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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar qual é a reponsabilidade do infectado 

pela COVID-19 na transmissão da doença a outros indivíduos, por meio de investigação 

exploratória, com análises jurisprudenciais e bibliográficas. Busca-se, especificamente, 

conhecer quais são os protocolos e normas estabelecidas pelos entes federativos, delimitado ao 

estado do Paraná, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, a fim de 

conter a transmissão do vírus, bem como compreender a responsabilidade pelo prisma penal 

dos infectados que não cumprem as normas nacionais, e analisar a responsabilidade civil 

daquele que desrespeita os regramentos estatais. Ademais, por ser uma doença altamente 

contagiosa e prejudicial à saúde, se observa a semelhança no tratamento jurídico da situação, 

com o que o acontece com o infectado pelo vírus do HIV. Entendem-se aplicáveis os delitos de 

lesão corporal e a possibilidade de responsabilização civil do infectado que transmite, 

deliberadamente o vírus, porém, seguir com a discussão sobre o assunto é imprescindível para 

melhorar a segurança jurídica das vítimas e da sociedade como um todo, devendo a situação 

específica ser observada com atenção.  

 

Palavras-chave: COVID-19. Responsabilidade. Dano. Normas.  

 

ABSTRACT: The present study has the purpose to analyze what is the responsibility of the 

infected by COVID-19 in the transmission to other individuals, by the exploratory 

investigation, with jurisprudential and bibliographic analysis, specifically searching to know 
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what are the protocols and standards established by the federative units, delimited to the state 

of Paraná, based on the recommendations of the World Health Organization, in order to contain 

the virus transmission, as to comprehend the responsibility, by the criminal perspective, of the 

infected that do not obey the national standards, and to analyze the comprehensive general 

liability of those who disrespect the state rules. Furthermore, for being such a contagious and 

harmful to health disease, the similarity in the legal treatment of the situation is observed, with 

what happens with the HIV infected. It is understood that the crimes of bodily injury and the 

possibility of civil liability of the infected person who deliberately transmits the virus are 

applicable, but to continue the discussion on the subject is essential to improve the legal security 

of the victims and of society as a whole, and the specific situation must be carefully observed. 

 

Keywords: COVID-19. Responsibility. Damage. Standards. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da COVID-19, vem trazendo à tona diversos questionamentos no mundo 

jurídico, em especial no que diz respeito às regras de conduta impostas pelos governos federais, 

estaduais e municipais, além das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

É perceptível que o vírus da COVID-19 vem infectando milhões de pessoas em todo o 

mundo, desde o ano de 2020, quando reconhecida situação de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020. Neste sentido, este artigo visa a compreender a 

responsabilidade dos portadores do vírus pela sua transmissão, em especial quando o agente 

está ciente da positivação e das medidas sanitárias do controle do vírus e, mesmo assim, não as 

cumpre.  

Vale ressaltar que, por haver poucas informações sobre o surgimento e o combate do 

vírus, se fez necessária a formulação de normas legais às pressas para que fossem cumpridas 

pela população, principalmente a brasileira, que é o objeto de análise deste estudo. De modo a 

fornecer orientações específicas, o Estado deve ser capaz de delinear possíveis caminhos a 

seguir para evitar o contágio, assim como a responsabilização daquele que age por omissão à 

causa. Dessa maneira, o objetivo geral deste artigo é analisar as responsabilidades das pessoas 

infectadas pela COVID-19 na transmissão da doença a outras pessoas, de modo voluntário.  
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Para alcançar o referido propósito, foram traçados objetivos específicos, quais sejam: 

conhecer os protocolos e regramentos, no que diz respeito às leis, decretos, resoluções e 

recomendações, sobre as obrigações do infectado pela COVID-19, especificamente no estado 

do Paraná, em seguida, compreender a responsabilidade pelo prisma penal do infectado que 

desrespeita os regramentos estatais e por fim, analisar a responsabilidade civil do infectado que 

desrespeita os regramentos estatais.  

A pesquisa é classificada como exploratória, estruturada da seguinte forma: em primeiro 

momento se faz necessário conhecer os regramentos estatais no tocante à COVID-19, no estado 

do Paraná. Depois disso, passa-se à análise da responsabilização do infectado na esfera penal. 

Por último, se deve analisar a possibilidade de responsabilização civil do agente infectado. 

Observar-se-á deste modo, a analogia perante o vírus do HIV, por ser uma doença infecciosa e 

altamente contagiosa.  

 

1 PROTOCOLOS E REGRAMENTOS EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DO 

INFECTADO PELA COVID-19 NO ESTADO DO PARANÁ  

 

O objetivo do presente item é conhecer as regulamentações que dizem respeito às 

obrigações do infectado pela COVID-19, no Estado do Paraná, por meio da análise de leis, 

decretos e resoluções, promulgadas no período de fevereiro de 2020 até que perdure a 

pandemia, (ou que se conclua este artigo, o que ocorrer primeiro). 

Antes, contudo, de se adentrar ao estudo das normas estaduais, entende-se pertinente 

situar o leitor a respeito do contexto de disseminação da COVID-19.  

Os Coronavírus pertencem à família de vírus que causam infecções respiratórias, 

podendo afetar animais e pessoas. No final do ano de 2019, o vírus trouxe mudanças 

significativas no modo de vida das populações, quando ocorreu a transmissão de uma nova 

variação, na cidade de Wuhan, país da China, denominado de SARS-CoV-2, também conhecido 

por COVID-19, ou Novo-Coronavírus, podendo ser disseminada entre pessoas, ao tossir, 

espirrar ou exalar. A transmissão do vírus permanece incerta em diversos estágios da doença, 

incluindo quadros atípicos ou pouco específicos, sendo capaz de variar para diferentes pessoas, 

conforme os apontamentos de Lemos (2020). 

Segundo estudo da equipe de pesquisadores do cientista Darlan Cândido, da 

Universidade de Oxford, a identificação do vírus no Brasil está relacionada ao caso de um 
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brasileiro que foi à Itália, confirmando seu diagnóstico em 26 de fevereiro de 2020, sendo 

denominado “paciente zero”. No entanto, a equipe de pesquisa conseguiu encontrar o código 

genético COVID-19 em vários indivíduos infectados no país desde o final de fevereiro de 2020 

até o início de março de 2020, determinando assim onde e quando o vírus se espalhou. Eles 

concluíram que mais de 100 pessoas entraram no país com o vírus, o que foi ainda maior entre 

as cidades que recebem voos internacionais, nos termos dos apontamentos de Pinheiro (2021).   

A esse respeito, a contaminação pela COVID-19 pode ter como alvo pessoas que não 

manifestem nenhum sintoma, poucos sintomas, e casos graves, com grande ocorrência de 

mortes. Portanto,  visando a estabelecer um plano de resposta e estratégias para conter os 

agravos ao bem-estar da população, o então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 

declarou emergência de saúde pública, por meio da Portaria n.º 188, de fevereiro de 2020, que 

sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, estabeleceu o Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo de gestão para o enfrentamento do vírus, 

para o fornecimento de planejamentos, instruções e informações pertinentes.   

No mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia, 

recomendando ainda, que todos os que estivessem com a infecção fossem tratados em casa, 

com o foco de conter a circulação do vírus, tendo em conta que o isolamento social e o 

distanciamento seriam medidas consideradas fundamentais para que o número de contaminados 

diminuísse consideravelmente, com a higiene pessoal correta e o uso de máscaras para proteção.  

O Brasil, assim como o mundo todo, adotou normas para a prevenção da COVID-19, 

especificamente a Lei n. º 13.979 de 2020, de âmbito federal, que trata de forma clara as 

medidas de prevenção contra o vírus, como é o caso do artigo 2º, inciso I e II, dentre elas o 

isolamento e a quarentena, assim definidos:  

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I — Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, 

meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 

maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

II — Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira 

a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. (BRASIL, 2020, 

n.p.) 

 

 

Em seguida, no mês de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF 

de número 672, entendeu por unanimidade que os estados, Distrito Federal e municípios 
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poderiam tomar medidas para combater a COVID-19, como a imposição de quarentena, 

isolamento social, distanciamento social, entre outras restrições que entendessem pertinentes, 

para melhor adequar a realidade de cada ente federado. Sempre observando a competência geral 

da União, que pode estabelecer medidas em todo o território nacional.  

De acordo com o ponto de vista de Abud e Souza (2020), diversos municípios e estados 

adotaram normas semelhantes, no sentido de acolher a obrigação de utilização de máscaras, 

principalmente onde gera circulação de pessoas, cada instituição com suas particularidades, 

mas com finalidade harmônica de desacelerar a propagação do vírus.  

No estado do Paraná, criaram-se normas para conter a disseminação da COVID-19. A 

primeira delas foi o Decreto de n. º 4.230 de 16 de março de 2020, que propõe métodos com o 

intuito de limitar a transmissão do vírus entre pessoas, de modo a facilitar a identificação, 

seguido do isolamento e cuidado para que aqueles que estejam infectados possam ter o 

atendimento adequado, evitando o colapso dos sistemas públicos de saúde.  

Ainda, o decreto supramencionado, no artigo 6.º, estabelece que os órgãos competentes 

deverão compartilhar as informações concernentes à identificação de pessoas que estejam 

diagnosticadas ou até mesmo suspeitas de COVID-19, assim como essa informação deve vir de 

pessoas jurídicas de direito privado, para facilitar o controle do isolamento social do infectado 

(PARANÁ, 2020). 

Além disso, o Decreto n. º 4.319, de março de 2020, declarou estado de calamidade 

pública, havendo a imposição de notificação compulsória para as Secretarias de Saúde, por 

meio da Lei Estadual de n. º 20.213 de maio de 2020, isto é, as empresas que realizam exames 

para identificação de doenças contagiosas precisam informar todos os casos confirmados ou 

suspeitos testados por ela, de forma imediata, para evitar propagação.  

Ademais, outras medidas foram adotadas como regra pelo Estado, com a Lei n.º 

20.189, de abril de 2020, o Decreto n.º 4.692, de maio de 2020, a Portaria n.º 1.565, de junho 

de 2020 e a Recomendação Conjunta n.º 002, de julho de 2020.3 

 
3 Lei 20.189 de 28 de abril de 2020: Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto perdurar o estado 

de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, e adota outras providências; 

Decreto nº 4.692,de 25 de maio de 2020: dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no 

contexto da pandemia da COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e medidas correlatas; 

Portaria 1.565, de 18 de julho de 2020: Estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à 

mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma 

a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro;  
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Com a disseminação da doença contagiosa nos estados e municípios, em maio de 2020, 

por meio da recomendação de n. º 036/2020, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, 

recomendou a implementação da medida de distanciamento social, chamada de lockdowm, que 

é um regime mais rigoroso, com bloqueio total dos indivíduos, ou seja, locais públicos que não 

sejam essenciais para a manutenção da vida humana seriam fechados por um período, 

impedindo a população não poderá frequentá-los.  

O Estado do Paraná, por meio da Lei Ordinária n. º 20.189 de abril de 2020, adotou 

providências para enquanto perdurar o estado de calamidade pública, como a utilização de 

máscaras, a qual se dá de forma obrigatória, de acordo com o que diz o artigo 1.º, §1º da Lei: 

 

Art. 1.º Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras por todas as pessoas que 

estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus 

SARS-CoV-2, e adota outras providências. 

§ 1.º Deverão ser usadas pela população em geral, preferencialmente, máscaras de 

tecido confeccionadas de forma artesanal/caseira, utilizando-se na produção as 

orientações contidas na Nota Informativa n. º 3/2020 do Ministério da Saúde, a fim de 

que as demais sejam utilizadas prioritariamente pelos profissionais da área da saúde. 

(PARANÁ, 2020, n.p.) 

 

Além disso, a referida lei especificou sobre quais os espaços que são considerados 

públicos e podem ser usados coletivamente, como as vias públicas, parques e praças, 

rodoviárias, centros de transporte público, portos e aeroportos, veículos de transporte público, 

ou de aplicativos e outros locais onde as pessoas se reúnem.  

Foram realizadas orientações para os estabelecimentos comerciais, respectivamente 

voltadas para funcionários e clientes e, caso haja o descumprimento da lei, poderá ensejar como 

penalidade a responsabilização do agente, possibilitando que as autoridades apliquem multas, 

ficando toda a população consciente das medidas de prevenção, com a ampla divulgação destas 

que devem ser respeitadas, enquanto perdure o estado de calamidade pública.  

 No caso, o Decreto Estadual n.º 4.692 de maio de 2020, contou com a vedação no 

compartilhamento do uso de máscaras, mesmo que por pessoas da mesma família, sendo o uso 

restritamente individual, para que não venha a contaminar outros, reforçando o que diz Landi, 

et al. (2020, p. 02, tradução livre): “As pessoas costumam usar máscara facial para se proteger, 

 
Recomendação Conjunta nº 002/2020: recomendam aos membros do Ministério Público para adotar medidas 

legais cabíveis em relação àqueles municípios que não estejam correspondendo com seus deveres de velar pela 

saúde pública em relação à COVID-19.  
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mas esse costume também tem implicações importantes para a saúde pública, pois protege 

outras pessoas de gotículas respiratórias.”4 

A partir disso, o crescente número de óbitos, fez com que o Ministério da Saúde também 

reforçasse, por meio da Portaria n.º 1.565, de junho de 2020, orientação aos estados brasileiros, 

estabelecendo informações gerais que podem ser adotadas como planos de ação,  como 

cuidados individuais e coletivos, distanciamento e isolamento, assim como para aquele que 

estiver com sintomas compatíveis com a COVID-19, que evite o contato físico com outras 

pessoas por 14 dias, principalmente os de grupo de risco,  para que não se tenha outras pessoas 

expostas ao vírus.  

É seguro destacar a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos brasileiros, que embora 

medidas tenham sido tomadas, o comportamento de muitas pessoas é inconsistente com os 

protocolos e regras, sendo motivados única e exclusivamente pelo interesse privado. O próprio 

presidente da república em exercício no período da pandemia somente passou a utilizar máscara 

quando instado a fazê-lo por uma Ação Popular, sob pena de multa.  

Embora tenham sido adotadas medidas que envolvam pessoas físicas, no caso dos 

municípios (que têm dentre suas responsabilidades a de garantir a saúde e a vida das pessoas) 

que não adotem as medidas legais cabíveis, a Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-

Geral do Ministério Público criaram a Recomendação Conjunta de n.º 002/2020, que 

estabelecem que os membros do Ministério Público do estado poderão adotar outras 

providências que acharem necessárias quando da omissão dos municípios, com objetivo de 

proteger a população e reduzir o contágio.  

Com as informações já elencadas, não se pode deixar de destacar a Lei n.º 13.331/2001, 

o Código Sanitário Estadual, qual regulamenta nos artigos 45 e seguintes sobre o 

descumprimento de ações sanitárias e as infrações concernentes, ocorrendo a desobediência ou 

inobservância as normas legais, poderá acarretar sanções administrativas, com infrações leves, 

graves e gravíssimas e suceder agravantes, como no caso onde o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzir caracterizando dolo.  

Tem-se, pois, que no Estado, as medidas adotadas para a contenção da COVID-19 são 

a seguintes: em março de 2020, as aulas na modalidade presencial nas redes de ensino público 

e privada foram suspensas por tempo indeterminado, embora tenha surgido a possibilidade de 

 
4 No original: People habitually wear a face mask to protect themselves, but this custom also has a major public 

health implication as it protects others from respiratory droplets. 
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forma mista em fevereiro de 2021, seguindo para novas restrições por meio da Portaria n. º 

6.983, de fevereiro de 2021, diante do grande número de casos, estando as unidades de saúde 

em colapso.  

Ainda, foi adotado por todo o estado do Paraná o toque de recolher e restrição de 

horários em bares e restaurantes. Além disso, a distância social entre clientes de, no mínimo, 

um metro de distância, ficando em alguns períodos apenas o serviço de entrega, entre outras 

diversas medidas adotadas no período da pandemia. (PARANÁ, 2021) 

Muitos serviços tiveram que se adequar à realidade, passando por diversas modificações 

para que não tivesse a proliferação do vírus, até que vacinas suficientes sejam fornecidas para 

toda a população brasileira, enquanto isso, se faz necessário que os indivíduos respeitem os 

regramentos estatais, para conter a disseminação do vírus. 

Essas são, pois, as normas regulamentadoras sobre a COVID-19, no Estado do Paraná. 

No próximo item, se abordará a responsabilidade penal àquele que, por ação ou omissão, 

transmite o vírus a outras pessoas, descumprindo os regramentos estatais.  

 

2 RESPONSABILIDADE PENAL DO INFECTADO NA TRANSMISSÃO DO VÍRUS 

 

O cenário de pandemia elevou grande instigação no tocante ao possível cabimento de 

aplicação penal para aquele que, por consciência e vontade transmite o vírus da COVID-19 a 

outros indivíduos, sendo este o objeto do presente capítulo: análise da responsabilidade penal 

do transmissor do vírus.  

Para que seja garantido que uma sociedade se mantenha de forma harmônica, conta-se 

com a existência de normas jurídicas impostas pelo Estado, e se por algum motivo houver o 

descumprimento dessas regras, terá como consequência a imposição de sanções para os 

desobedientes, fazendo com que um indivíduo pondere sobre suas atitudes, acerca do bem 

jurídico de outro. (COIMBRA, 2020). 

 Nesse contexto, o ordenamento jurídico penal traz a norma e a sanção que será imposta 

para quem o descumprir, caracterizando crime. Ao conceituar crime, Gonçalves (2019), dispõe 

que se trata de toda ação ou omissão humana, que seja decorrente de condutas consideradas 

ilícitas, expondo a risco bens jurídicos relevantes para a coletividade, estes responsabilizados 

com sanções de natureza penal.  
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O sistema penal enumera os chamados crimes contra a saúde pública e prevê disposições 

legais nos artigos 267 a 285 do Código Penal, que tratam a saúde pública como um bem legal 

em toda a comunidade. 

Nesse sentido, no caso de um médico que deixe de notificar uma doença que seria 

obrigado a notificar, comete o crime elencado no artigo 269 do Código Penal que estabelece o 

fato típico como: “deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação 

é compulsória: Pena — detenção, de seis meses a dois anos, e multa. ” (BRASIL, 1940, n.p.) 

Vale enfatizar que a omissão do médico gera o descumprimento do dever legal imposto 

pela profissão, sendo nesse caso, a garantia de privacidade deverá ser deixada em segundo 

plano, dado que o interesse da maioria deve sobressair sobre dos particulares, em conformidade 

com o entendimento de Masson (2019). 

Contudo, também existem possibilidades atribuídas aos demais cidadãos que, violam as 

regras sanitárias emanadas do poder público pelo viés do Direito Penal, como será exposto a 

seguir.  

 

2.1 Possibilidades de aplicações no âmbito penal ao indivíduo transmissor do vírus 

 

Os tipos penais que podem ser elencados e aplicados para conter as condutas praticadas 

pelo transmissor da COVID-19, serão os mencionados nos artigos 131, 132, 268, 330 e 267 do 

Código Penal, analisados minuciosamente a seguir, respectivamente nesta ordem. 

O Código Penal prevê como crime no seu artigo 131, o ato de espalhar doenças graves, 

da qual esteja contaminado, com o fim específico de transmitir doença infecciosa. O delito em 

análise está satisfeito com o comportamento para fins de disseminação, mesmo que não ocorra 

de forma efetiva.  Neste sentido, para possível cabimento no que diz respeito a transmissão da 

COVID-19, se faz necessário definir o que seria a moléstia grave, pois se trata de norma penal 

em branco.5 

Para Capez (2018), se considerar o risco de contágio, febre amarela e tuberculose, por 

exemplo, a definição de doença grave pode ser qualquer ato possível de ser transmitido, se 

contagioso. Enfatiza ainda que, no contexto médico, apenas a medicina pode determinar o que 

é uma moléstia grave.  

 
5 Aquela que sua norma principal precisa ser suplementada por outra norma, geralmente de nível inferior. 

(GUEIROS e JAPIASSÚ, 2020, n.p) 
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No caso da COVID-19, as normas criadas durante o período da pandemia, alguns 

entendimentos classificam o vírus como doença grave, fator este essencial para que 

desencadeasse a emergência na saúde pública.  

No caso do delito supramencionado, a integridade ou saúde da vítima é o bem 

juridicamente protegido, e apenas as formas intencionais são aceitas, pois, o indivíduo infectado 

deve ter vontade de espalhar o vírus da COVID-19. Conforme observado por Bitencourt (2020), 

o propósito especial de disseminar moléstia grave é apenas o de intenção, bastando que o sujeito 

saiba estar infectado, não possuindo a necessidade de resultado naturalístico.  

Seguindo pelo mesmo sentido, o crime de colocar em risco a vida ou a saúde de outras 

pessoas, possui detenção de três meses a um ano, se o incidente não constitui crime mais grave, 

conforme o artigo 132 do Código Penal. É um crime de perigo concreto, ou seja, deve haver 

um risco considerável de prejudicar uma determinada pessoa, ocorrendo de forma direta e 

iminente. (GRECO, 2019) 

Em relação à COVID-19, deve-se verificar se o ato de fato possui probabilidade de 

prejudicar interesses jurídicos quando executado. Segundo Gueiros e Japiassú (2020), o crime 

tem o elemento subjetivo o dolo direto ou eventual restando assim, prejudicada a modalidade 

culposa. A vida, a saúde ou a integridade física de outrem são tidas como bens jurídicos 

tutelados, possuindo como objetivo do agente, o de criar perigo, que mesmo sabendo da 

possibilidade em causar dano, não se nega em realizar o comportamento.  

Para existir a imputação existente no delito descrito pelo artigo 132 do Código Penal, 

deverá existir prova que o indivíduo está contaminado com a COVID-19, possuindo ainda a 

consciência e vontade na disseminação.  

No que lhe concerne, o artigo 268 do Código Penal dispõe sobre o delito de violar 

medida sanitária preventiva, que possui pena de detenção de um mês a um ano, além de multa. 

A violação independe de contágio efetivo ou algum risco existente para a saúde de outros, 

bastando que se tenha a infração em desobedecer às ordens impostas pelo funcionário público 

que tiver atribuições para isso. Veja-se o artigo 268, parágrafo único do Código Penal:  

 
Art. 268 — Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução 

ou propagação de doença contagiosa. Pena — detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único — A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da 

saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

(BRASIL, 1940, n.p.) 
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Em outros termos, um agente que esteja contaminado com a COVID-19, passe a 

transmitir para um sujeito, de forma omissa e voluntária, sem observância de leis, decretos e 

resoluções, pode responder criminalmente pelo delito, vez que se trata de alto risco para aquele 

que não está infectado e poderia vir a se infectar.  

Diante disso, para existência do crime, deverá existir uma norma regulamentadora que 

tenha como objetivo específico, o impedimento da introdução do vírus, dependendo de uma 

norma para complementar com o objetivo de conhecer seu verdadeiro alcance, não sendo 

suficiente apenas consultar a lei penal.  

No que diz respeito à COVID-19, criou-se a Portaria Interministerial n. º 05 de 17 de 

março de 2020, no artigo 5.º estipula que o descumprimento das medidas preventivas citadas 

pelo Decreto n. º 13.979 de fevereiro de 2020, pode estar sujeito a sanções penais, mencionando 

desta forma, a penalização pelo delito do artigo 268 e 330, ambos do Código Penal. (BRASIL, 

2020) 

Ainda, no caso do delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, com 

pena de detenção de quinze dias a seis meses, além de multa, consuma-se no momento em que 

o agente deixa de atuar, quando ele deveria fazê-lo para confirmar a ordem recebida, ou ainda, 

realizar um comportamento proibido quando ele deveria agir, possuindo como pressuposto 

inicial, o de determinação, dirigida direta e expressa ao agente, conforme dispõe Prado (2020).  

O agente que ficar inerte perante ordem recebida, responderá pelo delito, observando 

que não precisará necessariamente estar presentes os elementos de violência ou ameaça. 

Gueiros e Japiassú (2020), menciona o artigo 5.º, inciso II da Constituição Federal, para 

justificar tal delito, vez que no momento que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 

algo senão em virtude de lei, neste sentido, se um funcionário público emite uma ordem, o 

descumprimento pode tipificar o delito de desobediência.  

Responderá pelo delito de desobediência, aquele que ciente da ordem recebida deixa de 

cumpri-la, fazendo com que o resultado satisfaça imediatamente. Neste delito, o agente deve 

estar ciente da ordem transmitida diretamente a ele, colocando assim, a vida de outra pessoa em 

risco, como no caso da COVID-19. É um crime que possui importância no atual cenário 

brasileiro, tendo em vista as medidas tomadas pelo poder público para conter o vírus.  

Para Foureaux (2020), aquele que descumpre as determinações do poder público que 

impede a propagação da doença, não praticará o crime de desobediência, pois é subsidiário, 

aplicado apenas quando não existir outro tipo penal. 
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No que diz respeito ao crime de epidemia, a finalidade do delito é a de causar, conforme 

se observa no artigo 267 do Código Penal: “Art. 267 — Causar epidemia, mediante a 

propagação de germes patogênicos: Pena — reclusão, de dez a quinze anos” (BRASIL, 1940, 

n.p.) 

No delito supramencionado, observa-se que o comportamento ativo seria o de induzir 

ou provocar, colocando em risco à saúde pública de uma região, atingindo, desta forma, diversas 

pessoas, o resultado é objetivamente o de causar epidemia, para Gueiros e Japiassú (2020) ao 

aplicar o delito, se deve observar ser acidental e passageira, consumando-se com a afetiva 

instalação da doença.  

Considerando que epidemia é um surto em uma população em específico, no que diz 

respeito à COVID-19, foi declarada a transmissão comunitária, possuindo casos em todo 

mundo, fazendo com que seja difícil a aplicação deste delito, pois não é possível responsabilizar 

um indivíduo em causá-la.  

Por fim, o direito penal possui a finalidade de controlar as condutas consideradas ilícitas, 

proporcionando controle para que violações não voltem a ocorrer. Diante da realidade do país, 

é necessário analisar qual a melhor forma de que o agente não fique impune do crime, porém, 

observou-se, que é perceptíveis variadas possibilidades de aplicações penais para aquele que de 

forma voluntária transmite o vírus da COVID-19 a outrem, principalmente no que diz respeito 

ao crime de desobediência.  

Após as análises realizadas até então, é conveniente ressaltar que por possuir alto risco 

de contágio, tratando-se de uma doença infecciosa, logo se pensa no vírus do HIV, que é uma 

doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, pode ter conexão com a COVID-19, 

pois ambas colocam a vida de muitas pessoas em perigo e podem possuir diferentes variantes. 

A transmissão voluntária é a preocupação do presente estudo, desta forma, é indispensável 

apresentar a análise jurídica dos entendimentos existentes perante o HIV no Direito Penal, 

conforme pesquisa pormenorizada a seguir.  

 

2.2 A possível analogia entre a transmissão do vírus do HIV e da COVID-19 sob o olhar 

Penal.  
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O objetivo do presente item é analisar os entendimentos firmados até a conclusão deste 

artigo sobre a responsabilização à luz da legislação penal pela transmissão consentida do vírus 

da HIV, fazendo analogia com o que diz respeito à COVID-19.  

O vírus da Imunodeficiência Humana, também conhecido como HIV ou AIDS é uma 

doença infecciosa, identificada entre os anos de 1983 e 1986, que se modificou em todo seu 

período evolutivo, possuindo variações de tipos de vírus e de hospedeiros. (RIBERIRO, et al. 

2019) 

Apesar de ser uma doença bastante antiga, há diversas discussões, com diferentes 

posicionamentos sobre a criminalização, vez que não sem tem a cura e pode ser diagnosticada 

em alguns casos com o passar do tempo, fazendo com que possa vir a desencadear outras 

enfermidades ou até mesmo levar a morte.  

Ao comparar o HIV com a COVID-19, observa-se que ambas são altamente 

contagiosas, embora a propagação ocorra de formas diferentes entre as doenças, possuem 

impacto considerável na vida humana. A primeira é incurável, a segunda pode causar sequelas 

irreversíveis, porém, as duas podem possuir efeitos letais, motivo este da preocupação em 

conter a transmissão.  

Segundo Ribeiro, et al. (2019), o HIV pode ocorrer através de fluidos corporais 

infectados, sendo o de maior risco a transmissão pelo sangue e sêmen. Sua classificação é 

determinada por análises técnicas para identificar os grupos e subdivisões, de modo a 

compreender quais são as implicações ocasionadas pela transmissão do vírus.  

Com isso, Prado e Carvalho (2015) entendem que ao considerar o HIV uma doença 

infecciosa grave, aquele que espalhar voluntariamente a doença pode ser penalização pelo delito 

descrito no artigo 131 do Código Penal, crime típico de espalhar moléstia grave, desde que o 

objetivo principal do autor seja o de espalhar o vírus.  

Opostamente argumenta Capez (2018), ao afirmar que o HIV não é adequado para o 

crime de espalhar moléstia grave, motivando sua teoria no sentido de que a transmissão não se 

dá somente através de relações sexuais, podendo se propagar em transfusão de sangue ou 

seringas contaminadas, por exemplo, considera ainda, que qualquer doença que seja letal, não 

existindo cura pela Medicina, encaixa-se no delito de homicídio tentado ou consumado, 

dependendo assim, do resultado que venha a produzir.  

O entendimento de Rogério Greco (2019), se assemelha com o exposto anteriormente, 

o agente que querendo transmitir o vírus, com objetivo morte, o delito será de homicídio 
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consumado, tipificado no artigo 121 do Código Penal, observando que neste caso a vítima deve 

vir a falecer, se o resultado não ocorrer conforme a vontade do agente, a vítima ficando viva, 

responderá pelo delito de homicídio na modalidade tentada. Justifica sua narrativa ao afirmar 

que se trata de uma doença letal e de perigo concreto, não existindo a possibilidade de 

tipificação pelo crime de transmitir moléstia grave. 

Dessa maneira, ao analisar os entendimentos anteriores, a COVID-19 necessita de maior 

cautela na criminalização quando pelo delito de homicídio, vez que se tem a cura, existe vacina 

e possui regramentos para a contenção do número de casos, bastando o cumprimento de forma 

adequada pela população.  

Conforme já exposto, se pode observar que alguns entendimentos doutrinários se 

assemelham no delito de homicídio na modalidade tentada ou consumada. No entanto, a 

adequação do delito de lesão corporal gravíssima é perceptível, de acordo com o entendimento 

da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Habeas Corpus:  

 

HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE 

QUE TRANSMITIU ENFERMIDADE INCURÁVEL À OFENDIDA (SÍNDROME 

DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA). VÍTIMA CUJA MOLÉSTIA 

PERMANECE ASSINTOMÁTICA. DESINFLUÊNCIA PARA A 

CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA UM DOS CRIMES PREVISTOS NO CAPÍTULO III, TÍTULO I, PARTE 

ESPECIAL, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS 

HUMANITÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS 

ANTECEDENTES NO PONTO, E DE DEMONSTRAÇÃO SOBRE O ESTADO DE 

SAÚDE DO PACIENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, 

NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 98.712/RJ, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO (1.ª Turma, DJe de 17/12/2010), firmou a compreensão de que a conduta 

de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso 

contra a vida. Assim não há constrangimento ilegal a ser reparado de ofício, em razão 

de não ter sido o caso julgado pelo Tribunal do Júri. 

[...] 

4. A alegação de que a Vítima não manifestou sintomas não serve para afastar a 

configuração do delito previsto no art. 129, § 2, inciso II, do Código Penal. É de 

notória sabença que o contaminado pelo vírus do HIV necessita de constante 

acompanhamento médico e de administração de remédios específicos, o que aumenta 

as probabilidades de que a enfermidade permaneça assintomática. Porém, o 

tratamento não enseja a cura da moléstia. 

5. Não pode ser conhecido o pedido de sursis humanitário se não há, nos autos, 

notícias de que tal pretensão foi avaliada pelas instâncias antecedentes, nem qualquer 

informação acerca do estado de saúde do Paciente. 

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. 

HC 160.982/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/05/2012, DJe 28/05/2012. (STJ, 2012, n.p.) 
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Nessa linha de raciocínio, o agente ao assumir o risco em contaminar, poderá responder 

pelo delito de lesão corporal grave, pois sabia estar transmitindo a doença e omitiu a 

informação, colocando em risco a vida de um indivíduo.  

Diante disso, Nucci (2020), possui entendimento semelhante ao do STJ, qual se o vírus 

gerar síndrome, que a vítima fique obrigada a se tratar, deve ser aplicado o delito de lesão 

corporal gravíssima, vez que o dolo é unicamente o de danos à saúde da vítima, tipificando o 

delito no artigo 129, §2º, II do Código Penal: “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 

saúde de outrem: Pena — detenção, de três meses a um ano. § 2.º Se resulta: II — enfermidade 

incurável. Pena — reclusão, de dois a oito anos. ” (BRASIL, 1940, n.p.) 

Porém, é importante mencionar que dependerá do caso concreto, pois existirão situações 

em que o resultado pode se dar a morte, tipificando assim, o delito de lesão corporal seguida de 

morte, com pena de reclusão, de quatro a doze anos.  

Por fim, se pode observar que a criminalização do HIV ainda não possui consolidação, 

com diferentes posicionamentos doutrinários e poucas jurisprudências, preocupação esta que se 

encontra nos casos da COVID-19, vez que se trata de um vírus novo, com potencial para 

pandemias futuras, como a Organização Mundial de Saúde já mencionou que o mundo passará 

por mais momentos semelhantes. Com isso se faz necessários entendimentos seguros, sendo a 

aplicação do delito de lesão corporal de maior coerência, tendo em vista o exorbitante número 

de casos e mortes.  

Para tanto, como já se observou as possibilidades existentes no direito penal, a seguir 

mostrar-se-á quais as possibilidades de responsabilização civil de uma pessoa infectada pela 

COVID-19 ao transmitir o vírus de forma pretensiosa.  

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO INFECTADO NA TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA 

COVID-19  

O presente item abordará a possibilidade de responsabilização civil pelo transmissor do 

vírus da COVID-19, este sabendo estar infectado e omite seu estado para com a vítima a ser 

contaminada. 

Em primeiro momento, deve-se analisar o que é a responsabilidade civil. Para 

Gonçalves (2020), toda atividade que traga prejuízo em seu eixo, terá a responsabilidade como 

fato social, que busca restaurar o equilíbrio patrimonial e moral violado pelo autor do ato ilícito, 

gerando a obrigação de indenizar por meio do dolo e da culpa.  
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A finalidade da responsabilidade civil é de resolver um conflito existente de um dano 

causado a outrem, possuindo como função reparatória do prejuízo a busca pela proteção a 

pessoa da vítima, tendo em vista que o objetivo principal é de cuidar como a pessoa lesionada 

será indenizada.  

No Direito Civil, uma pessoa que ocasiona dano a outrem, ainda que moral, comete ato 

ilícito, em conformidade com o artigo 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. ” (BRASIL, 2002, n.p.) 

A pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de ajustar o instituto da 

responsabilidade civil, levando em consideração as ações e condutas de cada indivíduo e como 

isto pode afetar a sociedade, pois os direitos individuais existem e devem ser exercidos de forma 

que não prejudique o do outro ou de uma coletividade, isto porque, mesmo que transmita para 

uma única pessoa, essa não sabendo estar portando o vírus, transmite a outros e a proliferação 

torna-se enorme.  

Com base nessa hipótese, aquele infectado que transmite o vírus para outro indivíduo 

de forma voluntária e omissa, deve responder pela ilicitude, tendo em vista que dificulta a vida 

cotidiana da vítima, em virtude do risco à vida e ao dano social causado, pois o lesionado terá 

que deixar seus afazeres para manter-se em isolamento, conforme as determinações dos entes 

federados.  

Nestes casos há como consequência a obrigação em reparar a violação, como dispõe o 

artigo 927 do referido código: 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.  

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 

2002, n.p.) 

 

Diante disso, resta a possibilidade de determinações de condições para a 

responsabilização e ainda, busca analisar quais medidas que podem ser adotadas para melhor 

atender os interesses da parte lesionada, neste caso, pela COVID-19.  

A lesão resultará em dano, que poderá ser divido em espécies, sendo moral e 

patrimonial, que é o objeto da responsabilidade. A primeira, diz respeito àquilo que ofende 

como ser humano, os direitos da personalidade, sem falar em qualquer dano patrimonial, qual 
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cabe reparação para diminuir a dor sofrida pela vítima, a segunda, refere-se àquele dano que 

advém de um prejuízo monetário, qual cabe o ressarcimento de todo o prejuízo material sofrido, 

que poderá ser o dano emergente e lucros cessantes, principal e acréscimos que vieram com o 

tempo, entre outras possibilidades. (GONÇALVES, 2020) 

Os pressupostos da responsabilidade civil  possuem como elementos essenciais a 

conduta humana, o nexo de causalidade e o dano, neste sentido, para Tartuce (2020), no tocante 

as responsabilidades, se tem a subjetiva, que de acordo com o entendimento majoritário, essa 

caracterizada como regra geral no ordenamento jurídico, de forma que para que tenha a 

indenização pelo agente, se faz necessário a comprovação de culpa genérica, incluindo a 

intenção de prejudicar, assim como a imprudência, negligência ou imperícia. Nesse sentido, a 

regra da teoria subjetiva se dá para que não se tenha abusos e nem tão pouco o enriquecimento 

sem causa.  

Já na teoria da responsabilidade civil objetiva, o Código Civil passou a admiti-la no 

artigo 927, parágrafo único, possibilitando a responsabilidade sem culpa, necessariamente. 

Porém, os casos que serão fundamentados nessa hipótese, deverão estar previstos em lei ou 

quando criar riscos no direito de outros, como, por exemplo de fornecedores de produtos e 

prestadores de serviços frente aos consumidores, estando assim, prevista no Código de Defesa 

do Consumidor. (TARTUCE, 2020) 

Nesse contexto, para a existência da responsabilidade civil é preciso que se tenha a 

análise do nexo de causalidade, sendo este elemento imaterial, que liga os componentes 

presentes na relação da causa e efeito ao dano ocasionado a outrem, ou seja, o prejuízo deve ser 

correspondente ao ato danoso.  

Nesta linha de pensamento, é conveniente destacar que a responsabilidade civil do 

infectado pela COVID-19 na transmissão do vírus, se perfaz no que diz respeito à teoria 

subjetiva, considerando que foi causado a vítima um dano injusto, estando evidente a culpa do 

agente, ofendendo desta forma, diretamente a saúde da vítima, sendo cabível indenização, 

conforme disposto no artigo 949 do Código Civil. 

Assim sendo, com a concretização da transmissão da doença, e essa causar lesão 

corporal, que não deixem marcas, o agente causador deverá indenizar de acordo com as 

despesas pagas pela vítima, assim como aquilo que deixou de ganhar em razão do delito, 

podendo ainda, conforme a circunstância, ser pertinente a reparação por dano moral. 

(GONÇALVES, 2020) 
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Nesse aspecto, deve ser considerado, respectivamente aquele agente que estando 

infectado, decide contrariar as normas e medidas impostas pelas autoridades, colocando em 

risco a vida de outros. Frisando ainda que, o dano social é completamente visível nestas 

situações, tendo em vista os direitos da coletividade sobre o individual, pois a vítima 

corresponde pela sociedade, tratando-se de doença infecciosa.  

Por fim, para a caracterização da responsabilidade civil, um elemento essencial é o do 

prejuízo, que poderá se dar na esfera pessoal, patrimonial, entre outras formas que a legislação 

permitir, sendo neste caso que o agente saiba estar portando a doença e tenha por vontade 

própria a transmissão do vírus. Sendo possível a indenização por danos materiais e morais, 

dependendo assim, do caso concreto, de que forma a vítima estará lesionada.  

Como já mencionada a analogia de casos de HIV no Direito Penal, na esfera cível, pode 

se dar da mesma maneira, tendo em vista que se adotou alguns entendimentos sobre a 

responsabilidade civil na transmissão voluntária do vírus, que poderá alinhar-se nesse sentido, 

com a COVID-19, como se observa detalhadamente a seguir.  

 

3.1 A possível analogia entre a transmissão do vírus do HIV e da COVID-19 sob o olhar 

Cível.  

 

O HIV é uma doença contagiosa considerada letal, que assim como pelo prisma penal, 

poderá existir uma linha de raciocínio perante a COVID-19 no Direito Civil, observando-se as 

peculiaridades de cada enfermidade.  

Como já mencionado acerca da origem do HIV e seu grau de contaminação, o Estado 

possui a obrigação de buscar meios para que o direito à saúde seja resguardado, com políticas 

públicas e econômicas de promoção, proteção e recuperação, nos moldes do artigo 196 da 

Constituição Federal. (BRASIL, 1988) 

Com isso, no que diz respeito à responsabilização de indivíduos, Rizzardo (2019), 

afirma que o ato de um sujeito voluntariamente contaminar outro, configura-se dolo, possuindo 

consciência das possíveis consequências e mesmo assim coloca outra pessoa em risco, fazendo 

com que seu direito à saúde se torne ameaçado. A partir disso se faz necessário analisar as 

discussões no que diz respeito à responsabilidade do infectado por HIV, para posteriormente 

chegar a uma solução perante a COVID-19.  
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Nesse sentido, no que diz respeito à ilicitude, ocorrerá quando o agente age com 

divergências com o que estabelece as normas, causando assim, o dano, possuindo como 

consequência a reparação. Desse modo, o vírus do HIV qual uma pessoa é portadora e mantiver 

relações sexuais, que é uma das formas conhecidas de contaminação, de forma omissa deixa de 

contar seu estado para seu parceiro, poderá ser responsabilizado para compensar os danos 

causados, tratando desta forma, a responsabilidade como forma de compensação, na medida do 

possível, pois não há possibilidade de retornar o estado anterior, conforme menciona Sousa 

(2016). 

No dano moral, a reparação envolve o aspecto de discriminação, pois no caso do HIV, 

existe preconceito social com indivíduos soropositivos, assim como o medo com relação ao 

futuro, quanto a expectativa de vida, entre outras consequências que poderá advir, quanto a 

saúde deste. (RIZZARDO, 2019) 

Observa-se a presença da responsabilização subjetiva por dolo eventual, tendo em vista 

a negligência do sujeito que por falta de cuidado transmite o vírus a outrem, bastando a 

comprovação da existência da lesão e a vontade do agente em transmitir.  

Dessa maneira, é de extrema importância analisar cada caso, pois existem diferentes 

realidades. Vale enfatizar que, para possível indenização pode ser considerado os custos 

médicos e hospitalares no qual a vítima obrigou-se a procurar, o desamparo econômico, assim 

como possível tratamento psicológico, se sentir psicologicamente prejudicada e não conseguir 

mais conviver em sociedade como antes, devido a sua doença.  

Na COVID-19, as consequências podem ser muito parecidas, pois também necessita de 

amparo médico e econômico, tendo em vista o período que a vítima deverá ficar afastada de 

suas atividades, motivo este que a pessoa que provocou as lesões pode ser responsabilizada 

pelos danos causados.  

Com as análises realizadas até então, é imprescindível mencionar o entendimento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado pela 4.ª turma, em Recurso Especial, que 

reconheceu a possibilidade de responsabilizar civilmente companheiro que infectou a parceira 

pelo vírus do HIV, fundamentando pela negligência e imprudência, tendo em vista o 

comportamento do agente, no qual não a deixou ciente da contaminação, colocando-a em risco 

evidente, em que não teve possibilidade de saber sobre a possível contaminação. (STJ, 2019) 

Por fim, o agente causador assumindo o risco de transmitir da doença, agindo com 

negligência, imprudência ou imperícia, lesiona a integridade física ou moral da vítima, poderá 
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ser responsabilizado civilmente, considerando todo o preconceito existente para com as pessoas 

soropositivas e pelo fato de ser uma doença que não possui cura, apenas o tratamento adequado 

poderá fazer com que o indivíduo se sinta seguro para conviver com o vírus e não transmita a 

terceiros.  

No que diz respeito à COVID-19, esse entendimento deverá ser analisado, tendo em 

vista que há muitas semelhanças pela vontade do agente em transmitir a doença e devido à 

existência de entendimentos já firmados por tribunais, torna-se viável, buscar a mesma linha de 

raciocínio, para que aquele que transmitir a doença de forma voluntária, seja responsabilizado, 

buscando a contenção do vírus e assim não colocar a vida de outras pessoas em risco. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O objetivo deste artigo era analisar as responsabilidades das pessoas infectadas pela 

COVID-19 na transmissão da doença a outras pessoas, de modo voluntário. 

A pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, como observou-se é altamente 

contagiosa e letal, portanto, constatou-se a necessidade em compreender como responsabilizar 

aquele que voluntariamente transmite o vírus a outras pessoas.  

Desse modo, após detida análise do ordenamento jurídico aplicável à temática, foram 

encontradas possibilidades de responsabilização no ramo do Direito Civil e no Direito Penal, 

em relação a este último o enquadramento no tipo penal de lesão corporal. Relativamente ao 

campo cível, observou-se a possibilidade de responsabilização material e moral.  

O Direito Penal disponibiliza variadas sanções que podem ser aplicadas ao transmissor, 

como a hipótese de cabimento em crimes contra a saúde pública, ou até mesmo contra a pessoa, 

com analogias no que diz respeito aos entendimentos já firmados sobre o HIV e a aplicação da 

penalização.  

No Direito Civil, também se observou a possibilidade de aplicação, tendo em vista os 

danos sofridos pela vítima que não sabia estar sendo infectada pelo vírus, e assim tem sua vida 

completamente conturbada devido ao problema que poderia ser evitado. Também se utilizou a 

analogia perante ao HIV, tendo em vista ser uma doença mais antiga e também de alto risco de 

infecção.  

Com as hipóteses confirmadas sobre a possível responsabilização, tanto no âmbito 

Penal, quanto no Civil, durante o trabalho descobriram-se que os objetivos foram atendidos, 



        21 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

como a aplicação no Direito Penal, que a melhor adequação se dá em conformidade com a 

conclusão dos entendimentos firmados até então perante ao vírus do HIV, em específico ao 

crime disposto no artigo 129 do Código Penal, que dispõe sobre a lesão corporal, tendo em vista 

que o autor sabendo estar contaminado e ainda assim não cumpre os regramentos estatais, 

assume o risco em transmitir, colocando a integridade corporal de outrem em perigo, com dolo 

exclusivamente de dano à integridade corporal e a saúde da vítima, e dependendo do resultado 

poderá ser de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte.  

A aplicação do delito disposto no artigo 268 do código Penal, em violar medida sanitária 

preventiva, poderia ser aplicada, tendo em vista o descumprimento das normas, independente 

do efetivo contágio, porém, como demonstrado, a motivação pelo delito de lesão corporal se dá 

pelo fato de ser uma doença considerada letal e o nível de transmissão é exorbitante, assim 

como a velocidade como pode se espalhar, demonstrou-se a necessidade de pena mais severa, 

que enquanto a pena do artigo 268 do Código Penal é de detenção de um mês a um ano, além 

de multa, o crime do artigo 129 do mesmo código, pode chegar em reclusão de quatro a doze 

anos, e ainda, já possuindo jurisprudência e doutrina de acordo com o entendimento pelo HIV, 

a aplicação é plenamente possível.  

Quanto a responsabilização civil, esta se caracterizará quando presentes o nexo de 

causalidade, a culpa e o resultado (dano), fazendo com que o agente causador fique obrigado a 

reparar o dano na esfera do dano moral e material, como assim se sentir prejudicado. Poderá 

ser reconhecido a indenização por lesão ou outra ofensa à saúde do ofendido, nos moldes do 

artigo 949 do Código Civil.  

Pode, desta forma, ser reconhecida a responsabilidade Penal e Civil, concomitante ou 

não, ocasião que uma não impedirá a ingresso da outra, observando nessa perspectiva, as 

devidas coerências.  

Como até o encerramento deste artigo o estado de pandemia ainda se mantém, 

recomenda-se mais debates sobre o assunto, para melhor aplicação jurídica, diante da difícil 

compreensão da população, principalmente quando se trata de saúde pública, que como 

observado possui pouca aplicação de penalizações coerentes para aquele que de forma 

voluntária transmite o vírus, assim como a limitação de conteúdo existente até então, que não 

se encontrou muitas doutrinas e jurisprudências específicas, até mesmo sobre o vírus do HIV, 

analogia utilizada, que apesar de ser uma doença antiga, não se tem muitas discussões sobre o 

assunto.  
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