura paternalista do Estado traduzida nos projetos de lei  

Conhece-se como paternalismo o desenvolvimento de comportamentos que são típicos 

de um pai tradicional, mas aplicadas a outro tipo de vínculo. Isto significa que o paternalismo 

implica a ação de alguém como pai numa relação de amizade, de trabalho, política etc. Por 

norma, o termo é usado de forma pejorativa. 

Como exemplo se pode citar um dirigente que se baseia no paternalismo, interagindo 

com as pessoas como se fossem crianças que precisam de alguém que lhes diga o que devem 

dizer e como atuar. 

Pode-se considerar o paternalismo como uma maneira de exercer a autoridade. O 

paternalismo implica certos princípios e normas que abarcam os valores do patriarcado. A 

exercer o paternalismo, uma pessoa toma decisões que não podem ser discutidas nem 

questionadas, mas também outorga certos consentimentos e transmite afeto. 

A nível político, o paternalismo é associado ao autoritarismo. Sob o argumento de 

“proteger” a população, o governo paternalista recorta as liberdades, tal como faria um pai que 

nega a permissão ao seu filho por considerar que aquilo que poderá realizar é perigoso. 

Aquilo que o paternalismo político supõe, definitivamente, é a crença por parte do 

governante de que o povo é incapaz em diversas questões; por isso, o Estado toma decisões em 

seu nome, sustentando que é o melhor para as pessoas147. 

                                                           
147 CONCEITO.DE. Conceito de paternalismo. Disponível em: https://conceito.de/paternalismo. Acesso em: 14 

dez. 2018. 
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Alguns fazem uma distinção entre paternalismo moderado e paternalismo 

exacerbado. John Stuart Mill dá o exemplo de uma pessoa prestes a atravessar uma ponte 

danificada. Neste cenário imaginário, não se pode simplesmente informar à pessoa, já que ela 

não fala a língua nativa. De acordo com os defensores do paternalismo moderado, é correto 

impossibilitar a pessoa de atravessar a ponte, para depois verificar se ela sabe do dano à 

estrutura. Se a pessoa souber, e ainda assim quiser seguir em frente, se jogar da ponte, e se 

matar, é a forma como ela deseja empregar o livre-arbítrio, e deveríamos deixá-la exercer sua 

própria vontade. Já os defensores do paternalismo exacerbado defendem que, ao menos em 

alguns casos, tem- se o direito de obstar a pessoa de atravessar a ponte e cometer suicídio148.  

No entanto, a Constituição de 1988 em que a matriz é o Estado Democrático de Direito, 

atribui ao Estado uma função ativa em diversas oportunidades, que extrapola os limites da 

justiça meramente corretiva, a fim de conduzir o sistema para as posições determinadas pelos 

objetivos de política econômica. Seu art. 174, por exemplo, afirma que o Estado deve atuar 

como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 

e apenas indicativo para o setor privado. Com efeito, as funções de regulação, incentivo e 

planejamento implicam uma interferência estatal mais expressiva na liberdade individual, 

alegadamente incompatível com a ideia libertária de justiça. Entretanto, talvez essa 

incompatibilidade seja apenas aparente. 

Toda sociedade precisa de um conjunto de normas, ainda que mínimo, para regular as 

relações sociais, então o Estado inevitavelmente vai interferir nas escolhas individuais, ainda 

que de maneira não coercitiva149. 

Os projetos de Lei de números: 198/2015, 1.971/2015 e 1.048/2015, de autoria da 

Câmara dos Deputados demonstram o paternalismo do Estado, que deseja mais uma vez atuar 

de forma direta na vida de seus cidadãos de forma incisiva. Tais projetos tiveram início na 

Câmara de Deputados. 

O projeto de Lei de número 198/2015150, de autoria do deputado federal Pompeo de 

Mattos, do Partido Democrático Trabalhista-PDT, possuía como objetivo principal tornar crime 

                                                           
148 WIKIPEDIA.Paternalismo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paternalismo. Acesso em:14 dez. 

2018. 
149 O Estado pode adotar o paternalismo libertário e interferir nas escolhas de seus cidadãos de forma indireta. 
150BRASIL.Câmara dos deputados. Projeto de lei nº198/2015.Disponível em: https://www.camara.leg.br/propo- 

sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190722. Acesso em :15 dez. 2018. 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 Art. 1º - Acresce inciso ao artigo 1º da Lei nº 8.072 de 25 de julho de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livre-arb%C3%ADtrio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paternalismo
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hediondo a transmissão deliberada do vírus da AIDS ao inserir o inciso IX, ao artigo 1º, da Lei 

de número 8.072/90. A proposição foi retirada nos termos do artigo de número 104, caput151, 

combinado com o artigo de número 114, VII 152do Regimento interno da Câmara dos 

Deputados153. 

O projeto de Lei de número 1.048/2015, proposto pelo deputado federal Sóstenes 

Cavalcante, do Partido Social Democrático-PSD, pretende modificar o artigo de número 131154, 

do Decreto-lei de número 2.848/1940 - Código Penal, ao incluir parágrafo único que majora a 

pena do crime referente ao perigo de contágio de moléstia grave, quando a moléstia for de 

natureza incurável. Atualmente, o projeto está aguardando parecer do relator na comissão de 

seguridade social e família155. 

O projeto de Lei de número 1.971/2015156, de autoria do deputado federal Victor 

Mendes, do Partido Verde-PV, inclui especificamente a prática de transmissão do vírus do  HIV 

                                                           
1990, com a seguinte redação: 

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes: 

IX– Transmitir e infectar, consciente e deliberadamente a outrem com o 

vírus da AIDS. “(NR) 

 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
151BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento interno. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/regimentointernodacamaradosdeputados/arquivos1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD

%206-2019.pdf Acesso em: 15 dez. 2018. 
Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo Autor ao Presidente 

da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para o Plenário 
152BRASIL. op.cit. Nota 151. 

Art. 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo Presidente, os requerimentos que solici- 

tem: 

VII - retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissi- 

bilidade; 
153BRASIL.Câmara dos deputados.Projeto de lei nº198/2015.Disponível em:http://www.camara.gov.br/proposi- 

coesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=945940. Acesso em15 dez. 2018. 

154BRASIL.Câmara dos deputados.Projeto de lei nº1048/2015. Disponível em: http://www.camara.gov.br/propo- 

sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1198804. Acesso em:15 dez.2018. 

Art. 1º Esta lei tipifica o crime de perigo de contágio de moléstia incurável. 

Art. 2º: O artigo 131 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único: 

Art. 131. ............................................................. 

Perigo de contágio de moléstia incurável 

Parágrafo único. Se a moléstia é incurável: 

Pena - reclusão de dois a oito anos, e multa. 

BRASIL.Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
155Ibidem. 
156BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 1971/2015. Disponível em: https://www.camara.leg.br/pro   

posicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1350088&filename=PL+1971/2015.Acesso em 15 dez. 2018. 

 Art. 1º Esta Lei tipifica a conduta de transmitir o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Art. 2º O artigo 13

1º da Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 131. Parágrafo único. Se da conduta resulta a efetiva transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana  

(HIV) a outrem, a pena é de reclusão, de seis a oito anos, e multa.” (NR) Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data  

de sua publicação. 
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como crime. A pena proposta é ainda mais rigorosa que a do projeto de lei de número 

1.048/2015, já que a pena-base mínima começaria em reclusão de 6 anos no projeto de lei 

1.971/2015, ao passo que no projeto de Lei de número 1.048/2015 a pena-base mínima a 

começaria em reclusão de 2 anos. Então, conclui-se que os projetos de Lei de números 

1.048/2015 e 1.971/2015 possuem a mesma temática, porém com abordagens diferentes (o 

projeto de lei 1.971/2015 cria um tipo penal específico para a propagação do vírus HIV e o 

projeto de lei 1.048/2015 não cria) e pena-base mínima distintas, por isso se encontram 

apensados desde o dia 13 de setembro de 2017157. 

O conteúdo dos projetos de Lei abordados neste item, ilustra uma postura protetora do 

Estado em relação à esfera de liberdades individuais, devido ao fato desses projetos de lei 

interferirem diretamente na vontade dos indivíduos adeptos à prática bareback ao criminalizar 

a transmissão consciente do vírus do HIV e não ressalvar tal tipo de comportamento, o que 

automaticamente o enquadraria nos tipos previstos nos projetos de lei. 

A ausência da ressalva em relação ao consentimento do sujeito passivo denotaria a 

desconsideração da vontade do indivíduo, além de ignorar algumas liberdades fundamentais e 

os direitos da personalidade no que tange a intimidade e a vida privada158. 

2.4. A criminalização da transmissão do vírus HIV no cenário internacional 

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) atua desde o 

ano de 1996, com a função auxiliar de empreender esforços mundiais para combater a 

AIDS159.  

No ano de 2000, o UNAIDS passou a ter representação no Brasil. Foi estabelecida, 

com sede em Brasília. Onze agências Co-financiam o UNAIDS: Agência da ONU para 

Refugiados (ACNUR), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa 

Alimentar Mundial (PMA), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime (UNODC), ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura (UNESCO), Organização 

                                                           
157BRASIL. Câmara dos deputados. Projeto de lei nº 1971/2015. Disponível em: http://www.camara.gov.br/pro- 

po-sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1384571. Acesso em: 15 dez. 2018. 
158 Importante ressaltar que os direitos da personalidade estão fundamentados no princípio da dignidade da pes- 

soa humana, tais direitos estão expressos de forma genérica em dois níveis. Na CRFB/88, que aponta sua base,  

com complementação no Código Civil, que enuncia de forma específica. 
159BRASIL. Ministério da saúde. Organizações internacionais. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/asse- 

ssoria-internacional/organizacoes-internacionais#8. Acesso em: 17 dez. 2018. 
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Mundial de Saúde (OMS) e Banco Mundial. O Brasil tem lugar na Junta de Coordenação do 

Programa (Programme Coordinating Board - PCB), que inclui governos, agências 

financiadoras e representantes de organizações da sociedade civil e pessoas vivendo com 

HIV/AIDS160.  

O mandato dos integrantes do PCB é de um ano e suas principais metas são: 

determinar políticas e prioridades gerais da UNAIDS, além de avaliar e deliberar sobre a 

estratégia e plano de ação. A Junta também analisa os relatórios executivos e financeiros, faz 

recomendações às organizações integrantes e divulga relatórios periódicos sobre a doença161.  

 O UNAIDS possui várias campanhas como a zero discriminação162- que promove a 

tolerância com relação a preferência sexual, a identidade de gênero e a sorologia para o vírus 

do HIV e a #euabraço que é um compromisso com a diversidade e a tolerância entre as 

pessoas163.  

Durante 8 a 10 de junho de 2016, em Nova York aconteceu um evento conhecido como 

reunião de alto nível da ONU sobre o fim da AIDS e os estados membros das Nações Unidas 

concordaram em assumir uma programação corajosa a fim de erradicar a AIDS no mundo até 

o ano de 2030164. 

Nessa conferência as sessões plenárias possuíam aproximadamente 600 participantes, 

abrangendo 10 chefes de Estado e de Governo e mais de 60 ministros, portadores de HIV, 

membros da sociedade civil, membros de organizações internacionais e do setor privado, 

cientistas e pesquisadores que  participaram de cinco painéis oficiais e mais de 30 eventos 

paralelos para traduzir a nova Declaração Política 2016 sobre o Fim da AIDS em atos e 

consequências165. 

Entre os temas debatidos na reunião de alto nível pelo fim da AIDS está a 

criminalização da transmissão do HIV, o que fica claro com a transcrição do seguinte trecho da 

resolução: 

63 (a): Reafirmamos que o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos é a base para a resposta global à epidemia de AIDS, incluindo 

nas áreas de prevenção, tratamento, cuidados e apoio, e reconhecemos que enfrentar 

o estigma e a discriminação contra todas as pessoas que vivem com HIV, que 

presume-se que vivam com o vírus, sob o risco de contraí-lo ou sejam afetadas por ele 

                                                           
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 O símbolo da campanha é uma borboleta devido a ideia da transformação. 
163 Ibidem. 
164 UNAIDS. Compromissos ousados são assumidos na Reunião de Alto Nível da ONU sobre o Fim da AIDS.   

Disponível em: https://unaids.org.br/2016/06/compromissosousadossaoassumidosnareuniaodealtoniveldaassem- 

bleia-geral-das-nacoes-unidas-sobre-o-fim-da-aids/. Acesso em: 17 dez. 2018. 
165 Ibidem. 

https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
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é um elemento crítico na luta contra a epidemia global de HIV; 63 (b): 

Comprometemo-nos a reforçar as medidas a nível internacional, regional, nacional 

local e comunitário para prevenir vitimização, crimes e violência contra pessoas que 

vivem com HIV, estejam sob o risco de contraí-lo ou sejam afetadas pelo vírus, e 

promover o desenvolvimento e inclusão social, integrar essas medidas nos esforços 

de aplicação da lei e de políticas e programas globais de HIV como chave para 

alcançar as metas globais de aceleração da resposta à AIDS e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável; revisar e reformar, conforme necessário, legislação 

que possa criar barreiras ou reforçar o estigma e a discriminação, tais como, leis de 

idade de consenso, leis relacionadas com a não-divulgação, exposição e transmissão 

do HIV, disposições de políticas públicas, e diretrizes que restringem o acesso aos 

serviços entre os adolescentes, restrições de viagem e testes obrigatórios, incluindo o 

de mulheres grávidas, que ainda devem ser encorajadas a fazer o teste de HIV, 

remover os efeitos adversos sobre a entrega bem-sucedida, eficaz e equitativa de 

programas de prevenção, tratamento, cuidado e apoio ao HIV e para pessoas vivendo 

com HIV166. 

 

A partir da transcrição é evidente que a comunidade internacional participante das 

Nações Unidas caminha no sentido de não criminalização/descriminalização da transmissão do 

vírus do HIV, visto que opinião diversa poderia gerar mais estigmatização ainda aos portadores 

desse vírus. 

Cabe salientar que alguns países estão modificando suas leis ou as repensando em 

relação a transmissão e a exposição ao vírus do HIV, por exemplo, a Suíça, em setembro de 

2013, eliminou tal criminalização, pois  o procurador  adjunto de Genebra , Yves Bertossa,  ao 

ler um  artigo nomeado de declaração suíça,  que foi publicada pela comissão federal Suíça e 

falava sobre a infecciosidade de uma pessoa soropositiva a partir do momento em que o vírus 

foi suprimido de forma constante por pelo menos 6 meses sob terapia antirretroviral. Nesse 

artigo, a Comissão considerou, com base em uma avaliação feita por especialistas, que o risco 

de transmissão do HIV sob tratamento e com carga viral indetectável era insignificante, após a 

leitura de tal artigo o procurador adjunto de Genebra pediu a revisão de uma acusação de 

exposição ao HIV, posteriormente o Tribunal de Justiça de Genebra  anulou a condenação e 

não houve mais relatos de processos por exposição ao HIV167. 

                                                           
166 Idem. Declaração Política sobre HIV e AIDS: Acelerar a Resposta para lutar contra o HIV e acabar com a  

epidemia de AIDS até 2030.Disponível em: https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2016/11/2016_Declaracao_ 

Politica_HIVAIDS.pdf. Acesso em: 17 dez. 2018. 
167 SWISS MEDICAL WEEKLY. HIV is not transmitted under fully suppressive therapy: The Swiss State- 

ment – eight years later. Disponível em: https://smw.ch/article/doi/smw.2016.14246. Acesso em: 17 dez. 20 

18. 

https://smw.ch/article/doi/smw.2016.14246
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O Tribunal Superior do Quênia, em um julgamento emitido em março de 2015, 

declarou inconstitucional uma estruturação legal que criminalizava a exposição e a transmissão 

do HIV, motivando sua decisão no fato da estruturação legal ser ampla e vaga demais168. 

A Estratégia Nacional para AIDS, estabelecida em julho de 2010, nos Estados Unidos, 

convocou os legisladores estaduais a relevar a análise de estatutos penais peculiares ao HIV, a 

fim de assegurar que eles estejam consistentes com a experiência atual sobre a transmissão do 

HIV - como descriminalização de troca de agulhas e o ato de morder e cuspir, à fim de propagar 

o HIV169. Dessa forma, haveria  auxílio às abordagens de saúde pública voltadas à prevenção e 

a terapia do HIV170. 

Diante dos posicionamentos internacionais indaga-se: a criminalização da transmissão 

do vírus do HIV vai gerar a manutenção da ordem, ou vai estimular ainda mais os 

comportamentos de risco que favorecem a epidemia de HIV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168STANDARD SIGITAL. Court nullifies section outlawing reckless spread of HIV. Disponível em:https://www

.standardmedia.co.ke/article/2000155804/courtnullifiessectionoutlawingrecklessspreadofhiv.Acesso em: 17 dez.

2018. 
169 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS. Estratégia Nacional para os Estados  

Unidos com relação ao HIV/AIDS: Atualizada para 2020.Disponível em: http://abiaids.org.br/estrategia-na- 

cional-para-os-estados-unidos-com-relacao-ao-hivaids-atualizada-para-2020/28590. Acesso em :17 dez. 2018. 
170 UNAIDS. Nota Técnica sobre o Projeto de Lei 198/2015 que "torna crime hediondo a transmissão delibera 

da do vírus da AIDS". Disponível em: https://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2017/05/144_2015_03_31_NT 

_UNAIDSContraPL198.pdf. Acesso em:17 dez. 2018. 

https://www.standardmedia.co.ke/article/2000155804/courtnullifiessectionoutlawingrecklessspreadofhiv.Acesso
https://www.standardmedia.co.ke/article/2000155804/courtnullifiessectionoutlawingrecklessspreadofhiv.Acesso
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3. ASPECTOS PENAIS APLICADOS À PRÁTICA BAREBACK 

É mister a análise do conceito de conduta para esse trabalho, segundo Guilherme de 

Souza Nucci “a conduta consiste na manifestação ou a movimentação corpórea conduzida pela 

mente humana. No plano Jurídico-penal, depende da corrente adotada para exata 

conceituação”171. 

Dentre as correntes adotadas para a classificação da conduta estão:  a corrente 

causalista, a corrente finalista, a corrente da teoria social da ação e a corrente funcionalista, 

essas serão abordadas abaixo. 

Para a corrente causalista a conduta é ação ou omissão, voluntária e consciente que 

imprime movimento ao corpo humano, segundo essa teoria a conduta é neutra, independe da 

vontade do agente, então o dolo e a culpa não fazem parte dela, nem do tipo penal e a parte 

subjetiva do crime está contida na culpabilidade172. 

Para a corrente finalista a conduta é ação ou omissão, que provoca movimentos 

corpóreos com uma finalidade, tal ótica adiciona a meta do agente ao conceito de fazer ou deixar 

de fazer, dessa forma gera a valoração do conceito de conduta. Nesse caso o dolo e a culpa farão 

parte do tipo penal173.Essa é a teoria adotada em nosso Código Penal. 

A teoria social da ação afirma que a conduta é comportamento voluntário e consciente 

socialmente importante. Nessa corrente não há enfoque naturalístico, só o unicamente jurídico. 

A desvantagem de sua aplicação é que o conceito de socialmente relevante é muito amplo, o 

que gera a inutilização dessa teoria174. 

A teoria funcionalista afirma que a ação ou omissão voluntária e consciente, apta a 

demonstrar manifestação de vontade de forma a explicitar a esfera anímica espiritual do agente. 

O funcionalismo tem como principal foco a análise comportamental do ser humano175. 

A vontade e a consciência são elementos essenciais para a definição de conduta, a 

vontade176 é a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo, um apetite, 

                                                           
171 NUCCI, Guilherme de Souza: Direito penal: partes geral e especial. Rio de janeiro:Forense: São Paulo: Méto- 

do, 2018, p.83. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 SIGNIFICADOS. Significado de vontade. Disponível em: https://www.significados.com.br/vontade/Acesso 

em: 18 dez. 2018. 

https://www.significados.com.br/vontade/Acesso
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um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo, já a consciência é a noção das próprias ações 

ou sentimentos internos no momento em que essas ações são executadas177. 

A teoria causalista insere o dolo na esfera da culpabilidade. Já a teoria finalista, que é 

a adotada em nosso Código Penal, o insere como elemento subjetivo da conduta178.  

O dolo consiste em realizar ou aceitar um fato descrito em um tipo incriminador, é a 

vontade consciente de praticar ato típico. 

Há espécies de dolo, como o dolo direto em que o agente tem noção da conduta 

praticada e mesmo assim a realiza, pois essa é a sua vontade179.  

Há também o dolo alternativo que é subdividido em objetivo e subjetivo, na vertente 

objetiva o agente imagina os possíveis resultados de sua conduta e volta sua conduta para 

qualquer um dos resultados. Já na vertente subjetiva, o foco é o sujeito passivo, portanto, pouco 

importa para o agente quem ele vai atingir com sua conduta180.  

O dolo eventual consiste na realização da conduta após a previsão e aceitação do 

resultado que a implementação dessa possa vir a gerar181, esse dolo está descrito no artigo de 

número 18, inciso I, do Código Penal182. 

O dolo de perigo pressupõe a exposição do bem jurídico tutelado a um risco de dano, 

entretanto não deseja ter a certeza de uma lesão. O dolo de dano tem o intuito de lesionar o bem 

jurídico tutelado, sem dúvidas183. 

O dolo geral se dá quando o criminoso acredita que realizou a conduta, mas ainda não 

conseguiu, então realiza uma segunda conduta e com essa segunda conduta consegue 

finalmente realizar o objetivo traçado na primeira conduta184. 

No presente trabalho o estudo do elemento dolo se faz importante, pois a temática 

adotada tem relação principalmente com o dolo de perigo e com o dolo eventual, que serão 

futuramente examinados nos tipos penais possíveis de enquadramento ou não à prática 

barebacking. 

                                                           
177Idem.Significado de consciência.Disponível em:https://www.significados.com.br/consciencia/.Acesso em:18 

dez. 2018. 
178NUCCI, op.cit., p.113.  
179NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo, Manual de prática penal. Rio de janeiro: Forense: São Paulo: Método, 

2015, p.83. 
180 Ibidem, p.40 
181 Ibidem. 
182 BRASIL.Código Penal. Decreto lei nº 2848/40. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto 

lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 18 dez. 2018. Artigo 18 - Dizse o crime: I - doloso, quando o agente quis

 o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.  
183 NOVAES; BELLO, op.cit., p.41. 
184 Ibidem. 

https://www.significados.com.br/consciencia/.Acesso
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Sobre a análise do elemento culpa observa-se que o crime culposo se dá pela 

inobservância dos deveres objetivos de cuidado, o que pode significar imprudência quando o 

infrator não observa o dever de cuidado; imperícia no que tange a inobservância de dever 

profissional; ou negligência se o infrator se omitir quanto ao dever de cuidado. 

Para que se fale de culpa a conduta deve acarretar resultado previsível, visto que 

resultados imprevisíveis não podem gerar culpa, exceto nos casos do artigo de número 38, 185 

da Lei nº11.343/2006- lei de drogas- e no artigo de número 13, da Lei nº10.826/2003186-estatuto 

do desarmamento187. 

A culpa consciente acontece quando o agente sabe que a conduta é temerária e ainda 

assim a põe em prática, graças à sua crença de que não ocorra o resultado; na culpa inconsciente 

o agente não prevê o resultado; na culpa imprópria ou consciente, o réu realiza a conduta 

dolosamente, mas responde na modalidade culposa, devido ao seu erro na discriminante 

putativa. 

O estudo da culpa também é pertinente da mesma forma que a observação do elemento 

dolo no momento da pormenorização dos delitos, que podem se ajustar ou não à prática 

barebacking, a depender da ótica do operador do direito.  

Ainda dentro do fato típico se encontra o nexo causal, que se trata da ligação entre 

conduta e resultado, diante disso tem-se uma relação de causa e consequência que permite 

imputar o resultado a quem realizou uma conduta. O Código Penal utiliza a teoria da conditio 

sine qua non/teoria da equivalência dos antecedentes causais, essa teoria está intrinsecamente 

ligada ao nexo causal, segundo essa teoria a causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado 

não teria sido obtido. Aplica-se o processo hipotético de exclusão processo de eliminação de 

                                                           
185 BRASIL. Senado Federal. Lei 11.343/06. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/ 

id/496317/000936179.pdf?sequence=1. Acesso em: 18 dez. 2018.  

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê- lo em doses 

excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) dias-multa. 

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o

 agente. 
186 BRASIL. Planalto.Lei nº 10826/03. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/2003/L10.826.

htm. Acesso em: 18 dez. 2018. 

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa porta-

dora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: 

 Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e    

transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, 

roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas pri- 

meiras 24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato. 
187 NOVAES; BELLO, op.cit., p.41. 

http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/2003/L10.826.htm
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thyrén, dessa forma se suprime a ação ou omissão em questão e se o resultado continuar idêntico 

após a utilização desse método é evidente que a parte suprimida não foi o motivo do resultado, 

logo não se pode imputar o fato como típico, entretanto se o resultado é diferente após a 

supressão mental de tal causa significa que o motivo era decisivo e se deve realizar a imputação 

do crime188. 

Ao fazer a justaposição da teoria da equivalência dos antecedentes causais/conditio 

sine qua non no que concerne à prática barebacking verifica-se que com a omissão da relação 

sexual que visa contrair o vírus do HIV, o resultado se altera e pessoa que não porta o vírus do 

HIV nem mesmo corre o risco de adquirir tal vírus, então percebe-se que tal conduta era 

determinante para a imputação do crime, logo sobre essa percepção há fato típico na prática 

bareback. 

 A conduta precisa se encaixar também a um modelo abstrato previsto na lei, o tipo 

penal. O encaixe deve ser impecável, ou o fato será encarado como formalmente atípico, essa 

correspondência é chamada de tipicidade formal. A tipicidade penal é formada pela junção da 

tipicidade formal com a tipicidade conglobante189.  

Após ter a certeza da existência da tipicidade formal há que se analisar a tipicidade 

conglobante. A fim de que se possa falar em tipicidade conglobante é preciso que: (a)  haja 

correspondência formal entre o que está escrito no tipo e o que foi praticado pelo agente no 

caso concreto -tipicidade legal ou formal;  (b) que a conduta seja anormal, ou seja, violadora 

da norma,  que deve ser entendida  como o ordenamento jurídico como um todo, isto é, o 

civil, o administrativo, o constitucional –tipicidade conglobante. Segundo Zaffaroni e 

Pierangeli, não é possível que no ordenamento jurídico, que se entende como irretocável, uma 

norma proíba aquilo que outra fixe ou estimule190.  

No que diz respeito a prática barebacking é possível que a conduta seja antinormativa, 

de acordo com a ótica do operador do direito, se ele considerar que o tipo de conduta 

corresponde ao descrito no ordenamento jurídico penal-tipicidade formal, entretanto não se 

pode dizer o mesmo em relação a tipicidade conglobante, pois como já foi dito anteriormente 

nesse mesmo trabalho, o direito civil tutela os direitos à personalidade, e o direito constitucional 

tutela à dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade, à privacidade e isonomia, direitos 

                                                           
188 Ibidem., p.44 
189GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral, VI. Niterói: Impetus: São Paulo: Método, 2017, p. 288. 
190 JUS BRASIL. Teorias do Direito Penal - O que é a teoria da tipicidade conglobante? Disponível em: https:// 

lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1991460/teoriasdodireitopenaloqueeateoriadatipicidade conglobante. Acesso em: 20 

dez. 2018. 
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esses que prevalecem quando ponderados diante de uma colisão de princípios, conforme já 

explicado, de modo a garantir uma existência digna e livre de preconceitos. Por tudo que foi 

alegado, a tipicidade conglobante não estaria presente, devido a essa análise considerar o 

ordenamento jurídico como um todo. Dessa forma, esse tipo de conduta estaria agasalhado 

pelos direitos humanos, consequentemente pelo direito constitucional e pelo direito civil, logo 

seria atípica. 

Ressalte-se que se o ordenamento constitucional garante a dignidade da pessoa 

humana e as liberdades fundamentais e o civil assegura os direitos da personalidade, o fato não 

poderia ser típico, de acordo com o ponto de vista da tipicidade conglobante, já que isso seria 

contraditório, pois não se trata de ilícito civil, nem de inconstitucionalidade, o que acarretaria 

um paradoxo por ser conduta constitucional e civilmente lícita, porém caracterizada como 

infração penal. 

O fato típico foi abordado por completo ao exaurir seus elementos: a conduta, o 

resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado e a tipicidade, além disso foi realizada 

sobreposição do caso concreto -bareback-aos assuntos relevantes para a análise do fato 

típico. 

 

3.1. Bareback e crimes de lege lata 

O termo de lege lata significa : nos moldes da lei, de acordo com a lei, de acordo com 

a lei promulgada, de acordo com a lei em vigor etc. Esse item visa demonstrar os possíveis tipos 

penais passíveis de encaixe à prática barebacking. Os crimes discutidos serão: o homicídio- 

artigo de número 121 do Código Penal191-, a lesão corporal- artigo de número 129 do Código 

Penal192-, o crime de perigo de contágio venéreo- artigo de número 130 do Código Penal193-, o 

crime de perigo de contágio de moléstia grave- artigo de número 131 do Código Penal194-, o 

                                                           
191 BRASIL. op. cit. nota 182. Art. 121. Matar alguém: 

 Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
192 Ibidem. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano.  
193 Ibidem.Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de molés

tia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 § 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: 

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 § 2º - Somente se procede mediante representação. 

 
194Ibidem. Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capa

z de produzir o contágio: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/acordo/acordo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/acordo/acordo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/acordo/acordo.htm


48 
 

 
 

crime de epidemia- artigo de número 267 do Código Penal195,o crime do artigo de número 28 

da Lei nº 11.343/06196 e o crime do artigo de número 33 da Lei nº 11.343/06197. 

Quanto à possibilidade de transmissão do vírus HIV ser atrelada ao homicídio- Código 

Penal artigo 121 combinado com artigo 14, II do mesmo Código - há que se fazer algumas 

observações. 

  Para Rogério Sanches Cunha, se o agente omitiu de seu parceiro a sorologia positiva 

para o vírus do HIV e estava com a vontade de transmitir a doença ele pratica tentativa de 

homicídio e caso a vítima venha a falecer em decorrência do desenvolvimento da AIDS 

responderia por homicídio consumado198. 

 Na hipótese do agente não divulgar sua sorologia positiva para o vírus do HIV e não 

querer transmitir o vírus e nem assumir o risco ao usar o preservativo, mas ainda assim 

transmitir o vírus- hipótese de rompimento do preservativo- deve responder por lesão corporal 

                                                           
 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
195Ibidem. Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos: 

 Pena - reclusão, de dez a quinze anos.  

 § 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 

 § 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. 
196Brasil.op.cit. nota 185.Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será subme- 

tido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educati- 

vo. 

§ 1o Às mesmas medidas submetese quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destina- 

das à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíqui-    

ca. 
197Ibidem. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ofe- 

recer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer

 drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias

multa 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito,   

transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, matéria prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

 de plantas que se constituam em matériaprima para a preparação de drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilân-

cia, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com deter

minação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

§ 2o Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 

multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) diasmulta.§ 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a  

pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias

-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 
198 CUNHA, Rogério Sanches: Manual de direito penal: parte especial (artigos 121 ao 361). Salvador:Juspodvim

2018, p.54. 
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culposa, no entanto caso ocorra o evento morte em decorrência da doença o agente deverá 

responder por homicídio culposo, de acordo com a posição defendida por Rogério Sanches 

Cunha199. 

Há dúvidas se tal autor acredita na culpa consciente ou inconsciente em relação à essa 

conduta, pois há dúvidas quanto a previsão do resultado pelo agente, afinal não se sabe se o 

rompimento do preservativo e a transmissão do vírus era previsível para ele.  Com esse 

raciocínio para que os soropositivos não corressem o risco de uma punição penal sempre teriam 

que revelar sua sorologia positiva para o vírus do HIV a seus potenciais parceiros e/ou se 

relacionar com outros soropositivos, somente.  

No HC  nº 98.712/SP200, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma do 

STF, em 05/10/2010, entendeu que a transmissão da Aids não era crime doloso contra a vida 

e rejeitou a atuação do tribunal do júri no julgamento do caso, que consistia em um agente 

portador do vírus HIV, que se relacionou com 3 parceiras soronegativas para o vírus do HIV, 

com 2 delas não utilizou o preservativo e ocultou que possuía o vírus do HIV.  

 Nesse julgamento o STF desclassificou a conduta imputada ao agente pelo órgão 

ministerial de tentativa de homicídio para outro crime não doloso contra a vida, sem 

pormenorizar qual seria o crime, atribuindo tal tarefa ao juízo comum. 

No HC nº 152.188/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 

27/02/2018201, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do agente que foi 

denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 129, § 10 (ref. artigo 129, § 2º, 

inciso II), combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 129, § 10 (ref. artigo 129, § 2º, inciso 

II), na forma do artigo 69,todos do Código Penal, por ter, em tese, praticado sexo usual sem 

preservativos, de forma violenta e sabendo-se portador do vírus HIV, com finalidade de 

transmiti-lo.  

No caso narrado as vítimas não sabiam que o réu era portador do vírus do HIV, além 

disso o modus operandi do réu era  violento, conforme atesta o laudo de exame de corpo de 

delito de lesão corporal , o que é desnecessário quando a intenção é expor ou transmitir à vítima 

moléstia incurável, por isso o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou a 

denúncia levando em consideração o crime de lesão corporal grave, da qual resulta enfermidade 

                                                           
199 Ibidem. 
200BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 98712. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp 

?incidente=2671205.Acesso em: 26 dez. 2018. 
201BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de jurisprudência. Disponível em: http://stf.jus.br/portal/juris- 

prudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+152188%2ENUME%2E%29+NAO+S%

2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/y8g7jwen. Acesso em: 26 dez. 2018. 
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incurável e não o tipo penal de perigo de contágio de moléstia grave contido no artigo de número 

131 do Código Penal. 

Após breve explanação, com observação doutrinária e jurisprudencial, no que diz 

respeito à transmissão proposital do vírus do HIV e as possibilidades de encaixe dessa conduta 

aos tipos existentes no Código Penal, serão abordados os tipos penais cabíveis à prática 

bareback de modo isolado. 

O homicídio consiste na retirada da vida de um ser humano por meio de outro 

humano202. O bem jurídico tutelado é a vida extrauterina que se inicia com o princípio do parto 

e acaba com o óbito encefálico203. Tanto o sujeito ativo204 quanto o passivo do homicídio podem 

ser qualquer pessoa. O núcleo desse tipo penal é o verbo matar. Trata- se de crime comissivo 

na maioria das vezes, porém admite omissão imprópria205. A consumação se dá no momento 

em que as funções vitais são interrompidas. 

O tipo penal do homicídio se classifica como: material, de forma livre, comum, 

instantâneo, comissivo, de dano, progressivo, unissubjetivo e plurissubsistente206. 

O homicídio possui como elemento subjetivo tanto o dolo como a culpa e admite 

tentativa. Além disso o tipo penal possui circunstâncias especiais assim como qualificadoras, 

causas de aumento de pena e causa de diminuição de pena. A ação penal para esse tipo penal é 

pública incondicionada. 

Para a prática bareback é interessante analisar a admissão da tentativa de homicídio 

uma vez que já houve caso, no qual, o Ministério Público estadual efetuou denúncia nesses 

moldes no caso de transmissão de HIV em que a vítima não sabia que o denunciado possuía 

esse vírus, entretanto cabe salientar que a AIDS não se trata necessariamente de doença mortal, 

até mesmo porque há variadas terapias que prolongam a vida do portador desse vírus de maneira 

digna.  

Nesse sentido o ânimo do agente jamais seria o de ceifar a vida da vítima, portanto não 

há que se falar de tentativa de homicídio, pois o agente jamais teria assumido o risco de produzir 

o resultado morte por dolo eventual, pois o dolo no crime de homicídio é o de dano, o que não 

ocorre na prática bareback, visto que o destaque da prática está em se correr o risco de contrair 

o vírus HIV, portanto se estaria diante de dolo de perigo e não de dolo de dano. Não há que se 

                                                           
202 NUCCI, op.cit., p.286 
203 NOVAES; BELLO, op.cit., p.110. 
204 Trata- se de crime comum. 
205 Nos moldes do artigo 13 §2º do código penal. 
206 NUCCI, op.cit., p.286 
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falar de homicídio consumado, pelos mesmos motivos pelos quais a conduta não se adequa a 

tentativa de homicídio. 

 Os crimes culposos não admitem tentativa, por isso não há possibilidade da realização 

de tal pesquisa visto que a prática não deriva da falta de cuidado do agente, devido a intenção 

de ambas as partes – bug chasers e gift givers, conforme explicado no capítulo 1, de adquirir e 

de transmitir o vírus, respectivamente falando. 

Segundo Guilherme de Souza Nucci o conceito e a consumação da lesão corporal são:  

uma ofensa física voltada a integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra 

neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo, é preciso que a 

vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, 

ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se 

qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores207. 

O sujeito ativo da lesão corporal pode ser qualquer pessoa, logo se trata de crime 

comum, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. O núcleo do tipo penal é o verbo 

ofender. Possui como elemento subjetivo tanto o dolo como a culpa. O bem jurídico tutelado é 

a incolumidade física. 

A classificação do crime de lesão corporal é: comum, material, forma livre, 

instantâneo, comissivo, unissubjetivo, de dano e plurissubsistente. 

O delito de lesão corporal admite tentativa e possui por circunstâncias especiais o 

sujeito passivo qualificado ou especial, como exemplo há a aceleração de parto proveniente da 

lesão corporal-Código Penal, artigo nº 129 § 1º, inciso IV- e o aborto acarretado pela lesão 

corporal-Código Penal, artigo nº 129 §2º, inciso V208. 

A ação penal variará de acordo com a modalidade de lesão corporal. Na lesão corporal 

leve – Código penal, artigo 129, caput será ação penal pública condicionada a representação do 

ofendido, de acordo com o artigo nº 88 da Lei nº 9.099/1995209.Para a lesão corporal grave, 

gravíssima e a seguida de morte- Código Penal, artigo nº 129 §§1º, 2º e 3º, a ação penal será 

pública incondicionada. Na lesão corporal culposa a ação penal será pública condicionada à 

representação do ofendido, nos moldes do artigo nº 88 da Lei nº 9.099/1995210.  

                                                           
207 NUCCI, op.cit., p.306 
208Ibidem. 
209Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal

 relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 
210 NOVAES; BELLO, op.cit., p.122-123. 
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O crime de lesão corporal praticado contra a mulher em ambiente doméstico possui 

ação penal pública incondicionada, já que no julgamento da ADI nº 4424 /DF211, o STF 

consolidou a orientação de que a natureza da ação do crime de lesão corporal realizado em 

âmbito doméstico é  a pública incondicionada, não importando a extensão da lesão corporal 

(leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa), após isso o Superior Tribunal de Justiça editou 

a súmula  de número 542212 na qual concordava com o julgado do Supremo Tribunal Federal. 

É de suma importância o inciso II, do parágrafo segundo, do Código Penal, porque 

demonstra a hipótese de enfermidade incurável oriunda da lesão corporal, caso que já foi 

citado nesse trabalho, de acordo com o HC nº 152.188/ RJ, em que o agente transmitiu HIV às 

vítimas de forma proposital e violenta. 

Entretanto Guilherme de Souza Nucci tem posicionamento diferente sobre lesão 

corporal e enfermidade incurável, segundo a transcrição a seguir: 

Depende de avaliação médica, sendo conveniente elaborar-se exame pericial. A 

vítima não pode ser obrigada a se submeter a procedimentos médicos de risco somente 

para evitar tal doença e, com isso, afastar a aplicação da qualificadora ao réu. Somente 

tratamentos convencionais são demandados do ofendido. Encaixa-se, neste ponto, a 

transmissão proposital do vírus HIV. Se a vítima se contaminar, passa a ter uma 

doença incurável, sujeita a tratamento por tempo indefinido.213 

 

Percebe-se que para Nucci o fato do agente transmitir o vírus HIV se trata de lesão 

corporal gravíssima, de acordo com o artigo de número 129 §2º, II, do Código Penal, o que não 

parece razoável uma vez que o dolo contido no crime de lesão corporal é o de dano e ainda que 

o  vírus HIV seja transmitido naquela relação sexual, não há o dolo de causar lesões, ou seja 

animus laedendi, o que existe nesse caso é o dolo de perigo que será discutido posteriormente. 

A prática bareback  na modalidade roleta russa também não se adequaria ao tipo penal 

em comento, pois a grande intenção dessa é justamente o risco que esse tipo de conduta oferece, 

ou seja, a possibilidade de contrair ou não o vírus do HIV e não a certeza do contágio, 

depreende-se então mais uma vez que se está a falar de dolo de perigo e não de dano, por isso 

não seria plausível se falar de lesão corporal gravíssima em se tratando de transmissão 

                                                           
 
211BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de jurisprudência. Disponível em: http://stf.jus.br/portal/juris- 

prudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4424%2ENUME%2E%29+OU+%28A

DI%2EACMS%2E+ADJ2+4424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b5n6sld. 

Acesso em: 28 dez. 2018. 
212BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 542: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resul- 

tante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 
213 NUCCI, op.cit., p.307-308. 
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consciente do vírus HIV, no que diz respeito ao comportamento bareback, devido à ausência 

de conhecimento sobre quem são os portadores do vírus HIV nos eventos bare, na modalidade 

roleta russa, com  isso o vírus não seria propagado de maneira  infalível, o que mais uma vez 

denota o dolo de perigo e não o dolo de dano desse hábito. 

Antes de adentrar nos tipos penais dos artigos de nº 130 e 131, do Código Penal, há a 

necessidade de se fazer alguns apontamentos sobre os crimes de perigo, perigo abstrato, perigo 

concreto e dolo de perigo. 

Os crimes de perigo visam castigar a probabilidade de dano. Nesse caso é analisado o 

dano em potencial causado por determinado comportamento para tipificar o delito214. 

O perigo concreto é aquele em que a probabilidade do acontecimento de um dano 

precisa ser provada pelo acusador, já no perigo abstrato a probabilidade de dano pressuposta 

pela lei não necessita da demonstração de provas215. 

O dolo de perigo é a escolha de vivenciar situação de risco não tolerado e não permitido 

que desprotege o bem jurídico tutelado e com isso gera a chance de destruição total ou 

danificação desse bem216. 

O crime de perigo de contágio venéreo se dá por meio de relação sexual, e engloba 

variadas modalidades de sexo, como a anal e oral. Para esse tipo o que importa é que o ato 

libidinoso possa gerar doenças venéreas. Como exemplo: gonorreia, sífilis e clamídia. 

Para que haja a consumação do crime é necessário que o agente não use preservativo, 

pois de outra forma não haveria sequer a exposição que é elementar de tal crime. 

O sujeito ativo deve ser pessoa que possua doença sexualmente transmissível, já o 

sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Nucci acrescenta que pode ser inclusive pessoa que 

trabalhe com prostituição217. 

A classificação do crime é: perigo abstrato, unissubjetivo, plurissubsistente, próprio, 

formal, de forma vinculada, comissivo, instantâneo e admite tentativa.  

A ação penal é pública condicionada a representação do ofendido. Tal crime possui 

circunstâncias especiais como a qualificadora do § 1º do artigo nº 130, do Código Penal e o fato 

de só se proceder mediante representação218. 

Tal delito se encaixa na prática bareback à medida que no momento das relações 

sexuais desprotegidas e sem o conhecimento da sorologia para o vírus HIV dos parceiros, os 

                                                           
214 Ibidem, p.311 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem, p.312 
218 Ibidem, p.313 
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praticantes podem ignorar também a presença de outras patologias, sobretudo as doenças 

sexualmente transmissíveis, dessa forma essas pessoas podem ser infectadas por outros agentes 

que não o vírus HIV, como por exemplo a  gonorreia, cancro mole entre outras enfermidades, 

então estaria configurado o tipo penal de perigo de contágio venéreo. 

Antes de aprofundar no tipo penal do artigo nº 131, do Código Penal, é adequado 

salientar que a síndrome da imunodeficiência adquirida não se trata de doença venérea, já que 

há outras formas de contaminação, como compartilhamento de seringas infectadas e a 

transfusão sanguínea, por isso não se trata de perigo de contágio venéreo e sim de perigo de 

contágio de moléstia grave. 

No crime do artigo nº 131, do Código Penal, o agente deve realizar ato capaz de 

difundir a moléstia grave que porta e seu intuito deve ser o de transmitir o mal a outra pessoa. 

Tal tipo penal estará configurado mesmo sem a contração da patologia, logo a consumação 

ocorrerá independentemente de a moléstia grave ser propagada ou não.  Tal crime é equiparado 

a crime de dano, cuja tentativa é punida isoladamente, só que com a pena idêntica à do crime 

consumado219. 

O sujeito ativo deve ser pessoa infectada com moléstia grave, já o sujeito passivo pode 

ser qualquer pessoa. Os objetos jurídicos tutelados são a vida e a saúde. O elemento subjetivo 

é o dolo de perigo mais o elemento específico. Há circunstâncias especiais como lesão grave, 

morte e AIDS. A classificação do delito é: próprio, formal, de forma livre, comissivo, 

instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente e admite tentativa na forma 

plurissubsistente.  

Tal tipo penal se encaixa a prática bareback porque a transmissão do vírus HIV é o 

risco real que esse comportamento gera, porém, a vítima pode não se contaminar, independente 

disso o crime do artigo nº 131, do Código Penal, estaria configurado. No HC nº 98.712/SP220, 

já citado nesse trabalho, o agente foi denunciado por tentativa de homicídio, entretanto o 

Supremo Tribunal Federal desclassificou essa conduta para outro crime não doloso contra a 

vida e deixou que o juízo comum decidisse qual era esse crime. 

 Ainda que ambas as partes estejam de comum acordo durante a prática sexual que 

envolve a transmissão do vírus HIV, há aqueles que capitulariam a conduta como incursa nos 

moldes do artigo nº 131, do Código Penal, por isso tal menção se faz relevante nesse estudo. 

                                                           
219 Ibidem, p.314 
220BRASIL. Supremo Tribunal Federal. (HC nº98712/SP). Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa-

ginador.jsp?docTP=AC&docID=617972. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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Epidemia é a propagação de uma doença infecciosa, que surge rapidamente em 

determinada localidade ou em grandes regiões e ataca ao mesmo tempo um grande número de 

pessoas. Germes patogênicos são aqueles capazes de gerar doenças infecciosas. 

No artigo 267 do Código Penal está definido o crime de epidemia, que consiste em 

causar, com a intenção de gerar epidemia, ou seja, é necessário que os germes patogênicos 

sejam alastrados/disseminados. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a 

sociedade, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, o elemento subjetivo é o dolo de perigo 

ou a culpa. O crime admite tentativa em sua forma plurissubsistente, há circunstâncias especiais 

como crime hediondo e crime qualificado pelo resultado. 

Sua classificação consiste em crime: comum, material, forma vinculada, comissivo, 

instantâneo, perigo comum concreto, unissubjetivo e unissubsistente ou plurissubsistente221. 

O tipo penal em comento não deve se encaixar na prática bareback, pois tal delito 

necessita que a epidemia seja causada mediante a propagação dos germes patogênicos, o que 

não ocorre, visto que a epidemia de AIDS não deve ser relacionada a prática, pois há outras 

condutas que são responsáveis por essa disseminação do vírus HIV, além disso não há 

evidências suficientes que relacionem a prática bareback a epidemia.  

Também se faz importante destacar que não há certeza de que a prática bareback  

sozinha tenha alastrado o vírus HIV, visto que existem outros comportamentos de risco que 

podem levar a contração do vírus, como relações sexuais desprotegidas em âmbito conjugal, na 

qual se desconhece a sorologia do cônjuge para o vírus HIV, o compartilhamento de agulhas 

infectadas com o vírus, transfusão de sangue contaminado com o vírus HIV, entre outros 

comportamentos. Há dúvidas se essa pequena parcela da sociedade soropositiva seria capaz de 

gerar/causar epidemia, dado que seus praticantes são minoria entre o cenário HIV positivo.  

Diante da ausência de dados fundamentais da conduta criminosa descrita no artigo nº 

267 do Código Penal, o comportamento não poderia ser relacionado ao crime de epidemia, visto 

que causar epidemia está excluído do tipo fundamental. Com efeito, excluindo-se uma 

elementar, o fato se torna atípico, ou então se opera a desclassificação para outra infração penal. 

Sobre o tipo penal do artigo nº 28, da Lei nº11.343/2006, o bem jurídico protegido é a 

saúde pública, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é a coletividade222. 

                                                           
221 NUCCI, op.cit., p.524-525 
222 VINHA; NOVAES.Resumos gráficos de leis penais especiais. Niterói, RJ: Impetus,2015, p.273. 
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O tipo penal do artigo 28, da Lei nº11.343/2006, descreve cinco condutas: adquirir, 

guardar, ter em depósito, transportar e/ou trazer consigo. Trata-se então de tipo misto 

alternativo223. 

A consumação do delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, se dá com a execução da 

conduta. O elemento subjetivo é o dolo direto e/ou indireto. Além disso, a expressão - para uso 

pessoal - faz o discernimento entre o artigo de número 28, da Lei 11.343/2006, e o artigo nº 33, 

da Lei 11.343/2006224. 

Há o elemento normativo -sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar. Dessa forma quem tem autorização para exercitar os comportamentos 

abrangidos no tipo penal do artigo 28, da Lei nº11.343/2006, pratica fato atípico, afinal há que 

se levar em consideração que algumas das drogas são usadas como medicações225. 

A classificação do artigo de número 28, da Lei nº11.343/2006, é crime: comum, vago, 

formal, comissivo, instantâneo ou permanente, de perigo abstrato, unissubjetivo e 

unissubsistente ou plurissubsistente226. 

Trata-se de norma penal em branco heterogênea. A Portaria nº 344/1998, da Anvisa, 

cuida dessa regulamentação. É importante enfatizar que só há penas restritivas de direitos para 

o usuário de drogas, as penas são de: advertência, prestação de serviços comunitários e medida 

educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos227. 

Há também equiparação aos comportamentos do usuário de drogas caso o agente para 

seu consumo pessoal, semeie, cultive ou colha plantas destinadas à preparação de pequena 

quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica228. 

Para que se distinga se a droga é para consumo pessoal o juiz deve analisar a natureza 

e a quantidade da droga apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 

circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente229. 

Quanto aos prazos das penas ressalte-se que a advertência não possui prazo, já as 

outras penas têm prazo de cinco meses, exceto se o condenado for reincidente, nesse caso a 

pena poderá chegar até dez meses230. 

                                                           
223 Ibidem, p.274. 
224 Ibidem. 
225 Ibidem. 
226 Ibidem, p.275. 
227 Ibidem. 
228 Ibidem, p.276. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem, p.278. 
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A análise do tipo penal em comento se faz pertinente na medida em que há relatos do 

uso de substâncias conhecidas como poppers nas festas de soroconversão, se há usuários que 

praticam quaisquer das condutas elencadas no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que 

se trata de tipo penal misto alternativo. 

 O nitrito de isobutila, conhecido como popper é mais utilizado em desodorizantes de 

ambiente. Se inalado, provoca sensação de “cabeça cheia”, euforia leve, alteração na percepção 

do tempo, relaxamento da musculatura lisa e intensificação das relações sexuais. Vendido em 

clubes gays, sex shops e internet na forma de poppers -o nome vem do barulho que a ampola 

faz ao ser aberta. Tal substância ilegal é utilizada nas festas bare a fim de propagar o vírus HIV 

com maior facilidade, uma vez que tal substância ajudaria ao relaxar os músculos e anestesiaria 

a dor, o que propiciaria um maior número de relações sexuais entre os adeptos da prática, dessa 

forma mais pessoas seriam contaminadas com o vírus. 

O composto é proibido pela Portaria nº 344/1998, da Anvisa e está contido na lista C1, 

logo não há dúvidas que se trata de substância sujeita a controle especial e ao não possuir 

autorização para o seu uso, o usuário estaria incurso no tipo do artigo de número 28, da Lei 

nº11.343/2006231. 

Sobre o crime do artigo nº 33, caput da Lei nº 11.343/2006, são previstos 18 

comportamentos, trata-se, portanto, de tipo penal misto alternativo. Os comportamentos 

são:  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente232. 

O bem jurídico tutelado é a saúde pública. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o 

sujeito passivo é a coletividade. A consumação ocorre com a realização da conduta e não é 

preciso gerar dano real à saúde pública. Esse delito admite tentativa, quando 

plurisssubsistente233. 

Como elementos subjetivos do artigo de número 33, caput da Lei nº11.343/2006, tem- 

se o dolo direto e/ou indireto234. 

Em tal delito o elemento normativo – sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar- gera a necessidade de autorização para que se possa 

                                                           
231ANVISA. Lista de substâncias sujeitas a controle especial no Brasil. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.

br/lista-de-substancias-sujeitas-a-controle-especial. Acesso em: 3 jan. 2019. 
232 VINHA; NOVAES, op.cit., p.286. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem, p.287. 
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praticar livremente os comportamentos previstos no tipo. Dessa forma quem possui autorização 

e pratica quaisquer das condutas elencadas no artigo de número 33, caput da Lei nº 

11.343/2006, comete fato atípico235. 

A classificação de tal crime é: comum, vago, comissivo, instantâneo ou permanente, 

formal, de perigo abstrato, unissubjetivo e unissubsistente ou plurissubsistente236. 

Assim como o crime do artigo de número 28, da Lei nº 11.343/2006, se trata de norma 

penal em branco, cujo conteúdo é definido pela Anvisa237. 

Sua pena é reclusão de cinco a quinze anos e multa de 500 a 1500 dias- multa. 

É fundamental  comentar que o crime do artigo número 33, caput da Lei nº 

11.343/2006 existe ainda que a distribuição da droga seja grátis, não é essencial que se aufira 

rendimentos, porém há que se atentar para a modalidade privilegiada definida no artigo 33, §3º, 

da Lei nº 11.343/2006, caso em que se oferece a droga para pessoa conhecida, sem intuito de 

lucro e para  apreciar conjuntamente o efeito do entorpecente238 . 

O crime do artigo nº 33, caput da Lei nº11. 343/2006, é equiparado a crime hediondo 

de acordo com o artigo 2º da Lei nº 8.072/1990239. 

Sobre o artigo nº 33, § 1º, da Lei nº 11. 343/2006, possui as mesmas classificações do 

caput do mesmo artigo, a exceção do objeto material que é a matéria prima, insumo ou produto 

químico usado para produzir ou preparar drogas e do núcleo do tipo penal240. 

No artigo de número 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, são repetidas as mesmas 

classificações do caput desse artigo, a exceção do objeto material, que se trata das sementes ou 

plantas que servem de matéria prima para a elaboração de drogas e do núcleo do tipo penal241. 

No artigo de número 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006, há mais diferenciações em 

relação ao caput do mesmo artigo. O sujeito ativo só poderá ser o titular ou responsável pelo 

local ou bem. O tipo penal prevê as condutas utiliza e consente que outrem dele se utilize.  

O objeto material é o local ou o bem que será usado para o tráfico de drogas, no mais 

os aspectos são iguais aos do caput do artigo nº 33, da Lei nº 11.343/2006242. 

                                                           
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
238 Ibidem, p.288. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem, p.291. 
242 Ibidem, p.293. 
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No artigo  de número 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006, há diferença em relação ao caput 

desse artigo no que tange ao núcleo do tipo penal que elenca as condutas de Induzir, instigar ou 

auxiliar – alguém ao uso indevido de droga- , ao elemento normativo indevido243. Então se o 

uso da droga é devido, o fato de instigar, induzir ou auxiliar alguém ao uso da substância ilícita 

é fato atípico. Há também diferença entre a pena do caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 

e a pena do § 2º do mesmo artigo. No § 2º, a pena é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 

multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa, além disso como a pena mínima de tal delito 

é igual a um ano há possibilidade de sursis processual, nos moldes do artigo de número 89, da 

Lei nº 9.099/1995. Nos demais aspectos tal delito se assemelha ao caput do artigo 33, da Lei nº 

11.343/2006244. 

Sobre o artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 há diferenciação em relação ao caput 

do artigo no que tange ao sujeito passivo245, pois além de a coletividade ser o sujeito passivo 

do crime do artigo de número 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, a pessoa que consome a droga 

oferecida pelo agente é também sujeito passivo. O núcleo do tipo penal246 também é diferente 

do núcleo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, já que no artigo 33, § 3º, da Lei nº 

11.343/2006, o núcleo é o verbo oferecer. A pena aplicada também difere da pena do artigo de 

número 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que no artigo 33, § 3º, da lei a pena é de 

detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. Por isso se trata de crime de menor potencial lesivo247. 

Após detalhada análise do artigo de número 33, da Lei nº11.343/2006, depreende-se 

que provavelmente há crime do artigo de número 33, da Lei de Drogas, podendo ser em seu 

caput ou em seus parágrafos e incisos, porque durante a realização das festas de roleta russa há 

consumo de popper, logo a chance de alguém que está presente na festa, ainda que não seja um 

barebacker, de traficar droga, instigar, oferecer,  ter em depósito, entre diversas outras condutas  

aumenta, visto  que nem todos os presentes devem ser somente usuários da substância 

entorpecente. Alguns podem também praticar as condutas previstas no artigo nº 33, da lei de 

drogas, no que tange ao uso do popper. 

Finalmente se destaca que a conduta do sujeito passivo -bug chaser- não se trata de 

crime e não está descrita em nenhum dos tipos penais abordados, até mesmo porque a autolesão 

não é punível pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
243 Ibidem, p.296. 
244 Ibidem, p.297. 
245 Ibidem, p.299. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem, p.300. 
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3.2.  Da excludente de ilicitude supralegal e a prática bareback  

A definição de antijuricidade ou ilicitude é a contrariedade ao direito, um ato que foi 

praticado em oposição ao ordenamento jurídico penal. Segundo a teoria da ratio cognoscendi, 

a conclusão pela tipicidade do fato indicia sua antijuridicidade que precisa ser constatada. Há 

nesse caso interdependência entre o fato típico e a ilicitude. A constatação é realizada por meio 

da verificação de elementos negativos, ou seja, da existência de elementos que negam a ilicitude 

e por isso tornam o fato lícito248.  

Há excludentes de ilicitude previstas em lei, sejam elas: estado de necessidade, 

legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. 

O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, ainda 

que não prevista em lei. A doutrina tem sustentado que o consentimento do ofendido elimina a 

ilicitude do fato se esse não estiver previsto como elemento do tipo penal. O consentimento do 

ofendido pode se mostrar de duas maneiras no Direito Penal: excludente de tipicidade e 

excludente supralegal de ilicitude. 

 O consentimento do ofendido aparece como excludente de tipicidade se estiver 

previsto como elemento do tipo penal, explícito ou implicitamente, e deve ser analisado na 

tipicidade formal, a fim de se constatar a adequação entre o fato e o tipo penal.  Como exemplo 

dessa modalidade de consentimento do ofendido se pode citar a violação de domicílio, uma vez 

que ao se entrar na casa de uma pessoa com a sua autorização o fato é considerado atípico249. 

 O consentimento do ofendido aparece como excludente supralegal da ilicitude:   se o 

consentimento do ofendido não está previsto no tipo penal o fato é típico, mesmo que seja 

consentido, pois nessas situações o consentimento é utilizado como excludente supralegal da 

ilicitude. Como por exemplo no caso de dano patrimonial, nos moldes do artigo de número 163 

do Código Penal, esse não prevê o consentimento do ofendido como elemento do tipo penal, 

ou seja, ainda que consentido o dano será típico250. 

Os pressupostos para que o consentimento do ofendido afaste a ilicitude são: 

capacidade, validade do consentimento, o consentimento deve recair sobre direitos disponíveis, 

consentimento anterior ou simultâneo a prática do fato, consentimento revogável e ciência do 

consentimento.  

                                                           
248 Ibidem, p.49. 
249 NOVAES; BELLO, op.cit., p.53. 
250 Ibidem. 



61 
 

 
 

Capacidade - o ofendido precisa ser maior de 18 anos, possuir plena consciência no 

momento em que emitir o consentimento, não ser portador de enfermidades mentais ou estar 

alcoolizado251. 

 Validade do consentimento - não é válido o consentimento obtido com vícios, 

artifícios e constrangimentos252. 

O consentimento deve recair sobre direitos disponíveis - o direito que será atingido 

mediante o consentimento do ofendido deve ser disponível, pois se for direito indisponível, o 

consentimento não vale como excludente de ilicitude. A fim de saber se um direito é ou não 

disponível há que se avaliar o caso em tela, além de considerar a diferenciação entre 

indisponibilidade e irrenunciabilidade, tema que que foi abordado nesse trabalho253. 

 O consentimento deve ser anterior ou simultâneo à prática do fato - o consentimento 

posterior não exclui a ilicitude do fato, visto que se assim fosse a vítima poderia interferir no 

campo das atividades estatais, o que só pode ser feito em caso de ação penal de iniciativa 

privada254. 

Consentimento revogável: nesse caso o titular do bem pode voltar atrás a qualquer 

momento e evitar o resultado danoso255. 

Ciência do consentimento: o agente precisa saber da autorização da vítima a fim de 

atacar o bem jurídico256. 

Referente a prática bareback é possível dizer que o consentimento do ofendido como 

inerente a tipicidade, no que diz respeito aos crimes dos artigos de números 129, 130 e 131, do 

Código Penal, não poderia ser analisado, uma vez que não há elemento normativo do tipo penal 

que faça a previsão do consentimento do ofendido, então não há adequação entre esse 

fato/comportamento e os tipos penais citados nesse parágrafo. 

Em relação ao consentimento do ofendido, na abordagem de excludente supralegal de 

ilicitude, nos crimes dos artigos de números 129,130 e 131, do Código Penal e a prática 

bareback, pode-se falar que se o ofendido é capaz no momento da relação sexual de risco, tal 

requisito está ultrapassado. Se o consentimento do ofendido não está viciado no momento do 

ato sexual, mais um obstáculo é atravessado, esse consentimento não versaria sobre direitos 

indisponíveis, já que se estaria falando de incolumidade física, vida e saúde, que são bens 

                                                           
251 Ibidem. 
252 Ibidem. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 NUCCI, op.cit., p.144. 
256 Ibidem, p.145. 
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disponíveis. Atualmente até mesmo a vida é questionada como bem jurídico disponível devido 

a eutanásia e a ortotanásia. De acordo com a análise do caso concreto que é a prática bareback, 

o consentimento deve ser prévio ou simultâneo à relação sexual. O consentimento pode ser 

revogável a qualquer momento, pois a vítima pode desistir da relação sexual antes que ela 

comece ou pode pedir para que o agente interrompa a relação sexual. Por último, depreende-se 

que o agente tem ciência do consentimento da possível vítima, visto que há bug chasers e gift 

givers nos eventos que são criados com o objetivo de soroconversão, logo o agente sabe que há 

autorização da possível vítima para atacar o bem jurídico. 

Por todo o exame dos requisitos do consentimento do ofendido como causa de 

excludente de ilicitude percebe-se que se esses requisitos forem satisfeitos não há que se falar 

de crime na relação sexual desprotegida com o intuito de contrair/propagar o vírus HIV por 

ambas as partes, independentemente de se conhecer a sorologia ou não dos adeptos desse padrão 

comportamental, pois se trataria de fato lícito à luz do Direito Penal. 

3.3.  Culpabilidade e a prática bareback  

A culpabilidade é o juízo de reprovação social que recai sobre o agente e o fato 

praticado por este. A culpabilidade deve ser avaliada em seus elementos, quais sejam: 

imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa257. 

A imputabilidade é a capacidade que o indivíduo possui de se autodeterminar. Dessa 

forma ele pode decidir entre o que é lícito e o que é ilícito. O Brasil adota o critério 

biopsicológico, que regula a capacidade à inexistência da possibilidade de compreensão da 

natureza ilícita do fato e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, provocado por 

doença mental. Há casos previstos de inimputabilidade que são eles: menoridade, doença 

mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado, embriaguez fortuita, dependência 

química258. 

Quanto a potencial consciência da ilicitude é a consciência de que a conduta praticada 

é reprimida pela lei. Tal ilicitude deve ser presumível pelo agente, dessa forma o agente não 

será culpável259. 

                                                           
257 NOVAES; BELLO, op.cit., p.54. 
258 Ibidem, p.56. 
259 Ibidem, p.57. 
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A exigibilidade de conduta diversa ocorre quando ao agente capaz e que tem 

consciência ou que pode vir a ter consciência da ilicitude do fato praticado, é exigível conduta 

diversa da que foi empregada no momento da realização da conduta ilícita260. 

Quanto a todos esses aspectos da culpabilidade analisados e a prática bareback é 

possível se concluir que se o agente- gift giver- era imputável, possuía ou deveria possuir a 

potencial consciência da ilicitude e poderia ter adotado outro comportamento, então se pode 

dizer que o fato seria crime apenas sob a ótica da culpabilidade, qualquer que seja a capitulação 

dada pela autoridade policial ou órgão ministerial. 

3.4.  Outros aspectos da parte geral do Código Penal e a prática bareback 

O concurso de agentes/pessoas é o cometimento da infração penal por mais de uma 

pessoa. Em relação ao número de pessoas que caracterizam o concurso de agentes pode-se falar 

em crimes plurissubjetivos e unissubjetivos. 

Os crimes plurissubjetivos261 exigem pluralidade de pessoas a fim de que o tipo penal 

seja configurado, já os unissubjetivos262 não exigem pluralidade de pessoas. 

O Código Penal brasileiro adotou a teoria monista/unitária, de acordo com tal teoria 

todos respondem pelo mesmo crime, independentemente do grau participativo, porém a pena 

será diferenciada para cada um dos participantes. O Código Penal também adota a teoria 

dualista e a pluralista em alguns casos263. 

Os requisitos do concurso de pessoas são: pluralidade de pessoas e cada uma com uma 

conduta, relevância causal, liame ou vínculo subjetivo entre os agentes e unidade de infração 

penal264. 

O Código Penal se filiou à teoria objetiva -formal, para essa o autor é aquele que pratica 

o núcleo do tipo penal. Qualquer outra pessoa que tenha participado da conduta é considerada 

partícipe. Apesar de o código ter adotado a teoria objetiva -formal, a teoria do domínio do fato 

vem ganhando relevância em nosso cenário jurídico penal, segundo a teoria do domínio do fato 

o autor é quem domina o fato criminoso e será o executor das condutas essenciais para a 

ocorrência do crime. Já o partícipe realizará condutas que não são essenciais para o 

cometimento do delito, apesar de participar do crime265. 

                                                           
260 Ibidem. 
261 Ibidem, p.68. 
262 Ibidem, p.69. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem, p.70. 
265 Ibidem., p.71. 
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Para a teoria objetiva formal todos que participam de eventos bareback seriam 

passíveis de punição, caso a interpretação dos operadores do direito seja pela punição desse tipo 

de conduta, para alguns como autores e para outros como partícipes, na teoria do domínio do 

fato ambos também seriam punidos. 

Segundo a doutrina as formas de autoria são: autoria direta ou imediata, autoria indireta 

ou mediata, autoria colateral e autoria intelectual. 

O autor direto pratica o fato definido no núcleo do tipo penal; já a autoria indireta 

ocorre quando alguém usa outra pessoa pra realizar o delito que desejava concretizar; na autoria 

colateral várias pessoas decidem realizar o mesmo crime, no mesmo lugar, na mesma hora 

contra uma mesma pessoa, sem que exista entre elas o liame subjetivo; na autoria intelectual o 

sujeito ativo elabora o crime266 

Quanto à prática bareback e as modalidades de autoria se pode dizer que há autoria 

direta, já que o autor praticaria o núcleo do tipo penal ao praticar a relação sexual de risco, 

independentemente da escolha capitulada pela autoridade competente. Também pode-se falar 

em autoria intelectual, pois o sujeito ativo- gift giver – elabora o crime antes de praticá-lo.  

Em relação a responsabilidade penal da pessoa jurídica, Juarez Cirino dos Santos 

afirma que no artigo de número 173, § 5º, da CFRB, o constituinte usa o termo 

“responsabilidade” sem adjetivos, já que atribuição geral de responsabilidade não resulta em 

responsabilidade penal, além do mais o significado de punições não é exclusivo do Direito 

Penal. Dessa forma para ele se trata de responsabilidade pessoal, pois em nenhum momento a 

Constituição da República firmou a responsabilidade penal da pessoa jurídica267. 

 Para Sérgio Salomão Shecaira, a Constituição brasileira abordou explicitamente a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica em seus artigos 225, § 3º e 173§ 5º. Dessa forma 

haveria responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes contra a ordem econômica e 

financeira, economia popular e o meio ambiente268. 

Se aplicar à prática bareback a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica- 

na  interpretação dos dois autores citados - quem é dona do estabelecimento usado para as festas 

bareback e aufere lucro com a realização dessas,  se notará que não haverá responsabilidade 

penal da pessoa jurídica e sim uma responsabilização pessoal daquele que é o dono do local em 

que se efetua esse comportamento, isso no caso de a interpretação dos operadores do direito ser 

                                                           
266 Ibidem, p.71-72. 
267 ÂMBITO JURÍDICO. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5426.Acesso em: 17 jan. 2019. 
268 SHECAIRA apud ibidem. 
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a de punir esse tipo de conduta, de acordo com os tipos penais já citados nesse trabalho e  que 

podem se amoldar a prática bareback.  

Não há nenhum tipo penal que puna esse tipo de conduta da pessoa jurídica que abriga 

essa modalidade de confraternização, seja no Código Penal ou em lei penal especial, mas se 

fosse elaborada tal norma existem algumas teorias em relação à punibilidade do partícipe, de 

acordo com a natureza da conduta do autor que poderiam ser aplicadas. 

Para a teoria da acessoriedade mínima, o fato do autor  só necessita ser típico para que 

o partícipe seja também punido, dessa forma caso a propagação do vírus HIV- ainda que com 

consentimento do ofendido- , entre outras moléstias aconteça e seja encaixada em algum tipo 

penal tal pessoa jurídica/ou a pessoa física representante da pessoa jurídica também poderia ser 

passível de responsabilização penal269. 

A teoria da acessoriedade limitada afirma que o fato do autor deve ser típico e 

antijurídico, ou seja, caso o consentimento do ofendido na prática bareback seja desconsiderado 

como excludente supralegal de ilicitude, o partícipe também poderia ser punido. Logo a pessoa 

jurídica/ou a pessoa física representante da pessoa jurídica que sedia o evento também poderia 

ser passível de responsabilização penal270. 

Para a teoria da acessoriedade máxima o fato do autor tem que ser típico jurídico e 

culpável para que o partícipe também seja punido, ou seja, caso o autor/gift giver seja 

inimputável, o partícipe que sedia o evento também não será punido. Se todos os pressupostos 

do crime forem satisfeitos no trinômio tipicidade, ilicitude e culpabilidade haverá 

responsabilidade penal da partícipe pessoa física ou jurídica271. 

Para a teoria da hiperacessoriedade o fato do autor precisa ser típico, ilícito, culpável 

e punível para que o partícipe seja punido. Dessa forma há que se analisar a capacidade da 

vítima para se decidir se o fato é imputado como crime ou não e sobrevém a responsabilização 

penal da pessoa jurídica ou a responsabilização pessoal do representante daquele que sedia o 

evento bareback272. 

O concurso de crimes se dá no momento em que um mesmo agente pratica vários 

crimes. 

 Quando há mais de uma ação ou omissão em que se praticam dois ou mais crimes -

iguais ou não -se trata de concurso material, por isso ambas penas serão somadas. No caso de 
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duas ou mais penas privativas de liberdade essas serão somadas, exceto se uma for de reclusão 

e a outra de detenção, em que a pena de reclusão será executada primeiro. No caso de pena 

restritiva de direitos e pena privativa de liberdade não suspensa, a pena restritiva de direitos 

será eliminada e a pena privativa de liberdade prevalecerá. No caso de soma de penas restritivas 

de direitos o apenado poderá cumpri-las de forma simultânea se forem conciliáveis, caso 

contrário as cumprirá sequentemente273.  

No que diz respeito a prática bareback tal parte da capitulação será muito subjetiva e 

dependerá do entendimento do órgão ministerial que realizar a capitulação do crime, além da 

interpretação do magistrado, que poderá realizar a emendatio libelli, em caso de discordância 

com o Ministério Público, nos moldes do artigo de número 383 do Código de Processo Penal 

ou não. É possível adiantar que caso o entendimento seja o de que a prática bareback consiste 

em um crime, se trataria de concurso material entre o tipo aplicado pelo Ministério Público no 

que concerne a prática sexual de risco consentida pelo ofendido e os crimes previstos na Lei de 

Drogas, que já foram abordados nesse trabalho. 

O concurso formal se caracteriza quando o agente por meio de uma conduta realiza 

dois ou mais crimes, iguais ou não. Dessa forma,  é adotada a pena do crime mais grave  

aumentando de 1/6 até 1/2, entretanto se o crime resultar de ação ou omissão dolosa e os delitos 

resultarem de desígnios autônomos as penas serão fixadas cumulativamente274. É dividido em 

concurso formal próprio ou perfeito e concurso formal impróprio ou imperfeito.  

O concurso formal será próprio quando o agente:  realizar a ação ou omissão dolosa, 

com somente um desígnio; ao agir com culpa, em conduta única, causa dois ou mais crimes 

todos culposos; ao agir com dolo, em conduta única, causa o crime doloso almejado e acarreta  

outro resultado culposo; O concurso formal será impróprio quando o agente possui dolo em 

todos os resultados275. 

No que tange à prática bareback tal parte da capitulação será muito subjetiva e 

dependerá do entendimento do órgão ministerial que realizar a capitulação do crime, além da 

interpretação do magistrado, que poderá realizar a emendatio libelli, caso discorde do acusador, 

nos moldes do artigo de número 383, do código de Processo Penal ou não. 

Considera-se crime continuado quando o agente, por mais de uma ação ou omissão, 

realiza dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
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execução e outras semelhantes, devem os crimes posteriores serem considerados como 

continuação do primeiro crime276.   

No crime continuado a pena aplicada deve ser a do crime mais grave, se não se tratar 

de crimes iguais, aumentando-a   em 1/6 a 2/3.Sobre os crimes de mesma espécie precisa se 

fazer uma ressalva, há dois entendimentos: o primeiro entendimento considera crimes de 

mesma espécie aqueles contidos no mesmo tipo penal, ou seja , crimes iguais; o segundo 

entendimento compreende que crimes de mesma espécie são aqueles em que o mesmo bem 

jurídico é ofendido, há jurisprudência para ambos lados277. 

Quanto ao crime continuado e a prática bareback é possível se falar que há mais de 

uma ação ou omissão, visto que durante os eventos os praticantes copulam com diversas 

pessoas, logo são várias condutas comissivas. É possível se falar de condições de tempo, visto 

que os comportamentos sexuais de risco ocorrem em um mesmo evento/festa. É possível se 

falar de circunstâncias de lugar, já que o comportamento ocorre em um mesmo lugar, no qual 

é marcado o evento. É possível se falar em circunstâncias de modo, pois se trata do mesmo 

modus operandi: consistente em relação sexual desprotegida com consentimento do sujeito 

passivo, em evento previamente marcado pelos participantes. É possível se falar em crimes da 

mesma espécie, segundo a corrente que compreende que são aqueles em que o mesmo bem 

jurídico é ofendido, isso é visto no caso em que a prática bareback repercute na capitulação de 

perigo de contágio de moléstia grave e perigo de contágio venéreo, em crime continuado, uma 

vez que em tais delitos os bens jurídicos ofendidos são a vida e a saúde, logo se estaria falando 

de crimes de mesma espécie. 

3.5.  Das teorias da autocolocação e heterocolocação em risco e a prática bareback 

A teoria da autocolocação em risco é vertente da imputação objetiva, por isso é 

importante fazer breve esclarecimento sobre essa teoria do nexo causal. O objetivo da 

imputação subjetiva é acrescentar mais elementos para reconhecer a ocorrência do tipo 

objetivo, como critérios de imputação (normativos) e não de causação (naturalísticos)278. 

Dentre os expoentes das teorias da imputação objetiva se destacam Claus Roxin e 

Gunther Jakobs. Para Jakobs os requisitos da imputação objetiva são o papel social, princípio 

                                                           
276 NUCCI, op.cit., p.215 
277CONSULTOR JURÍDICO.Algumas considerações sobre o crime continuado. Disponível em: https://www. 

conjur.com.br/2012out29/leonardoyarochewskyalgumasconsideracoescrimecontinuado. Acesso em:14 jan. 2019. 
278 COSTA, Lucas Gabriel Santos. A responsabilidade penal nos casos de autocolocação da vítima em perigo. 20
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de confiança, risco permitido, proibição de regresso e a competência da vítima279. Já Roxin 

utiliza os seguintes vetores: a criação de um risco juridicamente proibido – imputação do tipo 

objetivo e a realização do mesmo risco no resultado – imputação do resultado. Então para Roxin 

a imputação de um resultado decorrente da conduta do infrator acontecerá no momento em que 

o seu comportamento ocasionar um risco juridicamente não permitido que gera um resultado 

concreto contido no alcance do tipo penal280. 

 Há situações em que apesar da criação de um risco proibido, se vier a ocorrer o 

resultado, não haverá sua imputação ao agente, uma vez que não se encaixa no campo das 

condutas que a norma penal visa censurar. Em relação aos casos de autoexposição ao perigo, o 

campo de amparo da norma encontra seu limite na autorresponsabilidade da vítima, pois o 

alcance do tipo não compreende os cenários em que a vítima quer se autocolocar em perigo, 

mesmo com a noção do risco e de forma responsável281. 

Há vários casos citados por Claus Roxin, como por exemplo: A e B disputam uma 

corrida de motos num terreno inóspito, A passa por um acidente mortal  por própria culpa; 282 

A deu uma seringa de heroína a B, vindo esse a morrer depois de injetar a droga  283; Um 

barqueiro diante da teimosia de dois viajantes e  mesmo após tê-los avisado do perigo que 

corriam, devido ao clima inconstante e a profundeza do mar, concordou em atravessar o rio 

com eles. O barco virou e os passageiros se afogaram284; mulher que se relaciona sexualmente 

com um parceiro que possui o vírus HIV, sabendo que ele o possui, não utiliza o preservativo 

e posteriormente se descobre contaminada285. Vários jovens praticavam, de acordo com o 

motorista do automóvel, o esporte de se manter em pé sobre o teto do veículo que circula a 70-

80 km/h. Um deles cai e resulta gravemente machucado286.  

Os exemplos demonstram solidariedade/colaboração entre vítima e autor na criação e 

progresso do risco.  O que gera dificuldade na definição da responsabilidade penal derivada das 

lesões geradas pela ação temerária287. 

                                                           
279 NOVAES; BELLO, op.cit., p.47. 
280CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS. Teoria da imputação objetiva. Disponível em: https://canalcienciascrimi- 

nais.jusbrasil.com.br/artigos/649523816/teoria-da-imputacao-objetiva. Acesso em: 17 jan. 2019. 
281 ROXIN, Claus: La polémica em torno a la heteropuesta em peligro consentida sobre el alcance del principio 

de autorresponsabilidad en el Derecho Penal. Barcelona: Indret,2013 p.7. 
282 Idem. A Teoria da Imputação Objetiva. IN: Revista Brasileira de Ciências Criminais. V. 38. 2002, p.354-355 
283 Idem.op.cit.2013, p.357. 
284 Ibidem, p.05. 
285 Ibidem. 
286 Ibidem. 
287 COSTA, op.cit, p.340. 
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A autocolocação em perigo se dá quando alguém se desprotege espontaneamente 

devido a uma própria ação perigosa, mesmo que um terceiro tenha ajudado; ainda que alguém, 

um terceiro, tenha contribuído para a criação dessa ação.  A autolesão se dá quando alguém 

produz um resultado lesivo ao seu próprio bem jurídico. Já na autocolocação em perigo, o titular 

do bem jurídico se expõe ao risco próprio, na autolesão ele lesa seu próprio bem288. 

O princípio da autorresponsabilidade atua como fundamentação material e critério de 

imputação que enseja à exclusão da tipicidade penal, pois a vítima se expõe a um risco de forma 

consciente e voluntária. 289. 

A heterocolocação em perigo consentida compreende um grupo de casos em que a 

vítima com consciência e voluntariedade se expõe ao perigo ocasionado por um terceiro, pois 

aceita a exposição de um perigo oriundo de um terceiro. Já na heterolesão o consentimento se 

manifesta no momento em que essa pessoa queira que um terceiro gere uma lesão nela. Na 

heterolesão, o consentimento abrange o resultado e na heterocolocação o consentimento se 

limita à ação arriscada 290. 

Na heterocolocação em perigo consentida o terceiro que gera o risco deve ser punido, 

uma vez que não é a vítima que se expõe a perigo próprio, ela se põe em risco ou  se deixa por,  

ainda que possua  absoluta consciência do risco, em um perigo proveniente de uma outra 

pessoa291.  

Em alguns casos a heterocolocação em perigo se equipara a autocolocação em perigo, 

quando isso acontece, é essencial que a vítima conheça os riscos, o potencial de controle que 

possui em relação a conduta, a fim de que o terceiro não seja punido. Dessa forma no momento 

em que há equiparação da heterocolocação em perigo e a auto colocação em perigo não há que 

se falar em punição do agente292. Nem sempre tal equiparação ocorre, até mesmo porque na 

heterocolocação em perigo, geralmente a vítima está mais vulnerável do que aquele que se 

autocoloca em perigo e por isso tem maior domínio da ação temerária293.  

  Para que essa equiparação aconteça é necessário que: o dano seja efeito do risco 

consentido, excluindo os erros causais294 e acontecimentos aditivos; a vítima deve ter a mesma 

                                                           
288 Ibidem. 
289 ROXIN, op.cit,2002, p.353-366. 
290 PEÑA, Diego Manuel Luzón. Principio de alteridad o de identidad vs. principio de autorresponsabilidad. Par- 

ticipación en autopuesta en peligro, heteropuesta en peligro consentida y equivalencia: el criterio del control del  

riesgo. Medellín: Revista Nuevo Foro Penal ,2010, p.61. 
291 ROXIN,2002, op.cit, p.367. 
292 Idem, op.cit,2013, p.14-15. 
293 COSTA, op.cit, p.341. 
294 Erros sobre o nexo de causalidade. 
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culpa pelo risco que o autor, entender o perigo na mesma medida e se oferecer voluntariamente 

a ele. Por todo o relatado não há imputação do resultado quando a vítima detém conhecimento 

do risco e toda a sua dimensão295. 

 No caso da heterocolocação em risco não necessariamente aquele que desejou o risco 

desejou também o evento danoso, o consentimento válido é para a exposição ao risco e não para 

o evento danoso296. 

 Para Roxin 297o problema de o consentimento do ofendido gerar a não imputação do 

crime é que com isso uma norma geral pode ficar particularizada, e   isso seria péssimo, pois 

geraria confusão em relação a permissão ou proibição da norma. Logo depreende-se que a não 

imputação do crime, em caso de heterocolocação em perigo, com o consentimento do ofendido 

não pode florescer, uma vez que a norma penal é direcionada a todos, portanto o sujeito passivo 

não dispõe do bem jurídico em sua totalidade por meio do consentimento do ofendido, sob pena 

de se gerar um verdadeiro caos jurídico quanto à interpretação da norma298. 

Claus Roxin também afirma que nos casos de equiparação entre  heterocolocação em 

perigo consentida e autocolocação em risco em que a vítima detém esclarecimento e culpa 

superior  a do terceiro que gera o perigo, não deve ser imputado crime ao terceiro que gera o 

perigo, pois o conhecimento da vítima e a sua responsabilidade superior ao do indivíduo 

causador do risco  poderiam com certeza  evitar  o  resultado lesivo299.   

Para exemplificar a equiparação Roxin se utiliza do exemplo em  que uma mulher 

copulou sem proteção com pessoa que possui HIV, mesmo após ter sido informada por essa de 

sua condição sorológica e dos riscos que ela corria ao ter relações sexuais desprotegidas com 

tal pessoa, das repercussões que o vírus poderia acarretar em sua saúde e da impossibilidade de 

cura, para Roxin não há imputação do crime à pessoa portadora do HIV, pois se estaria diante 

de equiparação entre heterocolocação em risco e autocolocação em risco300.  

Observando a mesma hipótese o comportamento da vítima deve ser considerado como 

critério de não imputação do resultado, se a vítima detiver conhecimento e responsabilidade 

superior a do terceiro gerador do risco, quando, para além do seu consentimento, o seu 

conhecimento e responsabilidade sobre o risco for maior que o do causador do risco, de modo 

que obstaculize  a  execução da obrigação de cuidado que todo cidadão possui em relação ao 

                                                           
295 ROXIN, op.cit., 2013, p.15. 
296 Ibidem, p.10. 
297 Ibidem, p.8-10. 
298 COSTA, op.cit, p.346. 
299 Ibidem. 
300 ROXIN, op.cit., 2013, p.16. 
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bem jurídico de outrem. Nesse caso o exemplo dado é o do médico especialista em tratamento 

do vírus HIV que convence o parceiro soropositivo a manter relações sexuais com ele sem o 

uso do preservativo ao alegar ausência de perigo dessa relação sexual. Nesse caso não haveria 

imputação do crime ao terceiro causador do risco, visto que a obrigação de preservação do 

terceiro foi frustrada pela própria vítima que se tratava de autoridade no tema abordado, o que 

indubitavelmente desvalorizou a ação do terceiro causador do risco301.  

Por todo o exposto é possível verificar que Claus Roxin conseguiu antever a questão 

da prática bareback, ainda que de maneira não pormenorizada, além disso solucionou o impasse 

mediante a teoria da imputação objetiva, por meio da equiparação entre a teoria da 

autocolocação em risco e  a  heterocolocação em risco, de maneira a excluir a imputação do 

resultado ao terceiro que gera o risco- gift giver , visto que na prática bareback todos sabem o 

que estão procurando, os riscos de contração do vírus HIV entre outras infecções e que o HIV 

é um vírus ainda incurável, apesar de não ser intratável. 

Devido a tudo que foi mencionado   não deve haver punição para o terceiro causador 

do risco na prática bareback, pois o bug chaser/vítima é capaz de desempenhar sua 

autorresponsabilidade de maneira plena, já que possui amplo conhecimento e superior 

responsabilidade em comparação ao agente causador do risco, podendo gerir sua vida de 

maneira livre, o que isenta de responsabilidade o terceiro causador do risco.  O Direito Penal é 

a ultima ratio, portanto não deve ser aplicado à prática bareback, porque desrespeitaria a 

vontade do próprio titular do bem jurídico e a sua liberdade de atuação assegurada pela 

Constituição da República302. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
301 COSTA,op.cit,p.350. 
302SCHÜNEMANN, Bernd. O Princípio de Proteção de Bens Jurídicos como Ponto de Fuga dos Limites Consti- 

tucionais e da Interpretação dos Tipos. IN: GRECO, Luís. TÓRTIMA, Fernanda Lara. Orgs. O Bem Jurídico co-

mo Limitação do Poder Estatal de Incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.27. 
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4. A PRÁTICA BAREBACK SOB A ÓTICA DA SAÚDE PÚBLICA 

Os medicamentos antirretrovirais (ARV) apareceram na década de 1980, a fim de 

impedir a multiplicação do HIV no organismo humano. Tais medicamentos amparam o 

sistema imunológico do portador do vírus HIV. Por esse motivo, o uso contínuo dos 

medicamentos é essencial para acrescentar tempo e um bom padrão de saúde às pessoas que 

convivem com HIV, de forma a reduzir o número de internações e infecções por doenças 

oportunistas303. 

Desde 1996, o Brasil distribui de maneira gratuita os medicamentos a todas as 

pessoas infectadas com HIV que necessitam de tratamento. Atualmente, existem 22 

medicamentos, em 38 apresentações farmacêuticas, conforme relação abaixo304: 

Abacavir (ABC) 300mg,Abacavir (ABC) solução oral,Atazanavir (ATV) 200mg, 

Atazanavir(ATV) 300mg,Darunavir (DRV) 75mg,Darunavir (DRV) 150mg,Darunavir (DR

V) 600mg,Dolutegravir (DTG) 50mg,Efavirenz (EFZ) 200mg,Efavirenz (EFZ) 600mg,Efavi

renz (EFZ) solução oral,Enfuvirtida (T20),Entricitabina 200mg + tenofovir 300mg,Estavudi

na (d4T) pó para solução oral, Etravirina (ETR) 100mg,Etravirina (ETR) 200mg,Fosampren

avir (FPV) 50mg/mL ,Lamivudina (3TC) 150mg,Lamivudina 150mg + zidovudina 300mg (

AZT + 3TC),Lamivudina (3TC) solução oral,Lopinavir 100mg + ritonavir 25mg (LPV/r),Lo

pinavir 80mg/mL + ritonavir 20mg/mL (LPV/r solução oral),Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 20

0mg + 50mg,Maraviroque (MVC) 150mg,Nevirapina (NVP) 200mg,Nevirapina (NVP) susp

ensão oral,Raltegravir (RAL) 100mg,Raltegravir (RAL) 400mg,Ritonavir (RTV) 100mg,Rit

onavir (RTV) 80mg/mL,Tenofovir (TDF) 300mg,Tenofovir 300mg + lamivudina 300mg,Te

nofovir 300mg + lamivudina 300mg + efavirenz 600mg,Tipranavir (TPV) 100mg/mL,Tipra

navir (TPV) 250mg,Zidovudina (AZT) 100mg,Zidovudina (AZT) solução injetável, Zidovu

dina (AZT) xarope. 

  A Lei número 9.313/1996 dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos 

portadores de HIV e doentes de AIDS.  Segundo a lei os portadores de HIV possuem direito a 

receber gratuitamente do Sistema Único de Saúde toda a medicação que for necessária ao 

tratamento. 

                                                           
303 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CONTROLE E PREVENÇÃO DAS IST DO HIV/AIDS E DAS HEP

ATITES VIRAIS. Assistência às pessoas vivendo com HIV e aids é garantida no SUS. Disponível em: http://ww

w.aids.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-pessoas-vivendo-com-hiveaidsegarantidanosus. Acesso em: 20 jan. 2019. 

 

 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-pessoas-vivendo-com-hiveaidsegarantidanosus
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-pessoas-vivendo-com-hiveaidsegarantidanosus
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As despesas com os medicamentos fornecidos serão subsidiadas pela Seguridade 

Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento. 

 O artigo 6º, inciso I, alínea b, da Lei n º 8.080/1990, diz que a vigilância 

epidemiológica é tarefa do Sistema Único de Saúde-SUS, dessa forma se pode incluir o vírus 

HIV nessa categoria, o que também justifica a distribuição dos medicamentos para os 

portadores de HIV de maneira gratuita. 

Como forma de vigilância epidemiológica foi criado o SINAN-Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação, que tem como propósito colher e propagar dados conseguidos por 

meio do Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, com a colaboração 

de uma rede informatizada,  a fim de auxiliar o processo de investigação e dar incentivos à 

observação das informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação 

compulsória. O SINAN conta com a ajuda dos três entes federados para que a alimentação 

permanente e regular de dados nacionais, estaduais e municipais se dê de maneira plena305. O 

SINAN é o sistema de alimentação de dados epidêmicos e faz parte do SNVE- Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), ambos sistemas estão relacionados ao SUS- 

Sistema Único de Saúde. 

A ausência de registro no SINAN pode comprometer a organização do sistema para o 

fornecimento ininterrupto de medicamentos para combater o vírus HIV e as ações prioritárias 

às populações chave e populações mais vulneráveis ao vírus. Além do SINAN, ainda, com o 

objetivo de minorar a ocorrência de subnotificações, desenvolveu-se, em 2016, uma utilidade 

para o SICLOM-Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, que orientou as unidades de 

saúde a notificar aqueles pacientes em acompanhamento, reconhecidos apenas por seus 

cadastros no SISCEL-Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 

Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV e/ou no Siclom. Toda essa 

movimentação foi feita com a intenção de controlar a infecção por HIV/AIDS306. 

Segundo a Portaria número 4/2017, anexo I, do anexo V, itens 26, 27 e 28,  a infecção 

pelo vírus HIV consta  na lista nacional de notificação compulsória e  se uma doença consta 

nesse rol da referida portaria tanto médicos quanto outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente,  

deverão notificar o SINAN o quanto antes, pois dessa forma a epidemia poderá ser controlada 

                                                           
305 BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan: normas e rotinas. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2007, p.10.  
306Idem. Boletim Epidemiológico - HIV Aids Julho de 2017 a junho de 2018. Brasília: Ministério da Saúde, 2018, 

p.7. 
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em tempo real, o que aumenta as chances de sucesso desse controle- Lei n º 6.259/1975, artigo 

8º 307. 

A AIDS é de notificação compulsória desde 1986 e a infecção pelo HIV é de 

notificação compulsória desde 2014; assim, na ocorrência de casos de infecção pelo HIV ou de 

AIDS, estes devem ser reportados às autoridades de saúde308. 

No Brasil, em 2017, foram identificados 42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos 

de AIDS – notificados no SINAN, declarados no SIM e registrados no SISCEL/SICLOM –, 

com uma taxa de detecção de 18,3/100.000 habitantes (2017), totalizando, no período de 1980 

a junho de 2018, 982.129 casos de AIDS descobertos no país. Desde o ano de 2012,         

constata-se diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, que mudou de 21,7/100.000 

habitantes (2012) para 18,3/100.000 habitantes em 2017, demonstrando decréscimo de 15,7%; 

essa redução na taxa de detecção tem sobressaído desde a recomendação do “tratamento para 

todos”, implementada em dezembro de 2013. Da mesma forma em 2017, foram registrados no 

SIM o número de 11.463 óbitos por causa básica AIDS (CID10: B20 a B24), com taxa de 

mortalidade padronizada de 4,8/100.000 habitantes. A taxa de mortalidade padronizada sofreu 

decréscimo de 15,8% entre 2014 e 2017 – também, possivelmente, em consequência da 

recomendação do “tratamento para todos” e da ampliação do diagnóstico antecipado da 

infecção por HIV309. 

Como a notificação da infecção pelo HIV ainda está sendo assimilada pela rede de 

vigilância em saúde, não foram computadas as taxas relativas a esses dados no boletim 

epidemiológico do ano de 2018310. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e 

Municípios, conforme determina a Constituição da República em seus artigos 196, 

197,198,199 e 200. Cada ente tem suas co-responsabilidades. Por todo o exposto fica evidente 

que a tarefa de conter o alastramento do vírus HIV é do SUS, por meio de seu gestor, que é o 

Ministério da Saúde311. 

                                                           
307 Art 8º É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato, comprovado ou  

presumível, de caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no e- 

xercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de

saúde e ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em conformidade co- 

mo artigo 7º. 
308 BRASIL. op.cit.,nota 304. 
309 Ibidem.  
310 Ibidem. 
311 BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona. Dispo- 

nível em: http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude. Acesso em: 21 jan. 2019. 
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4.1.   A prática bareback, supervírus e outras polêmicas 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisou aos países sobre a resistência aos 

medicamentos contra o HIV, de forma pormenorizada em relatório baseado em pesquisas 

nacionais executadas em vários países. A Organização informa que o prenúncio poderá 

obstaculizar o aperfeiçoamento global no que tange a terapia e prevenção da infecção pelo HIV, 

caso não sejam tomadas providências satisfatórias logo312.  

No momento em que as pessoas não seguem o plano de tratamento indicado pelo 

médico a resistência aos medicamentos contra o HIV é potencializada, isso se dá porque muitos 

portadores não têm acesso a tratamentos ininterruptos para o HIV. As pessoas que vão 

apresentar resistência aos medicamentos antirretrovirais iniciarão um processo de falha 

terapêutica e também poderão disseminar esses vírus resistentes a outras pessoas313.  

De acordo com o pesquisador Robert Smith, da Universidade de Ottawa, no Canadá, 

se o tratamento é feito apropriadamente, é muito improvável que o super HIV apareça. 

Entretanto os portadores não se lembram de usar os medicamentos, com isso níveis de remédios 

no organismo decrescem, e as mutações do HIV têm mais chances de se desenvolver criando 

novas variantes.314  

Novamente deve ser analisada a questão da distribuição de medicamentos gratuita e se 

conclui que o fornecimento patrocinado pelo governo brasileiro deve acontecer, mesmo que 

seja uma questão de escolha ao contrair o vírus HIV, pois há risco de criação de um super vírus 

HIV, o que não é nem um pouco interessante para o controle da epidemia de HIV. 

Verifica- se então que o medicamento deve ser fornecido gratuitamente também para 

os praticantes de bareback, até mesmo porque a Lei número 9.313/1996 não faz nenhuma 

distinção entre os portadores de HIV, para fins de concessão das drogas necessárias ao 

tratamento.  

Há risco de criação de um super vírus HIV, na hipótese de o tratamento não ser 

fornecido pelo SUS e caso o paciente não possa arcar com os custos, o que não é nem um pouco 

interessante para o controle da epidemia de HIV. Portanto é essencial que o tratamento não seja 

suspenso sem indicação médica, ou que deixe de ser iniciado por motivos alheios à prescrição 

médica.  

                                                           
312 UNAIDS. OMS chama atenção para risco de resistência a medicamentos para HIV. Disponível em: https:// 

unaids.org.br/2017/07/oms-atencao-ameaca-resistencia-medicamentos-hiv/. Acesso em: 22 jan. 2019. 
313 Ibidem. 
314 GALILEU.O novo e intratável HIV. Disponível em:http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI1

2400717933,00O+NOVO+E+INTRATAVEL+HIV.html. Acesso em: 22 jan. 2019 
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O não fornecimento do medicamento não pode atuar como punição em qualquer ramo 

do direito, seja penal, administrativo, cível, etc.- para os adeptos do bareback, sob pena de não 

refrear a epidemia do vírus HIV. 

Há também o caso de casais sorodiscordantes que desejam ter filhos, ou seja, casais 

em que uma pessoa é portadora do vírus HIV e a outra não. Há o caso em que a mulher é 

soropositiva e o homem soronegativo, o que poderia ser resolvido com uma inseminação 

artificial ou até mesmo com o despejo do esperma contido dentro da camisinha no canal vaginal 

da mulher soropositiva, mas há também o caso em que o homem é o soropositivo e a mulher é 

a soronegativa, o que gera um temor maior em relação a contração do HIV. Nesse caso poderá 

ser realizada técnica de lavagem de esperma315. 

Essa técnica consiste em separar os espermatozoides móveis dos outros componentes 

do sêmen para eliminar o HIV contido no líquido seminal. Depois de realizada a lavagem de 

esperma, o concentrado de espermatozoide é introduzido no útero da mulher durante seu 

período fértil (inseminação artificial). 

Há também uma terceira solução que se adequaria a ambos os casos anteriormente 

descritos que seria a ofertada pela declaração suíça, a solução consiste em concepção natural. 

No Brasil há alguns casos e a orientação é que o parceiro soropositivo esteja com a carga 

indetectável, CD4 elevado, não ter infecções do trato genital (como outras doenças sexualmente 

transmissíveis), planejar a relação para a data exata do período fértil e  que o soronegativo esteja 

fazendo uso de PREP316, visto que dessa forma o risco de transmissão seria bem menor 317.  

Isso já aconteceu em alguns casos no Brasil. Se a concepção natural é a escolha do 

casal sorodiscordante, o médico adverte aos parceiros sobre o risco de transmissão do HIV para 

o parceiro soronegativo e para o feto318. A concepção natural não oferece custos ao contrário 

da técnica de lavagem de esperma. Também é importante destacar que nem todas as vezes o 

casal sorodiscordante segue todas as orientações médicas, por motivos alheios às diretrizes 

ofertadas pelo profissional de saúde, o que pode aumentar as chances de transmissão do vírus 

HIV. Tanto a técnica de lavagem de esperma quanto a concepção natural oferecem risco de 

                                                           
315 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS. Casais sorodiscordantes Dicas para uma   

vida saudável, segura e feliz. Rio de Janeiro: ABIA, 2004, p.33 
316 A depender da diretriz adotada pelo país em que o casal procurou a assistência. 
317 SWISS MEDICAL WEEKLY. HIV is not transmitted under fully suppressive therapy: The Swiss State 

ment – eight years later. Disponível em: https://smw.ch/article/doi/smw.2016.14246. Acesso em: 22 jan. 20 

19. 
318 REVRENE. Poder feminino, autonomia e aids: motivações para gestação de mulher sorodiscordante para o   

hiv.Disponível em: http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/3812/3005.Acesso em:24 jan. 2019. 

https://smw.ch/article/doi/smw.2016.14246
http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/3812/3005.Acesso
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infecção por HIV ao parceiro soronegativo, ainda que seja um risco consideravelmente 

minorado. 

Há também um estudo da FIOCRUZ, em parceria com a Universidade Federal de 

Alagoas,  demonstrando que alguns casais sorodiscordantes não utilizam preservativo em todas 

as relações sexuais ou até mesmo não o utilizam em nenhuma relação sexual319, por vontade de 

ambas partes do casal, o que mostra a exposição do parceiro soronegativo para o vírus HIV, 

com possível risco de contaminação por livre e espontânea vontade. Até o momento tais casais 

não foram punidos à luz do ordenamento penal320. 

 O sexo sem proteção sempre aconteceu entre casais sorodiscordantes com a finalidade 

de concepção ou não, sem que houvesse punição em âmbito penal. Entretanto tal assunto 

sempre foi tabu às vistas da sociedade. Atualmente com orientação médica é possível que 

aconteça uma gravidez natural, o que envolve risco de contração do vírus HIV. Então não faz 

sentido criminalizar a prática bareback que também se trata de ato sexual com a potencialidade 

de transmitir o vírus de forma consentida, pois seria muita duplicidade, afinal de contas o 

comportamento é o mesmo.  

Não há certeza de que os casais sorodiscordantes usem preservativos em todas as 

relações sexuais e que a parte do relacionamento infectada com o vírus HIV tome os 

medicamentos de maneira correta todos os dias. Ninguém sabe tudo o que acontece na 

intimidade alheia e nem possui controle disso, muito menos o Estado. 

O SUS além de fornecer medicamentos para os portadores do vírus HIV também 

oferece medicamentos que impedem que as pessoas contraiam o vírus HIV, são eles: PrEP e 

PEP. Tais diferenciações serão feitas a seguir. 

A PEP – Profilaxia Pós-Exposição321 consiste na utilização de medicamentos 

antirretrovirais por aqueles que passaram por um provável contato com o vírus HIV em 

ocorrências como: agressão sexual; relação sexual desprotegida (o que também pode englobar 

o rompimento de preservativo), acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou 

em contato direto com material biológico). A PEP deve ser começada em seguida à relação de 

risco, em até 72 horas e deve ser utilizada por 28 dias. A pessoa que se envolveu em uma 

                                                           
319 FIOCRUZ. Estudo analisa vulnerabilidade à infecção do HIV entre casais sorodiscordantes. Disponível em: 

https://www.ini.fiocruz.br/estudo-analisa-vulnerabilidade-%C3%A0-infec%C3%A7%C3%A3o-do-hiventre-

casais-sorodiscordantes.Acesso em:24 jan.2019. 
320 SCIELO. Vulnerabilidade à infecção do HIV entre casais sorodiscordantes no Rio de Janeiro, Brasil . Dispo-

nível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2017000405014&lng=pt&nrm= 

iso&tlng=pt Acesso em:24 jan. 2019. 
321 A PEP não supre a ausência de preservativo. 

https://www.ini.fiocruz.br/estudo-analisa-vulnerabilidade-%C3%A0-infec%C3%A7%C3%A3o-do-hiventre-casais-sorodiscordantes.Acesso
https://www.ini.fiocruz.br/estudo-analisa-vulnerabilidade-%C3%A0-infec%C3%A7%C3%A3o-do-hiventre-casais-sorodiscordantes.Acesso
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situação que gere o risco de contração do vírus HIV deve procurar um serviço de saúde que 

realize atendimento de PEP o quanto antes possível.322. 

Há também a PrEP – Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, que consiste no uso preventivo 

de medicamentos antes de se arriscar ao vírus do HIV, o que diminui a possibilidade da pessoa 

ser contaminada com o vírus.323. 

A PrEP é destinada a grupos prioritários e não se trata de medida preventiva 

emergencial. Os públicos prioritários são as populações-chave, que contém o maior número de 

casos de HIV no país: gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH); pessoas trans; 

trabalhadores/as do sexo e parcerias sorodiscordantes324. 

Com a iniciativa do SUS em relação a distribuição de PrEP e PEP depreende-se que a 

intenção do Ministério da Saúde é controlar a epidemia de HIV e a disponibilização de tais 

medicamentos é uma das formas de controle, provavelmente mais eficaz do que a reprimenda 

na seara criminal. 

Em 11 de dezembro de 2018, a revista immunity publicou um artigo que demonstrava 

o teste de uma vacina para HIV que funcionou com sucesso em macacos 325. No estudo 

cientistas da Califórnia conseguiram produzir anticorpos para o HIV em macacos rhesus326. Tal 

estudo é um ensaio bem realístico para a cura da infecção pelo vírus HIV, que pode estar mais 

perto da descoberta do que se imagina. 

Outro grande avanço em relação a cura da infecção por HIV se deu neste ano de 2019, 

porque um paciente portador do vírus, mais conhecido como o paciente de Londres se curou 

por meio de um transplante de medula, isso se deu porque tal paciente ao ser diagnosticado com 

câncer e submetido ao transplante no ano de 2016 recebeu medula de um doador que possui 

                                                           
322 BRASIL.departamento de vigilância controle e prevenção das ist do hiv/aids e das hepatites virais. Qual é a  

diferença entre a PrEP e a PEP. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/faq/qual-e-diferenca-entre-prep-e-

pep Acesso em:07 mar. 2019. 
323 Ibidem. 
324 Ibidem. 
325 IMMUNITY .Vaccine- Induced Protection from Homologous Tier 2 SHIV Challenge in Nonhuman Primates 

Depends on Serum-Neutralizing Antibody Titers.Disponível em: https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-

7613(18)30493X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS107476131

830493X%3Fshowall%3Dtrue. Acesso em:22 mar. 2019. 
326G1. Teste de vacina contra HIV funciona em macacos, diz novo estudo. Disponível em:https://g1.globo.com/ 

ciencia-e-saude/noticia/2018/12/17/teste-de-vacina-contra-hiv-funciona-emmacacosdiz-novo-estudo.ghtml. 

Acesso em: 22 mar. 2019. 

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30493X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS107476131830493X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30493X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS107476131830493X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30493X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS107476131830493X%3Fshowall%3Dtrue
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uma mutação genética que o faz imune ao vírus HIV. O caso é o segundo em que um 

soropositivo ficou curado do vírus327.  

Em março de 2019, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão em que condenou 

homem a indenizar ex-companheira em decorrência da transmissão do vírus HIV. A reparação 

foi estipulada em R$ 120.000,00. No caso em comento o homem não avisou a parceira que 

estava infectado com o vírus, além de ter deixado de adotar as cautelas necessárias328.  

O relator Luiz Felipe Salomão também disse que pensava não haver responsabilização 

ou que essa deveria ser mitigada se a vítima concorresse para sua própria contaminação, 

assumindo o risco ou não se precavendo de forma eficaz. 

Isso demonstra que o integrante dessa corte superior não está alheio a questão da 

transmissão do vírus HIV de forma consentida. Não se sabe como os demais integrantes da 

quarta turma e de outras turmas irão decidir caso a prática bareback chegue até essa corte, porém 

o ministro demonstrou tendências menos conservadoras em relação ao assunto até o momento.  

    Não há como prever   resultados de futuros julgamentos que ainda nem existem, visto 

que seria tamanha especulação. Porém tal especulação é tudo que se tem até o presente 

momento. 

4.2.   Conexão entre as escolhas trágicas do Estado e a prática bareback 

As escolhas trágicas consistem nos obstáculos para a realização dos direitos sociais e 

fundamentais de um elemento, em contraposição a crise financeira governamental que impede 

/dificulta a efetivação desses direitos já mencionados. O assunto está intrinsecamente ligado ao 

princípio da reserva do possível, que por sua vez limita a efetivação dos direitos pleiteados a 

existência de recursos públicos disponíveis pelo Estado329. 

 Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino a doutrina e o Poder Judiciário 

reconhecem que decisões como essas são de difícil solução, principalmente nas ocasiões em 

que é determinado ao Estado o pagamento de caros recursos terapêuticos com pouca chance de 

lograr êxito.  Por isso o nome dado a teoria foi de escolhas trágicas do Estado, uma vez que há 

                                                           
327 Idem. Cientistas relatam segundo caso de cura do HIV após transplante. Disponível em: https://g1.globo. 

com/cienciaesaude/noticia/2019/03/04/cientistasrelatamsegundocasodecuradohivapostransplante.ghtml. 

Acesso em: 22 mar. 2019. 
328 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma condena homem a indenizar excompanheira por trans-

missão do vírus HIV. Disponível em:http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A

3o/noticias/Not%C3%ADcias/QartaTurmacondenahomemaindenizarex%E2%80%93companheiraportransmiss%

C3%A3odov%C3%ADrusHIV. Acesso em: 20 abr. 2019.  
329ALEXANDRINO; Paulo: Direito constitucional descomplicado. São Paulo: Método, 2015, p.261. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/QartaTurmacondenahomemaindenizarex%E2%80%93companheiraportransmiss%C3%A3odov%C3%ADrusHIV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/QartaTurmacondenahomemaindenizarex%E2%80%93companheiraportransmiss%C3%A3odov%C3%ADrusHIV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/QartaTurmacondenahomemaindenizarex%E2%80%93companheiraportransmiss%C3%A3odov%C3%ADrusHIV
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o desejo de atender um pedido de cumprimento de um direito, contudo há entrave à efetivação 

desse devido a carência de fundos da administração pública330. 

Existem algumas garantias mínimas, com a finalidade de que o homem sobreviva.  

Nesse sentido surge o conceito de mínimo existencial que assegura mínima qualidade de vida, 

que possibilite ao indivíduo se manter com dignidade, ao possuir chance de concretizar sua 

liberdade perante a si mesmo e perante a comunidade em que se encontra encaixado331.  

Num conflito entre a reserva do possível e o mínimo existencial deve se levar em 

consideração o conteúdo do artigo 5º, § 1º, da Constituição da República, pois segundo esse 

todas as normas constitucionais que consagram direitos fundamentais devem ser consideradas 

imediatamente aplicáveis, ainda que de cunho programático332. 

Após tais esclarecimentos faz-se necessária à análise do caso concreto: a prática 

barebacking e seus possíveis impactos financeiros ao erário público. Ainda nesse capítulo 

foram demonstrados os avanços da medicina em relação ao vírus HIV, o que leva a crer que no 

futuro poderá haver cura e prevenção da infecção pelo vírus. 

Embora bug chasers procurem a infecção pelo vírus HIV, conforme o relatado nesse 

trabalho monográfico, após lograrem êxito na contração do vírus tais indivíduos precisam de 

medicação e tratamento para controle da infecção, com o intuito de que a qualidade de vida do 

portador do vírus seja preservada. 

Apesar de a medicação para a contenção do vírus HIV não ser barata o Estado a fornece 

aos soropositivos, sem distinção no que tange a forma pela qual o vírus foi adquirido, seja por 

meio de sexo, compartilhamento de agulhas, entre outras formas. Se o Estado fizesse 

diferenciação estaria prejudicando alguns de seus administrados, o que violaria flagrantemente 

o princípio da isonomia, contido no artigo 5º, caput, da Constituição da República. 

O princípio da proibição de retrocesso social diz respeito a proteção de direitos 

fundamentais em face de medidas do poder público, com ênfase para o legislador e o 

administrador, que tenham por meta a cessação ou redução de direitos fundamentais. Portanto 

                                                           
330 Ibidem. 
331CONSULTOR JURÍDICO. Mínimo existencial: um conceito dinâmico em prol da dignidade humana. Dispo- 

nível em: https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceitodinamicoproldignida- 

de-humana. Acesso em: 21 abr. 2019. 
332CONTEÚDO JURÍDICO.O direito fundamental à saúde.Disponível em:http://www.conteudojuridico.com.br/

artigo,odireitofundamentalasaude,55370.html. Acesso em: 21 abr. 2019. 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,odireitofundamentalasaude,55370.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,odireitofundamentalasaude,55370.html
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é direito constitucional de objeção que se opõe à conformação do legislador quanto ao retorno 

de leis concessivas de benefícios sociais333.  

No que concerne à prática bareback deve ser respeitado o princípio da vedação ao 

retrocesso social, pois ainda que os praticantes tenham buscado a soropositividade possuem 

direito aos medicamentos, de acordo com a Lei  número 9.313/96, por isso negá-los seria 

também uma afronta  ao artigo 1º,VI, da  Lei número 12.984/14, que versa sobre o crime de 

discriminação aos portadores de HIV  e doentes de AIDS quando  há recusa ou retardo no 

atendimento de saúde e se trataria da situação hipotética abordada. Além do mais a vida e a 

saúde são direitos fundamentais, logo devem ser assegurados de maneira instantânea, conforme 

o artigo 5º, §1º, da Carta Magna. 

Consoante o que foi exposto é evidente que nem sempre a administração pública se 

sagra vitoriosa no referente a preservação do erário público, principalmente em relação a 

direitos fundamentais. Em casos de garantia de direitos fundamentais o Estado precisa ser 

imediato, ainda que se trate de normas de conteúdo programático. A prática bareback ilustra tal 

possibilidade, pois ainda que seja uma temática controversa deve o Estado arcar com as 

despesas de tratamento para HIV, a fim de não violar direitos fundamentais como a vida e a 

saúde, afinal de contas um soropositivo dificilmente manteria sua saúde intacta ou sobreviveria 

sem o uso dos antirretrovirais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333CONSULTOR JURÍDICO. Proibição do retrocesso social está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Dis- 

ponível em: https://www.conjur.com.br/2015abr11/observatorioconstitucionalproibicaoretrocessosocialpautastf. 

Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

https://www.conjur.com.br/2015abr11/observatorioconstitucionalproibicaoretrocessosocialpautastf
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa observou, como ponto principal, as facetas da prática bareback-que 

ocorre com o consentimento de seus praticantes, com a abrangência de todo um submundo, 

conforme já demonstrado nesse trabalho e as possíveis problemáticas jurídicas que poderão ser 

geradas pela frequência deste tipo de comportamento. Há conflito aparente entre a dignidade 

da pessoa humana, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão e o jus puniendi estatal.  

De um lado há o Estado que possui interesse na punição em âmbito penal daqueles que 

violam suas normas e oneram seus cofres públicos, com o tratamento para a contenção do vírus 

HIV e do outro lado há a população soropositiva como um todo e mais especificamente os  

barebackers-gift givers, que são parcela da população soropositiva. 

Não há decisões judiciais específicas para o caso em tela e as decisões das cortes 

superiores versam sobre a transmissão do vírus HIV, sem o consentimento do sujeito passivo, 

situação distinta da prática bareback, porque a prática é pautada na anuência. Logo essa 

pesquisa verifica que semelhantes decisões não são recomendáveis, pois se tratam de diferentes 

circunstâncias e caso sejam avaliadas da mesma forma a equidade será desrespeitada. 

Há entendimento doutrinário relevante, com fundamento na equiparação entre a   teoria 

da autocolocação em perigo e a heterocolocação em perigo consentida, ainda que não tenha 

discorrido exclusivamente sobre a prática bareback acabou por solucionar tal obstáculo, uma 

vez que dessa forma está excluída a imputação do resultado ao terceiro que gera o risco. 

É evidente o fornecimento pelo Ministério da Saúde dos medicamentos para o vírus 

HIV, tanto no âmbito preventivo-PrEP e PEP, para aqueles que ainda não são diagnosticados 

com o vírus, quanto no âmbito de ataque ao vírus por meio dos coquetéis, para aqueles que já 

possuem o vírus HIV. O Estado seria dúplice ao fornecer o medicamento e punir aqueles que 

praticam atos que podem levar ao uso breve (PrEP e PEP) ou ininterrupto (coquetéis) dessa 

mesma categoria de medicamentos. Percebe-se que se no futuro a prática bareback for punida 

criminalmente a segurança jurídica e a coerência do Estado com suas próprias determinações 

estaria seriamente comprometida, uma vez que é a administração pública quem fornece esse 

tipo de medicamento. 

O sexo sem o uso de preservativos sempre existiu e nunca foi punido, sobretudo 

quando se trata de reprodução entre casais sorodiscordantes, o que também pode gerar a 

transmissão do vírus HIV, então não há porque punir a transmissão de HIV com o 

consentimento da vítima apenas pelo fato da prática bareback ter finalidade de entretenimento.   



83 
 

 
 

 O bareback é prática sexual alternativa como qualquer outra que as pessoas pratiquem 

durante suas intimidades, portanto não deve sofrer interferência estatal, pois isso menosprezaria 

o princípio da isonomia quando comparada a hipóteses dos casais sorodiscordantes. 

 Na hipótese de a prática bareback ser punida na seara criminal no futuro, 

provavelmente os portadores de HIV que não são praticantes do bareback também serão 

hostilizados, afinal de contas todo portador do vírus passará a ser um potencial criminoso. 

 Isso fomentaria ainda mais o preconceito que orbita ao redor dos portadores do vírus 

e a reação em cadeia poderia ser catastrófica, pois dessa forma muitos portadores deixariam de 

se tratar, visto que a dispensação dos medicamentos é feita de maneira presencial e eles 

temeriam ainda mais ser identificados, mais adiante muitas pessoas deixariam de se testar para 

o vírus HIV e com isso não seriam diagnosticadas, nem tratadas. Em decorrência do que foi 

exposto o vírus HIV iria se desenvolver e a AIDS voltaria a matar as pessoas. Depreende-se, 

nesse caso que se pelo menos um dos intuitos da possível punição em âmbito penal era o de 

refrear a epidemia de HIV esse objetivo certamente não seria cumprido com sucesso. 

A respeito da possibilidade de criação/incrementação de tipos penais no que tange a 

propagação do vírus HIV é constatado que já existem tipos penais aptos a ensejar punição na 

esfera penal, no caso de a transmissão do vírus HIV não ser consentida pela vítima. Nota-se 

também que tal caso se encontra em período de transição, por isso não é recomendável retirar 

todos os tipos penais atinentes a transmissão de doenças infecciosas de seu ordenamento. 

Portanto, no exemplo em análise caso não haja o consentimento entre as partes o sujeito ativo 

deve ser punido nos moldes dos artigos 130 e 131 do Código Penal. 

De acordo com essa pesquisa identifica-se que os únicos crimes envolvidos na prática 

bareback estão relacionados ao uso e a comercialização de drogas durante a realização das 

festas, notadamente o popper, motivo pelo qual devem os violadores dessa norma ser punidos 

nos moldes da Lei nº 11.343/06.  

A prática bareback surgiu como resposta a hostilização dos portadores de HIV, com a 

finalidade de se insurgir contra o preconceito, ao criar um mundo em que a maioria ou até 

mesmo a totalidade de seus habitantes fosse soropositiva, pois assim não haveria o estigma, que 

se demonstra pior do que o próprio vírus HIV.  

Os portadores do vírus podem continuar a ser atacados, porém sempre haverá algum 

deles que irá se opor/reagir, à vista disso, por que não os integrar de uma vez por todas? No 

final os portadores do vírus HIV não são adversários, o vírus HIV é, por isso deve ser atacado 

por meio de medicamentos, somente.  
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Devem ser descartados os tipos penais inovadores contidos nos projetos de lei 

abordados nesse trabalho e preconceitos no que abrange a temática abordada, 

independentemente de o vírus ter sido ou não contraído por vontade própria, pois preconceitos 

já se tem em demasia e o Código Penal possui mecanismos de repressão em caso de ausência 

de consentimento na propagação do vírus HIV.  

 Segundo o olhar contido nessa pesquisa a criminalização da prática bareback não 

ajudaria a resolver a epidemia do vírus HIV no país, pelo contrário, há suspeitas de que ela 

aumentaria a infecção pelo vírus HIV, por mais estranho que isso pareça. 

 Diante do exposto, a prática bareback deve ser tratada como questão de saúde pública 

e não de Direito Penal. 
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Biohazard: símbolo do perigo biológico tatuado por alguns dos participantes 

das festas bareback(geralmente gift givers). 

 

  

 

  

 Imagem que instiga o não uso de preservativos, comumente achada em mídias 

sociais de adeptos da prática bareback. 
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Camiseta produzida com a temática bareback. o que demonstra que é prática é mais 

comum e enraizada do que aparenta. 

 

 

Pessoa tatuada com o principal símbolo bareback- biohazard (à esquerda), que é 

importante forma de identificação dos participantes. 

 

 

 

 


