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CHAPTER VII

Prohibition of financial gain and disposal of a part of the 
human body

Article 21

Prohibition of financial gain

The human body and its parts shall not, as such, give rise to 
financial gain.

CHAPITRE VII

Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps 
humain

Article 21

Interdiction du profit

Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que 
tels, source de profit. 

1. Remissões e referências legislativas 

Direito europeu    

Carta Dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, artigo 3.º.

Direito nacional

Lei n.º 12/93, de 22 de abril, na redação da Lei n.º 22/2007, de 29 de junho, 
sobre a Colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem humana, artigos 
5.º e 6.º; Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, que aprova o regime jurídico apli-
cável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano, alínea 
d) do artigo 7.º e alínea d) do artigo 8.º; Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, 
que regula os Bancos de DNA e de outros produtos biológicos, artigo 19.º; Lei 
n.º 21/2014, de 16 de abril (Lei da Investigação Clínica), alínea h) do n.º 
1 do artigo 6.º; Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro (Lei de Bases da Saúde), 
alínea c) do n.º 3 da Base 31; Código da Propriedade Industrial, alínea a) do 
n.º 3 do artigo 52.º. 
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2. Introdução 

2.1. A situação no direito internacional

A luta contra a comercialização do corpo humano e das suas partes tem 
sido objeto de atenção por parte de numerosos organismos internacionais. 
Esta temática acha-se regulamentada em várias convenções internacionais. 
Na verdade, já em 1978, o Conselho da Europa, na sua Decisão (78) 29, 
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria 
de colheita e transplante de substâncias humanas, adotada pelo Comité de 
Ministros do Conselho da Europa em 11 de maio de 1978, afirmou que 
nenhuma substância humana pode ser oferecida tendo em vista a obtenção 
de lucros. Esta orientação foi confirmada na terceira Conferência dos mi-
nistros da saúde europeus, realizada em Paris, em 16 e 17 de novembro de 
1987, cuja declaração final salientou que nenhum organismo de intercâm-
bio de órgãos, nenhum centro de armazenamento de órgãos nem nenhum 
outro organismo ou pessoa humana ou jurídica deve oferecer qualquer 
órgão humano, tendo em vista a obtenção de lucros.

No quadro jurídico da luta contra o tráfico de órgãos e tecidos humanos 
e, em termos mais gerais, contra a comercialização do corpo humano e das 
suas partes, foi dado um passo importante com a Convenção do Conse-
lho da Europa sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de abril de 1997 (com início de vigência em 1 de dezembro 
de 1999). 

O artigo agora em anotação estatui a proibição de obter quaisquer 
lucros ou ganhos económicos com o corpo humano e as suas partes desta-
cáveis. Observe-se, no mais, que o artigo 25.º obriga os Estados signatá-
rios a preverem sanções adequadas – que não necessariamente de carácter 
penal – nos casos de incumprimento das disposições desta Convenção. 

A esta Convenção foi anexado um Protocolo Adicional relativo ao 
transplante de órgãos e tecidos de origem humana, o qual foi elaborado 
em 24 de janeiro de 2002, e entrou em vigor, em Portugal, no dia 1 de 
setembro de 2017. O artigo 21.º do Protocolo Adicional determina que 
o corpo humano e as suas partes não podem constituir fonte de lucros 
ou de outras vantagens similares. Além disso, estabelece a proibição de 
quaisquer atividades ou operações de publicidade acerca da necessidade 
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ou a disponibilidade de órgãos ou tecidos com o objetivo de oferecer ou 
solicitar lucros ou vantagens similares. 

Sem prejuízo do que diremos adiante, no quadro do direito penal 
português, o tráfico de órgãos e tecidos humanos tem sido também e amiú-
de objeto de censura pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
primeira das quais na Resolução OMS 40.13, de maio de 1987. Esta 
organização condenou também a compra e venda de órgãos humanos 
na Resolução OMS 42.5, de maio de 1989, tendo salientado a falta de 
êxito na prevenção deste fenómeno e convidou os legisladores nacionais a 
intensificarem os seus esforços na prevenção e repressão deste fenómeno. 
Na Resolução OMS 44.25, de maio de 1991, esta organização declarou 
que nenhum órgão deve ser extraído do corpo de menores, salvo em 
casos excecionais, entendendo que deve ser proibida a publicidade de 
órgãos humanos contra o pagamento de quantias pecuniárias.

Refira-se, no mais, o Protocolo Adicional da Convenção das Nações 
Unidas contra o crime organizado transnacional para prevenir, reprimir e 
punir o tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças. Este Pro-
tocolo refere-se à colheita de órgãos humanos incluindo-o no conceito de 
exploração que caracteriza o tráfico de pessoas. 

3. Desenvolvimento 

3.1. Os critérios

3.1.1. O direito subjetivo e as áreas de indisponibilidade

No nosso sistema jurídico alicerçado nos valores da liberdade e da 
autonomia privada, o direito subjetivo enquanto permissão normativa 
específica de aproveitamento de certos bens – Cordeiro (2012, p. 895) 
– (incluindo, em certos termos, os bens da personalidade humana), ou 
enquanto poder jurídico de, por um ato de livre vontade, per se ou in-
tegrado por um ato de uma autoridade pública, produzir certos efeitos 
jurídicos que se impõem à contraparte movimentar uma esfera de inte-
resses (Pinto, 2005, pp. 178-179) –, como dizíamos, um direito subjeti-
vo pode ser disponível. Esta é a sua característica tendencial.

As permissões normativas específicas de aproveitamento de bens 
integradas no âmbito da atuação autónoma dos seus titulares não são 
absolutas: in casu, cura-se de saber os limites dessa atuação autónoma 
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do titular do direito subjetivo em relação ao corpo e às suas partes desta-
cáveis. Há proibições específicas de atuação, seja de atuar de certo modo 
(Jorge, 1999, p. 271), seja de atuar em certo sentido. Na verdade, temos 
aqui limitações específicas de disposição. O corpo humano e as suas partes 
destacáveis (em regra, as que sejam regeneráveis) são parcialmente dis-
poníveis, no sentido, por um lado, da renúncia do corpo exibir áreas de 
indisponibilidade no que a alguns direitos de personalidade diz respeito 
(p. ex., artigo 81.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 2 do artigo 79.º, todos do 
Código Civil) e, por outro, a alienação de partes destacáveis (em regra, re-
generáveis) apenas pode ser feita de certo modo, isto é, na larga maioria dos 
casos, de uma forma gratuita (princípio da gratuitidade).

É verdade que o critério de não instrumentalização do ser humano obri-
ga a que cada ser humano seja sempre considerado como um fim em si mes-
mo e não como um meio para atingir um dado objetivo. Além de que deve 
ser repudiada a “reificação” do ser humano, o que impede que este seja tra-
tado como uma coisa e não como uma pessoa. Todavia, poderia pensar-se 
que, antes ou uma vez destacadas do corpo humano (Melo, 2008, p. 212), 
as matérias biológicas que o compunham pudessem ser objeto de negócios 
jurídicos onerosos, sob a forma de contratos de compra e venda ou outros 
com o mesmo escopo económico. 

A cláusula geral contida no artigo 280.º do Código Civil equacio-
nada no domínio dos direitos de personalidade no n.º 1 do artigo 81.º 
permitiu, desde logo, considerar nulos os negócios onerosos (incluindo o 
contrato de transação: artigos 1248.º a 1250.º do Código Civil) relativos 
a órgãos e outras partes destacáveis do corpo humano. Isto antes da aprova-
ção de legislação especial sobre a matéria. 

Este regime jurídico especial consta do n.º 1 do artigo 5.º da Lei 
n.º 12/93, de 22 de abril1, que regula os atos que tenham por objeto a 
dádiva ou colheita de órgãos, tecidos e células de origem humana, para 
fins terapêuticos ou de transplante, bem como às próprias intervenções 
de transplante, nos termos do qual 

1  Com última redação dada pelo Decreto-Lei n.º 168/2015, de 21 de agosto, e 
pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.
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“a dádiva de órgãos, tecidos e células, para fins terapêuticos 
ou de transplante, não pode, em nenhuma circunstância, ser 
remunerada, sendo proibida a sua comercialização”. 

Vale dizer: os profissionais que efetuam as intervenções podem re-
ceber uma remuneração única e exclusivamente pelo serviço prestado; 
além disso, não pode o cálculo desta remuneração atribuir qualquer va-
lor aos órgãos, tecidos ou células colhidos ou transplantados. Admite-se, 
porém, a compensação das eventuais despesas ou prejuízos decorrentes 
da doação – atente-se no Despacho n.º 2055/2015, de 26 de fevereiro, 
do Ministério da Saúde, o qual visa estabelecer compensações estrita-
mente limitadas a cobrir as despesas efetuadas (id est, despesas de des-
locação, despesas de alojamento e alimentação, bem como despesas de 
medicamentos relacionados com a dádiva; taxas moderadoras suportadas 
por motivo de consultas e atos complementares de diagnóstico, neces-
sários ao seguimento dos dadores vivos após a dádiva) e a perda de ren-
dimentos relacionados com a dádiva; outrossim, veja-se o Despacho n.º 
5015/2011, de 23 de março, do Ministério da Saúde, o qual estabelece 
as condições de atribuição da compensação relativa à dadiva de tecidos e 
células de origem humana prevista no artigo 22.º da Lei n.º 12/2009, de 
26 de março (Diário da República n.º 58/2011, Série II, de 23 de março 
de 2011). Sem prejuízo do princípio da gratuitidade, o dador tem, porém, 
direito a ser indemnizado pelos danos sofridos no decurso do processo 
de dádiva e colheita, independentemente de culpa, nomeadamente pelas 
despesas decorrentes da doação. Deve, por conseguinte, ser celebrado um 
contrato de seguro em benefício do doador destinado a cobrir o risco da 
causação daqueles danos – n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 3.º, 
ambos do citado Despacho n.º 5015/2011.

Assim, esta específica limitação voluntária do direito à integridade fí-
sica é efetuada dentro de certos limites, aqui onde a vontade das partes é 
ineficaz para o limitar e atingir de uma forma onerosa. A indisponibilidade 
é aqui referida, segundo cremos, enquanto limite ao conteúdo do negócio 
jurídico relativo a partes destacáveis in vivo: não pode ser oneroso e não 
pode tão pouco ter como objeto partes ou órgãos ou tecidos não regenerá-
veis que ponham em causa a manutenção da vida do doador ou possam 
causar danos graves à saúde deste (v.g., rins, coração). 

Na verdade, no caso de órgãos regeneráveis, a Lei n.º 12/93, de 22 
de abril, apenas permite a realização de transplantes de órgãos que sejam 
provenientes de dadores vivos, se não existirem órgãos provenientes de 
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dador falecido e não exista qualquer outro método terapêutico aplicável 
com eficácia semelhante à do transplante. 

Podem assim ser objeto de doação de órgãos regeneráveis (parte do 
fígado, parte do pulmão, medula óssea). Já quanto à dádiva de órgãos não 
regeneráveis, esta é autorizada se existir uma relação de parentesco até ao 
3º grau entre o dador e o recetor e forem órgãos duplos (rins, pulmões, 
córnea), fazendo-se depender a sua validade do parecer da Entidade de 
Verificação da Admissibilidade da Colheita para Transplante – isto na reda-
ção que foi dada ao artigo 6.º da citada Lei n.º 12/93, de 22 de abril, pela 
Lei n.º 22/2007, de 29 de julho2. Porém, quanto a menores e às demais si-
tuações de incapacidade (maiores sujeitos a medidas de acompanhamen-
to), apenas é permitida a recolha de tecidos e órgãos regeneráveis, sendo 
expressamente proibida a própria dádiva e a colheita de elementos não 
regeneráveis: neste caso, a indisponibilidade é total quanto ao conteúdo do 
negócio jurídico. Curando-se de elementos regeneráveis colhidos de maiores 
com anomalia psíquica submetidos a medidas de acompanhamento, será 
necessário obter a prévia autorização judicial3.

O legislador português admite a válida celebração de contratos que 
tenham por objeto a gestação de uma criança por conta de outrem com 
a obrigação de a entregar após o parto e a renúncia aos poderes e deve-
res próprios da maternidade, bem como a doação de órgãos, tecidos e 
células para fins terapêuticos ou de transplante; todavia, tais contratos 
são também necessariamente gratuitos e sujeitos a um conjunto apertado 
de requisitos. Se o fim do contrato for outro, que não para fins terapêu-
ticos, de diagnóstico, cirúrgico ou de transplante, a referida limitação já 
não vale – por exemplo, é perfeitamente lícita a venda de fios de cabelo 
humano para fabricar perucas ou tranças, extensões de cabelo, produtos 
cosméticos, etc.

2  A qual transpôs, parcialmente, para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 
n.º 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, 
eliminando a restrição até então da doação em vida, apenas, a familiares.

3  Cfr. o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 12/93, de 22 de abril.
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3.1.2. A tendencial coisificação das partes destacadas do corpo humano 
e o seu tratamento diferenciado

Certas partes do corpo são suscetíveis de serem separadas deste sem 
detrimento desse corpo. Assim parece ocorrer, por exemplo, com os ca-
belos ou os órgãos aptos para transplante. Conquanto possam ser objeto 
de situações jurídicas, estas realidades pertencem à ordem das pessoas, e 
não à ordem das coisas ou lato sensu, dos bens coisificáveis. O seu regime 
há de procurar-se em razão da circunstância de serem ou terem sido subs-
trato da personalidade e à consideração muito especial que isso impõe 
(Ascensão, 2000, pp. 349-350; Neto, 2004a, pp. 439 e ss.; Neto, 2004b, 
pp. 235-237). 

Há, porém, entre nós, autores que privilegiam uma posição intermé-
dia, negando o reducionismo e a dicotomia entre as pessoas e coisas, afir-
mando que há um espaço jurídico aberto para a criação de novas figuras 
jurídicas. Assim, por exemplo, as células (totipotentes e pluripotentes: 
hoc sensu, células estaminais) humanas apenas podem ser tomadas como 
“coisas” caso se adote um conceito muito amplo de coisa (Garcia, 2008, 
p. 40; Raposo, 2009, p. 50; Sales, 2011, p. 88), atento o disposto no 
artigo 202.º do Código Civil. 

Ao analisar as partes destacáveis do corpo humano devemos dis-
tinguir as situações biológicas, axiológicas e historicamente diferentes. 
Assim, se podemos considerar que o cabelo é uma coisa suscetível de 
integrar o tráfego jurídico e ser objeto de negócios jurídicos, incluindo 
negócios jurídicos onerosos, já outras partes destacáveis do corpo huma-
no – designadamente, como referimos atrás, o material reprodutivo (os 
ovócitos e o sémen: Cordeiro, 2019, pp. 366-367) os órgãos não regene-
ráveis, os órgãos regeneráveis, incluindo o sangue – são depositárias de 
uma dimensão jurídico-axiológica que não admite a sua coisificação en-
quanto entidades suscetíveis de serem objeto de negócios jurídicos one-
rosos (Pereira, 2012, p. 201, sustentando que estas partes desfrutam de 
“uma dimensão axiológica que não admite reificação”; Cordeiro, 2019, 
p. 113, com o que, usando a terminologia deste Autor, talvez estejamos 
perante bens de personalidade não patrimoniais em sentido fraco, os quais, 
não podendo ser abdicados por dinheiro, se admite que surjam como ob-
jeto de negócios patrimoniais ou com algum alcance patrimonial). Estes 
elementos destacados do corpo humano desfrutam, por conseguinte, de 
um estatuto especial, mais próximo da proteção dos bens de personalidade 
do que das coisas. 
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3.1.3. As razões subjacentes à proibição da obtenção de lucros 

O corpo humano é um lugar e matéria de realização do Direito e dos 
valores axiológico-jurídicos que este convoca ou mobiliza. Pode para al-
guns ser estranha e incompreensível a proibição de obtenção de lucros a 
partir do corpo humano ou das suas partes, conquanto dele destacadas. 
Desde logo, a (auto)exposição do corpo humano para fotografia ou obra 
audiovisual traduz uma disposição do corpo, a qual é em geral (licita-
mente) remunerada.

Essa estranheza e incompreensão desvanecem-se se atentarmos na ideia 
de que os pacientes e as pessoas que se submetem a procedimentos tera-
pêuticos ou cirúrgicos em que ocorre a colheita, análise, processamento, 
armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem 
humana não renunciam totalmente a influenciar as vicissitudes do destino 
que pode ser posteriormente dado às matérias biológicas colhidas do corpo 
humano. A autonomia da vontade dos seres humanos e o seu direito geral 
de personalidade (artigo 70.º do CC) influenciam o destino destas matérias 
que deixam de integrar o corpo humano vivo. 

A importância do corpo (e das suas partes destacáveis) na vida huma-
na e no ser humano ocorre, não apenas durante a formação e desenvolvi-
mento de um embrião humano – aqui onde relevará o direito à vida e as 
indicações médicas (ou outras) respeitantes à interrupção voluntária da 
gravidez, a procriação medicamente assistida com o concomitante fenó-
meno da gestação de substituição («mães de aluguer»), a experimentação 
científica em embriões humanos inviáveis para serem implantados em 
útero, etc. –, mas também durante a vida, por isso mesmo biológica desse 
corpo humano após o nascimento, génese de vicissitudes onde relevam 
os bens jurídicos da integridade física, a saúde e a intimidade da vida pri-
vada; e, outrossim, por ocasião da morte (v.g., suicídio assistido, eutaná-
sia) ou após o decesso do ser humano, circunstância que pode propiciar, 
por exemplo, a dádiva de órgãos ou tecidos do cadáver4 .

4  Isto para além da consideração como potenciais dadores post mortem, para 
efeito de transplante, de todos os cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros 
residentes em Portugal que não tenham manifestado junto do Ministério da Saúde a 
sua qualidade de não dadores (n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 12/93, de 22 de abril).
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Protege-se o direito ao próprio corpo5. O corpo humano serve de su-
porte (qual «roupa» ou «carapaça») à pessoa. Este direito (de personalida-
de) é geralmente decorrente do direito à integridade física e compreende 
os direitos que permitem à pessoa exercitar faculdades sobre seu corpo, 
desenvolvê-lo e defendê-lo das ofensas de terceiro e abrange tanto os atos 
praticados em vida, com eficácia ainda em vida – designadamente, subme-
ter-se a tratamentos médicos, cirúrgicos ou consentir a extração de órgãos, 
tecidos ou outros materiais biológicos para múltiplas finalidades ou funções 
–, como, também, os atos praticados com eficácia post mortem, tais como os 
atos de disposição do próprio cadáver.

No âmbito de uma dimensão personalista do corpo e das suas partes ou 
elementos destacáveis – a única dimensão que é acolhida pelas regras de di-
reito internacional e de direito português acima referidas –, avulta o prin-
cípio fundamental da autodeterminação da pessoa, capaz de determinar as 
modalidades de interferência na sua esfera pessoal no momento, tanto na 
retirada, quanto na destinação, na conservação e na utilização de amostras 
de seu material biológico, posto que estas atividades ou operações estão in-
trinsecamente relacionado com a sua individualidade e com a construção 
do seu projeto de vida pessoal. 

Daqui decorre que a utilização de partes destacáveis do corpo para 
novas e distintas finalidades, antes inimagináveis, está muitas vezes intrin-
secamente relacionada com os direitos da personalidade do titular, inde-
pendentemente do facto de aquela parte destacável estar, por qualquer 
circunstância, separada do seu corpo. 

Sucede que essas partes destacáveis do corpo humano contêm im-
portantes informações sobre a individualidade da pessoa, razão pela qual 
a separação física não tem o condão de romper este vínculo orgânico; 
facto que é muito relevante e merece consideração no âmbito do regime 
jurídico da renovação do consentimento ou da necessidade de prestação 
de novo(s) consentimentos informados e esclarecidos e, sobretudo, na 

5  Note-se que o corpo próprio constitui a dimensão constitutiva e expressiva do 
ser humano, ou seja, o corpo é dotado de uma intencionalidade que transcende o 
nível do físico e do biológico. O corpo humano está intrinsecamente relacionado 
com o círculo biológico, espiritual e relacional da pessoa e constitui o substrato 
físico dos demais direitos da personalidade. 
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necessidade de estas partes destacadas qua tale (id est, sem terem sofrido, 
a jusante, qualquer outra alteração) serem consideradas coisas fora do 
tráfego jurídico, cujos negócios onerosos são nulos (n.º 2 do artigo 280.º 
do Código Civil).

 Com efeito, da circunstância de as células e os demais materiais 
biológicos serem removidos do corpo humano no quadro, por exemplo, 
de uma prestação médico assistencial, eles não se tornam, pura e simples, 
res nullius, ou seja, não se tornam coisas suscetíveis de livre apropriação e 
utilização por quem quer que seja. As partes destacadas do ser humano 
tornam-se coisas (porque são separadas do corpo do ser humano). Toda-
via, são coisas sujeitas a um regime jurídico especial, designadamente, se a 
lei o prever – como é a regra – não podem ser objeto de comercialização, 
nem de vantagens económicas, embora possam revestir valor ou interesse 
económico. 

Além da duração, do alcance e da intensidade da autolimitação à in-
tegridade física na sequência de uma intervenção assistencial do médico, 
é imprescindível observar a sua finalidade. Qualquer limitação voluntária 
do exercício de um direito da personalidade deve estar vinculada a um 
interesse direto e imediato do seu próprio titular. A autodeterminação da 
vontade humana assim o impõe.

Porém, esta autodeterminação inerente ao direito geral de personali-
dade pode sofrer limitações, ainda que não estejam especificamente pre-
vistas em lei, não sendo admitido o exercício destas faculdades contraria-
mente aos ditames da ordem pública e dos bons costumes.  

O limite ou a ultima ratio – quando não estiver expressamente pre-
visto na lei – da determinação da disponibilidade do corpo (e das suas 
partes destacáveis) surpreende-se na dignidade humana, valor que consti-
tui o fundamento do Estado, da Constituição e dos direitos fundamen-
tais nesta reconhecidos – Pinto, 2000, p. 152. A autonomia privada e 
a liberdade de desenvolvimento da personalidade humana devem-se ao 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana – Neto, 2004a, pp. 494 
e ss.; Loureiro, 2000, pp. 279-283; Novais, 1996, pp. 326-331 – no 
sentido kantiano de o ser humano ter deveres para consigo próprio, os 
quais limitam a sua liberdade. Assim, os negócios jurídicos, conquanto 
emanem da autonomia privada (e do poder de autodeterminação da von-
tade dos seres humanos) têm como parâmetros, quanto à sua celebração e 
conteúdo, a dignidade da pessoa humana (Sousa, 1995, p. 448). Destarte, 
não é lícito atentar contra esta dignidade dispondo onerosamente sobre a 
grande maioria das partes destacáveis do corpo humano sob o manto da 
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liberdade contratual e autodeterminação da vontade. Em regra, somente 
é lícita a disponibilidade altruística de partes do corpo humano pauta-
da exclusivamente por valores de solidariedade e de fraternidade (Otero, 
2008, p. 138).

3.1.4. A contratualização da maternidade?

A Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto – que regula o acesso à gestação 
de substituição nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença 
deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez6 – admite 
que a celebração de negócios jurídicos nestas circunstâncias tem caráter 
excecional; negócios jurídicos, estes, que terão sempre natureza gratuita 
(Pereira, 2017, p. 45). Ademais, a celebração destes negócios (obrigato-
riamente reduzidos a escrito7) carece de autorização prévia do Conselho 
Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a qual deverá ser precedida 
de uma solicitação de parecer à Ordem dos Médicos. 

Vale dizer: proíbe-se (e fulmina-se com a nulidade destes negócios 
jurídicos) o pagamento dos gâmetas femininos, bem como a doação de 
quantia pecuniária ou outra coisa por parte dos beneficiários à gestante 
de substituição8; admite-se somente o pagamento do valor correspon-
dente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde da gestante. 
A gestante tem direito apenas ao reembolso de despesas 

“decorrentes do acompanhamento de saúde efectivamen-
te prestado, incluindo em transportes, desde que devida-
mente tituladas em documento próprio” (n.º 2 do artigo 
8.º da Lei n.º 32/2006). 

6  De harmonia com este regime jurídico, a gestação de substituição qualifica 
todas aquelas situações em que uma mulher se dispõe a suportar uma gravidez por 
conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e 
deveres próprios da maternidade.

7  Nos quais deve constar, obrigatoriamente, as disposições a observar em caso 
de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção 
voluntária da gravidez (n.º 10 do artigo 8.º).

8  Tais doações ou pagamentos nem tão pouco podem ser assim considerados 
como doações remuneratórias (artigo 941.º do CC) ou donativos conforme os usos 
sociais (n.º 2 do artigo 940.º do mesmo Código). 
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É assim vedada a realização de qualquer tipo de pagamento ou a 
doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de subs-
tituição pela gestação da criança. Donde, a gestante atua, entre nós, com 
espírito de liberalidade; é alguém que deseja proporcionar a outrem a pos-
sibilidade de ser mãe de uma criança gerada propositadamente para o 
efeito, estando a beneficiária impedida, ela própria, de suportar ela pró-
pria a gravidez. 

O contrato de gestação de substituição é assim hoje um contrato nomi-
nado e, noutras latitudes, um contrato socialmente típico, pelo qual uma 
“mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a 
entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres pró-
prios da maternidade” (n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006).

3.1.5.  O caso da patenteabilidade de partes destacadas do corpo hu-
mano. Alguma jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia e do Instituto Europeu de Patentes

Os conflitos e as aporias ao derredor da comercialização de partes 
destacáveis do corpo humano colocaram-se, sobretudo, em matéria de 
proteção das invenções biotecnológicas por meio de direito de patente, face 
à tutela da dignidade da pessoa humana à luz da admissão da patenteabi-
lidade de partes isoladas do corpo humana, incluindo sequências genéticas 
(n.º 2 do artigo 5.º da Diretiva n.º 98/44/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das 
invenções biotecnológicas) e alínea c) do n.º 1 do artigo 53.º do Código 
de Propriedade Industrial) – Marques, 2016, pp. 10 e ss. Invenções que 
incidem, sobretudo, sobre matérias que auto replicam ou replicam num 
sistema biológico (Marques, 2021, pp. 89-100, pp. 274 e ss.). 

O direito de patente – enquanto direito subjetivo privado tendencial-
mente absoluto e constituído por ato administrativo – protege as invenções. 
Estas criações (industriais) do espírito humano – as invenções – consti-
tuem soluções técnicas de problemas técnicos atuadas por meios (também 
eles) técnicos humanamente controláveis (reprodutíveis e repetíveis com 
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qualidades e propriedade constantes)9. A patente, uma vez concedida, 
protege as inovações tecnológicas que se distanciam qualitativamente do 
que está compreendido no estado da técnica na data do pedido de pa-
tente. O objeto do direito de patente pode materializar-se (corpus mecha-
nicum/ corpus biologicum) num produto, um processo ou uma aplicação 
ou uso (novo e inventivo) de um produto já divulgado, maxime, no setor 
médico (alínea b), do n.º 1 do artigo 53.º do CPI). 

Não se pense, porém, que o objeto da patente, ainda quando se mate-
rializa em sequências de genes humanos, em bactérias, em células de origem 
humana, tecidos de origem humana, etc., permite a coisificação de partes 
destacadas do corpo humano qua tale – ou de partes ou elementos que 
ainda estão no corpo humano vivo (p. ex., o leite geneticamente manipu-
lado de uma mulher, cuja alteração tenha sido precipuamente efetuada 
no corpo dela). Neste último caso, a alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º do 
CPI veda precipuamente a patenteabilidade do “corpo nos vários está-
dios da sua constituição ou desenvolvimento”: a patente pode ser pedida 
e concedida; porém, ela é inexercitável e inoponível relativamente a essa 
mulher (ou mulheres em cujo genoma tenha sido efetuada a referida 
manipulação), se e enquanto as matérias biológicas geneticamente mani-
puladas objeto de patente estiverem presente in vivo e desempenharem as 
funções para que foi pedida a patente.

Na verdade, as matérias biológicas de origem humana objeto da in-
venção sofrem alterações ou manipulações – designadamente, nas se-
quências de genes, de aminoácidos, na estrutura secundária ou terciária 
de proteínas de origem humana. 

A concessão da patente e a possibilidade que dela emerge consubs-
tanciada na exploração económica do invento pelo prazo de 20 anos a 
contar da data do pedido de patente10 pressupõe, no mínimo, o isolamento 
da matéria biológica envolvente a partir do seu ambiente natural in vivo 
(Marques, 2007, pp. 242-255, sobre a questão de saber se há invenção de 

9  O que implica que o inventor terá sempre que efetuar uma manipulação das 
forças da Natureza (da química, da mecânica, da biologia molecular, etc.), de ma-
neira a obter resultados constantes (a solução técnica) executáveis por qualquer es-
pecialista (ou perito) na matéria que leia e compreenda a descrição do invento sem 
necessitar, ele próprio, de realizar atividade inventiva.

10  Artigo 100.º do CPI.
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produto quando o inventor procede à identificação, caracterização, isola-
mento e, a mais disso, à purificação da matéria biológica). Após o que a 
matéria isolada (e, eventualmente, reproduzida ou multiplicada com um 
maior grau de pureza) é objeto de reprodução ou multiplicação ex vivo, 
pois essa é precisamente a característica inata das matérias biológicas (de 
origem humana, vegetal ou animal não humano). Caso contrário, estes 
materiais biológicos de origem humana não seriam “candidatos positi-
vos” a direito de patente; seriam meras descobertas não patenteáveis11. 

O Homem limita-se, nestes casos, a mimetizar os fenómenos biológi-
cos e a obter matérias biológicas diferentes (conquanto seja, por exemplo, 
um gene ou um aminoácido) das que constituem o corpo humano vivo. 
A matéria biológica preexiste no seu estado natural in vivo e é, por isso, 
indisponível e res extra commercium (v.g., uma sequência genética cons-
titutiva de um determinado anticorpo presente no nosso corpo e útil ao 
nosso sistema imunitário). Com efeito, um elemento isolado ou destacado 
do corpo humano pode fazer parte de um produto suscetível de obter 
a proteção de uma patente, mas não pode, no seu ambiente natural, ser 
objeto de qualquer apropriação e exploração económica. Porém, a ma-
téria biológica isolada e reproduzida in vitro a partir dessa matéria – de-
signadamente para, posteriormente, constituir a substância ativa de uma 
vacina cujos lotes sejam comercializados – pode dar existência a uma 
invenção; pode assim esta realidade biológica exógena ao corpo humano 
constituir uma invenção patenteável, contanto que satisfaça os demais 
requisitos de patenteabilidade: novidade (não estar compreendida no es-
tado da técnica), atividade inventiva (não ser evidente ou óbvia para o 
especialista na matéria)12, industrialidade (id est, poder desfrutar de apli-
cação industrial na fabricação de um medicamento, de uma vacina, de 
um teste para disgnóstico de doença, etc.) e suficiência descritiva (scilicet, 
ter sido a invenção descrita no pedido de patente, por forma a poder ser 
executada por qualquer especialista na matéria). A proteção assegurada 
refere-se unicamente ao resultado de um trabalho inventivo, científico e 

11  Alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CPI; alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º da 
Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias.

12  N.º 2 do artigo 54.º do CPI.
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técnico, não abrangendo os dados ou materiais biológicos existentes no 
estado natural no ser humano. 

Quando destacadas do corpo humano, as sequências de genes (adrede 
reproduzidas fora desse corpo) não se ligam à identidade, nem à dignida-
de da pessoa de onde foram destacadas através de um ato voluntário abdi-
cativo provido de consentimento livre e informado dessa mesma pessoa 
(Marques, 2007, pp. 404-405). A dignidade do ser humano exprime um 
“conceito de relação” ou de comunicação (Loureiro, 2001, pp. 190-191). 
O ser pessoa humana depende mais das autorepresentações espirituais e 
culturais – da irredutível transcendência que nos separou dos outros seres 
vivos que habitam este planeta; depende mais das ideias, dos valores, das 
emoções de cada ser humano do que dos caracteres fisiológicos e genó-
micos considerados per se, pois que as pessoas humanas não são apenas o 
genoma que individualmente as constitui (Marques, 2000, pp. 60-61). 
Há fatores epigénicos ou “transgenómicos” que traduzem os aspetos fun-
damentais da personalidade humana (Ascensão, 2003, p. 62).

No processo C-377/98, decidido em 9 de outubro 2011 (Reino dos 
Países Baixos e outros c. Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
e Comissão), embora o Governo dos Países Baixos (a pedido do Parla-
mento deste país) tivesse alegado a inconstitucionalidade da Diretiva n.º 
98/44/CE, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, por 
motivo da violação do princípio do respeito pela dignidade da pessoa hu-
mana – bem como a infração dos princípios da subsidiariedade e da segu-
rança jurídica – e pedido a anulação desta Diretiva, o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) invocou os considerandos n.ºs 20 e 21, bem 
como os n.ºs 1 e 3 do artigo 5.º e artigo 6.º da citada Diretiva, os quais, 
no seu juízo e relativamente à matéria viva de origem humana, implicam 
que a citada Diretiva enquadra o direito das patentes de forma suficien-
temente rigorosa para que o corpo humano permaneça indisponível e 
inalienável e para que a dignidade do ser humano seja salvaguardada (§ 
77 do Acórdão). Além disso, no que toca ao direito à integridade do ser 
humano em matéria de consentimento livre e esclarecido do dador e do 
recetor destas matérias biológicas, o TJUE entendeu que 

“a invocação de um direito fundamental é inoperante em 
relação a uma directiva que visa unicamente a atribuição de 
patentes e cujo campo de aplicação, consequentemente, não  
abrange as operações anteriores ou posteriores a esta atribui-
ção, quer se trate da investigação ou da utilização dos produtos 
patenteados” (§ 79, idem).
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As mesmas perplexidades e pretensões de anulação foram suscitadas 
no Acórdão Oliver Brüstle c. Greenpeace eV (processo C-34/10, decidido 
em 18 de outubro de 2011), relativo à patenteabilidade do uso de em-
briões humanos para fins comerciais ou industriais. O TJUE decidiu que 
a exclusão da patenteabilidade relativa à utilização de embriões humanos 
para fins industriais ou comerciais prevista no na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 6.º da citada Diretiva n.º 98/44/CE “abrange também a utiliza-
ção para fins de investigação científica, só podendo ser objecto de uma 
patente a utilização para fins terapêuticos ou de diagnóstico aplicável ao 
embrião humano e que lhe é útil” e que a referida alínea 

“exclui a patenteabilidade de uma invenção quando a infor-
mação técnica objecto do pedido de patente implica a prévia 
destruição de embriões humanos ou a sua utilização como maté-
ria-prima, independentemente da fase em que estas ocorram e 
mesmo que a descrição da informação técnica solicitada não men-
cione a utilização de embriões humanos” – o itálico é nosso.

Por exemplo, em matéria de reivindicações destinadas à tutela de in-
venções de processos de ativação por via de partenogénese de ovócitos, 
atente-se no Acórdão de 18 de dezembro de 2014, processo C-364/13 
(International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, 
Designs and Trade Marks). Em particular estava em análise (1) a paten-
teabilidade de métodos de produção de linhagens de células estaminais 
humanas pluripotentes a partir de ovócitos ativados por via de parteno-
génese e linhagens de células estaminais produzidas de acordo com os 
métodos reivindicados e (2) de métodos de produção de córnea sintética 
ou de tecidos córneos, que envolvem o isolamento de células estaminais 
pluripotentes a partir de ovócitos ativados por via de partenogénese, e 
inclui reivindicações caracterizadas pelo processo de obtenção de córnea 
sintética ou de tecido córneo produzidos por aqueles métodos. Veja-se, 
igualmente, na decisão do Tribunal de Justiça, de 18 de outubro de 2011, 
processo C-34/10 (Oliver Brüstle c. Greenpeace eV), sobre pedidos de pa-
tente relativos a obtenção de células progenitoras a partir de células estami-
nais embrionárias humanas e a utilização de embriões humanos para fins 
industriais ou comerciais. Neste aresto, o TJUE interpretou o n.º 1 do 
artigo 6.º da mencionada Diretiva n.º 98/44/CE, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, no sentido de que 

“constituem um «embrião humano» todo o óvulo humano 
desde a fase da fecundação, todo o óvulo humano não fecun-
dado no qual foi implantado o núcleo de uma célula humana 
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amadurecida e todo o óvulo humano não fecundado que foi 
estimulado para efeitos de divisão e desenvolvimento por via 
de partenogénese”, 

de modo que 
“cabe ao juiz nacional determinar, à luz dos desenvolvimen-
tos científicos, se uma célula estaminal obtida a partir de um 
embrião humano na fase blastocitária constitui um «embrião 
humano» na acepção do artigo 6º, nº 2, alínea c), da Directiva 
98/44”. 

Mais decidiu o TJUE que 
“a exclusão da patenteabilidade relativa à utilização de embriões 
humanos para fins industriais ou comerciais prevista no artigo 
6º, nº 2, alínea c), da Directiva 98/44 abrange também a utili-
zação para fins de investigação científica, só podendo ser objecto 
de uma patente a utilização para fins terapêuticos ou de diagnósti-
co aplicável ao embrião humano e que lhe é útil” e que “o artigo 
6º, nº 2, alínea c), da Directiva 98/44 exclui a patenteabilidade 
de uma invenção quando a informação técnica objeto do pedi-
do de patente implica a prévia destruição de embriões humanos 
ou a sua utilização como matéria-prima, independentemente da 
fase em que estas ocorram e mesmo que a descrição da informa-
ção técnica solicitada não mencione a utilização de embriões 
humanos”13 – o itálico é nosso.

3.2. A criminalização do tráfico de órgãos e do tráfico de pessoas

Para além da indisponibilidade e consideração, no plano do Direito 
Civil, como res extra commercium de algumas partes destacadas do corpo 
humano, por isso mesmo não suscetíveis de serem objeto de negócios jurí-

13  Cfr., recentemente, a decisão T 0682/16, de 5/06/2020, da Câmara Técnica 
de Recurso do Instituto Europeu de Patentes (Non-human organism/INTREXON), 
na qual foram novamente sopesadas as bitolas dos juízos de concordância prática en-
tre os benefícios médicos da invenção para o ser humano e o sofrimento imposto aos 
animais (a patente em questão reivindica animais geneticamente modificados, tais 
como roedores, cães, gatos, chimpanzés, macacos, cabras, ovelhas, porcos, cavalos).
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dicos onerosos; para além e a mais da impossibilidade, no campo do Direi-
to Comercial e do Direito da Propriedade Industrial, do patenteamento do 
corpo humano nos vários estádios da sua constituição e desenvolvimento 
in vivo, o certo é que o legislador português também tutela esta dimensão 
do corpo humano e das suas partes destacadas (e quando o forem) do 
ponto de vista do Direito Penal. 

A Resolução da Assembleia da República n.º 236/2018, de 7 de agos-
to14, já prenunciava esta realidade a fim de qualificar como infração penal 
a extração e a utilização de órgãos extraídos ilicitamente (de dadores vi-
vos ou mortos) para fins de implantação ou outros, sobretudo sob o fito 
de obtenção de ganhos financeiros ou outra vantagem equivalente para o 
solicitador, recrutador ou para terceiros.

Na realidade, entre nós foi criminalizada a extração de órgão humano 
de dador vivo, sem o seu consentimento livre, informado e específico, ou 
de dador falecido, quando tiver sido validamente manifestada a indispo-
nibilidade para a dádiva ou, independentemente de consentimento do 
dador, se prometer ou der ao dador vivo, ou a terceiro, vantagem patrimo-
nial ou não patrimonial, ou estes as tenham recebido; outrossim, se prevê e 
pune a preparação, preservação, armazenamento, transporte, transferência, 
recebimento, importação ou exportação de órgão humano extraído nessas 
condições. Last but not the least, também se prevê e pune a solicitação, 
aliciamento e recrutamento de dador ou recetor para fins de extração ou 
transplante de órgão humano, sempre que seja comprovada a intenção de 
obter, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial 
(alíneas a) e b) do n.º 1; alínea a) do n.º 2; e n.º 3 do artigo 144.º-B, n.º 
2, todos do Código Penal, na redação do artigo 3.º da Lei n.º 102/2019, 
de 6 de setembro). 

De igual modo, esta dimensão penal do corpo humano (e da pessoa que 
nele “habita”) e da liberdade da pessoa que nele “habita” é visível no artigo 
160.º do Código Penal, o qual prevê e pune o crime de tráfico de pessoas. 
Neste sentido, o sujeito ativo deste crime será todo aquele que oferecer, 

14  E o Decreto do Presidente da República n.º 48/2018, de 7 de agosto, que 
ratificou para Portugal a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de 
Órgãos Humanos, aberta para assinatura em Santiago de Compostela, em 25 de 
março de 2015.
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entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa 
para fins de exploração, nomeadamente a exploração sexual, a exploração 
do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a explo-
ração de outras atividades criminosas, mediante o emprego de violência, 
rapto, abuso de autoridade, aproveitando-se de uma incapacidade psíquica 
da vítima ou através de outra forma de engano ou coação expressamente 
prevista (n.º 1 do artigo 160.º). Quando a vítima for um menor de 18 
anos, o crime é de execução livre (“quem, por qualquer meio…”), não se 
exigindo a utilização de meios típicos de ação (n.º 2 do artigo 160.º). En-
tendendo que uma das formas de combater o tráfico passa pelo combate 
à procura dos serviços ou órgãos da pessoa traficada, o legislador penal 
previu ainda a punição daquele que utiliza esses serviços ou órgãos (n.º 5 
do artigo 160.º) – (Carvalho, 2012, pp. 679-684 e 690).

Foram, de resto, múltiplas as fontes normativas internacionais que, 
em 2007 (scilicet, através da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro), ins-
piram este novo regime jurídico penal do tráfico de pessoas, das quais 
se destacam: o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repres-
são e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças 
(introduzido na legislação interna através da Resolução da Assembleia 
da República n.º 32/2004, de 2 de abril, e ratificado pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 19/2004, de 2 de abri)l; a Decisão-Quadro 
2002/629/JAI, do Conselho, de 19 de julho de 2002, relativa à luta 
contra o tráfico de seres humanos; a Decisão-Quadro 2004/68/JAI, do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2003, relativa à luta contra a exploração 
sexual de crianças e a pornografia infantil; e a Convenção do Conselho 
da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, assinada 
em Portugal em 16 de maio de 2005 – adotada em Varsóvia, em 16 de 
maio de 2005, e aprovada, em Portugal, pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 1/2008, de 14 de janeiro.

4.  Jurisprudência relevante comentada

Em matéria de negócios jurídicos cujo objeto são partes destacadas 
do corpo humano e embriões humanos surpreende-se um importante 
acervo de decisões de instâncias jurisdicionais nacionais e internacionais.

No quadro do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
já se colocou a questão da licitude da doação de embriões obtidos por 
meio do recurso a técnicas de procriação medicamente assistida (mas 
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que já não se desejavam implantar) para investigação científica, face à 
lei italiana que proibia este tipo de doação. Isto no sentido de saber se 
esta doação violava o direito de propriedade privada (Protocolo Adicional 
n.º 1 à referida Convenção) e o direito à vida (artigo 8.º da Conven-
ção Europeia dos Direitos do Homem). No Acórdão Parrillo c. Italy, n.º 
46470/11, prolatado pelo Tribunal Pleno, de 27 de agosto de 2015, foi 
decidido que o direito invocado a doar embriões para investigação cien-
tífica não era um dos direitos nucleares protegidos pelo artigo 8.º, dado que 
não dizia respeito a um aspeto particularmente importante da existência ou 
da identidade da pessoa, reconhecendo-se ao Estado ampla margem ou folga 
de apreciação. Seja como for, o TEDH recusou que os embriões pudessem 
ser qualificados como “bens” ou “coisas” para efeitos de direito de proprie-
dade, tendo em conta o âmbito económico e pecuniário do n.º 1 do artigo 
1.º do Protocolo, cuja aplicação afastou. Foi, deste modo, reconhecido ao 
Estado italiano uma ampla margem de apreciação e de discricionariedade 
legislativa na matéria, já que não estava em causa “um aspeto particularmente 
importante da existência ou da identidade da pessoa” e se tratava de uma 
matéria ética e moralmente sensível, sobre a qual a análise jus comparatística 
demonstrou não existir consenso entre Estados europeus. O TEDH invocou 
ainda a Convenção de Oviedo, ora em comentário, para sustentar o reconhe-
cimento de uma margem de apreciação estadual. Tal não significa, ressalvou 
o TEDH, que a margem de apreciação fosse ilimitada, cabendo-lhe analisar 
os argumentos utilizados no debate parlamentar e a justiça da ponderação de 
interesses levada a cabo. Quanto ao estatuto dos embriões, o TEDH entendeu 
que a proteção do “potencial dos embriões para a vida” podia estar associa-
da à finalidade de proteção da moral e dos direitos e liberdades de outros, 
constante no n.º 2 do artigo 8.º da CEDH; porém, obtemperou dizendo 
que isso não significava uma abordagem da questão de saber se a palavra 
“outros” se estende a embriões humanos.

No Acórdão S. H. e outros c. Áustria, o TEDH apreciou a conformi-
dade da legislação austríaca que proíbe a doação de esperma para efeitos 
de fertilização in vitro e a doação de óvulos em geral, à luz dos artigos 
8.º e 14.º da CEDH – sendo certo que o direito austríaco admite a lici-
tude da doação de esperma em casos estritos no contexto de fertilização 
in vivo. Numa decisão de 3 de novembro de 2011 – na qual estava em 
equação a eventual violação do direito à vida familiar previsto no artigo 
8.º desta Convenção em articulação com a proibição de discriminação 
prevista no seu artigo 14.º –, o Tribunal Pleno adotou um entendimento 
amplo da (concretização) margem de apreciação, admitindo a não exis-
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tência de um entendimento comum na matéria entre Estados-Membros 
e o facto de se tratar de questões ética e moralmente sensíveis. Donde, 
considerou que a Áustria não excedera a margem de apreciação legiferan-
te. Com efeito, apesar de admitir um consenso emergente na legislação 
dos Estados Membros no sentido da admissão de doação de óvulos e 
esperma para fertilização in vitro, o TEDH entendeu que não era ainda 
suficiente para estreitar a margem de apreciação dos Estados.

5. Conclusão

O artigo 21.º desta Convenção de Oviedo constituiu um marco 
muito importante na estabilização e harmonização das soluções jurídicas 
respeitantes à tendencial consideração do corpo humano e (da maioria) 
das suas partes destacáveis como res extra commercium (artigo 280.º do 
Código Civil) ou, no mínimo, como materiais que apenas se prestam a 
ser objeto (mediato) de negócios jurídicos gratuitos. 

A transposição destas orientações para o direito português influen-
ciou o Direito Civil, o Direito Comercial e o Direito Penal – em par-
ticular, neste último caso, no que tange à criminalização da extração de 
órgão humano de dador vivo, sem o seu consentimento livre, informado e 
específico, ou de dador falecido (alíneas a) e b) do n.º 1; alínea a) do n.º 
2; e n.º 3 do artigo 144.º-B, n.º 2 do Código Penal, bem como o crime 
de tráfico de pessoas (artigo 160.º do mesmo Código).

Quando não estiver expressamente previsto na lei, o limite da deter-
minação da disponibilidade do corpo (e das suas partes destacáveis) sur-
preende-se na dignidade humana, valor que constitui o fundamento do 
Estado, da Constituição e dos direitos fundamentais nesta reconhecidos. 
Neste sentido, os negócios jurídicos, conquanto emanem da autonomia 
privada (e do poder de autodeterminação da vontade dos seres humanos) 
têm como parâmetros, quanto à sua celebração e conteúdo, a dignidade da 
pessoa humana. De modo que não é lícito atentar contra esta dignidade 
dispondo onerosamente sobre a grande maioria das partes destacáveis do 
corpo humano sob o manto da liberdade contratual e da autodetermina-
ção da vontade. Em regra, somente é lícita a disponibilidade altruística de 
partes do corpo humano pautada exclusivamente por valores de solida-
riedade e de fraternidade.

Estas considerações não impedem a patenteabilidade – et pour cause, a 
exploração económica temporária (durante o período de 20 anos a con-
tar da data do pedido de patente) – de partes destacáveis (e regeneráveis) 
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do corpo humano que, fora dele, sejam objeto de manipulação genética 
(v.g., sequências de genes, células, partes de cromossomas, proteínas, ór-
gãos, etc.); nem impede a válida celebração de contratos que tenham por 
objeto a gestação de uma criança por conta de outrem com a obrigação 
de a entregar após o parto e a renúncia aos poderes e deveres próprios da 
maternidade, bem como a doação de órgãos, tecidos e células para fins 
terapêuticos ou de transplante; todavia, tais contratos são necessariamente 
gratuitos e estão sujeitos a um conjunto apertado de requisitos de cuja 
verificação depende a sua validade.

6. Bibliografia geral

Ascensão, J. O. (2000). Direito Civil, Teoria Geral, I, Introdução. As Pessoas. 
Os Bens, (2.ª ed.). Coimbra: Almedina.

Ascensão, J. O. (2003). Intervenções no genoma humano – validade éti-
co-jurídica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
XLIV, 45 ss.

Carvalho, A. T., (2012). Artigo 160º (Tráfico de pessoas). In J. F. Dias (Di-
rigido por), Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial 
(2.ª ed.). Coimbra: Coimbra Editora, 676 ss.

Cordeiro, A. M. (2012). Tratado de Direito Civil, I, Introdução. Fontes de 
Direito. Interpretação da Lei. Aplicação das Leis no Tempo. Doutrina Geral 
(4.ª ed.). Coimbra: Almedina. 

Cordeiro, A. M. (2019). Tratado de Direito Civil, IV, Parte Geral, Pessoas (5.ª 
ed.). Coimbra: Almedina.

Garcia, M. O. (2008). A Criopreservação Privada de Células Estaminais. 
Um Contrato de Depósito. Lex Medicinae, 5(9).

Jorge, F. P. (1999). Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil, 
reimpressão. Coimbra: Almedina (a edição é de 1995).

Loureiro, J. (2000). O Direito à Identidade Genética do Ser Humano. Portu-
gal-Brasil Ano 2000, Tema Direito. Coimbra: Coimbra Editora, 263 ss.

Loureiro, J. (2001). Os genes do nosso (des)contentamento (dignidade hu-
mana e genética: notas de um roteiro). Boletim da Faculdade de Direito 
de Coimbra, 77, 163 ss.

Marques, J. P. R. (2000). Patentes de Genes Humanos?. Coimbra: Coimbra 
Editora.

Marques, J. P. R. (2016). A genética e as patentes. In In J. Loureiro, A. D. 
Pereira, & C. Barbosa (Coord.), Direito da Saúde, Estudos em Homenagem 
ao Prof. Doutor Guilherme de Oliveira, Volume 4, Genética e Procriação Me-
dicamente Assistida. Coimbra, Almedina, 7 ss. 



496 • J.P. REMÉDIO MARQUES

Marques, J. P. R. (2007). Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, I. Coim-
bra: Almedina.

Marques, J. P. R. (2021). Direito Europeu das Patentes e Marcas. Coimbra: 
Almedina.

Melo, H. P. (2008). Manual de Biodireito. Coimbra: Almedina.
Neto, M. L. (2004a). O Direito Fundamental à Disposição Sobre o Próprio 

Corpo. Coimbra: Coimbra Editora.
Neto, M. L. (2004b). O Direito Fundamental à Disposição Sobre o Próprio 

Corpo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 
Novais, J. R. (1996). Renúncia a Direitos Fundamentais. In J. Miranda 

(Org.)., Perspectivas Constitucionais – Nos 20 Anos da Constituição de 
1976, I. Coimbra: Coimbra Editora, 263 ss.

Otero, P. Disponibilidade do próprio corpo e dignidade da pessoa humana”, 
(2008). In A. M. Cordeiro,  P. P. Vasconcelos, & P. C. Silva (Coord.),  
Estudo em Honra do Professor José de Oliveira Ascensão, I. Coimbra: Al-
medina, 107 ss.

Pereira, A. D. (2012). Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica, Disser-
tação de doutoramento. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra. (https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31524/1/
Direitos%20dos%20pacientes%20e%20responsabilidade%20m%-
C3%A9dica.pdf ). 

Pereira, A. D. (2017). Filhos de Pai anónimo no século XXI!. Debatendo a 
Procriação Medicamento Assistida, Actas do Seminário Internacional Deba-
tendo a Procriação Medicamento Assistida. Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto, 41 ss. (https://cije.up.pt/client/files/0000000001/
ebook-pma-2018_550.pdf ). 

Pinto, C. A. M. (2005). Teoria Geral do Direito Civil (4.ª ed), por A. P. Mon-
teiro e P. M. Pinto. Coimbra: Coimbra Editora.

Pinto, P. M. (2000). O Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. 
Portugal-Brasil Ano 2000, Tema Direito. Coimbra: Coimbra Editora,  
149 ss.

Raposo, V. L. (2009). Vende-se gâmeta em bom estado de conservação. Lex 
Medicinae, 6(12), 47 ss. 

Sales, A. A. R. (2011). O incumprimento de contratos de doação de gâme-
ta. In M. O. Garcia (Org.), Estudos sobre o Incumprimento do Contrato, 
Coimbra: Coimbra Editora.

Sousa, R. C. (1995). O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 21.º  • 497

 7. Listagem de jurisprudência

TEDH, S.H. and others v. Austria (n.º 57813/00), 03/11/2011.
TEDH, Parrillo v. Italy (n.º 46470/11), 27/08/2015.
TJUE, Reino dos Países Baixos e outros c. Parlamento Europeu, Conselho da 

União Europeia e Comissão (C-377/98), 09/10/2011.
TJUE, Oliver Brüstle contra Greenpeace eV. (C-34/10), 18/10/2011.
TJUE, International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, 

Designs and Trade Marks (C-364/13), 18/12/2014.
Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes (Non-human 

organism/INTREXON) (T 0682/16), 05/06/2020. 




