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• Alinhar a legislação penal com os padrões 
internacionais.

• Ter em conta os avanços científicos na realização da 
prova no procedimento penal. 

• Utilizar outras alternativas jurídicas ao direito penal para 
combater a epidemia de VIH/sida.

• Rever a Lei 8/04 “Lei do VIH/sida” de modo que 
seja configurado um crime apenas na circunstância 
seguinte: “quando indivíduos transmitem o vírus de 
VIH, de forma maliciosa e intencional, com o expresso 
objectivo de causar danos”.

• Proibir a acusação de mulheres que vivem com o VIH 
por escolhas feitas durante e após a gravidez, inclusive 
sobre crianças que amamentam.

• Sempre que o VIH surgir no contexto de um caso 
criminal, a polícia, advogados, juízes e, se for o 
caso, júris, devem ser informados pelas melhores 
evidências científicas disponíveis sobre os benefícios e 
consequências da terapia apropriada, e as vantagens 
individuais e comunitárias de manter tais casos. 

• Elaborar directrizes para apoiar os agentes da lei e 
o judiciário, para assegurar que as sanções criminais 
sejam aplicadas razoavelmente.

• Instrumentos internacionais e regionais de 
Direitos Humanos

• Relatório da Comissão Global VIH e o Direito 
-2012- e o seu Suplemento -2018-

• Instrução de Políticas sobre a Criminalização 
da Transmissão do VIH, ONUSIDA e PNUD 
2018

• Directriz nº 4, Directrizes Internacionais 
sobre VIH/sida e Direitos Humanos (versão 
consolidada 2006) ONUSIDA/EACDH

• Constituição da República de Angola 2010

• Lei 8/04 sobre VIH/sida

• Novo Código Penal (ainda não está em 
vigor)
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Avaliação do Ambiente Jurídico 
VIH/sida e Direitos

CRIMINALIZAÇÃO  
DA EXPOSIÇÃO, DIVULGAÇÃO 

E TRANSMISSÃO DO VIH
RECOMENDAÇÕES



A
Instrução de Políticas de ONUSIDA sobre a 
Criminalização da Transmissão do VIH (2018) 
alerta que o uso do Direito Penal para combater 
a epidemia só consegue minar a saúde pública 

e os Direitos Humanos. Na verdade, a criminalização 
da transmissão do e a exposição ao VIH, assim como a 
criminalização da não divulgação do status serológico da 
pessoa interfere negativamente na realização de Direitos 
Humanos tais como o direito à saúde, o DSSR, o direito à 
privacidade, a liberdade e seguridade da pessoa e outros. 

O Relatório da Comissão Global (2012), assim como seu 
Suplemento (2018), apontam que a ameaça de uma acção 
judicial não motiva as pessoas a evitar a transmissão nem 
as motiva a se protegerem. Tudo o contrário, o efeito do 
Direito Penal em relação ao VIH é o medo de uma acção 
judicial e consequentemente, o isolamento das pessoas, 
desencorajando-as a procurar os serviços de testagem, 

de participar em programas de prevenção e tratamento, 
ou de informarem os seus parceiros acerca do seu estado 
de saúde. Nesse sentido afirma-se de o sistema penal vai 
contra o sistema de saúde.

Por seu lado, ONUSIDA refere que o uso excessivo 
ou inadequado do Direito Penal aumenta o estigma 
e a discriminação contra PVVIH. Alerta também que 
processos penais deste tipo são susceptíveis de ser 
desproporcionalmente conduzidos aos membros de grupos 
marginalizados, que incluem as populações chave e grupos 
vulneráveis como mulheres, migrantes, refugiados, etc.

Para além do referido anteriormente, existem alternativas 
ao Direito Penal. Efectivamente, em vez de aplicar o 
Direito Penal, os Estados devem tratar de disponibilizar 
e tornar acessíveis programas que comprovadamente 
reduzem a transmissão do VIH.

A Comissão Global para o VIH e o 
Direito (2012) e seu Suplemento 
(2018) recomendam que:

• Os países não devem promulgar 
leis que explicitamente criminalizem 
a transmissão do VIH, a exposição 
ao VIH ou a não divulgação do 
estado de VIH. Onde tais leis existem 
devem ser abolidas. 

• Os países devem rever ou abolir 
qualquer lei que, de forma 
explícita ou efectiva, criminalize a 
transmissão vertical do VIH. 

• Invocar leis penais em casos de 
actividade sexual consensual entre 

adultos é desproporcionado e 
contraproducente à melhoria da 
saúde pública. 

• Os países podem legitimamente 
mover uma acção judicial somente 
contra a transmissão efectiva e 
intencional do VIH, usando a lei 
penal geral. Acções judiciais devem 
ser adoptadas de forma cuidadosa 
e requerem um elevado nível de 
evidências e provas. 

• Os tribunais devem exigir a 
comprovação da intenção de 
transmitir o VIH. A intenção de 
transmitir o VIH não pode ser 
presumida ou derivada apenas 

do conhecimento por parte do 
acusado de ser soropositivo 
positivo e / ou da não revelação 
desse estado; de se envolver em 
sexo desprotegido; ter um bebé 
sem tomar medidas para prevenir 
a transmissão do VIH de mãe 
para filho; ou compartilhando 
equipamentos de injecção de 
drogas.

Os padrões internacionais 
recomendam utilizar alternativas 
ao Direito Penal. Portanto, é 
recomendado expandir programas 
que comprovadamente reduzem a 
transmissão do VIH.

Situação

Padrão Internacional 

A
Lei 8/04 “Lei de VIH/SIDA” estabelece no seu 
Artigo 15 que: (1) A transmissão do VIH de forma 
dolosa constitui crime e é punido nos termos do 
Artigo 353 do Código Penal. (2) Aquele que por 

negligência, inconsideração ou falta de regulamentos 
infectar outrem, é punido nos termos do Artigo 368 do 
Código Penal. A Lei 8/04 sobre o VIH/SIDA equipara 
a transmissão dolosa ao crime de 
envenenamento estabelecendo 
uma pena de até oito anos de 
prisão maior; e para a transmissão 
negligente a pena é a que 
corresponde ao crime de homicídio 
involuntário, punível com pena de até 
dois anos de prisão maior. 

No entanto, estas disposições 
deixaram de ter efeitos partir do 
momento da entrada em vigor do 
Novo Código Penal.

Contrariamente aos padrões internacionais, o novo 
Código Penal criminaliza:

• Relações sexuais por uma pessoa vivendo com VIH 
que não divulga a seu estado serológico do VIH.

• Transmissão do VIH, independentemente da 
pessoa vivendo com o VIH ter ou não a intenção de 

contaminarem outrem.

• Exposição o VIH, mesmo que 
não tenha havido transmissão 
efectiva.

• Contrariamente aos padrões 
internacionais, o novo Código 
Penal utiliza:

• Normas específicas para 
a transmissão de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
(DTS).

• As disposições do novo Código 
Penal são enunciadas de forma 
excessivamente ampla, uma vez 
que criminalizam a transmissão e 
exposição ao vírus do VIH bem 
como a não divulgação do status 
serológico do VIH.

• O novo Código Penal utiliza 
um tipo penal específico para 
criminalizar a transmissão, 
exposição e não divulgação do 
VIH.

• O crime estabelecido no novo 
Código Penal não parece 

responder à ideia da Intervenção 
Mínima do Direito Penal, nem ao 
princípio da Fragmentariedade, 
uma vez que esta norma aplica-
se a uma série de atitudes que 
seriam evitáveis através de outros 
ramos de direito por exemplo, 
normas relativas ao direito à 
saúde, ao trabalho, legislação 
antidiscriminação. 

• A nova legislação também 
criminaliza a mera tentativa, 
o que vai contra os padrões 
internacionais que só concebem 
a circunstância extrema da 

criminalização da transmissão 
como um crime de resultado e não 
como um mero crime de perigo 
concreto.

• O Art 57.1 da Constituição angolana 
estabelece que “A lei só pode 
restringir os direitos, liberdades e 
garantias nos casos expressamente 
previstos na Constituição, 
devendo as restrições limitar-se 
ao necessário, proporcional e 
razoável numa sociedade livre e 
democrática, para salvaguardar 
outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos”.

Direito Angolano

Lacunas e Desafios


