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MODO DE CITAR E OUTRAS CONVENÇÕES

As citações ao longo do texto são feitas com indicação do nome do autor pelo qual é

conhecido, do título da obra e dos números de páginas para que se remete, aos quais

acrescem a edição e os volumes citados.

Na bibliografia final encontram-se todas as obras citadas no texto, indicadas pelo nome

do autor, pelo título completo, pela edição e editor,  bem como pelo local de edição

sempre que conhecido e pelo ano de publicação.

As obras são indicadas por ordem alfabética do último apelido do autor, ou do primeiro

autor, no caso de obras colectivas.

As citações de jurisprudência no texto são feitas pela indicação abreviada do tribunal, da

data do acórdão. A jurisprudência citada, sem indicação do local, encontra-se disponível

em www.tribunalconstitucional.pt.

Todas as abreviaturas utilizadas no texto encontram-se devidamente identificadas na

lista de abreviaturas.

A Autora escreve segundo a antiga ortografia, sem ter aderido ao Acordo Ortográfico,

em vigor em Portugal, à data.

O presente texto contém opiniões estritamente pessoais que, em caso algum, podem ser

atribuídas a qualquer instituição com a qual o Autor colabore.

O presente texto cumpre todos os requisitos indicados no regulamento do Prémio Teresa

Rosmaninho Direitos Humanos, Direito das Mulheres, sendo inédito, e encontrado-se

redigido em Times New Roman, 12, com espaçamento de 1,5. Sendo composto por

12.496 palavras, excluíndo Modo de Citar e Outras Convenções, Lista de Abreviaturas e

Bibliografia.
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LISTA DE ABREVIATURAS

Ac. – acórdão

arts./art. – artigos/artigo

Cfr./cfr. – Confrontar

cit. nota – Obra citada em nota anterior

coord. – Obra coordenada por

C.C. – Código Civil

C.P. – Código Penal

CRP – Constituição da República Portuguesa

DL – Decreto-Lei n.º

DR – Diário da República

n.º - número

págs./pág. – páginas/página

TC –Tribunal Constitucional

V.g. – Por exemplo

Vide – ver

vol. – volume

ss. - seguintes
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1. INTRODUÇÃO

A procriação medicamente assistida tem ao logo dos séculos suscitado a curiosidade de

diferentes classes profissionais desde médicos, investigadores, sociólogos, psicólogos,

juristas e tem levado a inúmeros debates, levantado questões, médicas, éticas, sociais,

cujas respostas têm naturalmente acompanhado a evolução científica e próprio

desenvolvimento social e cultural. Consequentemente, esta discussão tem conduzido a

uma constante mutação e transformação de conceitos e mentalidades.

O presente trabalho tem por objectivo analisar um dos temas mais fracturantes dentro do

direito da bioética e da legislação da procriação medicamente assistida, a “Maternidade

ou Gravidez de Substituição”.

Embora seja um tema abrangente a toda a sociedade e com relevantes implicações

sociais, a questão da Maternidade de Substituição está necessariamente associada à

disciplina de Direito das Mulheres, dado que o seu objecto traz consequências directas

no direito das mulheres e na sua autodeterminação, podendo ser tomado como ponto de

partida para uma nova forma de se enquadrar o papel da mulher na maternidade e o

próprio conceito de família.

Proponho-me, deste modo, a analisar a possibilidade de consagração no sistema jurídico

português do instituto da maternidade de substituição e a sua regulação enquanto tipo

contratual, bem como a aprofundar a sua relação com os princípios e direitos

constitucionais. Esperando com ele contribuir para o debate público desta questão, que

está em cima da mesa e pertence à ordem do dia dos mais altos representantes nacionais,

dado que se encontram em estudo e debate na Assembleia da República propostas de

alteração à Lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA), Lei n.º 32/2006, de 26 de

Julho.
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2. MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

2.1 Definição

A maternidade de substituição ou gravidez substituição, surrogacy (em inglês) é uma

das técnicas cientificas de procriação medicamente assistida. E define-se como o

processo pelo qual uma mulher disponibiliza o seu corpo para levar a final a gestação do

filho de outra mulher, e que após o seu nascimento, o mesmo seja entregue à mulher

que solicitou a gravidez de substituição e que será a mãe do bebé. Como refere o

Conselho Superior da Magistratura no seu parecer de 19/03/2012, por maternidade de

substituição entende-se a “indução de gravidez numa mulher, pelo processo de

transferência de um embrião constituído em laboratório, com compromisso

contratualizado, de que a criança que venha a nascer será entregue a outrem.”1

A Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho, que regula a procriação médica assistida em Portugal

também define, no seu artigo 8.º, maternidade de substituição como “qualquer situação

em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a

criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade”.

A maternidade de substituição implica assim, a intervenção de um terceiro no processo

de procriação, não apenas pela doação de células (ovócitos e espermatozóides) mas pela

partilha do órgão reprodutor (útero) que permite a gestação do feto.

Dentro do conceito de maternidade de substituição podemos distinguir várias formas

deste tipo de técnica de procriação, consoante o recurso à mesma seja feito em

exclusivo ou  conjugado com outras técnicas de procriação. Assim, podemos ter:

1) O caso em que existe filiação genética completa, apenas a maternidade

gestacional difere da genética, dado que os pais beneficiários, ou pais legais,

utilizam o seu material genético para a formação do embrião, por fertilização in

vitro, não havendo doação genética, ficando apenas a gestação a cargo de uma

mulher, diferente da mãe beneficiária.

2) O caso em que dos pais beneficiários, ou legais, apenas um contribui com o seu

material genético, advindo de um doador a outra célula reprodutiva. O embrião

1Parecer disponível através do link:
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e7064
47567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397
a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259334e6a4a6b4d546b334c5456694f546
3744e444a6a4d4330344d7a4d7a4c574e6b4d4464694e444d334d6a4a6a4e4335775a47593d&fich=f762d1
97-5b97-42c0-8333-cd07b43722c4.pdf&Inline=true
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terá de uma ligação genética com apenas um dos pais beneficiários e não terá

qualquer ligação genética com a mulher gestadora.

3) O caso em que a formação do embrião parte da doação por completo de material

genético. Nem os pais beneficiários ou pais legais, nem a gestante substituta têm

qualquer ligação genética com o embrião. Existindo uma diferenciação completa

entre a parentalidade genética, a maternidade de substituição e a parentalidade

afectiva.

4) O caso em que a formação do embrião parte da conjugação de material genético

da gestante substituta, com o material genético do pai beneficiário, havendo uma

ligação genética do embrião com o pai beneficiário e com a gestante.

5) O caso em que o embrião resulta da conjugação do material genético da gestante

substituta e de um doador. O embrião não terá qualquer ligação genética com os

pais beneficiários, mas resultará da junção material genético da gestante com o

material genético de um doador.

Apenas no caso do n.º 1 é que é necessário estarmos perante um casal heterossexual,

para a aplicação da técnica de procriação médica, todos os outros casos de maternidade

de substituição podem ser utilizados por casais homossexuais ou pessoas individuais.

É neste preciso momento, após a dissecação das várias faces da gravidez de

substituição, que importa discutir qual o conceito de maternidade aqui aplicável. Pois

da técnica utilizada irá nascer um ser humano, em relação ao qual tem de ser

estabelecida a filiação. Coloca-se então a questão de saber quem deve ser considerada

mãe do ser humano gerado, se a mãe genética que doou o óvulo, se a mãe gestacional

que doou o útero, ou a mãe social e afectiva que desejou aquela gestação e procurou

uma forma de a prosseguir.

A maternidade de substituição enquanto um dos métodos possíveis de procriação

medicamente assistida, vem colocar em crise os conceitos tradicionais de maternidade,

paternidade e de família. Conceitos, estes que têm sofrido alterações e cuja interpretação

exige contemporaneidade.

Por outro lado, surge então uma outra questão, igualmente importante e que decorre da

própria análise e interpretação do conceito de família. Será que devemos pensar e

entender esta técnica de procriação enquanto solução apenas, para casais heterossexuais

em que a mulher tem problemas de infertilidade ou de ausência de útero, ou doença

grave. Ou se também pode ser equacionado enquanto método de procriação extensível

aos casais homossexuais, de sexo masculino que pretendam ser pais e peçam ajuda a
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uma mulher nesse seu projecto, ou às mães solteiras, que tenham problemas de

infertilidade, ou casais de mulheres que também estejam impossibilitadas de gestarem

um filho naturalmente e que pretendam desenvolver um projecto de maternidade. E

ainda a pais solteiros, que queiram desenvolver um projecto de paternidade, mas que

não procurem uma relação com uma mulher.

3. CONCEITOS DE MATERNIDADE E PATERNIDADE E O ESTABELECIMENTO DA

FILIAÇÃO

Os conceitos de maternidade e paternidade e a sua determinação são elementos

essenciais para a caracterização das relações familiares e da filiação e transportam

consigo a estrutura familiar de cada sociedade.

Pelo que, hoje em dia, os conceitos de maternidade e paternidade afastam-se dos

conceitos tradicionais. Tendo a determinação destes conceitos evoluído, do recurso ao

princípio da verdade nupcial em que a relação matrimonial  determinava a filiação (só

era filho o que nascesse no seio do casamento) para o princípio da verdade biológica em

que a filiação passa a decorrer da ligação genética, independentemente de existir ou não

na sua base um casamento. E mais recentemente, para abarcar além da maternidade e

paternidade genética/biológica, a maternidade e paternidade sócio-afectiva, a qual tem

sido progressivamente inserida na legislação.

Contudo, a legislação portuguesa prevê ainda que o estabelecimento da filiação materna

advém do parto,“mater est quan gestatio”, como resulta da letra do artigo 1796.º do

Código Civil (doravante C.C.) “ relativamente à mãe, a filiação resulta do facto do

nascimento e estabelece-se nos termos dos artigos 1803º a 1825º”.

Deste modo, o actual e tradicional conceito de maternidade e o estabelecimento do

mesmo não é compatível com a maternidade ou gravidez de substituição e a admitir-se a

possibilidade de ser utilizada esta técnica de procriação medicamente assistida, terá de

ser alterado o meio de determinação da maternidade, pois, nestes casos, mãe será aquela

que pretende ser mãe, que tem o projecto de maternidade e não a que dá luz, caindo por

terra o princípio e brocado latino mater sempre certa est.

Assim, a vir a ser consagrada a maternidade de substituição no ordenamento jurídico

português necessariamente a mesma implicará uma alteração no instituto da filiação, e

podendo ser considerada uma excepção ao artigo 1796.º do C.C.
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A evolução das técnicas médico-cientificas conduziu a uma evolução cultural que

determina também a alteração da ordem jurídica e a uma adaptação do direito à

realidade. Actualmente as sociedades, procuram além da verdade biológica, uma

verdade sócio-afectiva para o estabelecimento de relações familiares, pois surgem

constantemente novos conceitos de família, como a família homossexual e a família

monoparental. Como tal, devemos olhar para o conceito de maternidade e paternidade

não apenas quanto ao factor de identidade genética mas essencialmente como um

projecto parental.

Como refere Vera Lúcia Raposo, “ a cisão entre maternidades (entenda-se maternidade

genética, maternidade de gestação e maternidade afectiva)2 pode contribuir para a

libertação da mulher na sociedade actual. Tradicionalmente, a mulher é definida como

aquela que dá à luz as crianças e as educa, sendo estas tarefas da exclusiva

responsabilidade da mulher. Estes contratos (de maternidade de substituição)3

demonstram que é possível separar as duas funções e, consequentemente, autonomizar

delas as mulheres. Demonstram que a gravidez e a maternidade são algo que uma

mulher pode escolher, mas que não fazem parte da natureza das coisas, que não lhes

estão pré-destinadas enquanto papel social. Nesta medida, estes contratos podem ser a

forma de tornar as responsabilidades parentais mais gender-neutral.”4

4. A MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO DIREITO COMPARADO

Dentro da legislação relativa à procriação medicamente assistida são poucos os países

que consagram este instituto e permitem que no seu ordenamento jurídico haja uma

relação contratual que atribua às mulheres o direito a disporem do seu corpo deste

modo. Contudo, em todos eles existe um princípio subjacente à legalização das técnicas

de procriação medicamente assistida, o recurso às mesmas deve funcionar como método

subsidiário e não como método alternativo à gestação natural.

A verdade é que a maternidade de substituição tem sido discutida amplamente nos mais

diversos países, tendo sido consagrada em alguns destes. Existem modelos diferentes de

consagração da maternidade de substituição. Assim, podemos optar por dividir em três

modelos, a forma de abordagem da Maternidade de Substituição:

2 Acrescentado o parênteses para melhor compreensão.
3 Acrescentado o parênteses para melhor compreensão.
4 RAPOSO, VERA LÚCIA, De Mãe para Mãe – Questões legais e éticas suscitadas pela maternidade de
substituição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pág. 35.
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- Inadmissibilidade total de consagração no sistema jurídico, deste mecanismo de

procriação medicamente assistida.

- Admissibilidade da gravidez de substituição apenas em situações restritas de

impossibilidade de gestação por parte da mãe biológica, e que a doação do útero para

levar a fim a gravidez seja feita com carácter humanitário, e por pessoas ligadas à

mulher que pretende ser mãe.

- Admissibilidade da gravidez de substituição em sentido amplo, sendo permitida a

contratação livre desta situação e com carácter remuneratório.

A maioria dos países do mundo não admite a gravidez de substituição, como exemplos

Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, Japão, Egipto,

México, Peru. A proibição em países como Portugal, França e Itália resulta

directamente da lei, mas noutros países a mesma resulta de orientação jurisprudencial e

do recurso a cláusulas como ordem pública e bons costumes, ou interpretações de

comissões dos órgãos legislativos. 56

Todavia existem já diversos países que aceitam livremente a gravidez de substituição

como o Canadá, alguns estados dos Estados Unidos da América, por exemplo, no

Arkansas, Califórnia, Illinois, Massachusetts, Nova Jersey e Washington, também a

India, Grécia, Austrália, Israel, Rússia, Reino Unido. E ainda, a Holanda em que é

admitida maternidade de substituição mas não por lei expressa, encontrando-se em

funcionamento diversos centros que se dedicam a essa prática. 7

5 Vide Ac. n.º 101/2009 do Tribunal Constitucional, ao pronunciar-se sobre esta questão.
E RAPOSO, VERA LÚCIA, De Mãe para Mãe – Questões legais e éticas suscitadas pela maternidade de
substituição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pág. 104 e 105.
6 Vide http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/20055/20055.PDF, página 8. Bem como, Parecer da
Comissão direitos, liberdades e garantias de 18/01/2012, páginas 9 e 10 disponível em
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e7064
47567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397
a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259314e44426d4e7a4a6b4c5445775a474
d744e475a694f533168596a4d334c544a69597a6c6b5a545a6b4f574d334e7935775a47593d&fich=f540f7
2d-10dc-4fb9-ab37-2bc9de6d9c77.pdf&Inline=true .
7 RAPOSO, VERA LÚCIA, De mãe para mãe: Questões legais e éticas suscitadas pela maternidade de
substituição, Coimbra, 2005, págs. 101-108 e 128-129. É nesta linha que há quem entre nós chegue a
admitir, de iure condendo, a possibilidade da maternidade de substituição gratuita (assim JOAQUIM JOSÉ

DE SOUSA DINIS, Procriação assistida: questões jurídicas, in «Colectânea de Jurisprudência», Ano
XVIII, 1993, Tomo IV, pág. 13; DUARTE, TIAGO, in «Vitro Veritas?» A procriação medicamente
assistida na Constituição e na lei, pág. 90.
Parecer do Conselho Superior do Ministério Público de 31/01/2012 página 4 disponível através do link
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e7064
47567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397
a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3249775a6a6731596a4d344c57466a59574
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O Brasil surge como modelo individualizado que admite a gravidez de substituição mas

com elevadas restrições, apenas permitindo em casos de doença ou infertilidade da mãe,

que não lhe permita gerar o próprio filho e que a mulher gestadora seja parente até

segundo grau (mãe, irmã, filha).8 A substituição será apenas na gestação, devendo o

embrião ter ligação genética com os pais beneficiários e a gestante tem de ter uma

ligação familiar com a mãe beneficiária.

A questão da maternidade de substituição encontra-se em debate na Bélgica, Bulgária,

Finlândia, Irlanda, Islândia, Argentina.9

Assim, nos Ordenamentos Europeus apenas dois países admitem directamente a

celebração de contratos de substituição. O Reino Unido veio a admitir a maternidade de

substituição logo em 1985 através do Surrogacy Arragement Act, alterado em 1990 pelo

Human Fertilisation Act. Estabelecendo o regime legal que apenas é punida a

angariação de contratos de substituição.

O regime legal Grego, através de disposição do código civil, aproxima-se do modelo

inglês reconhecendo a validade da maternidade de substituição, com as mesmas

restrições, exigindo ainda uma autorização judicial anteriormente à transferência do

bebé que nasceu.10

Já os ordenamentos jurídicos da India e alguns estados dos Estados Unidos a liberdade

de contratação da maternidade de substituição é total, podendo os contratos celebrados

terem carácter oneroso.

5. EVOLUÇÃO E PERSPECTIVA LEGISLATIVA DA MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO EM

PORTUGAL

5744e444d324d5330344e7a59304c54466a4e4455355a6a637a596d45344d6935775a47593d&fich=b0f85
b38-acaa-4361-8764-1c459f73ba82.pdf&Inline=true
Parecer da Comissão direitos, liberdades e garantias de 18/01/2012, páginas 9 e 10 disponível no link
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e7064
47567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397
a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259314e44426d4e7a4a6b4c5445775a474
d744e475a694f533168596a4d334c544a69597a6c6b5a545a6b4f574d334e7935775a47593d&fich=f540f7
2d-10dc-4fb9-ab37-2bc9de6d9c77.pdf&Inline=true
8 Resolução do Conselho Federal de Medicina do Brasil - Resolução n.º 1.975/2010/CFM
9Vide,http://www.esquerda.net/artigo/argentina-vai-legalizar-%E2%80%9Cbarriga-
dealuguer%E2%80%9D/26999, consultado a 19/05/2013.
10 RAPOSO, VERA LÚCIA, De Mãe para Mãe – Questões legais e éticas suscitadas pela maternidade de
substituição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pág. 101, 102 e 105.
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Data de 1986 a primeira tentativa de regulamentação em Portugal da procriação

medicamente assistida, através do Decreto-Lei n.º 319/86, de 25 de Setembro, que

remetia para legislação posterior a regulamentação das técnicas de procriação

medicamente assistida.

Todavia, só em 2006 o legislador português criou um diploma regulador das técnicas de

procriação médica assistida, após um longo e intenso debate e avanços e recuos na

matéria.

Ainda assim, na Lei n.º 32/2006 de 26 de Julho, o legislador optou por não contemplar

nas disposições reguladoras a possibilidade de se recorrer à gravidez de substituição,

por a mesma ter um carácter controverso latente. Pelo que, o artigo 8.º da Lei n.º

32/2006, de 26 de Julho, determina que são nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou

onerosos, de maternidade de substituição. Sendo que, a mulher que suportar uma

gravidez de substituição de outrem é havida, para todos os efeitos legais, como a mãe da

criança que vier a nascer.

A proibição da gravidez de substituição é ainda reforçada pela tipicidade penal do artigo

39.º, que estabelece que são criminalmente puníveis os actos de quem promover ou

celebrar contrato oneroso de maternidade de substituição. Optou assim, o legislador por

determinar que, apenas o recurso à maternidade de substituição com carácter oneroso

teria dignidade penal, configurando os contratos gratuitos apenas como nulos e ilícitos,

mas não penalmente relevantes.

Neste sentido também foi o Tribunal Constitucional, no seu Ac. n.º 101/200911, em que

ao analisar a punibilidade da maternidade de substituição gratuita concluiu que, a

conduta ainda que sendo ilícita, à luz da lei em vigor por ser contrária a disposições

existentes na ordem jurídica, em relação à mesma não existiriam exigências de

punibilidade a nível penal.12

Mais recentemente, em 2012 foram apresentadas diversas propostas de lei por parte dos

grupos parlamentares do PSD (Partido Social Democrata)13, PS (Partido Socialista)14 e

11 Vide em www.tribunalconstitucional.pt
12 Dado que, o direito penal tem carácter subsidiário e de ultima ratio e caso o bem jurídico em causa seja
devidamente tutelado por outra forma, então não há exigência da sua criminalização e punibilidade a
nível penal. Considerou o Tribunal Constitucional que a nulidade do próprio contrato e a não produção
dos devidos efeitos seria suficiente e adequada para tutela do bem jurídico vida, dignidade da pessoa
humana e como tal, a lei e a não criminalização da conduta gratuita estão conformes à Constituição.
13http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334
e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77784d7a677457456c4a4c6d527
659773d3d&fich=pjl138-XII.doc&Inline=true



12

BE (Bloco de Esquerda)15, para alteração da Lei da procriação médica assistida e

consagrar-se no ordenamento jurídico português a possibilidade de recorrer à

maternidade de substituição, como técnica de procriação. Propostas que se encontram

em discussão no Parlamento Português junto das Comissão Parlamentar da Saúde.16 Foi

ainda apresentado um projecto de lei autónomo por 5 deputados do PS17, embora incida

sobre a mesma matéria.

Os projectos de lei apresentados pelos grupos parlamentares, no essencial, vêm propor a

alteração da Lei n.º 32/2006 de 26 de Julho, relativamente à maternidade de substituição

passando a admitir-se o recurso a esta técnica de procriação, ainda que em casos

restritos e como última ratio, determinando necessariamente a gratuitidade dos

contratos de substituição gestacional.

O projecto de lei autónomo apresentado pelos deputados do PS vai mais longe

indicando como ponto essencial na reforma legislativa o alargamento do leque de

pessoas abrangidas pela lei, com o objectivo de por fim à discriminação existente no

acesso à procriação medicamente assistida, por apenas permitir o acesso a estas técnicas

por casais heterossexuais. Considerando que as técnicas de procriação medicamente

assistida devem abranger todas as mulheres independentemente da orientação sexual e

do estado civil, bem como a determinação das técnicas de procriação medicamente

assistida como método complementar, e não somente como método subsidiário de

procriação natural. Este projecto aborda a questão da maternidade de substituição,

admitindo a mesma com carácter excepcional e gratuito, dispondo que a lei que toda a

matéria relativa aos contratos de maternidade de substituição terá de ser regulada por

lei.

Contudo, é interessante notar que o projecto de lei admite a maternidade de substituição,

mas prevê que a mesma, tal como as restantes técnicas, sejam relativas apenas a

mulheres, o que deixa assim de fora os casais homossexuais de sexo masculino, ou

mesmo os indivíduos solteiros do sexo masculino, que podiam ponderar recorrer a esta

14http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334
e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77784d7a457457456c4a4c6d527
659773d3d&fich=pjl131-XII.doc&Inline=true
15http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334
e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77784d6a497457456c4a4c6d527
659773d3d&fich=pjl122-XII.doc&Inline=true
16 http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36677
17http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334
e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77784d7a637457456c4a4c6d527
659773d3d&fich=pjl137-XII.doc&Inline=true
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técnica. Os deputados do PS na exposição de motivos da alteração legislativa, invocam

o princípio da igualdade e da não discriminação, todavia acabam por seguir essa mesma

linha e determinando a exclusão de outros grupos, sem critério justificativo.

Os quatro projectos de lei vêm ainda no seguimento da proposta de alteração do artigo

8.º da Lei da procriação medicamente assistida e de admissão da maternidade de

substituição gratuita, pôr fim à responsabilidade criminal prevista no artigo 39.º, dessa

mesma lei. Continuando, contudo, a ser ilícita e por isso penalmente punível e relevante

a maternidade de substituição com carácter oneroso.

6. A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

Como tem vindo a ser referido, o tema da maternidade de substituição suscita inúmeras

questões éticas e conflituais principalmente no campo dos direitos e princípios

constitucionais. Pelo que, se demonstra essencial analisar a constitucionalidade ou não

inconstitucionalidade desta técnica tendo por referência o direito constitucional, e mais

concretamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à

autodeterminação, o direito à integridade física, o direito à família e à filiação, bem

como, o principio da proibição do tráfico de órgãos e pessoas e o superior interesse da

criança.

É neste ponto  importante frisar, que a maternidade de substituição necessariamente

afecta todo o posicionamento e visão do direito da mulher à sua autodeterminação e

disposição do seu corpo, e que o mesmo será objecto de análise e discussão, procurando

perceber se em qualquer caso se estará a alcançar mecanismos de instrumentalização

das mulheres e das crianças.

Subjacente aos princípios constitucionais deve também ser analisado o direito

internacional como a Convenção Internacional de Oviedo, Convenção sobre os Direitos

do Homem e a Biomedicina, assinada por Portugal em 4 de Abril de 1997.

6.1. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana vem consagrado logo no artigo 1.º da

Constituição da República Portuguesa e determina que a República Portuguesa

enquanto modelo de estado e socio-organizativo está sujeito ao limite imanente da
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dignidade da pessoa humana e que este constitui o fundamento e o limite de toda a

actuação. Determinando que o ser humano é o princípio e a base do Estado e um sujeito

em sim mesmo e não apenas objecto das relações jurídico-sociais.

A dignidade da pessoa humana é assim o valor limite contra os abusos e violações de

direitos. Mas tem um valor próprio e uma dimensão normativa especifica por ser o

fundamento dos outros direitos fundamentais e ser um elemento prévio às próprias

construções jurídicas.

A dignidade da pessoa humana é o princípio norteador de todas as relações jurídicas

aparecendo consagrado em todas as Convenções Internacionais relativas a direitos

humanos.18

O princípio da dignidade da pessoa humana diz respeito a todas e a cada uma das

pessoas e é uma dignidade pessoal, individual e concreta, referindo-se à pessoa desde a

sua concepção e não apenas no momento do nascimento.

O que é, desde logo expressamente referido, pela Lei da procriação assistida que

estabelece no seu artigo 3.º que “As técnicas de PMA devem respeitar a dignidade

humana, sendo proibida a discriminação com base no património genético ou no facto

de se ter nascido em resultado da utilização de técnicas de PMA.”

No direito internacional a Convenção de Oviedo, direccionada à protecção dos direitos

bioéticos, vem desde logo no seu artigo 1.º estabelecer que a Convenção e os Estados

parte procurarão proteger o ser humano na sua dignidade e na sua identidade e garantir a

todas as pessoas o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades

fundamentais face às aplicações da biologia e da medicina. O que é reforçado pelo

artigo 2.º que consagra o primado do ser humano e que o interesse e bem estar deste

deve prevalecer acima sobre qualquer interesse cientifico ou da sociedade.

Ou seja, a admissibilidade da utilização das técnicas de procriação médica assistida está

limitada pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o que nos leva a ponderar se o

recurso à maternidade de substituição não será em si violador deste princípio, por

permitir a utilização de um órgão e de uma pessoa em função e no interesse de outrem.

Uma vez que, como referem os Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira,19o

princípio da dignidade da pessoa humana legitima a imposição de deveres de protecção

especiais, nomeadamente, na defesa da vida e da integridade do ser humano contra

18 Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Carta dos
Direitos Humanos e Convenção Americana dos Direitos Humanos.
19 GOMES CANOTILHO, J.J. E MOREIRA, VITAL, Constituição da República Portuguesa Anotada – Volume
I - Artigos 1º a 107º, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 199.
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práticas eugénicas de selecção de pessoas, transformação do corpo ou de parte do corpo

em fontes de lucro, ou alteração da identidade genética, clonagem e tráfico de seres

humanos. Cabe ao Estado introduzir através da legislação proteger o princípio da

dignidade da pessoa humana, e a consagração da maternidade de substituição poderá ser

uma violação desse dever especial de protecção.

O legislador está necessariamente vinculado à dignidade da pessoa humana, mas tem o

poder de escolher os meios que considera preferíveis para garantia dessa dignidade, pelo

que o poder de conformação poderá abarcar a consagração da maternidade de

substituição.

A dignidade da pessoa humana pressupõe a dignidade de todos e cada um de nós e a

busca da maior felicidade de todos e a partilha humanitária. Como tal, uma mulher que

coloca à disposição uma parte do seu corpo, in casu, o seu útero para gestar um embrião

de outrem e permitir que esse outrem possa concretizar uma maternidade, que lhe havia

sido negada por razões médicas, clínicas ou mesmo biológicas, estará a violar a sua

própria dignidade, enquanto vida humana, estará a diminuir o seu EU ou a ferir o núcleo

essencial da sua existência?

Não entendo que a dignidade da pessoa humana possa ser afectada pela partilha de um

órgão, pela vontade e liberdade de dispor de algo que nos caracteriza fisicamente,

quando essa decisão é tomada de forma livre e consciente e é feita com vista à maior

realização da dignidade de outrem.

A dignidade da pessoa humana pressupõe também a relação comunitária e o respeito de

todos pela dignidade de cada um. Será então, violador da dignidade de uma mulher o

convite de outrem para que a possa ajudar a concretizar um projecto individual, mas

inerente à própria condição de pessoa humana que é a procriação e a criação de relações

de filiação?

Devemos então ponderar se esta partilha não poderá ser equiparada à doação de órgãos

ou de células, que são admitidos na maioria dos ordenamentos jurídicos e nos quais se

concluiu que o carácter da doação, isto é, sem intuito remuneratório da transferência,

garantiriam a dignidade da actuação.

Ou seja, não é diminuidor da mulher, na maternidade de substituição, a doação de um

órgão, ainda que de forma não translativa, pois a mulher mantém o órgão, permitindo

somente a utilização deste, por outrem para o fim que este foi biologicamente criado e

sem carácter oneroso, compreendendo um fim altruístico, de partilha e solidariedade.

No caso da doação de órgãos defendemos a sua realização em nome de um direito à
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vida e à saúde de outrem, no caso da maternidade de substituição estaríamos a

concretizar o direito à família e à filiação.

Acresce que, como limite imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo

primado do ser humano, a Convenção de Oviedo estabeleceu no seu artigo 21.º o

princípio da proibição de obtenção de lucros e utilização de partes do corpo humano, no

qual refere que “O corpo humano e as suas partes não devem ser, enquanto tal, fonte de

quaisquer lucros.” Daqui resulta que o uso que se faça do corpo humano e a sua

disponibilidade estará sempre limitado pelo carácter humanitário e solidário. Não

podendo ser considerado como um recurso económico.

Este preceito tem por base exactamente obviar à exploração económica do ser humano e

do seu corpo, que muitas vezes ocorre quando estamos perante situações económicas

frágeis e em que há alguém que tira proveito dessa fragilidade. Contudo, no meu

entender, na maternidade de substituição o facto de não existir um carácter translativo e

uma perda definitiva de parte do nosso corpo, mas apenas uma utilização do mesmo,

poderá afastar este carácter atentatório da dignidade, ainda que com este se obtenha um

rendimento, pois não há aqui uma alienação de uma parte de nós.

Até porque, como diz Jorge Miranda, “Uma sociedade que respeite a dignidade da

pessoa humana é aquela em que as pessoas são reconhecidas como pólos de liberdade,

são tratadas com justiça e apoiadas com solidariedade.” 20 o que nos conduz a que a

dignidade de cada pessoa pressuponha a liberdade de decidir tudo o que a si diga

respeito e a poder actuar de acordo com o que acredita e a dispor dos seus direitos.

A sociedade tem evoluído neste sentido de procura da autodeterminação e da liberdade,

colocando por vezes em dúvida se existem mesmo os chamados direitos indisponíveis,

os quais a pessoa titular não possa dispor livremente.

Do que acima foi dito, resulta claro que a dignidade da pessoa humana está

directamente ligada com outro princípio fundamental que é o da liberdade, ou seja, a

dignidade da pessoa humana pressupõe a liberdade e autodeterminação desta, bem como

estas concretizam a dignidade de todo e qualquer ser humano.21 Deste modo, é

essencial a análise do direito à autodeterminação, para determinar os exactos limites da

dignidade da pessoa humana.

20 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, pág. 78.
21 MIRANDA, JORGE, Manual de Direito Constitucional - Tomo IV, 3ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora,
2000, pág. 194.
MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, pág.88.
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6.2. Princípio da Liberdade e Autodeterminação

O direito à autodeterminação é consagrado na nossa CRP no artigo 26.º como direito

fundamental, segundo o qual qualquer cidadão tem de ter a liberdade de se

autodeterminar relativamente ao Estado e às demais pessoas públicas e privadas,

liberdade que advém do livre desenvolvimento da personalidade.22 Como tal parece

indispensável analisarmos a possibilidade de consagrar a maternidade de substituição

também pelo prisma da liberdade de actuação individual e da autodeterminação.

Em Portugal existe um velho ditado que diz que “a tua liberdade acaba onde começa a

dos outros” e traduz esta ideia essencial, de que eu enquanto ser humano tenho a

liberdade de me autodeterminar e de dispor da minha condição enquanto ser humano,

desde que essa autodeterminação e liberdade não afectem o espaço de liberdade e

autodeterminação dos outros.

Assim, se eu enquanto ser livre consentir na utilização do meu corpo, e por tanto dentro

da minha autodeterminação, consentir a usar do meu corpo para um fim ainda que este

não seja próprio, podemos considerar que foi afectado o meu núcleo essencial de direito

fundamental à dignidade? Será que é legítimo a outrem procurar essa exacta limitação à

minha liberdade ou seja propor-me que eu aceite a restrição? Será que a liberdade de um

individuo, abarca a liberdade de sugerir a limitação de um direito fundamental de

outrem? Penso que não, pois relativamente à minha pessoa e ao exercício dos meus

direitos só eu tenho o poder e a liberdade de decidir, o que resulta da minha dignidade

enquanto individuo e sujeito de direitos. Contudo, não posso estender a minha liberdade

de autodeterminação e de disposição aos direitos dos outros.

Ainda assim, o direito à liberdade e autodeterminação consagrado no artigo 26.º da

Constituição da República Portuguesa, determina que a todos são reconhecidos os

direitos à identidade pessoal, ao livre desenvolvimento da personalidade, à reserva da

intimidade privada. Direitos estes também consagrados nos artigos 66.º  e ss. do C. C..

Na qualidade de expressão geral de uma esfera da liberdade pessoal, o direito ao livre

desenvolvimento da personalidade constitui um direito subjectivo fundamental do

individuo, garantindo-lhe um direito à formação livre da personalidade ou liberdade de

acção como sujeito autónomo dotado de autodeterminação decisória, e um direito de

22 MIRANDA, JORGE, Manual de Direito Constitucional - Tomo IV, 3ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora,
2000, pág. 184.
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personalidade fundamentalmente garantidor da sua esfera jurídico-pessoal, e em

especial da integridade desta.

A liberdade no desenvolvimento na personalidade inclui, no seu âmbito normativo,

direitos como os da liberdade contratual, autonomia privada, liberdade de circulação.

O direito à autodeterminação e autonomia pessoal de carácter constitucional têm

reflexos na legislação infraconstitucional e aos princípios que lhe são aplicáveis.

Consagra o direito civil o princípio geral de autonomia privada e a liberdade de celebrar

contratos. No entanto, a liberdade contratual exige que os contratos celebrados sejam

válidos e eficazes e que respeitem os demais princípios do ordenamento jurídico.

A liberdade de cada individuo abarca a liberdade de dispor do que a si diz respeito, ou

seja, de si próprio e dos seus bens, mas dentro dos limites da ordem pública, dos bons

costumes, do princípio da dignidade da pessoa humana e de outros direitos como o

direito à vida e à integridade física. Pois a limitação de um direito, tem de ser justificado

com a protecção ou com a criação de espaço ao exercício e desenvolvimento de outro

direito que careça de uma maior tutela, como refere o art. 18.º da Constituição e sem

que isso afecte o núcleo essencial de qualquer dos direitos.23 Assim, a liberdade e a

autodeterminação de uma pessoa para dispor do seu corpo, terá como limite o direito à

integridade física e psíquica, bem como o direito à vida e à dignidade da pessoa

humana.

Como ressalta, desde logo do regime legal aplicável ao consentimento do código penal24

e à liberdade de disposição dos direitos de personalidade previsto no código civil, os

indivíduos podem dispor dos seus direitos livremente, desde que essa disposição seja

feita de forma livre e esclarecida e não seja contrária à ordem pública e aos bons

costumes.

Este direito à liberdade e autodeterminação que determina a protecção contra as

intromissões estaduais nas suas decisões pessoais, tem incidência também nas questões

reprodutivas, ou seja, à mulher deve ser conferido o direito de livre acesso a

contraceptivos e às decisões relativas ao seu corpo e neste seguimento a dispor do seu

útero a favor de outrem, sem que tal seja impedido pelo Estado, desde que praticado de

23 ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 3ª
Edição, Almedina Editora, Coimbra, 2004, págs.283 e ss.
24 Artigos 38.º e 39.º do Código Penal, o consentimento surge como cláusula de exclusão da ilicitude,
quando o acto ilícito e ofensivo de um direito de outrem é praticado com o consentimento deste, desde
que o esclarecimento seja livre e informado. E o mesmo se passa com o regime consentimento no Código
Civil, artigos 81.º e 340.º
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forma livre e consciente. Assim, a mulher na posse plena das suas faculdades e sem

quaisquer restrições ou elementos constrangedores pode decidir e consentir no

desenvolvimento de uma gestação que no final implicará a entrega do ser gerado a

outrem que, ab initio, é considerada mãe por ter o elemento volitivo da vontade da

maternidade, enquanto a gestante apenas surge como um elemento para a concretização

desse fim.

Contudo, a admitir-se a liberdade de contratação para a maternidade de substituição

baseada no princípio da liberdade e autodeterminação, esta mesma liberdade e

autodeterminação podem ter o efeito perverso de admitir-se a revogação do contrato por

parte da gestadora com a não entrega do bebé após o parto. Pois, também está na

liberdade das partes não só a celebração de contratos como a sua denúncia.

Analisando agora o direito internacional, a Convenção de Oviedo no seu artigo 5.º

estabelece que, em qualquer intervenção do domínio da saúde deve haver sempre um

consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa. O que necessariamente

terá de ocorrer na maternidade de substituição, in casu, será a mulher gestante, que irá

passar por um processo que terá implicações na sua saúde e na sua integridade física,

como tal a gestante deve receber previamente a informação adequada quanto ao

objectivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. Porém,

a letra da Convenção dispõe ainda, na senda do que também é previsto no código civil e

penal português, que o consentimento prestado pode ser livremente revogado a qualquer

momento.

Assim, e uma vez que na completa acepção dos direitos à liberdade, autonomia privada

e da autodeterminação, todas as mulheres terão direito a dispor do seu corpo como

entenderem, estando nesses actos incluídos a disposição do seu útero para gestação de

filhos de outrem, pois, os direitos são individuais e caberá ao seu titular decidir o seu

modo de exercício, considero que tendo em conta estes princípios e direitos nada obsta e

até fundamenta e justifica a admissibilidade da celebração de contratos de gestação.

Naturalmente, ao direito à autodeterminação está ligado o direito à integridade do

individuo seja moral ou física, podendo o individuo dispor da sua integridade em parte

para realização de outro direito, o direito à sua autodeterminação e livre

desenvolvimento.
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6.3. Direito à integridade pessoal – física e psíquica

O direito à integridade pessoal consagrado no artigo 25.º da Constituição da República

Portuguesa abrange duas componentes, a integridade moral e a integridade física de

cada pessoa e consiste, essencialmente, no direito a não ser ofendido ou agredido no

corpo ou no seu espírito. 25

A legislação portuguesa no seu conjunto configura o direito à integridade física e

psíquica como um direito irrenunciável, por ser um direito imediatamente decorrente do

princípio da dignidade da pessoa humana, em que a liberdade de disposição é limitada

aos casos de consentimento expresso do titular do direito e que não ofendam o princípio

da dignidade da pessoa humana, nem a ordem pública.

Mas como refere, Pedro Garcia Marques, “ O direito à integridade pessoal não é, como

se verá mais adiante, um direito imune a quaisquer limitações, podendo, pelo menos ser

objecto de autolimitações.”26

Neste contexto, assumem hoje particular relevo, por exemplo, os transplantes de órgãos

mediante doação, que devem ter como limite não afectarem de forma grave e

irreversível a integridade e a saúde do doador. Neste sentido, o direito à integridade

física e psíquica, consagrado no artigo 25.º da Constituição condiciona a possibilidade

de se recortar constitucionalmente o direito a dispor do próprio corpo, dentro do direito

à autodeterminação. Todavia, são admissíveis algumas hipóteses de disposição do corpo

seja post mortem, seja das substâncias regenerativas como sangue medula óssea, pele,

líquido seminal.27

No entanto, o legislador penal, foi mais ousado determinando no artigo 149.º do Código

Penal, que “ para efeitos de consentimento, a integridade física é livremente disponível”

desde que, o consentimento não ofenda os bons costumes (artigo 38.º Código Penal).

Assim, pode o individuo dispor do seu corpo voluntária e licitamente tendo como limite

tão só os bons costumes.

Na verdade, as principais questões que se colocam são a de saber se a maternidade de

substituição pode ser aqui integrável, pode ser considerada como uma lesão? Bem

como, o facto da lesão da integridade ter sido consentida e ter como fundamento a tutela

25 GOMES CANOTILHO, J.J. E MOREIRA, VITAL, Constituição da República Portuguesa Anotada – Volume
I - Artigos 1º a 107º, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, págs.453 a 457.
26 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, pág. 552.
27 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, págs.560 a 564.
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de outro direito, como o direito à autodeterminação, o direito à família e do direito a ter

filhos?

Parece-me que aqui devemos recorrer ao artigo 18.º da Constituição e procurar entender

se o núcleo essencial do direito à integridade física e psíquica não ficará, nestes casos,

demasiado afectado pela utilização do corpo para a gestação de um ser que depois será

entregue a terceiros. No meu entender, o direito à integridade não é aqui afectado no seu

núcleo essencial, podendo ser admitida a sua restrição desde que praticada de forma

livre, consciente e informada. Ou seja, a pessoa que recorre à utilização do seu corpo, e

ainda que com ela ofenda a sua integridade física ou moral, poderá fazê-lo dentro dos

limites da sua liberdade, fundando esta restrição no exercício de outro direito

fundamental, o direito à liberdade e autodeterminação, bem como no direito à família e

à filiação.

A Constituição, ainda no âmbito do direito à integridade, determina que estão vedados

os tratamentos desumanos ou degradantes.28 Poderá a maternidade de substituição

enquadrar-se neste conceito de tratamentos desumanos e degradantes?

Primeiro, devemos procurar entender o que consideramos por tratamentos desumanos e

degradantes assim, serão tratamentos degradantes e desumanos os que violem a

dignidade da pessoa humana, que inferiorizem a pessoa em causa e sejam perpetrados

com recurso a um ascendente. Ou seja, que determinem a limitação da liberdade e do

bem-estar de uma pessoa por motivo ignóbil, de valor e carácter duvidoso.

Do supra exposto não parece ser atendível o argumento de que a maternidade de

substituição possa ser considerada um tratamento degradante e desumano, até porque o

motivo desta é assegurar um outro direito constitucionalmente garantido, o direito à

autodeterminação e o direito à família e à filiação. A ser celebrado o contrato de

substituição este pressupõe o consentimento livre e esclarecido, não havendo portanto

uma imposição da limitação de um direito fundamental.

A maternidade de substituição comporta sim uma interferência na integridade física e

psíquica da mulher, mas não pode ser vista como uma ofensa grave ou que atinja o

núcleo essencial do direito fundamental. Sendo acompanhado naturalmente pela

realização de outro direito fundamental que é o direito a ter filhos. E que, desde que

ocorra de forma livre e consciente entendo estarmos dentro dos limites admissíveis da

disponibilidade dos direitos de personalidade.

28 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, págs. 568 e ss.
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Estando em acordo com a própria Constituição, que desde a revisão constitucional de

1997 se tornou uma bio Constituição e que veio garantir a dignidade pessoal e a

identidade genética do ser humano e a admissibilidade do recurso a técnicas cientificas

de reprodução assistida. 29

Ao que parece concluir que as técnicas reprodutivas não são ofensivas ou lesivas da

integridade física do ser humano e da sua dignidade.

6.4. Princípio do Superior Interesse da Criança

O interesse da criança é um interesse tutelado constitucionalmente através da dignidade

da pessoa humana e previsto no artigo 1.º da Constituição e pela Convenção dos

Direitos da Criança, que tem aplicação directa no nosso ordenamento jurídico por via do

artigo 8.º n.º3 da Constituição.

A Convenção dos Direitos da Criança prevê nos seus artigos 7.º e 8.º que a criança tem

o direito de ser educada pelos seus pais e de preservar a sua identidade. Estes direitos

decorrem da ideia de que todas as crianças têm o direito a pertencerem a uma família, a

serem educadas no seio desta pelos seus pais, e que desta relação irão construir a sua

identidade.

O conceito de superior interesse da criança é um conceito indeterminado através do qual

o legislador procurou definir uma linha orientadora para a ponderação das soluções em

caso de conflito de interesses e sempre que no centro deste conflito esteja uma criança.

Assim, o aplicador do direito e sujeito chamado a dirimir um conflito, deve na sua

actuação e decisão ter sempre em conta o superior interesse da criança, isto é deverá

procurar tutelar os seus direitos da melhor forma possível determinando a sua menor

restrição possível, procurando o seu bem-estar e equilíbrio.

Não me parece plausível, como é defendido por alguma doutrina, afirmar que pelo facto

de uma criança nascer através de técnicas de procriação medicamente assistida, esta

desconhece a sua identidade e que estão a ser violados os seus interesses e direitos

fundamentais e que a ambiguidade nestas situações poderá gerar conflitos de identidade

e trazer consequências psicológicas. Uma criança nascida através do recurso a técnicas

de procriação medicamente assistida é uma criança que resulta de um projecto de

parentalidade e que será inserida numa família, que a educará e protegerá no seu

29 GOMES CANOTILHO, J.J. E MOREIRA, VITAL, Constituição da República Portuguesa Anotada – Volume
I - Artigos 1º a 107º, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 474.
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desenvolvimento, e dessa forma contribuirá para a sua identidade. Pois, a identidade de

uma pessoa não é tão somente a sua identidade genética e concepção, sem nunca se

colocar em causa o direito da criança vir a conhecer a forma como foi concebida.

O superior interesse da criança determina que a esta sejam conferidos todos os direitos e

que seja apoiada no seu desenvolvimento por pessoas que com ela criem uma relação

afectiva e a acompanhem no seu desenvolvimento, evitando a lesão dos seus direitos e

potenciando o crescimento dos mesmos. Como tal, a família afectiva e a família

genética poderão ser igualmente tuteladoras ou lesivas dos direitos e do superior

interesse da criança. Não é por se pertencer a uma ou a outra que os direitos e interesses

da criança são totalmente protegidos, mas antes pela conduta adoptada por essas pessoas

de protecção do menor e de tutela dos seus direitos e interesses.

6.5. Direito à família

A Constituição da República Portuguesa faz referência ao direito à família em diferentes

momentos, e com inclusões sistemáticas diversas, nomeadamente no âmbito dos direitos

liberdades e garantias e dos direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Assim,

podemos elencar os artigos 36.º, 67.º e 68.º da Constituição como os referentes ao

instituto e direito da família.

O direito à família é consagrado primeiramente no artigo 36.º e ao qual se associa o

direito ao casamento e o direito à filiação. Mas, apesar de a Constituição Portuguesa

conjugar o direito à família com o direito ao matrimónio, o primeiro não implica o

segundo, ou seja, o conceito constitucional de família, é um conceito aberto, cuja

densificação implica uma elasticidade conceptual e permeabilidade cultural e social.30

Como tal, o conceito de família não abarca apenas a família matrimonializada, abarca

também a família em união de facto, a família monoparental, a família só de irmãos e

irmãos, de tios e sobrinhos. Nestes termos, família será aquele núcleo de pessoas que

partilham uma vida em comum e que estão ligadas por laços afectivos e não apenas

biológicos.

O direito a constituir família, ou a ter uma vida em comum e a ter filhos é uma

decorrência do direito ao livre desenvolvimento da personalidade também

constitucionalmente consagrado.

30 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, págs.813, 814 a 821.
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Assim, o direito à família implica o direito a ter filhos, ou seja, à procriação e à

maternidade e paternidade consciente e responsável. Direito esse que foi alargado

através da revisão constitucional de 1997 que impôs ao Estado a regulação da

procriação medicamente assistida. Assim, esta forma de procriação passou a ser

constitucionalmente admitida, mas com os limites decorrentes do princípio da dignidade

da pessoa humana.

Ainda assim, e na esteira de Gomes Canotilho e Vital Moreira “ Problemático é saber

até que ponto é que o direito a ter filhos envolve um direito à inseminação artificial

heteróloga (com células reprodutoras de terceiros) ou à gestação por «mãe de aluguer»,

afigurando-se, contudo, que a presente disposição constitucional só poderá oferecer

algum subsidio para a questão em conjugação com os princípios da dignidade da pessoa

humana e do Estado de direito democrático, que garantem a irredutível autonomia

pessoal, bem como os seus limites.”31

No que concerne ao direito à família a Constituição no artigo 67.º, vem novamente

reforçar o entendimento deste direito determinando-o como elemento fundamental da

sociedade e que deve ser protegido pelo Estado e abrange igualmente o direito à

efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros.

Este artigo consagra assim, a família enquanto instituição jurídica e que deve ser

acautelada e da qual deve resultar a realização pessoal de cada um dos seus membros. “

A família é feita de pessoas e existe para a realização pessoal delas, não podendo a

família ser considerada independentemente das pessoas que a constituem, muito menos

contra elas.”

O direito à família deve assim ser visto, como o direito decorrente do direito ao livre

desenvolvimento da personalidade e que deve ser assegurado a todas as pessoas,

havendo lugar ao recurso a técnicas científicas que permitam o ultrapassar de limitações

físicas, que possam condicionar a concretização efectiva desse direito. Pois a utilização

destas técnicas permite a efectivação do direito fundamental a ter filhos consagrado no

artigo 36.º da Constituição e ao contrário do que se possa pensar concretizam a

dignidade da pessoa humana.

Pelo que e em resposta à dúvida levantada por Gomes Canotilho e Vital Moreira

entendo, que a maternidade de substituição enquanto técnica de procriação

medicamente assistida e não violadora da dignidade da pessoa humana ou de outros

31 GOMES CANOTILHO, J.J. E MOREIRA, VITAL, Constituição da República Portuguesa Anotada – Volume
I - Artigos 1º a 107º, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 567.



25

direitos fundamentais, como acima fui defendendo, deve ser admitida no nosso

ordenamento e constituir um dos recursos/procedimentos admissíveis para a efectivação

do direito à família e à filiação.

6.6. Conclusão

De tudo o que acima foi referido e em conclusão dos argumentos supra expostos e da

análise dos preceitos constitucionais, considero que a maternidade de substituição ou

gravidez de substituição genericamente não coloca em causa os princípios

constitucionais, desde que esta resulte de uma vontade livre e esclarecida da mulher que

se sujeita a esta utilização do seu corpo e como tal será admissível.

Como refere, Tiago Duarte “Mesmo fora de uma situação de inconstitucionalidade

sempre se torna difícil de compreender que a lei permita às pessoas sem ovócitos que

engravidem e proibindo tal desiderato àquelas que tendo óvulos não são capazes de ser

portadoras de um embrião”32

Assim, serão válidos os contratos de maternidade de substituição que determinem a

gestação e entrega de um ser se e quando sejam celebrados por acordo das partes depois

de informadas de todos os riscos, implicações, efeitos e consequências.

A grande dúvida reside no facto de poderem ou não ser contratos onerosos, ou seja, haja

uma remuneração associada à utilização do corpo da mulher gestante. Ou se pura e

simplesmente só serão admissíveis, quando tenham carácter de gratuitidade e se

basearem no princípio da solidariedade e da humanidade. Pois a remuneração pode

levar à exploração das mulheres e à comercialização de pessoas (mulheres e bebés),

que tendencialmente poderá acontecer dadas as necessidades financeiras de muitas

mulheres que poderão passar a ter como fonte de rendimento, a utilização do seu corpo

para gestação de filhos de outrem.

Entendo que, a liberdade de cada um deve ser garantida, mesmo nos casos, em que de

tal actuação possa resultar a utilização de um direito fundamental para dele retirar

proveito económico. Senão vejamos, se é admissível o recurso ao corpo e à imagem

como forma de rendimento de desportistas e modelos, porque não admitir-se outras

formas de utilização do corpo, como a prostituição? E eventualmente a maternidade de

substituição? A cada um caberá determinar dentro da sua liberdade a sua actuação e o

32 DUARTE, TIAGO, In vitro veritas? A Procriação Medicamente Assistida na Constituição e na Lei,
Coimbra Editora Almedina, 2003, pág. 87.
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exercício dos seus direitos, incluindo a limitação dos mesmos. Se o ordenamento

jurídico confere a possibilidade de se limitar parte dos direitos fundamentais, sejam eles

o direito à integridade física, à imagem, ou a reserva da vida privada, desde que através

de uma escolha livre e esclarecida, nos casos supra descritos, devemos assim, ponderar,

sem reservas ou pré-conceitos, a possibilidade de se celebrar contratos, podendo

admitir-se a prostituição como uma prestação de serviços lícita, bem como, a

maternidade de substituição como um modelo contratual atípico.

A segunda questão prende-se com que casos serão admissíveis as técnicas de

reprodução assistida e mais concretamente a maternidade de substituição, por um lado

se apenas em casos de mulheres com impossibilidade física, seja por doença ou

inexistência. Por outro lado, se será também extensível aos casais homossexuais do sexo

masculino que recorram a este método para alcançarem a paternidade biológica, bem

como a casais homossexuais de sexo feminino, que também se encontrem

impossibilitadas de levarem a final uma gravidez. E ainda, se poderá abarcar também as

mulheres solteiras que não tenham a possibilidade de gestar um embrião ou homens

solteiros que pretendam assumir um projecto de parentalidade.

A opção do legislador português foi a de consagrar o direito ao recurso às técnicas de

procriação médica assistida apenas a casais, que estejam casados ou vivam em

condições análogas às dos cônjuges e que tenham uma situação de impossibilidade

física de recurso à procriação natural. Contudo, a Lei da procriação medicamente

assistida quando foi criada não era ainda admissível em Portugal o casamento entre

pessoas do mesmo sexo, direito que foi aprovado em 2010 pela Lei n.º 9/2010, de 31 de

Maio, que alterou o código civil no regime do casamento. Deste modo, deveria em

nome do princípio da igualdade ser admitida a possibilidade dos casais homossexuais

recorrerem às técnicas de procriação médica assistida.

A procriação medicamente assistida permite, ao abrigo do direito a constituir família,

aos casais inférteis procriarem, concretizando deste modo o respectivo projecto de

parentalidade. Como tal, entendo que tal direito deverá ser dado também a todos os que,

por razões naturais não consigam procriar, mas que queiram assumir um projecto de

parentalidade, independentemente de estarem ou não casados, ou viverem em união de

facto, de serem pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, e até famílias

monoparentais, pessoas solteiras que pretendam constituir família.

O direito a constituir família é um direito fundamental, associado ao livre

desenvolvimento da personalidade e como tal, é um direito universal e deve ser
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garantido a todos. Em nome do princípio da igualdade e da universalidade consagrados

nos artigos 13.º e 12.º da Constituição, deve o acesso às técnicas de procriação

medicamente assistida, inclusive a maternidade de substituição, ser conferido a todos. 33

Como refere também Gomes Canotilho, estes direitos têm carácter universal, como tal e

em razão de serem direito eminentemente pessoais, não há lugar a reservá-lo a pessoas

ou grupos restritos e concretos. Todas as pessoas, pelo facto de o serem, gozam destes

direitos.34

7. REGULAMENTAÇÃO DA MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - DE IURE CONSTITUENDO

A maternidade de substituição implica a conjugação de diferentes interesses, o interesse

dos pais beneficiários, o interesse da mulher que disponibiliza o útero e o da criança que

virá a nascer. Assim, a legislação que vier a dar resposta a uma possível maternidade de

substituição terá de acautelar todos estes interesses. E deverá, impreterivelmente,

proteger o interesse da criança que virá a nascer e que poderá encontrar-se num centro

de conflito.

A consagração da maternidade de substituição exige um esforço por parte do legislador

de densificação da sua regulação e de busca de respostas para inúmeros problemas que a

mesma levanta, e de atribuir aos interpretes e aplicadores do direito ferramentas

adequadas para resolução dos conflitos que possam surgir, bem como informar e

esclarecer por completo as pessoas do acto que estão a praticar e de todas as

consequências legais do mesmo. Aliás, não poderia deixar de ser assim, dado que

estamos perante uma matéria controversa, ética e doutrinariamente, e que tem de ser

trabalhada de uma forma mais densa e pormenorizada, para que o direito possa delimitar

um novo instituto e uma nova forma de conceber o conceito de família e parentalidade e

conduzir a sociedade numa evolução sócio cultural, colocando-se o direito neste campo

à frente das mentalidades. Entendo que, ao estarmos perante um tema tão sensível e que

suscita tantas dúvidas e dificuldades, o legislador para acautelar da melhor forma todos

33 Vide, Parecer da Comissão direitos, liberdades e garantias de 18/01/2012, páginas 11 e 12 em
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e7064
47567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397
a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259314e44426d4e7a4a6b4c5445775a474
d744e475a694f533168596a4d334c544a69597a6c6b5a545a6b4f574d334e7935775a47593d&fich=f540f7
2d-10dc-4fb9-ab37-2bc9de6d9c77.pdf&Inline=true .
34 GOMES CANOTILHO, J.J. E MOREIRA, VITAL, Constituição da República Portuguesa Anotada – Volume
I - Artigos 1º a 107º, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág. 474.
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os interesses deverá regular a gravidez de substituição como um novo tipo contrato e

que para o qual resulte apertadas exigências formais e materiais.

Neste seguimento proponho-me a identificar alguns dos problemas e questões que

poderão surgir e a trabalhar o regime legal  que poderá eventualmente ser criado para

dar resposta ao instituto da maternidade de substituição.

O legislador deverá responder assim às seguintes questões:

 Que modelo de contrato deverá estar por base da maternidade de substituição? Deve

ser criado um novo tipo contratual?

 O contrato deverá ter caracter gratuito ou poderá ser oneroso?

 Que modelo de responsabilidade poderá existir para o caso de incumprimento?

 Pode o contrato ser resolvido?

 Como se determina a filiação?

 Quem tem o poder de decisão sobre as questões relacionadas com a gravidez e com o

feto?

 Poderá a mãe gestante decidir submeter-se a uma interrupção voluntária da gravizez

(doravante “IVG”), ou essa decisão pode ser tomada pelos pais beneficiários?

 Em caso de malformação do feto o contrato considera-se resolvido?

7.1. O contrato

No ordenamento jurídico português vigora o princípio da liberdade contratual, previsto

no art. 405.º do C. C., querendo com isto significar que, as partes têm liberdade de

celebrar contratos, de estipular as cláusulas dos mesmos e de escolher com quem

contratar.

Dado o princípio da liberdade contratual poderíamos seguir diferentes caminhos na

consagração da maternidade de substituição e na estipulação do seu regime jurídico.

Podemos entender que o contrato de gravidez de substituição apenas pode existir se
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tiver carácter gratuito, configurando dentro do âmbito do código civil um novo tipo

contratual, próximo do regime da doação. Ou na hipótese de ser um contrato com

carácter oneroso, este poderia ser inserido no contrato de prestação de serviços. Ou

ainda, poderíamos configurar um modelo contratual absolutamente novo?

A elaboração de um contrato, como o desta natureza, que venha estabelecer uma nova

fonte de relações familiares, que não a biológica e a judicial, por via da adopção e que,

implicando tantas questões pessoais e psicológicas deixa sempre a pairar inúmeras

dúvidas e incertezas, principalmente no campo das respostas a dar em caso de uma das

partes pretenderem resolver o contrato, ou pura e simplesmente incumprirem com a sua

prestação. Como tal, parece essencial optar por uma regulamentação própria e pela

criação de um novo tipo contratual.

No meu entender deve admitir-se a maternidade de substituição e a legalidade da

contratação desta, podendo a mesma revestir carácter oneroso. Caberá aos pais

beneficiários no momento de decisão de utilização desta técnica de procriação

medicamente assistida, recorrer aos institutos/centros clínicos, para tal criados e

legalizados, e optando por celebrar um contrato com uma mãe de substituição que esteja

inscrita nesses centros, revestindo o contrato carácter oneroso, ou fazer-se acompanhar

de alguém do seu circulo de pessoas próximas que esteja disposta a submeter-se à

gestação do bebé, casos em que contrato celebrado teria carácter gratuito. O contrato

poderá assim, assumir carácter oneroso, mas não o sendo obrigatoriamente, porque mais

uma vez a remuneração ficará na disponibilidade das partes.

Neste entendimento, contrato de maternidade de substituição deve ter regulamentação

própria e estar sujeito ao controlo por parte de uma comissão, com uma equipa de

profissionais multifacetada, pertencente aos centros de procriação medicamente

assistida devidamente autorizados e legalizados. Que em cada caso em que se pretenda

recorrer a esta técnica de procriação medicamente assistida deverá determinar se aquela

ou aquelas pessoas estão aptas a assumirem um projecto de parentalidade e a recorrerem

à maternidade de substituição. Bem como, as mulheres que se proponham a ser

gestantes terão de ser sujeitas a avaliações pela mesma comissão para poderem ser

admitidas enquanto mães de substituição. Procurando deste modo evitar situações de

tráfico de pessoas ou exploração e ainda garantir que a mulher está a agir de forma livre

e consciente e tem uma boa condição física e psíquica.

Estas comissões avaliaram caso a caso, realizarão relatórios e apresentarão pareceres,

para que o acordo/contrato seja submetido à apreciação de um juiz  e possa ser
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homologado. O qual requererá sempre um parecer prévio do Ministério Público que no

quadro legal é o máximo defensor do superior interesse da criança.

7.2. Sujeitos do Contrato e as Prestações

As partes do contrato serão, por um lado, o pai/mãe beneficiário ou pais/mães

beneficiários, dependendo de em cada caso o projecto de família ser monoparental ou

não, e por outro lado a mulher gestante.

O contrato em si será composto por prestações sinalagmáticas em que as mesmas

deverão ter prazos de cumprimento. De um lado a prestação de gestação da criança e

entrega da mesma após o parto aos pais beneficiários e do outro a prestação de carácter

remuneratório, que as partes deverão acordar pagar em duas prestações, com uma

prestação inicial e outra a final com o nascimento e entrega do bebé.

Deverá haver ainda em todos os contratos, a estipulação do pagamento por parte dos

beneficiários de todas as despesas com assistência médica, parto, saúde, alimentação e

vestuário da gestante. Nos contratos gratuitos o pagamento destas despesas representará

contraprestação sinalagmática à da gestação e entrega do bebé.

7.3 Dever de Informação e Liberdade de Consentimento

O contrato deve prever todas as regras a seguir entre os pais beneficiários e pela mulher

que vai levar a cabo a gravidez. Deve o contrato prever todas as questões referentes ao

acompanhamento médico do embrião e da gestante, bem como o acompanhamento

psicológico de todos. Podendo as partes estabelecerem ainda, regras de alimentação e

bem-estar, a serem seguidas pela gestante no intuito de a gestação ser o mais saudável

possível.

Deverão as partes ser informadas de todos os riscos inerentes a este procedimento e os

mesmos deverão ficar descritos no contrato.

Todas estas componentes e cláusulas do contrato estão sujeitas ao dever de informação

e esclarecimento das partes e ao livre consentimento. Existindo na fase pré-contratual

um acompanhamento e esclarecimento de todas as questões, para que seja efectivamente

celebrado o acordo.
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7.4. Vicissitudes contratuais

Podem, no entanto, surgir problemas durante a vigência do próprio contrato, dos quais

não resulte o incumprimento, mas que impliquem uma alteração das circunstâncias e

que suscitem problemas de tomada de decisão.

Assim, imaginemos que durante o inicio da vigência do cumprimento do contrato e no

período inicial da gravidez a mãe substituição decide que não quer mais dar

continuidade àquela situação, poderá recorrer à Interrupção Voluntária da Gravidez

(IVG)? Ou esta está por completo vedada nestes casos?

Entendo que, após o processo todo de criação e homologação do contrato não poderão

as partes recorrer à IVG, pois o recurso á IVG por livre vontade até às dez semanas e

sem fundamento em mal formação do feto ou perigo para a vida da mãe, tem por base a

inexistência prévia de um projecto de parentalidade e é dada a opção à mulher grávida

de assumir ou não esse projecto.35 Aqui não se verifica essa situação pois há um

projecto de parentalidade subjacente e previamente decidido.

Mas já as situações de IVG com fundamento na malformação do feto ou perigo para a

vida da mulher grávida poderá determinar o direito a recorrer à IVG, direito esse que

terá como titular os pais beneficiários no caso de malformação do feto, e a mãe de

substituição no caso de perigo para a vida da mulher grávida. Pois, o projecto de

parentalidade ao ser assumido pelos pais beneficiários determina que os mesmos é que

tomarão todas as opções relativas ao desenvolvimento do bebé e como tal, inclui-se o

direito a recorrer à IVG no caso de malformação grave do feto, tal como o poderiam

fazer no caso de não terem recorrido à maternidade de substituição. Poderá levantar-se

aqui outra dificuldade, caso a gestante queira assumir aquela gravidez e levá-la a final e

assumir o projecto de maternidade poderá fazê-lo? Penso que nestes casos poderá fazê-

lo se os pais beneficiários em tal consentirem, caso contrário terá de se sujeitar à

intervenção de IVG. Mais uma vez, porque o consentimento dado ab initio para

utilização do útero implica, uma consciência e livre utilização do seu órgão para o

desenvolvimento de um projecto de outrem, não podendo depois querer exercer direitos

sobre esse mesmo projecto.

35 Artigo 142.º Código Penal – Interrupção da Gravidez não punível
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Diferente é o caso em que a intervenção de IVG tenha como fundamento a vida ou a

saúde da mulher grávida nesse caso, esta poderá dar o seu consentimento quanto ao

procedimento e não é dado qualquer poder decisório aos pais beneficiários. Pois  a

tutela do direito à vida assume um grau diferente caso estejamos perante um a tutela de

uma vida já existente e de uma pessoa com personalidade jurídica e a tutela do direito à

vida num embrião que ainda não possui personalidade jurídica. O que resulta

directamente dos artigos 140.º, 141.º e 142.º do Código Penal (doravante C.P.) e do

artigo 66.º do C. C. e do artigo 1.º e 24.º da Constituição.36 Assim, caberá à gestante a

decisão de realizar ou não a IVG quando seja a sua vida que esteja em perigo.

Agora se, durante o período de gestação, mas já fora das balizas permitidas pelo artigo

142.º do C. P., houver malformação do feto, os pais beneficiários não poderão resolver

o contrato com fundamento no cumprimento defeituoso, por o embrião ter

malformações. Poderão quanto muito ser indemnizados se os problemas de saúde se

deverem a práticas menos correctas por parte da gestante, como consumo de drogas,

álcool e tabaco durante a gravidez e má alimentação.

Contudo levanta-se aqui ainda outra questão, poderão os beneficiários confrontados

com esta situação entregar o bebé posteriormente para adopção?

Entendo que os pais que tenham sido pais através de um contrato de maternidade de

substituição gozam dos mesmos direitos e deveres que os pais ditos biológicos. Como

tal em última análise poderão recorrer a esse mecanismo de entrega do bebé ou menor

sem o sujeitar ao abandono e causar perigo para a sua vida.

7.5. Incumprimento

Verificando-se uma situação de incumprimento definitivo ou resolução do contrato

poderá a parte lesada e à qual foi imposto o incumprimento, exigir indemnização para

compensação dos danos patrimoniais e não patrimoniais que sofreu. Contudo, o regime

de responsabilidade civil nestes casos deverá ser um regime especial de

responsabilidade objectiva, em que o simples incumprimento ou resolução do contrato

gera o dever de indemnizar pois, será impossível ou de grande dificuldade de

determinação da culpa e do grau da mesma. A determinação dos danos caberá à prova

36 VASCONCELOS, PEDRO PAIS, Teoria Geral do Direito Civil, 3ª Edição, Almedina Editora, Coimbra,
2005, págs. 70 e ss.
MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, pag. 514 a 525.
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que for feita pelo sujeito que invocar os danos, dentro dos danos patrimoniais só serão

admitidos os danos emergentes e não sendo aqui aplicável o regime dos lucros

cessantes. Já para determinação dos danos não patrimoniais, para além da sua alegação

pela parte, deverá o juiz socorrer-se do juízo de equidade para alcançar em cada caso os

danos existentes.

O incumprimento que vimos a referir poderá ser levado a cabo pelos pais beneficiários

ou pela gestante e gera diferentes questões caso sejam uns ou outros a incumprirem.

Senão vejamos:

A gestante é apenas doadora do útero, sendo o embrião geneticamente filho dos pais

beneficiários. Caso a gestante pretenda ficar com o bebé e incumprir o contrato, os pais

beneficiários têm direito à execução específica do contrato? Entendo que, se tal vier a

acontecer o bebé deverá ser entregue aos pais beneficiários e a filiação estabelecida a

seu favor. Não havendo assim lugar a responsabilidade civil e a indemnização a ser

paga aos pais beneficiários. Mas, pura e simplesmente, haverá lugar à execução

especifica do contrato.

Se a gestante for, além de doadora do útero, também doadora de óvulos, acabando o

bebé por ter uma ligação genética e haja da parte da gestante, incumprimento do

contrato e pretenda ficar com o bebé, como é que se determina a filiação? Mesmo nestes

casos entendo que deve haver execução especifica do contrato e estabelecimento da

filiação a favor dos pais beneficiários, pois são quem desde o inicio assumiu o projecto

de parentalidade, e a razão por que este foi concebido, ainda que não tendo qualquer

ligação biológica com o bebé. Este meu entender prende-se com o facto de, considerar

que o que deve ser relevante no recurso à procriação medicamente assistida é

exactamente o projecto de parentalidade e as relações afectivas e não as relações

biológicas.

Agora se o incumprimento do contrato for levado a cabo por desistência dos pais

beneficiários, qual o destino do bebé e que consequências legais podem advir do

incumprimento. Pode a mãe gestadora ficar com o bebé?

Entendo que nestes casos, como acima já havia referido, seria aplicável o regime legal

da adopção, em que a criança era entregue às instituições responsáveis, podendo prever-

se uma cláusula de direito de preferência, para a gestante ficar com o bebé, no próprio

contrato que esta se quisesse accionava-o, ou mesmo criar-se o direito legal de

preferência que caberia à mulher gestante invocá-lo ou não. Assim, a filiação acabava
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por ser determinada através do instituto da adopção, nos termos já definidos no código

civil.

O incumprimento por parte dos pais beneficiários que recorram a esta técnica de

procriação medicamente assistida, naturalmente deverá gerar responsabilidade civil e

indemnização à gestante, por danos causados com o incumprimento definitivo. Mas

poderá além de responsabilidade civil, gerar responsabilidade criminal, por abandono?

O Código Penal no artigo 138.º n.º1 alínea b) estabelece que, comete o crime de

abandono quem colocar em perigo a vida de outra pessoa por a abandonar sem defesa, e

sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir.  O caso de

incumprimento do contrato por parte dos pais beneficiários ao recusarem-se a receber o

bebé, que quiseram que nascesse, ainda que através de uma mãe substituta, é

comparável e semelhante ao caso dos pais biológicos que abandonam os filhos. Pois

colocam em perigo a vida do menor, ao não quererem recebê-lo. E como resulta do

próprio contrato, aos pais beneficiários caber-lhes-ia o dever de guardar, vigiar e assistir

aquele bebé, pois seriam eles a assumir a parentalidade. Parece que a letra da lei,

permite que a este tipo penal seja subsumido o caso de incumprimento e resolução do

contrato de maternidade de substituição. Podem assim, os pais beneficiários ser

constituídos arguidos e acusados pela prática do crime de abandono, se ao não

receberem o bebé e com isso colocarem a sua vida ou integridade em perigo.

Também em linha com o que defendi, relativamente à entrega para adopção, entendo

que caso esta seja correctamente feita e que em momento algum a vida do bebé for

colocada em perigo, então não estarão preenchidos todos os elementos do tipo penal de

abandono, e não haverá lugar à imputação do crime aos pais beneficiários que

incumpriram o contrato.

E no caso de a mulher gestante não entregar o bebé, haverá lugar a apresentação de

queixa ou processo-crime por rapto ou por sequestro?

No caso da mulher gestante, se esta incumprir o contrato e não entregar o bebé após o

nascimento deste, tal como havia sido estabelecido no contrato, pode a sua conduta ser

subsumível ao crime de subtracção de menor, previsto e punido no artigo 249.º do C. P..

Aqui a mulher gestante usando da posição privilegiada que tem em relação ao bebé

subtrai o mesmo, não o entregando aos pais beneficiários. Os elementos do tipo são o

retirar do controlo de outrem o menor, esse alguém que tem a guarda legitimamente

conferida por lei ou ordem judicial. Os pais beneficiários são os pais legais e como tal

detêm o poder paternal e aos quais é subtraído o menor.
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8. CONCLUSÃO

A procriação medicamente assistida representa, o evoluir médico-cientifico para dar

respostas a necessidades do Homem e colmatar impossibilidades de realização dos

indivíduos. Assim, tem se apresentado, ao longo dos anos, com diferentes técnicas que

pretendem dar respostas aos mais variados problemas. A maternidade de substituição é

uma das técnicas que mais recentemente entrou em discussão e que tem suscitado sérias

dúvidas junto da sociedade. Pois a sua utilização implica a ponderação de vários

interesses e direitos e a aceitação de um novo modelo de concepção do próprio ser

humano, da mulher em si mesma, e do direito à família e dos conceitos de maternidade

e paternidade.

Acima de tudo quis com este trabalho reflectir sobre a possibilidade de abrirmos a porta

a esta técnica e compreender se a mesma poderá trazer mais benefícios que malefícios e

se essencialmente é respeitadora ou não dos direitos fundamentais e universais. Como

resultou de todas as questões levantadas, assumi como ponto essencial de análise da

maternidade de substituição a sua relação com o princípio da dignidade da pessoa

humana e a não violação da dignidade da mulher que se sujeita a esta técnica.

Para mim foi essencial, na senda do que refere o Professor Jorge Miranda, compreender

que a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto prius

incondicional de todo o Direito, se faz de forma histórico-culturalmente aberta.37 Ou

seja, que o princípio da dignidade da pessoa humana vai-se adaptando à realidade

histórico-social e vai permitindo a adaptação dos ordenamentos jurídicos à evolução da

sociedade e às necessidades da mesma, enquanto princípio orientador desta. O que nos

leva a concluir que, nos dias de hoje, a forma como concebemos a mulher e o seu direito

à autodeterminação pode levar-nos a aceitar realidades que anteriormente pareciam

violadoras de direitos e princípios fundamentais.

Configurando – se a maternidade de substituição como respeitadora e concretizadora de

direitos e liberdades fundamentais, pelo que a posição e os direitos da mulher gestante

nestes contratos não são de todo afectados no seu núcleo essencial. Determinando estes

contratos, um novo patamar de liberdade e autodeterminação da mulher, ampliando os

seus direitos, no sentido em que é permitida e admitida a liberdade de disposição do

corpo por parte da mulher, em função de outros fins seus ou de terceiros. Fins, esses que

37 MIRANDA, JORGE E MEDEIROS, RUI, Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I, 2ª Edição, Coimbra,
Coimbra Editora, 2010, pág. 78.
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representam uma realização e concretização de outros direitos fundamentais seja da

mulher gestante, sejam dos pais beneficiários, como o direito à autodeterminação, o

direito à família e o direito à filiação.

De frisar ainda, e como já foi anteriormente explicitado e defendido, a consagração da

maternidade de substituição, e consequentemente as outras técnicas de procriação

medicamente assistida, não devem estar limitadas a um grupo de sujeitos específico

como acontece na actual lei. Devem os beneficiários e sujeitos da lei ser todos aqueles

que pretendam assumir um projecto sério e responsável de parentalidade,

independentemente de se estamos perante um casal ou uma pessoa solteira, ou se o casal

é hétero ou homossexual, porque o importante na questão das relações familiares e da

filiação é exactamente a forma como abraçamos esse projecto e o empenho e amor que

nele colocamos. Devendo a todos serem conferidos os mesmos direitos e oferecidas as

mesmas formas de realização dos direitos, pois todos os serem humanos são seres livres

e iguais em direitos e dignidade.

A nova visão e concepção dos conceitos de maternidade, paternidade, filiação e família

em associação à legalização da maternidade de substituição são o reflexo de uma

evolução cultural, uma progressão na cidadania e representarão a consagração direitos

mais efectivos e uma maior igualdade entre todos os cidadãos.

Acresce dizer que, a regulamentação nesta matéria deve ser bastante apertada e

densificada de modo a que os conflitos que possam daí surgir sejam resolvidos da forma

mais simples possível e sem nunca por em causa o superior interesse da criança. A

implementação da regulamentação acima sugerida e a criação deste novo tipo contratual

deverá ser sujeita a debate para que sejam encontradas as melhores soluções e a quando

da sua entrada em vigor, deverá haver um acompanhamento sério desta nova realidade

para que se possa efectivamente compreender os benefícios e consequências da mesma.

Impõe-se reforçar que, a maternidade de substituição mais não é do que uma forma de

permitir a realização de outrem através da nossa própria liberdade, autodeterminação e

realização, e que ainda que tenha carácter remuneratório, haverá sempre na sua base um

fundamento altruístico e humanitário de partilha e realização do outro.
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