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CAPÍTULO XI

Interpretação e acompanhamento da Convenção

Artigo 29.º

Interpretação da Convenção

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode emitir, para 
além de qualquer litígio concreto que esteja a decorrer perante 
uma jurisdição, pareceres consultivos sobre questões jurídicas 
relativas à interpretação da presente Convenção, a pedido:

Do Governo de uma Parte, após ter informado as outras 
Partes;
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Do Comité instituído pelo artigo 32.º, na sua composição 
restrita aos representantes das Partes na presente Conven-
ção, por decisão tomada pela maioria de dois terços dos 
votos expressos.  

CHAPTER XI

Interpretation and follow-up of the Convention

Article 29

Interpretation of the Convention

The European Court of Human Rights may give, without di-
rect reference to any specific proceedings pending in a court, 
advisory opinions on legal questions concerning the interpre-
tation of the present Convention at the request of:

–  the Government of a Party, after having informed the 
other Parties;

–  the Committee set up by Article 32, with membership 
restricted to the Representatives of the Parties to this 
Convention, by a decision adopted by a two-thirds ma-
jority of votes cast. 

CHAPITRE XI

Interprétation et suivi de la Convention

Article 29

Interprétation de la Convention

La Cour européenne des Droits de l'Homme peut donner, en 
dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridic-
tion, des avis consultatifs sur des questions juridiques concer-
nant l'interprétation de la présente Convention à la demande:

– du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé 
les autres Parties;

– du Comité institué par l'article 32, dans sa composi-
tion restreinte aux Représentants des Parties à la présente 
Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers 
des voix exprimées. 
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1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional
Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 64.º. 

Direito europeu
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigos 47.º a 49.º; Trata-
do sobre o Funcionamento da União Europeia, 2007, artigo 267.º; Protocolo 
n.º 16 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2013.

2. Introdução

I. O artigo 29.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina (CDHB) permite que seja solicitada ao Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos (TEDH) a emanação de um parecer consultivo sobre 
questões jurídicas relativas à interpretação de alguma ou algumas das pro-
visões deste diploma convencional (Binet, 2017, p. 89)1. 

II. Como indica o próprio texto do preceito, cabe ao Governo de 
um dos Estados Partes, uma vez notificadas as demais Partes, ou ao 
Comité Diretor para a Bioética (CDBI) do Conselho da Europa, na 
sua composição restrita aos representantes das Partes na presente Con-
venção e mediante a obtenção de uma maioria de dois terços dos votos 
expressos, submeter os pedidos de emanação de pareceres consultivos 
ao TEDH, a fim de que este exerça a sua competência interpretativo-
-hermenêutica neste específico domínio (o da biomedicina). 

1  Houve quem, durante os trabalhos preparatórios da CDHB, defendesse que 
o TEDH também se devia poder pronunciar relativamente a casos de aplicação da 
Convenção (e não de mera interpretação da mesma). Esta possibilidade não obteve, 
porém, o apoio da maioria dos membros do Comité Diretor para a Bioética do 
Conselho da Europa, pelo que acabou por ser excluída.  
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3. Densificação Dogmática do Preceito

III. Ora, em primeira linha, a interpretação das convenções internacio-
nais – e, mais especificamente, de cada uma das suas normas jurídico-in-
ternacionais – é realizada pelos diversos operadores jurídicos que, em cada 
caso, estão incumbidos de, direta ou indiretamente, as respeitar, aplicar e 
implementar. Em caso de emergência de eventuais conflitos interpretati-
vos, é, desde logo, aos órgãos jurisdicionais nacionais que cabe a tarefa de 
solucionar tais contendas. 

Cada vez mais, porém, certas convenções internacionais (principalmen-
te em matéria de direitos humanos) estabelecem mecanismos especiais de 
controlo e garantia, os quais funcionam, em regra, de acordo com uma lógi-
ca de subsidiariedade e se destinam não só a assegurar maior uniformidade 
quanto à interpretação e aplicação das normas aí consagradas, mas também 
a promover a sua real efetividade (Dorrego de Carlos, 2002, p. 456). No 
fundo, pretende-se evitar que tais Convenções, desde logo considerando a 
sua relevância e essencialidade, se transformem em autênticos “leões sem 
dentes”, compondo-se de normas jurídicas cosméticas, caraterizadas por 
uma operacionalidade meramente fictícia e com efeitos práticos nulos ou, 
pelo menos, elusivos (a expressão, embora mobilizada a outro propósito, é 
de Januário & Caetano, 2018, pp. 46-47). 

Ora, não falta na doutrina quem, quiçá com alguma razão, afirme que 
a Convenção de Oviedo é composta por “um conjunto básico de normas 
flexíveis que simplesmente asseguram uma proteção possível, mas não a pro-
teção devida à dignidade humana e aos biodireitos” (itálicos nossos) (Seatzu 
& Fanni, 2015, p. 8). Tal crítica deve-se, no essencial, às diversas limita-
ções identificáveis no que respeita à real aplicação e efetivação das disposi-
ções deste diploma convencional, mormente considerando a inexistência 
de mecanismos jurídico-internacionais de controlo do cumprimento das 
obrigações dos Estados Partes de respeitar, proteger e promover os biodireitos 
aí consagrados – designadamente, através da criação ou reconhecimento 
expresso de um órgão jurisdicional especificamente destinado a investigar, 
aferir e reprimir violações de direitos e princípios consagrados na CDHB e 
junto do qual as partes lesadas pudessem diretamente apresentar queixas –, 
bem como de mecanismos de imposição coerciva das normas convencio-
nais (Melo, 2019, p. 460). Tal não significa, naturalmente, que os Estados 
não estejam juridicamente obrigados a respeitar o conteúdo deste diploma 
convencional: a Convenção de Oviedo, embora apenas estabeleça o nível 
mínimo de proteção estadual a assegurar a cada um dos biobens que tutela, 
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assume uma natureza jurídica verdadeiramente vinculativa (não se trata, 
pois, de um mero diploma de «soft law»…) (Raposo & Osuna, 2013, p. 
1407; e ainda, Palacios, 2009, p. 25). Há, no entanto, que reconhecer que 
a real efetivação deste diploma jurídico-internacional está hoje largamente 
dependente da vontade de cada um dos seus Estados Partes em cumprir 
as obrigações que assumiram no plano jurídico-internacional, mormente 
aquelas que estão dispostas nos artigos 23.º a 25.º da CDHB. 

A nosso ver, é, pois, de lamentar que qualquer pessoa singular, orga-
nização não governamental ou grupo de particulares que se considere 
vítima de violação por qualquer Estado Parte dos direitos reconhecidos 
na Convenção de Oviedo ou nos seus protocolos não possa, pelo menos, 
apresentar queixa junto do TEDH (Romeo Casabona, 2002, p. 49; e 
ainda, Palacios, 2009, p. 29)2. 

Apesar disso, como refere o Relatório Explicativo da CDHB, todos os 
factos que forem suscetíveis de configurar uma infração dos direitos consa-
grados na Convenção de Oviedo podem ser apreciados pelo TEDH, des-
de que sejam pari passu suscetíveis de configurar uma violação de algum 
dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
(CEDH) – naturalmente, respeitadas que sejam as condições de admissi-
bilidade para que o Tribunal seja chamado a pronunciar-se sobre o assunto 
(Explanatory Report, 1997, p. 24)3. 

Cabe, pois, reconhecer que, apesar de todas as limitações, o TEDH 
tem desempenhado um relevante papel na afirmação e tutela dos direi-
tos e princípios consagrados na CDHB (Jiménez González, 2019, p. 2), 
compensando a falta de meios de garantia da Convenção perante atos ou 
omissões ilícitas dos seus Estados Partes, fator que, de resto, tem sido con-
siderado uma das suas grandes fraquezas (Abbing, 1998, p. 380; e ainda, 
Seatzu & Fanni, 2015, p. 6). Tal ocorre, desde logo, por se reconhecer 
a existência de uma estreita relação entre este diploma convencional e a 
CEDH. Como refere o próprio Relatório Explicativo da CDHB, “am-
bas as Convenções partilham não só os mesmos fundamentos, mas tam-
bém muitos outros princípios éticos e conceitos jurídicos. Além disso, esta 

2  Tomámos a liberdade de mobilizar, a este propósito, o conteúdo do artigo 34.º 
da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH). 

3  A este propósito, vide o artigo 35.º da CEDH.  
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Convenção [(a CDHB)] desenvolve alguns dos princípios consagrados na 
[CEDH]” (Explanatory Report, 1997, p. 3; e ainda, Lwoff, 2018, p. 94). 

Analisando-se a jurisprudência do TEDH, podemos verificar que a 
CDHB tem sido referida em múltiplos arestos4, desde logo: (1) como uma 
das fontes relevantes de direito internacional para a interpretação da CEDH 
e dos seus preceitos; (2) a propósito das alegações apresentadas pelas partes; 
ou, ainda, (3) nos votos de vencido dos juízes que participaram na decisão. 

Note-se, porém, como bem denota Helena Pereira de Melo, que o nú-
mero de referências à CDHB pelo TEDH só pode, atualmente, ser con-
siderado significativo se “atentarmos a que se tem tornado mais frequente 
essa referência nos últimos anos e que ela traduz uma nova e importan-
te mudança de orientação na interpretação de algumas disposições da 
CEDH” (Melo, 2019, p. 461). Por outro lado, analisando as decisões em 
causa, rapidamente logramos identificar duas tendências distintas: num 
primeiro momento, o TEDH chegou a aplicar a CDHB de forma direta e 
imediata; já na sua jurisprudência mais recente, parece que esta tendência 
se inverteu, limitando-se o Tribunal de Estrasburgo a aplicar a CDHB 
apenas quando o conteúdo das suas disposições normativas coincide di-
retamente com o conteúdo de alguma ou algumas das disposições consa-
gradas na CEDH, revelando-se aquelas verdadeiramente úteis para efeitos 
de interpretação ou integração destas (Seatzu & Fanni, 2015, pp. 9 e ss.). 
Assim sendo, o TEDH, reconhecendo não possuir jurisdição para contro-
lar diretamente o respeito pelos vários Estados Partes das disposições que 
integram a Convenção de Oviedo, limita-se a recorrer aos seus preceitos 
para reforçar, pela via interpretativo-hermenêutica, as decisões que toma 
no domínio da biomedicina e os argumentos mobilizados para as funda-
mentar, assim encetando uma “ampla e dinâmica interpretação das normas 
da CEDH”, encarando-a como um “instrumento vivo” (Melo, 2019, p. 
462)5. Tal atitude não se revela, de resto, particularmente inovadora, já que 
são vários os casos em que o TEDH reconheceu que as normas de outros 

4  Vide, os vários arestos enumerados no final deste comentário.   
5  Assim se têm justificado certas interpretações, por exemplo, do artigo 8.º da 

CEDH quando está em causa a aplicação de novas tecnologias biomédicas ao ser 
humano ou do artigo 14.º da CEDH, aí se incluindo expressamente os casos de 
discriminação em razão do património genético (artigo 11.º CDHB).  
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diplomas jurídico-internacionais, de natureza vinculativa ou não, podem 
ser utilizadas como elementos de apoio para a determinação do âmbito de 
proteção dos direitos consagrados na CEDH (vide, por exemplo, o clássico 
Acórdão do TEDH Gustafsson c. Suécia, de 25 de abril de 1996). 

IV. Mas não é só por esta via que o Tribunal de Estrasburgo desempe-
nha (rectius, pode desempenhar) um importante papel interpretativo-her-
menêutico dos preceitos consagrados na Convenção de Oviedo. 

Como já aflorámos supra, o artigo 29.º da CDHB consagra um meca-
nismo de diálogo, elevando o TEDH a órgão por excelência no que respeita 
à determinação do sentido e do conteúdo das várias disposições da Con-
venção de Oviedo.

As questões colocadas – como vimos, pelos Governos dos Estados Par-
tes ou pelo CDBI – serão examinadas por um Tribunal Pleno (17 juízes) 
constituído para o efeito, em aplicação, por analogia, do Capítulo IX do 
Título II do Regulamento do TEDH (artigos 82.º a 90.º). Por sua vez, os 
pareceres consultivos serão adotados por esse mesmo Tribunal, por maio-
ria dos seus votos, devendo dos mesmos constar menção do número de 
juízes que compuseram a maioria. Naturalmente, a posição emanada pelo 
TEDH deve ser devidamente fundamentada. Qualquer juiz pode, se assim 
pretender, juntar ao parecer uma opinião separada, concordante ou dissi-
dente, ou uma simples declaração de discordância. E note-se, esta tarefa 
será levada a cabo “para além de qualquer litígio concreto que esteja a de-
correr perante uma jurisdição”, o que significa, desde logo, que o parecer 
emanado não fará referência direta a qualquer processo judicial em curso 
(Explanatory Report, 1997, p. 24). 

Importa notar, porém, que tudo indica para que este parecer não assu-
ma uma natureza juridicamente vinculativa, embora haja quem ainda con-
sidere que “não é absolutamente claro se as opiniões emanadas pelo TEDH 
são juridicamente vinculativas ou não” (Raposo, 2016, p. 5). Não cremos 
que estas dúvidas sejam justificadas. Afinal de contas, do ponto de vista 
técnico-jurídico, é consensual na doutrina que os pareceres emanados pelo 
TEDH no exercício das suas funções consultivas, embora dotados de uma 
relevante e até desejável força normativa, são desprovidos de força jurídica 
vinculativa6. E para aqueles que consideram que, apesar de tudo, o texto da 
CDHB não fornece uma resposta totalmente clara a esta questão, estamos 

6  Os próprios trabalhos preparatórios da CDHB apontam nesse sentido.  
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em crer que uma provisão que o fizesse seria absolutamente desproposita-
da, senão mesmo pleonástica7. 

Estamos, pois, perante um mecanismo de intervenção limitada por 
parte do TEDH (Dorrego de Carlos, 2002, p. 466); e, diríamos nós, du-
plamente limitada: por um lado, o TEDH só poderá emanar tais pareceres 
consultivos quando tenha sido expressamente interpelado por algum dos 
Estados Partes ou pelo CDBI nesse sentido; por outro lado, os pareceres 
que emana serão, em todos os casos, meramente indicativos e orientadores.  

V. A escassez de pareces consultivos emanados ao abrigo deste artigo 
29.º da CDHB justifica que grande parte da doutrina venha considerando 
esta função interpretativa do TEDH no domínio da biomedicina particu-
larmente “pobre” (Romeo Casabona, 2002, p. 49).

Tanto quanto é do nosso conhecimento, até hoje, o TEDH recebeu um 
único pedido de parecer consultivo relativo à CDHB. O pedido foi sub-
metido pelo CDBI, em dezembro de 2019, visando a clarificação de alguns 
aspetos relativos à interpretação do artigo 7.º da Convenção de Oviedo 
(o qual tem por epígrafe “proteção de pessoas que sofram de perturbação 
mental”), essencialmente com vista à orientação do trabalho atual e futuro 
deste Comité nessa mesma área. As questões colocadas foram as seguintes:

1. À luz do objetivo da CDHB de “garantir a todos, sem discrimina-
ção, o respeito pela sua integridade (artigo 1.º da CDHB), quais 
as “condições de proteção” referidas pelo artigo 7.º que um Estado 
Parte deve regular para cumprir com os requisitos mínimos de pro-
teção em causa?

2. Aos casos de tratamento compulsivo de uma pessoa com doença 
mental com o objetivo de proteger terceiros de danos graves (ato 
que não é admitido diretamente pelo artigo 7.º da CDHB, mas 
que obtém acolhimento convencional por via do artigo 26.º/1 da 
mesma), devem ser aplicadas as mesmas “condições de proteção” 
referidas na questão anterior? (Council of Europe, 2020). 

7  É o que acontece, a nosso ver, com o artigo 5.º do Protocolo n.º 16 à CEDH, 
o qual dispõe – de forma bem-intencionada, mas claramente desnecessária – que “os 
pareceres consultivos não são vinculativos”.  
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Até à data de redação deste comentário (10 de dezembro de 2020), o 
TEDH ainda não tinha emanado o respetivo parecer consultivo em res-
posta a estas questões. 

VI.  Uma última nota é devida para dar conta do facto de a competência 
consultiva do TEDH, num contexto de autêntica promoção do diálogo ins-
titucional e judicial, não ser, como já fomos dando a entender supra, limitada 
a este domínio, nem verdadeiramente nova. Na verdade, no que à CEDH 
diz respeito, já há bastante tempo que uma tal competência se encontra res-
paldada nos seus artigos 47.º a 49.º8 (os quais, atentos os estreitos limites 
materiais impostos, recortam a competência consultiva do TEDH de forma 
bastante restritiva...)9 e, de forma especial, no Protocolo n.º 16 à CEDH10, 
o qual teve como principal objetivo “transformar a relação de supra-infra-or-
denação (...) entre o Tribunal de Estrasburgo e os tribunais nacionais numa 
relação baseada no diálogo e na cooperação”. Este Protocolo veio permitir, 
no fundo, a emissão de pareceres consultivos sobre questões colocadas por 
certas entidades jurisdicionais nacionais, desde que relativas à interpretação 
e aplicação da Convenção e no decurso de um processo pendente (em geral, 
vide Figueiredo, 2018). Embora este mecanismo ainda esteja a dar os seus 
primeiros passos – até hoje, o mesmo só foi utilizado por duas vezes11 –, a 

8  Cujo conteúdo, já antes, constava do Protocolo n.º 2 da CEDH (aberto para 
assinatura desde 1963; tendo entrado em vigor a 21 de setembro de 1970) – artigos 
1.º, 2.º e n.os 2 a 4 do artigo 3.º.

9  Até hoje, foram três os casos em que se solicitou ao TEDH a emissão de um 
parecer ao abrigo destes preceitos da CEDH: o primeiro pedido (Decisão do TEDH 
de 2 de junho de 2004) foi recusado, pois não se encontrava dentro da competência 
concedida ao Tribunal; nos outros dois casos (Decisões do TEDH de 12 de junho 
de 2008 e de 27 de janeiro de 2010) estavam em causa questões ligadas à eleição dos 
juízes para o Tribunal.  

10  Este Protocolo foi assinado a 2 de outubro de 2013 e entrou em vigor a 1 de 
agosto de 2018, após a ratificação da França. 

11  A «Advisory Opinion No. 1» (10 de abril de 2019) foi requerida pela Cour de 
Cassation francesa, tendo o TEDH considerado que é necessário que os Estados 
reconheçam juridicamente a relação existente entre a criança nascida no estrangeiro 
no decurso de um acordo de gestação de substituição e a mãe beneficiária, designada 
como mãe legal na certidão de nascimento emitida no estrangeiro. Note-se, porém, 
que não se exige que tal reconhecimento se opere por meio de um registo de nasci-
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verdade é que já são significativos os impulsos dados ao aprofundamento do 
diálogo à escala pan-europeia.  

4. Conclusão

VII. Em jeito de conclusão, afirmaremos que, muito embora sejam evi-
dentes as limitações dos mecanismos de controlo e garantia da Convenção 
de Oviedo – cujo sucesso depende, em larga medida, da boa vontade dos 
seus Estados Partes –, é relevantíssimo o papel que tem sido desempenhado 
pelo TEDH para a afirmação e efetivação deste diploma: por um lado, é 
absolutamente relevante a mobilização que este órgão tem feito da CDHB 
para efeitos de interpretação e integração de alguns preceitos da CEDH 
quando esteja em causa a proteção do ser humano face a certas aplica-
ções da biologia e da medicina; por outro lado, reconhecemos bastante 
potencial à competência que é expressamente atribuída a este Tribunal para 
interpretar as disposições da CDHB; ponto é que, num espírito de verda-
deira cooperação e diálogo, principalmente os Estados decidam começar a 
levar a sério este mecanismo e a extrair dele o maior proveito possível.
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