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1. Prolegómenos(1) 

O título da presente investigação remete-nos para uma das magistrais cenas 

da longa-metragem Gattaca (1997), na qual os pais do protagonista VINCENT FREEMAN 

se dirigem a um centro de procriação medicamente assistida (PMA) para selecionar 

o embrião que dará origem ao seu irmão ANTON, sendo-lhes dito: «you want to give 

your child the best possible start. Believe me, we have enough imperfection built-in 

already. Your child doesn’t need any additional burdens. And keep in mind, this child is 

still you, simply the best of you. You could conceive naturally a thousand times and 

never get such a result». 

Se há algumas décadas tais palavras passavam absolutamente despercebidas e 

eram qualificadas de meros devaneios próprios de um filme de ficção científica, hoje 

lembramo-nos constantemente delas ao ler uma vasta quantidade de obras que se 

debruçam, de forma mais ou menos provocadora, sobre a temática da PMA. Desde os 
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orientação que me deu durante a elaboração do presente artigo.  
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finais da década de 70 do século passado que o progresso técnico-científico neste 

domínio tem estimulado a dissociação entre sexualidade e procriação2, inter alia, com 

a progressiva transferência desta última “do útero materno para a bancada do 

laboratório”3. Aos poucos, começamos a acreditar, com maior acuidade, que o ser 

humano se tornará capaz de projetar o futuro, desde logo através da projeção da 

própria descendência. A lotaria da hereditariedade parece ser contrariada e a “sorte” 

ou o “azar” são progressivamente substituídos pela “escolha”.  

Para tal tem contribuído a hodierna Revolução Genómica – que tem 

reformulado o contexto económico, social, cultural e humano em que vivemos – ao 

viabilizar a trilogia “conhecer, prever, mudar” de que nos falava LUÍS ARCHER já no 

final do século passado4. Por um lado, desde o término do Projeto do Genoma 

Humano (PGH), em 2003, mais de 1800 doenças de natureza genética foram 

identificadas5, bem como os genes nelas implicados. São, pois, cada vez maiores as 

potencialidades da genética preditiva ou predizente6, mormente com o 

desenvolvimento de testes genéticos cada vez mais fiáveis, precisos e económicos e 

que tornam “possível prever (antes mesmo de aparecer qualquer sintoma) a 

ocorrência de, (...) ou a predisposição para, uma determinada doença genética, no 

indivíduo a quem o teste é realizado”7. Ao contrário dos testes clássicos, estes «Next 

Generation Sequencing-Genetic Tests» (NGS-GT) analisam, de forma sequencial, 

 
2 Puppinck, Grégor, Os direitos do homem desnaturado (trad. por Maria José Figueiredo), Cascais: 
Princípia Editora, 2019, p. 134.  
3 Park, Alice, “An experimental procedure could help more families have healthy babies. But it’s not 
allowed in the U.S.”, in Time, 3 de janeiro de 2019 (http://time.com/5492640/mitochondrial-
replacement-therapy/), acesso em 2020-01-03. 
4 Archer, Luís, «Engenharia genética: esperanças e medos», in Padre Luís Archer: Obra Seleta III – 
Bioética (coord. por Francisco Malta Romeiras e Henrique Leitão), Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2016, p. 395.   
5 National Institutes of Health, Fact Sheet – Human Genome Project, outubro de 2010 
(https://report.nih.gov/NIHfactsheets/Pdfs/HumanGenomeProject(NHGRI).pdf), acesso em 2020-01-
04.  
6 Reis, Pedro Rocha dos, O “admirável” mundo novo em discussão, 1.ª Edição, Lisboa: Ministério da 
Educação, 2003, p. 32.  
7 Melo, Helena Pereira de, Implicações jurídicas do Projeto do Genoma Humano, Coimbra: Gráfica de 
Coimbra – II, 2007, p. 62.   

http://time.com/5492640/mitochondrial-replacement-therapy/
http://time.com/5492640/mitochondrial-replacement-therapy/
https://report.nih.gov/NIHfactsheets/Pdfs/HumanGenomeProject(NHGRI).pdf
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“segmentos do genoma, quer levando a cabo uma análise global do mesmo, quer de 

alguns segmentos importantes para a identificação ou confirmação do diagnóstico de 

uma doença genética”8. Deste modo, torna-se possível a tomada de medidas 

profiláticas ou o início antecipado ou atempado da terapia a aplicar, impedindo-se o 

aparecimento da doença ou, pelo menos, retardando-o.  

No campo procriativo, destacamos a possibilidade de realização, antes da 

gravidez, do chamado diagnóstico pré-concecional (o qual visa informar um casal ou 

um indivíduo de quais as probabilidades de que a sua descendência venha a sofrer de 

doenças ou malformações de origem genética ou hereditária – DPC9) e do diagnóstico 

genético pré-implantação (realizado em embriões in vitro antes de se proceder à sua 

transferência para o útero materno, com a finalidade de analisar se os mesmos são 

portadores de anomalias genéticas ou cromossómicas que possam conduzir ao 

desenvolvimento de doenças ou malformações – DGPI10/11) ou, já no decurso da 

 
8 Santos, Heloísa G. / Pereira, André Dias, Genética para todos: a prática, a ética, as leis e a sociedade, 
Lisboa: Gradiva, 2019, p. 27.   
9 Para maiores desenvolvimentos, v. Araújo, Ana / Oliveira, Ana Carolina / Costa, Ana Paula, «Teste 
genético pré-concepção como perspetiva de direito reprodutivo: uma análise sobre a genética clínica 
na saúde pública», in Lex Medicinae, n.º 31-32, 2019, pp. 123 e ss.  
10 Segundo Alberto Barros, “o DGPI pode realizar-se após a remoção (biopsia) de uma ou duas células 
de embriões no 3.º dia de desenvolvimento (número total de células variável entre 6 e 12) ou após a 
biopsia na fase de blastocisto (5.º dia), com posterior diagnóstico de uma patologia genética ou 
cromossómica”. Esta técnica pode não apresentar o mesmo rigor diagnóstico que o DPN, pelo que a 
confirmação do seu resultado é recomendável em todos os casos. Cf. Barros, Alberto, «Procriação 
medicamente assistida», in Direito da Saúde – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Guilherme de 
Oliveira – Vol. IV (coord. por João Loureiro, André Dias Pereira e Carla Barbosa), Coimbra: Almedina, 
2016, p. 126. Dispõe a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que o DGPI pode ser utilizado para identificação 
de embriões não portadores de anomalia grave, antes da sua transferência para o útero da mulher, 
através do recurso a técnicas de PMA, ou quando seja ponderosa a necessidade de obter grupo HLA 
(«Human leukocyte antigen») compatível para efeitos de tratamento de doença grave” (art. 28.º/1). Este 
destina-se a “pessoas provenientes de famílias com alterações que causam morte precoce ou doença 
grave, quando exista risco elevado de transmissão à sua descendência”. As indicações médicas na 
matéria são “determinadas pelas boas práticas correntes e constam das recomendações das 
organizações profissionais nacionais e internacionais da área” (art. 29.º/1/2).   
11 O diagnóstico genético pré-implantação poderá ser uma boa solução para os casais que desejam evitar 
o trauma físico e emocional de interromper voluntariamente uma gravidez depois de descobrirem que 
o embrião padece de algum traço genético particular desfavorável. Cf. Weinberger, Sara / Nakar, 
Sharon / Greenbaum, Dov, «They chose... poorly: a novel cause of action to discourage detrimental 
genetic selection», in American Journal of Law & Medicine, n.º 43, 2017, pp. 115-116.  
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mesma, do diagnóstico pré-natal (DPN)12 – que, segundo CARLOS ROMEO CASABONA, 

engloba o “conjunto de procedimentos de que dispõe a medicina para recolher 

elementos de informação sobre defeitos congénitos do feto”13, desde a ecografia à 

cardiotocografia (métodos não invasivos) ou mesmo à biopsia das vilosidades 

coriónicas, amniocentese ou fetoscopia (métodos invasivos)14. A obtenção das 

informações que dos mesmos derivam, ainda que tendam a colocar o casal ou a 

mulher sob fortes dilemas éticos, releva-se fundamental para a tomada de decisões 

verdadeiramente informadas no campo procriativo15, o qual, nas palavras de ROBERTO 

ANDORNO, está hoje sujeito a um estreito “controlo de qualidade” que resulta numa 

“degradação profunda da procriação humana”, aproximando-a de uma qualquer 

“produção de bens” e promovendo um indesejável fenómeno de “parentalidade 

condicionada”16.  

Por outro lado, são inúmeros os avanços ao nível da engenharia genética, 

possibilitando-se a modificação do genoma individual (antes ou após o nascimento) 

com vista à prevenção ou tratamento de patologias ou, ainda, à melhoria de traços 

 
12 O Despacho 5411/97 (2.ª Série), do Gabinete da Ministra da Saúde, dispõe, inter alia, que “as técnicas 
invasivas apenas se devem realizar se existir uma grande probabilidade de se detetar uma anomalia 
congénita grave” e mediante o consentimento livre e esclarecido da mulher. Além disso, “a colheita de 
produtos embrionários e fetais deve ser sempre precedida por uma consulta de aconselhamento 
genético, cujos objetivos são informar e esclarecer o casal sobre os exames, os riscos inerentes à sua 
realização, as suas limitações e as implicações dos resultados”. Acrescenta, ainda, que a decisão de 
realizar a interrupção da gravidez face aos resultados dos exames cabe unicamente à mulher.  
13 Romeo Casabona, Carlos, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, Bilbao-Granada: 
Editorial Comares, 2002, pp. 94-100. 
14 Osswald, Walter, «Diagnóstico genético e medicina predizente. Diagnóstico pré-natal», in Estudos 
de Direito da Bioética – Vol. I (coord. por José de Oliveira Ascensão), Coimbra: Almedina, 2005, p. 21. 
15 Suter, Sonia M., «The tyranny of choice: reproductive selection in the future», in Journal of Law and 
the Biosciences, vol. 5, iss. 2, 2018, p. 265. A decisão deve, porém, ser absolutamente livre, revelando-se 
essencial que os profissionais de saúde transmitam os resultados dos testes genéticos de forma 
imparcial (aquilo a que se vem apelidando de «nondirectiveness»), evitando influenciar o casal ou a 
mulher a seguir por um determinado caminho, em consonância com os seus valores e prioridades 
pessoais. Prevê-se, porém, que, com o desenvolvimento das técnicas de edição genética, tal será ainda 
mais difícil de garantir. Cf. Asbury, Bret D., «Counseling after CRISPR», in Stanford Technology Law 
Review, vol. 21, n.º 1, 2018, pp. 17-18 e 22.  
16 Andorno, Roberto, «Fondements philosophiques et culturels de l’eugénisme sélectif», in La 
génétique, au risque de l’eugénisme? (coord. por Jean Laffitte e Ignacio Carrasco de Paula), Paris: Edifa-
Mame, 2010, pp. 129-130.   
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físicos, emocionais e cognitivos do indivíduo17. Apesar da edição do genoma já ser 

tecnicamente possível há algum tempo – através do recurso a técnicas de ADN 

recombinante, das zinc-finger nucleases (ZFNs) ou das transcription activator-like 

effector nucleases (TALENs) –, o recente surgimento, em 2012, da técnica CRISPR/Cas 

(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – que se carateriza pela 

sua elevada precisão, rapidez, eficácia e cariz económico – veio dar início a um novo 

capítulo na história da luta contra um conjunto variado de doenças e malformações 

genéticas hediondas. Também no campo procriativo as suas potencialidades são 

múltiplas, especialmente no sentido de se assegurar o nascimento de descendência 

saudável através da edição genética ex vivo de células germinais18. Por ora, esta prática 

não é, atentos os riscos que lhe estão subjacentes, admitida à luz da grande maioria 

dos ordenamentos jurídicos contemporâneos19.  

Dadas estas incontáveis possibilidades, cada vez mais, o nascimento de uma 

criança com uma doença ou malformação genética tende a ser vislumbrada como um 

verdadeiro “escândalo”, relembrando-nos da “crueldade dos limites da vontade e 

previsibilidade humanas”20. Por vezes mesmo, tal poderá conduzir à assunção de 

responsabilidade civil por parte de quem tenha contribuído, por ação ou omissão, 

 
17 Macintosh, Kerry Lynn, Enhanced beings: human germline modification and the Law, New York: 
Cambridge University Press, 2018, p. 11.  
18 Muito embora as mais conhecidas sejam as células reprodutivas ou gâmetas (óvulos e 
espermatozoides), a edição genética germinal também pode consistir em intervenções nas respetivas 
células percursoras (oogónias e espermatogónias) ou nos próprios órgãos reprodutores (ovários e 
testículos), bem como em embriões cujas células ainda sejam totipotentes (i.e. antes do início do 
respetivo processo de diferenciação embrionária) ou em óvulos durante os primeiros dias de 
desenvolvimento (zigotos). Cf. Raposo, Vera Lúcia, O direito à imortalidade: o exercício de direitos 
reprodutivos mediante técnicas de reprodução assistida e o estatuto jurídico do embrião in vitro, 
Coimbra: Almedina, 2014, pp. 974-975.   
19 A título de exemplo, considere-se o disposto no paradigmático art. 13.º da Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB): “Uma intervenção que tenha por objeto modificar o 
genoma humano não pode ser levada a efeito senão por razões preventivas, de diagnóstico ou 
terapêuticas e somente se não tiver por finalidade introduzir uma modificação no genoma da 
descendência”. Para maiores desenvolvimentos, v. o nosso estudo: Figueiredo, Eduardo, Desagrilhoar 
Prometeu? Direito(s), genes e doença(s): Desafios constitucionais na era da engenharia genética, 
Coimbra: Editora Petrony, 2020, pp. 57 e ss.  
20 Aynès, Laurent, «Préjudice de l’enfant né handicap: la plainte de Job devant la Cour de cassation», 
in Le Dalloz, n.º 6, 2001, p. 492.   



“Believe me, we have enough imperfection built-in already” 
    

Eduardo António da Silva Figueiredo 

 

 

 

 Online, maio de 2020 | 6 

para esse trágico resultado21/22. De facto, como alerta VERA LÚCIA RAPOSO, estes 

expedientes técnicos são encarados como “uma área especialmente perigosa da 

prática médica”, considerando, inter alia, a sua novidade, mas também os seus riscos, 

em maior ou menor medida, incertos23.  

Justificamos a presente investigação pelo facto de os novos avanços no campo 

da engenharia genética terem a capacidade de despoletar interessantes 

desenvolvimentos no âmbito da responsabilidade civil médica, mais especificamente 

no que respeita às conhecidas «wrong actions». Nesse sentido, começaremos por 

revisitar, de forma breve, cada uma destas ações, as suas notas caraterizadoras e o 

tratamento que a doutrina e a jurisprudência lhes têm dado, em Portugal e no 

estrangeiro. Em seguida, procuraremos compreender em que medida é que vários 

autores se vêm referindo, num contexto de exponencial progresso 

bionanotecnocientífico, às novíssimas ações de «wrongful genetic makeup». Logo após, 

analisaremos os principais núcleos problemáticos (ilicitude, culpa, nexo de 

causalidade, dano) de cada um destes tipos de ações, com especial enfoque para a 

maneira singular como os mesmos se podem vir a apresentar assim que as ações de 

«wrongful genetic makeup» comecem a dar entrada nos tribunais. Não deixaremos, 

igualmente, de aproveitar este ensejo para tecer algumas considerações sobre a 

liberdade procriativa dos indivíduos, bem como dos direitos e, especialmente, dos 

deveres a ela associados. Note o leitor que não é nosso desiderato esboçar respostas 

para os vários problemas que, ao longo desta investigação, iremos aflorar. 

 
21 Hensel, Wendy, «The disabling impact of wrongful birth and wrongful life actions», in Harvard Civil 
Rights-Civil Liberties Law Review, vol. 40, 2005, p. 142.  
22 Há casos em que se pode falar, inclusive, em responsabilidade jurídico-penal do agente. Não iremos, 
hic et nunc, abordar esta questão. Sobre a mesma, v. Antunes, Maria João, «Procriação medicamente 
assistida – questões novas ou questões renovadas para o Direito Penal?», in Estudos em homenagem ao 
Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias – Vol. III (ed. por Manuel da Costa Andrade, Maria João Antunes 
e Susana Aires de Sousa), Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pp. 81 e ss.; e ainda, Kullok, Arthur Levy, 
«A reprodução medicamente assistida e a legislação penal – uma análise a partir do ordenamento 
jurídico português», in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 150, 2018, pp. 309 e ss.  
23 Raposo, Vera Lúcia, «Fertility rhymes with liability: medical liability in ‘ART’», in Revista de Derecho 
y Genoma Humano, n.º 42, 2015, p. 136.  
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Pretendemos, acima de tudo, contribuir para a discussão em seu torno e estimular a 

reflexão sobre o seu sentido e alcance.  

O ser humano tem, sem dúvida, conseguido superar-se, subindo “à ponte da 

barca da sua existência e [tomando] o leme do próprio destino”24. Aos poucos, 

começam a multiplicar-se as discussões em torno dos conceitos (cada vez mais 

obsoletos?) de corpo humano, de pessoa humana e até mesmo de natureza humana. 

Há quem chegue inclusive a discutir, nesta era da nanobiotecnociência, qual o 

estatuto ético-jurídico que deve ser reconhecido aos novos transumanos ou pós-

humanos, resultantes da crescente fusão (tão popular, quanto mítica e temida) do 

Homem com um conjunto variado de sistemas biológicos e cibernéticos25. PROMETEU 

libertou-se! Convém relembrá-lo, porém, que a liberdade dialoga – e bem de perto – 

com a responsabilidade (a qual, nos dias que correm, se nos vai apresentando cada 

vez mais complexa e hipertrofiada26).  

 

2. Breve (re)visitação doutrinal e jurisprudencial das «wrong actions» 

Antes de mais, importa ter em consideração que as chamadas «wrong actions» 

são verdadeiras ações de responsabilidade civil médica27/28, pressupondo, portanto, o 

 
24 Barbas, Stela, Direito ao património genético, Coimbra: Almedina, 2006, p. 11.   
25 Llano Alonso, Fernando, Homo Excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhumanismo, Valencia: 
Tirant lo blanch, 2018, pp. 62 e ss.; e ainda, abordando a questão a partir da lente dos direitos humanos, 
v. Harris, John, «Taking the ‘human’ out of human rights», in Cambridge Quarterly of Healthcare 
Ethics, n.º 20, 2011, pp. 9 e ss.  
26 Neves, A. Castanheira, «Pessoa, direito e responsabilidade», in Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal (RPCC), n.º 6, 1996, p. 10.  
27 Ainda que geralmente se fale do médico, note-se que a responsabilidade pode ser de qualquer 
profissional de saúde ou de uma instituição (hospital, clínica, laboratório). Para facilitar a leitura, 
utilizaremos o vocábulo “médico” de forma lata, abrangendo todos os profissionais ou entidades 
potencialmente envolvidas. Também assim, v. Correia, Vanessa Cardoso, «Wrongful life action – 
comentário ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2001», in Lex Medicinae, n.º 
2, 2005, p. 125; e ainda, Rocha, Paula Natércia, «Desafios ético-jurídicos nas comummente designadas 
wrongful life actions ou de ‘vida indevida’ e tentativas para a sua superação», in Julgar Online, 
novembro de 2018, pp. 5-6 (http://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/11/20181126-ARTIGO-JULGAR-
Wrongful-life-actions-Paula-N-Rocha-v2.pdf), acesso em: 2020-01-03.  
28 Fernando Araújo entende que tais ações estão “mais próxima[s] da matriz dos deveres de informação 
e do consentimento esclarecido do que da matriz clássica da negligência médica”. Cf. Araújo, 
Fernando, A procriação assistida e o problema da santidade da vida, Coimbra: Almedina, 1999, p. 102; e 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/11/20181126-ARTIGO-JULGAR-Wrongful-life-actions-Paula-N-Rocha-v2.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/11/20181126-ARTIGO-JULGAR-Wrongful-life-actions-Paula-N-Rocha-v2.pdf
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cometimento de uma qualquer “falta médica” – isto é, uma violação culposa das leges 

artis29 –, um dano (patrimonial e/ou não patrimonial) e, por fim, um nexo de 

causalidade que interligue o facto voluntário, ilícito e culposo do médico ao dano 

causado. 

Note-se que a responsabilidade aqui em causa tanto pode ser contratual (art. 

798.º CC), como delitual ou aquiliana (art. 483.º CC), admitindo a doutrina e 

jurisprudência dominantes que a pessoa lesada opte por uma via ou pela outra, ou até 

que acumule as duas modalidades numa mesma ação30. 

A conduta faltosa do médico pode assumir diversas formas: (1) a não realização 

por parte do mesmo dos testes ou exames genéticos que se revelariam pertinentes 

ante o caso concreto31 (principalmente nos casos em que estejamos perante situações 

de risco32); (2) a não realização dos mesmos de forma correta e diligente, i.e. em 

violação das leges artis; (3) falhas na interpretação dos resultados dos testes ou 

exames realizados33; ou, por fim, (4) a não comunicação ou comunicação incorreta 

 
ainda, sobre as várias funções (ressarcitória, de prevenção e de justiça) da responsabilidade civil 
médica, v. Pereira, André Dias, Direitos dos pacientes e responsabilidade médica, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2015, pp. 87-88; e também Kelly, Michael B., «The rightful position in wrongful life actions», 
in Hastings Law Journal, vol. 42, iss. 2, 1991, pp. 508 e ss.. Neste campo, parece que a responsabilidade 
civil desempenha, fundamentalmente, uma função compensatória. Neste sentido, v. Schuster, W. 
Ryan, «Rights gone wrong: a case against wrongful life», in William & Mary Law Review, vol. 57, 2016, 
p. 2339.   
29 O Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 16 de dezembro de 2015 (Relator: Rui Gonçalves), refere 
que as leges artis constituem “o critério valorativo de um ato clínico praticado por um médico”, 
englobando normas éticas e normas científicas e técnicas que variam consoante o “momento histórico” 
e que são adaptáveis (rectius, devem ser adaptadas) à concreta situação individual. Para observações 
adicionais em torno deste conceito, v. Oliveira, Nuno Pinto de, «Ilicitude e culpa na responsabilidade 
médica», in (I)Materiais para o Direito da Saúde, Coimbra: IJ/FDUC, 2019, pp. 72 e ss.; e ainda, Costa, 
José de Faria, O perigo em direito penal, Coimbra: Coimbra Editora, 1992, pp. 529-532.   
30 Monteiro, António Pinto, «Portuguese Case Note», in European Review of Private Law, vol. 11, n.º 2, 
2003, p. 222; e ainda, Varela, João de Matos Antunes, Das obrigações em geral – vol. I, 10.ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2000, pp. 636-637.  
31 A determinação de quais os testes ou exames adequados deve ser realizada tendo em conta o caso 
concreto (o paciente e a doença ou malformação). Cf. Romeo Casabona (nota 13), p. 94.   
32 Oliveira, Guilherme de, «O direito do diagnóstico pré-natal», in Temas de Direito da Medicina, 2.ª 
Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 229.  
33 Devem englobar-se aqui tanto aquelas situações de “falsos positivos” (a doença ou malformação 
genética não existe, mas é erroneamente diagnosticada a sua presença), como as de “falsos negativos” 
(a doença ou malformação existe, mas não se deteta). Cf. Romeo Casabona (nota 13), p. 128.  
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aos progenitores desses mesmos resultados34. A falta de informação traduz-se, pois, 

na falta de um consentimento verdadeiramente esclarecido35. 

Tenha-se em consideração, porém, que não podemos afirmar estar perante 

qualquer um dos tipos de «wrong actions» naqueles casos em que os embriões e fetos 

em questão eram perfeitamente saudáveis, resultando as suas doenças ou anomalias 

genéticas de uma qualquer intervenção específica do médico – i.e. nas quais este surja 

como causador direto do dano –, ou quando tais anomalias, sendo tratáveis através 

da mobilização da técnica, não o foram por responsabilidade do mesmo36. Nestes 

casos, embora possa haver lugar a responsabilidade civil (e, porventura, até penal) do 

médico, não nos localizamos no território deste tipo específico de ações.  

Uma vez feitas estas considerações prévias, importa distinguir entre os vários 

tipos de «wrong actions» geralmente referenciadas pela doutrina: são elas as ações de 

«wrongful conception», de «wrongful birth» e de «wrongful life»37. 

 

2.1. As ações de «wrongful conception» 

As ações de «wrongful conception» (ou de «wrongful pregnancy») são aquelas 

intentadas pelos pais (por um ou ambos) contra os médicos pelo facto de estes terem 

cometido um qualquer erro que resulta numa gravidez indesejada (v.g. operações de 

esterilização negligentemente efetuadas, uma interrupção voluntária da gravidez mal 

 
34 Raposo, Vera Lúcia, «Responsabilidade médica em sede de diagnóstico pré-natal (wrongful life e 
wrongful birth)», in Revista do Ministério Público, n.º 132, 2012, p. 73. 
35 Rocha (nota 27), pp. 7 e 13.  
36 Raposo, Vera Lúcia, «Wrongful birth and wrongful life actions (the experience in Portugal as a 
continental civil law country)», in The Italian Law Journal, vol. 3, n.º 2, 2017, p. 427; Frada, Manuel 
Carneiro da, «A própria vida como dano? Dimensões civis e constitucionais de uma questão-limite», 
in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 68, vol. I, 2008, 
(https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2008/ano-68-vol-i/doutrina/manuel-
carneiro-da-frada-a-propria-vida-como-dano/), acesso em 2020-01-05; e ainda, González, José Alberto, 
Wrongful birth, wrongful life: o conceito de dano em responsabilidade civil, Lisboa: Quid Juris, 2014, p. 
12.  
37 Criticando estas designações (“As expressões (...) são infelizes”; “pomposas”; “algo absurdas”), v. 
Araújo (nota 28), pp. 96 e 100; e ainda, Ruda, Albert, «I didn’t ask to be born: wrongful life from a 
comparative perspective», in Journal of European Tort Law, n.º 2, 2010, p. 205.  

https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2008/ano-68-vol-i/doutrina/manuel-carneiro-da-frada-a-propria-vida-como-dano/)
https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2008/ano-68-vol-i/doutrina/manuel-carneiro-da-frada-a-propria-vida-como-dano/)
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sucedida, prescrição ou aplicação inadequada de métodos contracetivos38/39) ou à 

conceção de uma criança com uma anomalia genética pelo facto de os mesmos, numa 

fase ainda pré-concecional, não terem sido informados – ou terem sido mal 

informados – dos riscos genéticos envolvidos. Sem a ocorrência de tais falhas, a 

criança nem sequer teria sido concebida40.  

Como vem sendo pontuado pela doutrina, este tipo de ações tende a ser 

justificado à luz da “função sancionatória da responsabilidade civil e da teoria da 

diferença”41, bem como pela anulação por outrem da liberdade procriativa dos pais, 

na sua vertente negativa, i.e. de “não-reprodução”42.  

Na Europa43, tais ações têm obtido, não sem dificuldades, algum acolhimento 

junto dos tribunais. Como pontua MARTA NUNES VICENTE, logo em 1980, o 

Bundesgerichtshof alemão, contrariando a decisão do tribunal de segunda instância, 

condenou um médico por uma “esterilização mal realizada sobre uma mulher já mãe 

de seis filhos”, sendo múltiplas as decisões judiciais posteriores que apontam nesse 

 
38 Manso, Luís, «Responsabilidade civil em diagnóstico pré-natal – o caso das ações de ‘wrongful birth’», 
in Lex Medicinae, n.º 18, 2012, p. 163. 
39 Assim, estas ações podem vir a ser intentadas mesmo em casos em que a criança nasça saudável: 
basta que os eventos ilícitos tenham originado uma conceção indesejada pelos progenitores. Neste 
sentido, v. Correia, Vanessa Cardoso, «Vida: dano indemnizável? A responsabilidade médica nas ações 
por wrongful birth e wrongful life», in Direito da Saúde – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Guilherme de Oliveira – Vol. IV (coord. por João Loureiro, André Dias Pereira e Carla Barbosa), 
Coimbra: Almedina, 2016, p. 180.  
40 Estamos, pois, perante casos em que a conceção era totalmente indesejada ou que só foi desejada na 
sequência de um erro médico que impediu os pais de tomar uma decisão esclarecida quanto à mesma. 
Cf. Pinto, Paulo Mota, «Indemnizações em caso de “nascimento indevido” e de “vida indevida” 
(“wrongful birth” e “wrongful life”)», in Direitos de Personalidade e Direitos Fundamentais – Estudos, 
Coimbra: Gestlegal, 2018, p. 736. 
41 Pereira (nota 28), p. 251; e ainda, Rodrigues, Carlos, «A problemática inerente às wrongful life claims 
– a sua (não) admissibilidade pela jurisprudência portuguesa», in Lex Medicinae, n.º 19, 2013, p. 175.  
42 Raposo, Vera Lúcia, «As wrong actions no início da vida (wrongful conception, wrongful birth e 
wrongful life) e a responsabilidade médica», in Revista Portuguesa do Dano Corporal, n.º 21, 2010, p. 66; 
e ainda, defendendo que a violação de um tal direito se verifica no momento em que se inicia a gravidez 
(e não no momento em que ocorre o parto), v. Raposo (nota 18), p. 587.   
43 Para uma análise da jurisprudência norte-americana neste domínio, v. Hensel (nota 21), pp. 151-153.    
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mesmo sentido, v.g. em casos de aconselhamento genético negligente sobre os 

resultados de uma tal intervenção médica44.   

Na Espanha, os tribunais têm igualmente, em regra, decidido a favor do 

paciente sempre que se logra provar diligência do mesmo no cumprimento das 

prescrições médicas ou a existência de algum tipo de omissão negligente por parte 

dos médicos no que respeita à prestação da informação ou à execução da intervenção 

realizada45.  

Por sua vez, a jurisprudência anglo-saxónica tem-se revelado mais reticente 

quando ao reconhecimento deste tipo de ações. Por exemplo, no caso McFarlane and 

Another v. Tayside Health Board (1999), entendeu-se que o nascimento de uma 

criança saudável nunca poderia motivar uma ação de «wrongful conception» na 

medida em que tal facto não é suscetível de ser considerado como um dano46. A 

decisão foi diferente, porém, no caso Parkinson v. St James and Seacroft University 

Hospital NSH Trust (2002), no qual se concedeu uma indemnização aos pais após uma 

esterilização falhada que conduziu ao nascimento de uma criança com deficiência. 

Não obstante, considerou-se que, nesta sede, apenas serão indemnizáveis as despesas 

adicionais para o sustento de um filho com doenças ou malformações genéticas (e 

não todas as despesas relacionadas com o sustento da criança)47. 

 
44 Para vários exemplos de jurisprudência na matéria, v. Vicente, Marta Nunes, «Algumas reflexões 
sobre as ações de wrongful life: a jurisprudência Perruche», in Lex Medicinae, n.º 11, 2009, p. 124; e ainda, 
Pinto (nota 40), p. 743.  
45 Toral Lara, Estrella, «Las acciones wrongful birth y wrongful life en el ordenamiento español», in 
Estudios sobre la responsabilidad sanitaria: un análisis interdisciplinar (coord. por Eugenio Llamas 
Pombo), España: La Ley, 2014, p. 254; e ainda, dando conta de que o primeiro caso espanhol de 
«wrongful conception» se reconduz à decisão do Tribunal Supremo de 24 de abril de 1994, relativa a um 
caso em que o paciente foi submetido a uma vasectomia bem-sucedida, acabando, porém, por vir a ter 
dois filhos gémeos (perfeitamente saudáveis) em consequência do facto de não ter recebido, de forma 
apropriada, toda a informação necessária, v. Martín-Casals, Miquel / Solé Feliu, Josep, «Spanish case 
note», in European Review of Private Law, vol. 11, n.º 2, 2003, p. 207.  
46 A este propósito, Lord Millett chegou a afirmar que: «if the law regards an event as beneficial, 
plaintiffs cannot make it a matter for compensation merely by saying that it is an event they did not want 
to happen. In this branch of the Law at least, plaintiffs are not normally allowed, by a process of subjective 
devaluation, to make a detriment out of a benefit». Cf. Herring, Jonathan, Medical law and ethics, 7th 
Edition, UK: Oxford University Press, 2018, p. 295.  
47 Raposo (nota 42), p. 72.   
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Em Portugal, ANDRÉ DIAS PEREIRA dá-nos conta do Ac. do Supremo Tribunal 

Administrativo (STA) de 26 de junho de 2009, relativo ao caso de uma mulher que, 

após ter sido aconselhada a realizar uma esterilização durante a cesariana e depois de 

ter dado o seu consentimento escrito para a mesma, vem a engravidar pelo facto de 

os médicos não a terem informado de que, afinal de contas, tinham decidido não 

proceder à dita esterilização. Assim sendo, o STA manteve “a condenação da primeira 

instância no valor de €5000 pelo dano de a mulher ter suportado uma gravidez, um 

aborto espontâneo e subsequente raspagem uterina”48.  

 

2.2. As ações de «wrongful birth» 

Por outro lado, nas ações de «wrongful birth», os pais pedem uma 

indemnização aos médicos pelos danos próprios causados pela má praxis profissional 

num período pós-concecional, i.e. em contexto de DPN ou DGPI, a qual, se não tivesse 

existido, poderia ter motivado uma interrupção voluntária da gravidez (IVG) lícita49. 

Nestes casos, verifica-se a violação do direito à autodeterminação (da mãe), mais 

 
48 Pereira (nota 28), p. 253.   
49 Há, pois, que atender aos termos em que o sistema jurídico admite a interrupção voluntária da 
gravidez. Como pontua Paulo Mota Pinto, “quanto mais restritivo for o regime de licitude da 
interrupção menor “espaço” haverá para exercitar ações de wrongful birth ou de wrongful life” (havendo 
mesmo quem afirme que tais possibilidades não passam de graves “consequências da lógica abortista” 
de cariz eugénico). Entre nós, tenha-se em conta que o art. 142.º/1/c) do Código Penal dispõe que “não 
é punível a interrupção voluntária da gravidez efetuada por médico, ou sob a sua direção, em 
estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido e com o consentimento da mulher 
grávida, quando (...) houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma 
incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de 
gravidez, excecionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser 
praticada a todo o tempo”. Note-se que a verificação das circunstâncias que tornam não punível a IVG 
é certificada em atestado médico, escrito e assinado antes da intervenção por médico diferente 
daqueles por quem, ou sob cuja direção, a interrupção é realizada. Cf. Pinto (nota 40), p. 751; Prieto 
Álvarez, Tomás, «Incoherencias y coherencias en relación con la desprotección/protección del 
nasciturus», in La protección jurídica del nasciturus en el derecho español y comparado (coord. por 
Antonio José Sánchez Sáez), Granada: Editorial Comares, 2018, p. 280; para uma breve referência à 
legislação em vigor no ordenamento jurídico português em matéria de aborto, v. Pereira, André Dias / 
Figueiredo, Eduardo, «Diálogo(s) de direitos fundamentais no direito biomédico», in Cadernos da Lex 
Medicinae – Saúde, Novas Tecnologias e Responsabilidades, n.º 4, vol. 1, 2019, pp. 96 e ss.; e ainda, para 
uma súmula da discussão em torno desta questão ao nível jusinternacional, cf. Puppinck (nota 2), p. 
113 e ss.  
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concretamente no que respeita ao seu direito ao planeamento familiar (a doutrina 

alemã refere-se a um «Familienplanungsschaden»)50.  

Estas ações, como vem sendo realçado pela doutrina, baseiam-se na premissa 

de que “a gravidez é um período de monitorização médica, recolha de informações e, 

potencialmente, de intervenção”. Assim sendo, a hodierna possibilidade de se avaliar 

a saúde do embrião ou do feto pode (e deve) impactar a decisão (da mãe) sobre 

prosseguir ou não com a gestação51. Mais do que reconhecer uma mera liberdade, a 

sociedade começa a impor à gestante uma autêntica responsabilidade na tomada das 

suas decisões procriativas52.  

Logo em 1967, no caso estadunidense Gleitman v. Cosgrove (N.J. 1967), a 

Supreme Court do Estado de New Jersey foi chamada a pronunciar-se quanto a uma 

ação de «wrongful birth». No caso concreto, a progenitora processou o médico pelo 

facto de o seu filho ter nascido com várias deficiências graves causadas pela rubéola 

por si contraída na fase inicial da gravidez, muito embora tenha sido informada de 

que o feto não estava em risco. A ação interposta não foi, porém, bem-sucedida, tendo 

o tribunal invocado razões de ordem pública e chegado a afirmar que «the sanctity of 

a single human life is the decisive factor in this suit in tort. Eugenic considerations are 

not controlling. We are not talking here about the breeding of prize cattle»53. Só mais 

tarde, já em 1974, é que foi dado acolhimento a uma ação de «wrongful birth»: estamos 

a referir-nos ao caso (também estadunidense) Jacobs v. Theimer (Tex. Civ. App. 1974), 

igualmente relativo ao nascimento de uma criança com defeitos congénitos graves 

causados por conta da rubéola contraída pela mãe no primeiro mês de gravidez e que 

 
50 Pinto, Carlos Mota (por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto), Teoria geral do direito civil, 4.ª 
Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 218; e ainda, Evgenia, Smyrnaki, «Wrongful life and birth», 
in Medicine and Law, n.º 31, 2012, p. 103.  
51 Silva, Vesta T., «Lost choices and eugenic dreams: wrongful birth lawsuits in popular new narratives», 
in Communication and Critical/Cultural Studies, n.º 8, vol. 1, 2011, p. 36. 
52 Alguns autores referem-se a um fenómeno de “geneticização” da vida humana e de “uterização” da 
mulher. Cf. Santos/ Pereira (nota 8), p. 123.  
53 Foi igualmente instaurada uma ação de «wrongful life», a qual também não obteve sucesso. Cf. 
Hensel (nota 21), p. 156.   
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fora erradamente diagnosticada pelo médico54. Seguiram-se muitos outros, com o 

conhecido caso Becker v. Schwartz (N.Y. 1978), a “propósito de um médico que não 

informou os perigos acrescidos de síndroma de Down em mulheres de idade 

avançada”55.  

Um pouco por toda a Europa (e, como vemos, também fora dela), a 

jurisprudência e a doutrina têm-se demonstrado favoráveis às pretensões dos 

progenitores, embora existam dissidências, inter alia, quanto ao estabelecimento do 

quantum indemnizatório: (1) há casos em que se tem admitido o ressarcimento total 

das despesas com o sustento da criança e dos danos morais causados aos pais e (2) 

outros em que apenas se admite a indemnização dos gastos adicionais ou 

extraordinários para o sustento de uma criança nestas condições específicas56.  

Entre nós, os tribunais já se pronunciaram, por várias vezes, sobre o tema, 

principalmente desde o Ac. do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 19 de junho de 

2001 (Relator: Pinto Monteiro), o qual “deixou a porta aberta” a este tipo de ações57. 

Desde então, os juízes portugueses, alinhando-se com os seus congéneres à escala 

europeia, têm-se demonstrado favoráveis à procedência dos pedidos de indemnização 

realizados pelos progenitores. A tendência não é a mesma, porém, nos casos de 

«wrongful life». 

 

2.3. As ações de «wrongful life» ou de «wrongful entry into life» 

Já as ações de «wrongful life»58 são aquelas intentadas pela criança (ou pelos 

pais em representação da mesma) contra os médicos pelos danos derivados do facto 

de esta ter nascido com graves doenças ou deficiências físicas e/ou mentais devido às 

 
54 Pinto, Luís Guimarães, «Ações wrongful birth e wrongful life: uma controvérsia sobre 
responsabilidade civil médica», in Revista Direito Lusíada, n.º 12, 2014, p. 363.   
55 Raposo (nota 42), p. 68.   
56 Manso (nota 38), pp. 164-165.  
57 Correia (nota 39), p. 187.  
58 A sua designação surge em oposição às chamadas ações de «wrongful death», através das quais se 
pede uma “indemnização pelo fim de uma vida que, em condições normais, devia ter continuado”. Cf. 
Rodrigues (nota 41), p. 176.  
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omissões ou erros na realização dos testes e exames genéticos, na sua interpretação 

ou na comunicação dos resultados aos progenitores. Devemos, desde já, pontuar que, 

a nosso ver, o que se pretende indemnizar nestes casos não é um qualquer “dano de 

ter nascido”, mas o dano resultante de a criança ter nascido com uma doença ou 

deficiência que faz pesar sobre ela “sofrimentos, contrariedades, privações e custos de 

vários tipos”59.  

Discute-se ainda se este tipo de ação pode, igualmente, ser intentada (pelo 

filho) contra os próprios pais – sendo a criança, em seu caso, representada pelo 

Ministério Público (MP) – por os mesmos não terem recorrido aos exames e testes 

genéticos medicamente recomendados ou, tendo-o feito, os terem desconsiderado, 

iniciando ou prosseguindo a gravidez60. Nestes casos específicos, tende a alegar-se a 

violação de um muito discutido ‘dever de abortar’ ou de um ‘dever dos pais de evitar 

o nascimento de crianças com doenças ou malformações genéticas’61.  

A primeira ação de «wrongful life» de que há memória foi instaurada nos EUA, 

em 1963, no famoso caso Zepeda vs. Zepeda (Ill. App. Ct. 1963), embora este tenha 

assumido contornos distintos daqueles que hoje reconhecemos a este tipo de ações. 

No caso concreto, o filho intentou uma ação contra o pai por este lhe ter 

alegadamente causado um dano, ao permitir que nascesse fruto de uma relação 

ilegítima62. Como seria de esperar, a ação não teve sucesso. Outros casos 

estadunidenses conhecidos foram o Williams v. State of New York (N.Y. 1966), o Park 

v. Chessin (N.Y. App. Div. 1977); o Curlender v. Bio Science Laboratories (Cal. Ct. App. 

1980)63, o Turpin v. Sortini (Cal. 1982), o Harbeson v. Parke David, Inc. (Wash. 1983), o 

 
59 Pinto (nota 50), p. 218; Pinto (nota 40), p. 738; e ainda, Vicente (nota 44), p. 127.  
60 Raposo (nota 34), p. 77; e ainda, referindo vários argumentos a favor e contra a possibilidade de os 
filhos demandarem os próprios pais, v. Mathieu, Deborah, Preventing prenatal harm: should the State 
intervene?, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991, pp. 114 e ss.  
61 Raposo (nota 42), p. 63.  
62 Tal conduziu os tribunais a distinguir entre “nascimento sob condições adversas” (o qual está na 
base das chamadas ações de «diminished life» ou de «dissatisfied life») e “nascimento com grave 
deficiência ou doença fatal”. Cf. Correia (nota 39), p. 191.  
63 Este foi o primeiro caso em que um tribunal superior norte-americano – no caso, a Supreme Court 
da Califórnia – deu provimento a uma ação de «wrongful life». A este propósito, o tribunal teve a 
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Procanik v. Cillo (N. J. 1984) e Cowe by Cowe v. Forum Group Assoc. (Ind. Ct. App. 

1989).  

Na França, destaca-se o famoso Arrêt Perruche, de 26 de março de 1996, o qual 

foi o primeiro acórdão europeu em que se outorgou a indemnização à criança em 

nome da qual a ação foi intentada, pelo facto de esta ter nascido com a Síndrome de 

Gregg – causadora de lesões auditivas e visuais, cardiopatias e neuropatias – devido à 

rubéola contraída pela mãe durante a gravidez e em consequência da errada 

interpretação (quer pelo laboratório, quer pelos médicos) dos vários testes de 

despistagem realizados64. Entendeu a Cour de Cassation, a este propósito, que foi uma 

tal falha biomédica que impediu a mãe de interromper voluntariamente a gravidez, 

já que a mesma tinha manifestado a sua vontade em fazê-lo caso a criança estivesse 

em risco de nascer com malformações65. Esta decisão jurisprudencial gerou uma forte 

convulsão social e reforçou a discussão em torno de tópicos como a eugenia, o 

estatuto das pessoas com deficiência, o papel e os riscos do DPN e do aborto, bem 

como da questão de saber como é possível assegurar a responsabilidade dos médicos 

obstetras e especialistas na realização destes testes66. Na sequência, o legislador 

parlamentar francês interveio com a Loi n.º 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé (a chamada «loi Kouchner» ou 

«anti-Perruche»), pondo um fim à mencionada jurisprudência, ao dispor que «nul ne 

 
oportunidade de afirmar: «we reject the notion that a “wrongful-life” cause of action involves any 
attempted evaluation of a claimed right not to be born. In essence, we construe the “wrongful-life” cause 
of action by the defective child as the right of such child to recover damages for the pain and suffering to 
be endured during the limited life span available to such a child and any special pecuniary loss resulting 
from the impaired condition». 
64 Vicente (nota 44), p. 118. 
65 Barroso, Luís Roberto, «Princípio da dignidade da pessoa humana: uma contribuição para a 
densificação do seu conteúdo», in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes 
Canotilho – Vol. III (org. por Fernando Alves Correia, Jónatas Machado e João Loureiro), Coimbra: 
Coimbra Editora, 2012, p. 129; e ainda, as conclusões do Avocat général Sainte-Rose, Jerry, «La 
réparation du préjudice de l’enfant empêché de ne pas naitre handicapé: conclusions orales prises dans 
l’affaire P... », in Le Dalloz, n.º 4, 2001, pp. 316 e ss.  
66 Pereira, André Dias, O consentimento informado na relação médico-paciente: estudo de direito civil, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 382.   
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peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance»67/68. Assim, não pode haver 

lugar a uma qualquer indemnização à criança pelo “prejuízo de viver”, apenas se 

admitindo a reparação de danos diretamente causados por atos médicos e passando 

a considerar-se unicamente os prejuízos morais sofridos pelos pais (as despesas de 

sustento resultantes da deficiência ou malformação ficam a cargo da «solidarité 

nationale»)69/70.  

Cabe, igualmente, uma breve referência, ao caso holandês «Baby Kelly», o qual 

foi julgado procedente pelo Hoge Raad der Nederlanden, por sentença proferida a 18 

de março de 2005. Além da indemnização atribuída aos pais por danos patrimoniais 

e não patrimoniais resultantes da violação do direito à autodeterminação da mãe 

(rectius, dos pais...) nos cuidados de saúde, e da atribuição de uma indemnização, a 

título individual, à mãe pelos custos derivados do tratamento psiquiátrico que teve 

de receber em face ao nascimento de uma criança com deficiência, foi igualmente 

concedida uma indemnização a Kelly Molenaar por danos não patrimoniais, 

atendendo ao facto de ter nascido. A este propósito, o Supremo Tribunal holandês 

referiu que “a perspetivação implícita do nascimento de uma criança seriamente 

deficiente como ‘dano’ não leva obviamente pressuposto qualquer juízo sobre a 

consideração do valor dessa criança, ou da sua existência como pessoa, e ainda menos 

implica que a própria vida de Kelly seja marcada como um dano”71.  

 
67 Sériaux, Alain, «Jurisprudence Perruche: une proposition de loi ambiguë», in Le Dalloz, n.º 7, 2002, 
pp. 579-580.  
68 O seu conteúdo foi, entretanto, revogado pela Lei n.º 2005-102, de 11 de fevereiro de 2005, passando 
a incorporar o art. L 114-5 do «Code de l’action sociale et des familles». Cf. Manso (nota 38), p. 167.  
69 Raposo (nota 42), p.  71.   
70 Note-se que, por força de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (Ac. Draon c. 
França, de 21 de junho de 2006) que entendeu que a aplicação retroativa da Lei «anti-Perruche» violava 
o art. 1.º (proteção da propriedade) do Protocolo n.º 1 anexo à Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos (CEDH), a doutrina «Perruche» continua a ser aplicada pela Cour de Cassation aos casos 
ocorridos antes da entrada em vigor do referido diploma. Cf. Ruda (nota 37), p. 235.  
71 Boularot, Ana Paula, «As ações de responsabilidade nos casos de vida indevida e de nascimento 
indevido», in A Tutela Geral e Especial da Personalidade Humana, Lisboa: Centro de Estudos 
Judiciários, 2017, p. 17; e ainda, Simões, Fernando Dias, «Vida indevida? As ações por wrongful life e a 
dignidade da vida humana», in Revista de Estudos Politécnicos, vol. 8, n.º 13, 2010, p. 201.  
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Logo no ano seguinte, em 2006, foi a vez de o Tribunal Supremo espanhol, na 

sua Sentencia de 18 de mayo de 2006, considerar que a atuação negligente dos médicos 

na realização do DPN com vista a detetar se o feto é portador da Síndrome de Down 

os responsabiliza perante os pais e perante a própria criança (e, neste caso, até mesmo 

ante a sua irmã!)72. Rapidamente a jurisprudência espanhola abandonou, porém, este 

posicionamento73.  

Em Portugal, as ações de «wrongful life» têm sido rejeitadas sistematicamente 

pela jurisprudência74/75. A decisão paradigmática nesta matéria é o já mencionado Ac. 

STJ de 19 de junho de 2001. Neste caso, os pais intervinham como representantes do 

filho menor, pedindo, em seu nome, uma indemnização pelos danos sofridos por este 

ter nascido com malformações nas duas pernas e na mão direita, devido à conduta 

negligente dos réus (o ginecologista e o gabinete de radiologia onde foram feitos 

alguns dos exames), os quais não detetaram, durante a gravidez, tais anomalias 

genéticas. O nosso Supremo Tribunal, baseando-se em três argumentos 

fundamentais, entendeu que este tipo de ações devia ser rejeitado in limine76: (1) 

quanto aos danos patrimoniais, existe uma desconformidade entre o pedido e a causa 

de pedir, na medida em que o autor invoca os danos por si sofridos, mas assenta o seu 

eventual direito à indemnização na supressão de uma faculdade (o aborto 

embriopático ou fetopático) que seria concedida à mãe; (2) mesmo que o fundamento 

 
72 Pereira (nota 28), pp. 272-273; e ainda, dando conta de uma decisão da Corte di Cassazione italiana 
nesse sentido, v. Raposo (nota 36), p. 439.  
73 O mesmo aconteceu na Hungria. Cf. Giesen, Ivo, «The use and influence of comparative law in 
‘wrongful life’ cases», in Utrecht Law Review, vol. 8, iss. 2, 2012, p. 41.   
74 Vera Lúcia Raposo dá-nos notícia de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de 
Coimbra, de meados de 2011, que, além da condenação do centro responsável pelo exame na 
indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelos pais, deu provimento ao 
pedido de indemnização à própria criança por danos não patrimoniais. A autora refere, porém, que 
uma tal decisão “parece ter resultado mais de uma reflexão superficial do tema do que de uma 
convicção profunda sobre a legitimidade da concessão de uma indemnização a este tipo de danos, 
como se comprova pela ausência de uma justificação juridicamente coesa sobre tal indemnização”. Cf. 
Raposo (nota 34), pp. 83-84. 
75 A tendência é a mesma em outros países europeus (como a Grécia, Dinamarca, Alemanha, Itália, 
Áustria e Polónia) e do mundo (Austrália, Singapura, Coreia do Sul ou África do Sul). Cf. Giesen (nota 
73), pp. 41-42.  
76 Boularot (nota 71), p. 14.  
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da pretensão fosse outro, só o próprio sujeito, quando maior, poderia intentar a ação, 

visto que estamos ante uma reivindicação eminentemente pessoal e que não admite 

representação; (3) ainda que fosse o filho, quando maior, a interpor a ação, a 

satisfação da mesma sempre dependeria do reconhecimento de um “direito a não 

nascer”, o qual não tem assento no nosso ordenamento jurídico77/78. 

A mesma argumentação foi, mutatis mutandis, mobilizada em casos 

posteriores – nos quais foi dado provimento às ações de «wrongful birth», mas já não 

às de «wrongful life»79 –, como, por exemplo, no Ac. do Tribunal de Relação de Lisboa 

de 10 de janeiro de 2012 (Relator: Rui Vouga); no Ac. do Tribunal da Relação de 

Guimarães de 19 de junho de 2012 (Relator: Rosa Tching); no Ac. do Tribunal da 

Relação do Porto de 1 de março de 2012 (Relator: Filipe Caroço); no Ac. STJ de 13 de 

janeiro de 2013 (Relatora: Ana Paula Boularot); no Ac. do Tribunal da Relação de 

Lisboa de 29 de abril de 2014 (Relator: Roque Nogueira); e no Ac. STJ de 12 de março 

de 201580 (Relator: Helder Roque).  

 
77 Monteiro, António Pinto, «Direito a não nascer? Anotação ao Ac. STJ de 19/06/2001», in Revista de 
Legislação e Jurisprudência, n.º 3933, 2002, pp. 381-382.  
78 A este propósito, refere António Menezes Cordeiro que o que estava em causa era um pedido ao 
“Direito que considerasse a morte preferível à vida deficiente, o que é de todo impossível, por 
contrariedade a qualquer sistema jurídico civilizado”. Cf. Cordeiro, António Menezes, Tratado de 
Direito Civil – Vol. IV (com a colaboração de A. Barreto Menezes Cordeiro), 5.ª Edição, Coimbra: 
Almedina, 2019, p. 363.  
79 A oposição dos tribunais a estas ações tem sido justificada com recurso a argumentos variados, como 
a ausência de nexo de causalidade, a impossibilidade de se calcular o dano ou a possibilidade de que 
os profissionais de saúde possam começar a ver-se obrigados a praticar uma indesejável medicina 
defensiva, insistindo no aborto à mínima dúvida para evitarem uma “eminente responsabilidade civil”. 
Cf. Kern, Gisela Hildegard, «O valor absoluto da vida humana – limite para a responsabilidade civil?», 
in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, n.º 4, 2007, p. 87; e ainda, Magalhães, 
David, «A (muito relativa…) proteção jurídica do nascituro em Portugal: o estado da questão», in La 
protección jurídica del nasciturus en el derecho español y comparado (coord. por Antonio José Sánchez 
Sáez), Granada: Editorial Comares, 2018, p. 454.  
80  Esta decisão foi inclusivamente objeto de recurso para o Tribunal Constitucional (Ac. n.º 55/2016, 
de 14 de março), tendo o mesmo decidido “não julgar inconstitucionais os artigos 483.º, 798.º e 799.º 
do Código Civil, interpretados no sentido de abrangerem, nos termos gerais da responsabilidade civil 
contratual – no quadro de uma ação designada por nascimento indevido (por referência ao conceito 
usualmente identificado pela expressão wrongful birth) –, uma pretensão indemnizatória dos pais de 
uma criança nascida com uma deficiência congénita, não atempadamente detetada ou relatada aos 
mesmos em função de um erro médico, a serem ressarcidos (os pais) pelo dano resultante da privação 
do conhecimento dessa circunstância, no quadro das respetivas opções reprodutivas, quando esse 
conhecimento ainda apresentava potencialidade para determinar ou modelar essas opções”. A este 
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Note-se que, não obstante esta aparentemente inquebrável tendência 

jurisprudencial, são cada vez mais as vozes na doutrina que se pronunciam no sentido 

de ser possível, uma vez configurados os vários pressupostos da responsabilidade 

civil, indemnizar a criança pelas suas necessidades acrescidas81. Analisaremos alguns 

dos argumentos invocados neste sentido já de seguida.  

 

3. A emergência de ações de «wrongful genetic makeup»?  

Como aflorámos supra, os enormes avanços na área da engenharia genética 

irão desencadear novos desenvolvimentos no quadro das «wrong actions». Neste 

contexto, há quem se refira às denominadas ações de «wrongful genetic makeup»82, 

muito embora sejam escassos os casos em que a doutrina se preocupa em delimitar 

tais figuras e em pronunciar-se quanto aos diversos problemas que poderão emergir 

assim que estas derem entrada nos tribunais.  

Segundo nos parece, nesta sede, irá colocar-se a questão de saber se os 

progenitores ou a própria criança podem ser indemnizados caso os primeiros tenham 

sido impedidos de recorrer a técnicas de edição genética germinal disponíveis de 

forma a garantir que a sua descendência nasça saudável (principalmente naqueles 

casos em que a transmissão da enfermidade aos descendentes não constitui uma mera 

probabilidade, mas antes uma verdadeira certeza...83), ou, tendo recorrido a elas, 

 
propósito, afirma David Magalhães que o TC veio, por intermédio desta decisão, criar um “autêntico 
‘direito fundamental ao aborto’ (...) para validar as pretensões por wrongful birth”. Qualifica-o, pois, 
como um “sub-reptício Roe v. Wade à portuguesa”. Cf. Magalhães (nota 79), pp. 456 e 458.  
81 Estamos a referir-nos, por exemplo, aos escritos de Guilherme de Oliveira, Fernando Araújo, Paulo 
Mota Pinto, André Dias Pereira, Vera Lúcia Raposo ou de Vanessa Cardoso Oliveira.  
82 Embora esta problemática seja mencionada em diversos textos doutrinais, encontrámos a sugestiva 
formulação (“ações de wrongful genetic makeup”) que utilizamos ao longo desta investigação em 
Loureiro, João, «Genética, moinhos e gigantes: Quixote revisitado», in Derecho y genética: un reto a la 
sociedad del siglo XXI (ed. por Agustín Jorge Barreiro), Madrid: Anuario de la Facultad de Derecho de 
la UAM, 2006, p. 43.  
83 É o caso das doenças autossómicas dominantes quando um ou os dois progenitores sejam 
homozigotos (v.g. doença de Huntington) ou de doenças autossómicas recessivas quando ambos os 
pais forem homozigotos (v.g. fibrose quística). Cf. Ishii, Tetsuya, «Reproductive medicine involving 
gene editing: clinical uncertainties and embryological needs», in Reproductive Biomedicine Online, n.º 
34, 2017, p. 28.  
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devido a uma qualquer falha (bio)médica (scilicet, uma mala praxis do médico na 

execução do procedimento84), a criança acabe por nascer com as doenças ou 

malformações genéticas que se pretendiam justamente evitar.  

Como se pode ver, nestes casos, a falha biomédica pode traduzir-se num 

deficiente aconselhamento genético aos pais (os quais, por falta de informação ou 

pela prestação de informações erradas, não recorreram às técnicas disponíveis de 

edição genética germinal85) ou no desrespeito pelos deveres básicos de cuidado (i.e. 

por uma qualquer falta de diligência devida...) do médico na realização da 

intervenção86, resultando no nascimento de uma criança com as doenças ou 

deficiências genéticas que se pretendiam prevenir. 

Ainda que, na grande maioria dos casos, tais condutas resultem num 

incumprimento das obrigações assumidas contratualmente pelo médico87, poderá 

afirmar-se que, na primeira situação descrita, é denegada aos pais a possibilidade de 

optar, de forma verdadeiramente esclarecida, pelo recurso às técnicas de edição 

genética germinal de forma a prevenir o nascimento de uma criança doente ou com 

deficiências. Por outro lado, quando o procedimento for levado a cabo de forma 

negligente e, por isso, conduza ao nascimento da criança com as doenças ou 

 
84 Segundo nos parece, a doutrina também inclui nas «wrongful genetic makeup actions» aquelas 
eventualidades em que a atuação faltosa do médico sobre o genoma de uma criança saudável lhe venha 
a causar doenças ou malformações, bem como aquelas em que, em vista a curar a criança de uma 
determinada patologia, o médico acabe por lhe provocar outras enfermidades. Nestes casos, sendo a 
conduta ilícita e culposa do médico a causa direta de tais doenças ou malformações, não parece haver 
dúvidas de que poderá haver lugar a responsabilidade civil do mesmo, embora tais casos se situem 
fora, segundo nos parece, do domínio das «wrong actions». Por essa razão, não nos iremos pronunciar 
especificamente sobre estes casos.  
85 O problema só se colocará, portanto, quando tais práticas forem admitidas à luz da lei.   
86 E não poderão os médicos alegar qualquer tipo de imperícia ou falta de preparação técnica, já que 
todos têm o dever de manter a sua competência e formação, acompanhando o desenvolvimento 
técnico-científico. Nesse sentido aponta o art. 4.º/8 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos 
(Regulamento n.º 707/2016, de 21 de julho), o qual dispõe que “o médico deve cuidar da permanente 
atualização da sua cultura científica e da sua preparação técnica, sendo dever ético fundamental o 
exercício profissional diligente e tecnicamente adequado às regras da arte médica”. Cf. Bagińska, Ewa, 
«The liability for wrongful conception and wrongful birth in Polish law», in Lex Medicinae, n.º 10, 2008, 
p. 47. 
87 Será especialmente problemática a discussão em torno da natureza das obrigações assumidas pelo 
médico: constituirão as mesmas obrigações de meios ou de resultado?   
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malformações que se pretendiam evitar, poderá eventualmente alegar-se que foi 

ferida a liberdade procriativa da mãe, nomeadamente quanto à possibilidade de 

interromper voluntariamente a gravidez de forma lícita (opção por si não ponderada 

justamente porque confiou que a edição genética preveniria um tal desfecho).   

Pode ir-se mais longe e conjeturar também a possibilidade de que sejam 

intentadas ações contra os próprios progenitores pelo facto de os mesmos não terem 

recorrido – tendo tido oportunidade para tal – às técnicas de edição genética 

germinal, evitando, deste modo, o nascimento da criança com doenças ou 

malformações88. Poderá, a este propósito, questionar-se se os pais têm algum dever 

(jurídico) de recorrer a estes expedientes técnicos ou se, por outro lado, a criança tem 

algum direito de que estes o façam.  

No futuro, em última instância, podemos chegar a ir mais longe e configurar 

as «wrong actions» à luz da edição genética de melhoramento. Poderão os pais ou a 

criança vir a reclamar uma indemnização por qualquer falha biomédica no 

procedimento de edição genética destinado ao incremento ou sublimação das 

caraterísticas físicas, emocionais e cognitivas da descendência (ou mesmo por uma 

qualquer conduta faltosa prévia que os tenha impedido de recorrer a tais expedientes 

técnicos)? Poderão os progenitores vir a ser demandados porque, não obstante 

tivessem possibilidades para tal, não recorreram às técnicas de melhoramento 

genético humano, o que colocou a criança numa situação de “desvantagem 

competitiva” face aos demais indivíduos dotados de um património genético 

melhorado89?  

Considerando a atual proibição da utilização das várias técnicas de engenharia 

genética sempre que tal envolva a afetação da linha celular germinal ou com a 

 
88 Neste sentido, v. Raposo, Vera Lúcia, «Bons pais, bons genes? Deveres reprodutivos no domínio da 
saúde e procreative beneficence», in Cadernos da Lex Medicinae: Saúde, Novas Tecnologias e 
Responsabilidades, n.º 4, vol. 2, 2019, p. 478; e ainda, González de Cancino, Emilssen, «Eugenesia: 
¿avance o retroceso?», in Revista de Derecho y Genoma Humano, n.º 27, 2007, p. 87.  
89 Loureiro (nota 82), p. 43; e ainda, defendendo a existência de um dever moral dos pais de melhorar 
geneticamente a sua prole, v. Savulescu, Julian, «New breeds of humans: the moral obligation to 
enhance», in Reproductive Biomedicine Online, vol. 10, 2005, pp. 37-39. 
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finalidade de se proceder ao chamado melhoramento genético de seres humanos, as 

questões que agora colocámos parecem distantes... Mas num futuro em que se 

considere ética e juridicamente admissível o recurso a tais práticas (o qual, a nosso 

ver, não se afigura assim tão longínquo no que respeita à edição genética germinativa 

para fins preventivo-terapêuticos...90), não será possível que se comece a invocar, 

nesta sede, a lesão de um ‘direito a nascer saudável ou livre de doenças e 

malformações genéticas’ ou ainda, em alternativa, a violação de um ‘dever jurídico 

dos pais de recorrer às técnicas de edição genética para garantir o nascimento de 

descendência saudável ou melhorada geneticamente’? Este é o tipo de perguntas para 

as quais ainda não existe uma resposta, mas que, muito em breve, terão de ser 

cuidadosamente esclarecidas. Já em seguida, iremos debruçar-nos sobre alguns 

núcleos problemáticos das «wrong actions», dando especial ênfase às particularidades 

que poderão emergir no seu seio caso venha, em breve, a ser admitido o recurso às 

várias técnicas de edição genética germinal para fins preventivo-terapêuticos91.  

 

 

 

 

 

 
90 A este propósito, afirma John Robertson que “as decisões sobre a utilização da genómica na 
reprodução humana serão determinadas, não pela necessidade biológica ou pela teoria evolucionária, 
mas antes pela forma como os seus usos se enquadrarão no conjunto de direitos e interesses dos 
indivíduos e na responsabilidade e escolhas sociais reconhecidas por uma determinada sociedade”. Cf. 
Robertson, John, «Procreative liberty in the era of genomics», in American Journal of Law & Medicine, 
n.º 29, 2003, p. 452.    
91 Não nos iremos pronunciar sobre as questões particulares que poderão surgir neste contexto caso se 
venha a admitir a edição genética de melhoramento. Por enquanto, tal possibilidade é bastante 
limitada do ponto de vista técnico. As várias caraterísticas físicas e psicológicas dos indivíduos parecem 
ser controladas ou influenciadas por um vasto conjunto de genes – dos quais pouco ou nada sabemos 
–, bem como pelos mais diversos fatores ambientais. Por essa razão, alterações de traços multifatoriais 
de forma planeada dificilmente serão realizáveis durante os próximos anos. Sobre esta questão, v. 
Figueiredo, Eduardo, «Super-man syndrome: vulnerability(ies) and enhancement(s). Legal and ethical 
implications of human genetic enhancement», in Revista de Derecho y Genoma Humano, n.º 50, 2019, 
p. 95.  
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4. Análise de alguns núcleos problemáticos das «wrong actions» 

4.1. A ilicitude e a culpa 

Optámos por tratar os requisitos da ilicitude e da culpa de forma conjunta dada 

a sua estreita conexão no âmbito da responsabilidade civil médica92. Apesar disso, é 

importante que ambos não sejam confundidos. Como pontua NUNO PINTO DE 

OLIVEIRA, o “juízo de ilicitude é um juízo de censura, dirigido a um comportamento 

(ação ou omissão)”, o qual se pode traduzir no incumprimento de um contrato, numa 

violação de direitos absolutos ou de normas legais de proteção de interesses alheios93 

ou numa situação de abuso de direito. Já o “juízo de culpa é um juízo de censura 

dirigido a uma pessoa (o agente ou omitente), por ter adotado um comportamento 

ilícito (...), quando podia e devia ter adotado um comportamento lícito”94. No campo 

biomédico, o critério para a aferição da culpa é o do médico normal, medianamente 

sensato, razoável e cuidadoso, munido dos necessários conhecimentos (científicos e 

técnicos) e com competência física, intelectual e emocional para o exercício das suas 

funções95.  

Já vimos supra que o ato ilícito poderá, neste contexto, traduzir-se numa 

deficiente execução do ato médico, dos testes ou exames96; na não prescrição ou não 

 
92 Raposo (nota 34), p. 85.  
93 Trata-se da infração de normas que, muito embora protejam interesses particulares, não conferem 
aos respetivos titulares um direito subjetivo a essa tutela. Além disso, pode acontecer que a norma, 
tendo também ou até principalmente em vista a proteção de interesses coletivos, não deixe de atender 
aos interesses particulares subjacentes de indivíduos ou grupos de pessoas. Neste caso, como pontua 
Antunes Varela, a indemnização ficará dependente da observância de alguns requisitos especiais: (1) 
que à lesão dos interesses do particular corresponda a violação de uma norma legal; (2) que a tutela 
dos interesses particulares figure, de facto, entre os fins da norma violada; (3) que o dano se tenha 
registado no círculo de interesses privados que a lei visa tutelar. Cf. Varela (nota 30), pp. 536-540.   
94 Oliveira (nota 29), p. 7.   
95 Pereira, André Dias, «Responsabilidade civil dos médicos: danos hospitalares – alguns casos da 
jurisprudência», in Lex Medicinae, n.º 7, 2007, pp. 55-56.  
96 Releva, neste âmbito, a tradicional distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado. 
Como pontua Nuno Pinto de Oliveira, nas primeiras, o médico obriga-se a menos – a “tratar o paciente, 
com a diligência exigível; a proporcionar-lhe os seus ‘melhores esforços’, aplicando corretamente as 
leis da arte e da ciência médica” –, enquanto que, nas segundas, o médico se obriga a mais – a “curar o 
paciente”. Ora, bem sabemos que a regra em sede de responsabilidade civil médica é a de se considerar 
que as obrigações contratualmente assumidas pelo profissional de saúde são meras obrigações de 
meios, as quais exigem que este mobilize todo o seu empenho, capacidade, preparação técnica e 
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realização dos testes e exames genéticos recomendados à luz da situação concreta do 

paciente; ou em falhas na interpretação ou na comunicação dos resultados dos 

mesmos. Todas estas condutas têm em comum o facto de se traduzirem numa 

autêntica violação das leges artis. Embora tal materialize o requisito da ilicitude, a 

verdade é que acaba igualmente por se repercutir na culpa, já que cada lex artis 

cristaliza os deveres de cuidado ou diligência exigíveis a um médico mediamente 

sensato e cumpridor97.  

Desde já, consideramos que ficarão excluídas aquelas situações em que não era 

possível prevenir ou evitar as doenças ou malformações genéticas de que a criança 

padece devido a limitações da própria técnica98. O mesmo se poderá dizer naqueles 

casos em que não existe um qualquer protocolo médico que incumba o profissional 

de, no caso concreto, prescrever certos exames ou testes genéticos específicos ou de 

recorrer a determinados expedientes técnico-científicos. A igual conclusão se deve 

chegar quando os progenitores não tenham transmitido ao médico toda a informação 

necessária para justificar a realização dos exames ou o recurso a tais técnicas (e desde 

que não existam indícios evidentes, mormente na mulher, que apontem nesse mesmo 

sentido)99. Prevemos que tais considerações venham a assumir bastante relevância no 

quadro das ações de «wrongful genetic makeup», especialmente se tivermos em conta 

a existência de inúmeras limitações quanto às potencialidades preventivo-

 
cuidado com vista a atingir um determinado efeito, mas sem que a não consecução desse efeito possa 
implicar um qualquer incumprimento contratual. Apesar disso, como foi mencionado pelo Ac. STJ de 
12 de março de 2015, pode entender-se que a realização de exames laboratoriais e radiológicos configura 
verdadeiras obrigações de resultado, pelo que o erro de diagnóstico será imputável juridicamente ao 
médico, a título de culpa, sempre que ocorra com descuido das mais elementares regras profissionais 
ou quando aconteça um comportamento inexcusável em que o erro se formou. Cf. Oliveira (nota 29), 
pp. 81-82; Dias, João Álvaro, Procriação assistida e responsabilidade médica, Coimbra: Coimbra Editora, 
1996, pp. 255-256; e ainda, Vasconcelos, José Carlos / Carneiro, Elsa, «Wrongful birth – a 
responsabilidade médica pela não deteção de malformações no feto», in Ab Instantia, n.º 5, 2015, p. 
234. 
97  Raposo (nota 34), p. 85.  
98 Vilar González, Silvia, «Responsabilidad civil médica derivada de las acciones por ‘wrongful birth’ o 
‘wrongful life’», in Cadernos da Lex Medicinae – Saúde, Novas Tecnologias e Responsabilidades, n.º 4, 
vol. 2, 2019, p. 458.   
99 Tendemos a considerar que a solução terá de ser a mesma quando o exame não foi prescrito porque 
nada fazia suspeitar de uma possível anomalia do nascituro. Cf. Raposo (nota 36), pp. 428-429.   
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terapêuticas das técnicas de edição genética – por exemplo, a CRISPR/Cas pode vir a 

afirmar-se, muito em breve, como uma excelente técnica para a prevenção de doenças 

monogénicas, mas não (pelo menos, num futuro próximo) no caso de doenças 

multifatoriais100.  

É também relevante a questão de saber o que acontecerá quando a doença ou 

malformação genética pudesse ter sido detetada, mas não o foi pelo facto de o 

hospital, clínica ou laboratório em questão não dispor dos equipamentos necessários 

para tal. Neste caso, a conduta ilícita e culposa haverá de reportar-se, como é 

evidente, à instituição e não ao médico. Deve, porém, adotar-se um critério de 

razoabilidade para saber que tipo de equipamentos se poderá exigir à mesma que 

adquira (especialmente tendo em conta os elevados custos que lhe podem vir 

associados)101. 

Analisemos, agora, no âmbito da ilicitude, cada uma das «wrong actions», mais 

especificamente indagando quais os direitos e interesses legalmente protegidos que, 

em cada caso, são colocados em causa pela conduta do médico – e que, nessa medida, 

a tornam ilícita. Do mesmo modo, aproveitaremos este ensejo para tecer algumas 

considerações sobre questões de legitimidade ativa, especialmente do pai e da 

criança102.  

Ora, nos casos de «wrongful conception», o que está em causa é a violação da 

liberdade procriativa dos pais, na sua dimensão negativa (a de não-reprodução), já 

que a criança nunca teria sido concebida caso não tivesse ocorrido a respetiva falha 

 
100 Neste sentido, v. Doudna, Jennifer / Sternberg, Samuel, A crack in creation: gene editing and the 
unthinkable power to control evolution, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017, pp. 160-161.  
101 Raposo (nota 34), p. 87.   
102 Como pontua Andrea Ferrario, ao contrário da mãe, estes não são, em regra, “partes formais do 
contrato de assistência médica e de cuidado subjacente ao processo de procriação”, nem os verdadeiros 
titulares do(s) direito(s) ou do(s) interesse(s) legalmente protegido(s) colocado(s) em causa. Esta 
questão remete-nos, pois, para a complexa temática da relatividade dos efeitos dos contratos, a qual 
ousa colocar em causa o conhecido brocardo «res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet». Cf. 
Ferrario, Andrea, Il danno da nascita indesiderata, Milano: Giuffrè Editore, 2011, pp. 2 e 15; e ainda, Toral 
Lara (nota 45), p. 283. 
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biomédica (p.e. em contexto de DPC). Assim sendo, parece-nos que a ação poderá ser 

intentada por ambos os pais (em conjunto ou autonomamente)103.  

Já nos casos de «wrongful birth», temos de distinguir entre aquelas situações 

em que a conduta faltosa se verificou em contexto de DGPI, daquelas em que a mesma 

ocorreu no âmbito do DPN. No primeiro caso, parece estar em causa, igualmente, a 

liberdade procriativa de ambos os progenitores, já que a decisão de transferência dos 

embriões para o útero materno cabe, nos termos dos arts. 14.º/4 e 25.º/3 da Lei n.º 

32/2006, a ambos (podendo a ação ser intentada por um ou pelos dois 

progenitores)104. No segundo caso, tem-se entendido que o que está em causa é uma 

afetação do direito ao planeamento familiar da mãe (mas já não do pai), justamente 

por se ter impedido a mesma de tomar uma decisão esclarecida quanto à possibilidade 

de interromper voluntariamente a gravidez de forma lícita105. Sendo assim, neste caso, 

há que reconhecer que os deveres de informação do médico visam apenas tutelar, a 

título principal, os interesses da mulher (desde logo, porque a decisão quanto a uma 

eventual IVG lhe cabe – só e apenas! – a ela)106. Consequentemente, seria lógico 

afirmar que apenas a mãe possui legitimidade ativa para interpor esta ação. Não 

obstante, note-se que os tribunais têm admitido também a legitimidade ativa do pai, 

considerando que os demais danos resultantes da conduta ilícita e culposa (p.e. 

sofrimento por ver o filho naquelas condições, despesas relacionadas com o sustento 

do mesmo atentas as suas necessidades especiais, etc.) também o assistem107. A 

indemnização que virá a receber só deverá ter em conta, porém, estes danos e já não 

 
103 Raposo (nota 34), p. 111.   
104 Ibidem.    
105 Manso, Luís Duarte, «Da obrigação de informar em diagnóstico pré-natal e diagnóstico genético 
pré-implantação – as ações de “wrongful birth” e “wrongful life” e o instituto da responsabilidade civil», 
in Direito da Saúde – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Guilherme de Oliveira – Vol. IV (coord. 
por João Loureiro, André Dias Pereira e Carla Barbosa), Coimbra: Almedina, 2016, pp. 137-138. 
106 Macía Morillo, Andrea, La responsabilidad médica por los diagnósticos preconceptivos y prenatales 
(las llamadas acciones de wrongful birth y wrongful life), Valencia: Tirant lo blanch, 2005, pp. 198-199.   
107 A este propósito, refere Andrea Ferrario que o “pai não é vítima secundária dos efeitos da lesão ao 
direito da mãe, mas antes vítima primária e direta de todos os efeitos prejudiciais causalmente 
reconduzíveis ao inadimplemento do médico”. Cf. Ferrario (nota 102), p. 35. 
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os decorrentes da violação da liberdade procriativa (já que, voltamos a reiterar, 

apenas a liberdade procriativa da mãe foi, em bom rigor, vulnerada in casu)108.  

Por sua vez, nos casos de «wrongful life», a questão é bem mais complexa. Ao 

nível contratual, a doutrina tem colocado a questão de saber se existe um dever 

autónomo de informação do médico relativamente ao filho (ainda que o mesmo não 

tenha sido concebido ou nascido...) ou, em alternativa, e de forma preferível, se o 

dever de informação relativamente aos pais ou à mãe não se estende ao filho (esteja 

ele concebido ou não), enquanto vítima previsível dos danos que podem advir da 

violação desse mesmo dever109. No fundo, tal corresponderá a afirmar que o dever de 

informação do médico não visa, neste caso específico, tutelar apenas a 

autodeterminação procriativa do casal ou da mãe, mas também, ainda que de forma 

meramente lateral, a saúde e integridade da criança a nascer. Por sua vez, 

enveredando pelo caminho da responsabilidade extracontratual, a doutrina tem-se 

questionado sobre a existência de um qualquer ‘direito a não nascer’ ou de um ‘direito 

a nascer saudável ou livre de doenças e malformações genéticas’. Há quem, optando 

antes por recorrer à categoria dogmática dos deveres procriativos, indague a 

existência de um “dever (da mãe) de abortar”.  

No que respeita à legitimidade ativa da criança para interpor esta ação, a 

doutrina tem levantado, essencialmente, duas questões: (1) constituirá um problema 

o facto de a mesma ainda não ter personalidade jurídica no momento da produção do 

dano (já que, à data, era ainda um nasciturus...)?; (2) Podem os pais da criança 

intentar este tipo de ações em representação dos filhos?  

Ora, no que respeita à primeira questão, estamos com VERA LÚCIA RAPOSO 

quando afirma que tal facto não constitui um verdadeiro problema, já que, a partir do 

momento em que o ser humano nasce, se torna pessoa e adquire direitos, poderá 

 
108 Raposo (nota 34), p. 112.  
109 Weber, Suzann M., «Pay me now or pay me later? The question of prospective damage claims for 
genetic injury in wrongful life cases», in Indiana Law Review, vol. 23, 1990, p. 762; e ainda, afirmando 
«you [the doctor] owe a duty of care to anyone whom you may reasonably foreseeably injure», v. Herring 
(nota 46), p. 106.  
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reivindicá-los “ainda que o facto que lhes dá origem – ou seja, os pressupostos que 

acionam o direito – se reportem a um momento anterior à aquisição deste”110. Por 

outras palavras, se os direitos da criança (p.e. direito à integridade física e à proteção 

da saúde) foram vulnerados enquanto a mesma ainda era um embrião ou feto, esta 

virá a nascer “com direitos já violados”111, sem que tal a deva impedir de, a partir desse 

momento (e sendo, efetivamente, titular dos mesmos!), os reivindicar... afinal de 

contas, «nasciturus pro jam nato habetur quotiens de commodis ejus agitur».  

Quanto à segunda questão, a mesma poderá ser colocada nos seguintes 

termos: será que a ação a propor, pelo seu fundamento e implicações, não 

consubstanciaria um “ato puramente pessoal”, exceção ao poder de representação dos 

pais (art. 1881.º/1 CC)112? Poderão os pais pedir uma indemnização por um dano que a 

criança poderá nem sequer considerar como tal? ANDRÉ DIAS PEREIRA considera que 

cabe perfeitamente no âmbito dos poderes-deveres dos representantes legais pedir 

uma compensação pelos danos sofridos pelo seu representado113. Este aspeto assumirá 

maior relevância se considerarmos que, em grande parte dos casos, o filho padece de 

uma doença ou deficiência tão grave que o impede de “efetuar ou exprimir um juízo 

de valor sobre a sua existência”114. Em tal eventualidade, impedir a representação, 

poderá significar “condenar estas pessoas (...) a um ‘silêncio eterno’”115, o que nos 

parece ser manifestamente indesejável.  

 
110 Raposo (nota 42), pp. 74-77; e ainda, Carvalho, Orlando de, Teoria geral do direito civil (coord. por 
Francisco Liberal Fernandes, Maria Raquel Guimarães e Maria Regina Redinha), 3.ª Edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2012, pp. 196-197.  
111 Ruda (nota 37), p. 217.   
112 Rocha (nota 27), p. 8.   
113 O autor acrescenta que o argumento de que a criança não necessitará de uma indemnização naqueles 
casos em que esta seja igualmente concedida aos pais apresenta inúmeras fragilidades, desde logo 
porque nada nos garante que a atribuição da indemnização aos mesmos signifique que tal quantia será 
diligentemente utilizada para a satisfação das necessidades da criança. Não esqueçamos, igualmente, 
a possibilidade de que os pais venham a falecer de forma prematura ou até a entregar a criança para 
adoção... Cf. Monteiro (nota 77), p. 383; Pereira (nota 28), pp. 274 e 275; Ruda (nota 37), p. 229; e ainda, 
Roberts, Melinda A., Child versus childmaker: future persons and present duties in ethics and the law, 
USA: Rowman & Littlefield Publishers, 1998, pp. 144-145.    
114 Pereira (nota 28), p. 274; e ainda, sugerindo que se proceda a uma “avaliação objetiva do dano”, v. 
Raposo (nota 34), p. 114.  
115 Vicente (nota 44), p. 139.   
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The last but not the least, se adotarmos a lente das ações de «wrongful genetic 

makeup», poderemos considerar as seguintes possibilidades: 

a) Prevemos que, na grande maioria dos casos, a ilicitude da conduta do médico 

resultará do incumprimento das obrigações contratualmente assumidas por 

este face ao casal ou à mãe. Além disso, e ainda que não seja parte formal do 

contrato, estamos em crer que os direitos e interesses da futura criança estão 

incluídos no seu âmbito de proteção e são devidamente tutelados pelo mesmo, 

ao menos de forma lateral.   

b) De todas as formas, ao nível da responsabilidade extracontratual, sempre se 

poderá questionar: 

b. 1. Se um aconselhamento genético defeituoso que impeça os pais de 

recorrer às técnicas de edição germinativa não coloca em causa a sua 

liberdade procriativa, mais especificamente o seu direito de recorrer a tais 

expedientes técnicos.  

b. 2. Se a falta de diligência devida do médico na realização da 

intervenção, o que conduz ao nascimento de uma criança com as doenças 

ou deficiências que se pretendiam evitar, não impediram a mãe de decidir, 

de forma esclarecida, sobre uma eventual interrupção voluntária da 

gravidez.  

b. 3. Se a criança pode invocar contra os médicos ou contra os pais um 

“direito a nascer livre de doenças ou malformações genéticas” ou a 

existência de um dever jurídico destes de recorrer às técnicas de edição 

genética para assegurar o nascimento de descendência saudável.  

Na sequência, iremos levar a cabo brevíssimas reflexões em torno da liberdade 

procriativa dos indivíduos, mormente no que respeita ao seu sentido e extensão.   
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4.1.1. Breves notas sobre liberdade procriativa – direitos e deveres   

As diversas possibilidades de interferir com as caraterísticas da descendência 

levantam, atualmente, acesas discussões ético-jurídicas acerca do conteúdo da 

liberdade procriativa dos indivíduos, bem como dos seus limites.  

Entre nós, esta encontra-se protegida ao nível jurídico-constitucional, mais 

especificamente no art. 36.º/1 da CRP116/117. Como pontuam ALLEN BUCHANAN et al., 

esta trata-se, simultaneamente, de uma liberdade negativa (que impõe que os demais 

se abstenham de levar a cabo qualquer atuação que possa impedir ou restringir a 

liberdade de uma pessoa) e positiva (que impõe a adoção de medidas para que se 

criem as condições favoráveis ao exercício dessa liberdade)118. Na sua versão mais 

ampla, a doutrina tem considerado que uma tal liberdade implica a possibilidade de 

cada sujeito (1) decidir procriar ou não procriar; (2) decidir quando o fazer; (3) decidir 

quantos filhos ter; (4) escolher o meio a utilizar; e (5) selecionar as caraterísticas 

essenciais da descendência119. Se parecem não existir dúvidas quanto à aceitabilidade 

das primeiras três dimensões invocadas, já as últimas duas tendem a suscitar 

 
116 Raposo (nota 18), pp. 314-315; Coelho, Francisco Pereira / Oliveira, Guilherme de, Curso de direito da 
família – vol. I, 5.ª Edição, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, pp. 137-138; e ainda, 
concebendo-o como um “direito a dar vida”, v. Eijkholt, Marleen, «A right to found a family as a 
stillborn right to procreate?», in Medical Law Review, vol. 18, n.º 2, 2010, p. 131.  
117 Ao nível jurídico-internacional, é consensual na doutrina que os chamados “direitos procriativos” 
(como conjunto de direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais que afetam a vida sexual e 
procriativa dos indivíduos e casais) são direitos humanos, ainda que não exista um único documento 
internacional que se dedique exclusivamente à proteção dos mesmos. A sua tutela é levada a cabo, 
porém, de forma indireta por vários diplomas, como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CETFDM), 
a Convenção para a Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) ou a Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CDC). Cf. UNFPA / The Danish Institute for Human Rights / OHCHR, 
Reproductive rights are human rights: a handbook for national human rights institutions, United 
Nations, 2014, pp. 21-22 (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf), 
acesso em: 2020-01-15.  
118 Buchanan, Allen et al., Genética y justicia (trad. por Cristina Piña), Madrid: Cambridge University 
Press, 2002, p. 194; Cohen, Cynthia, «Designing tomorrow’s children», in Designing our Descendants 
(ed. por Audrey Chapman e Mark Frankel), Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2003, p. 
299; e ainda, dando particular ênfase à natureza negativo-defensiva desta liberdade, v. Robertson (nota 
90), p. 448.  
119 Savulescu, Julian, «Genetic interventions and the ethics of enhancement of human beings», in The 
Oxford Handbook of Bioethics (ed. por Bonnie Steinbock), UK: Oxford University Press, 2009, p. 527.  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf
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profundas divergências na doutrina120. Por razões sistemáticas, limitaremos, porém, a 

nossa abordagem à última dimensão invocada.  

Neste contexto, a doutrina tem-se referido a um “direito de aceder a 

informações sobre o estado de saúde do embrião”121 e a um “direito de recorrer a 

métodos que o permitam modificar”. No último caso, a existência de um tal direito é 

bastante controvertida, sendo múltiplos os autores que a negam ou que se opõem 

frontalmente à mesma, receando os efeitos nefastos da chamada “eugenia liberal”122. 

Sempre importará relembrar, porém, que, sem qualquer tipo de censura123, os pais se 

encontram legitimados a controlar vários fatores ambientais que influenciam o 

fenótipo dos filhos, com o objetivo de fazer sobressair algumas das suas maiores 

potencialidades124. Não será de aceitar, portanto, que os mesmos o venham a fazer 

 
120 Relativamente à escolha dos meios a utilizar, vide, por exemplo, a decisão do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos no caso SH e outros c. Aústria, de 1 de abril de 2010, no qual se discutiu a questão 
de saber que técnicas de PMA podem ser utilizadas e por quem, bem como se o Estado deve ou não 
estar obrigado a disponibilizá-las aos cidadãos. Nesta decisão, o Tribunal de Estrasburgo pronunciou-
se no sentido de que o art. 12.º da CEDH apenas impede interferências do Estado quando a procriação 
seja levada a cabo por métodos naturais, mas já não naqueles casos em que a mesma é realizada por 
intermédio de meios científico-tecnológicos. Esta decisão tem sido, porém, bastante contestada pelo 
segmento doutrinal que entende que o direito a constituir família (mais especificamente na dimensão 
que protege a liberdade procriativa) deve abranger a possibilidade de um casal (ou apenas um 
indivíduo...) procriar por quaisquer meios disponíveis, não podendo o Estado colocar restrições ou 
impedimentos pouco razoáveis e infundados a uma tal possibilidade. Cf. Harris, D. J. et al., Law of the 
European Convention on Human Rights, 3rd Edition, UK: Oxford University Press, 2014, pp. 761-762; e 
ainda, manifestando-se quanto à questão do acesso às técnicas de PMA, Bennett, Rebecca / Harris, 
John, «Reproductive choice», in The Blackwell Guide to Medical Ethics (ed. por Rosamond Rhodes, 
Leslie Francis e Anita Silvers), UK: Blackwell Publishing, 2007, pp. 210 e ss.  
121 Raposo (nota 18), p. 165.  
122 Esta implica que as decisões procriativas dos pais sejam tomadas de forma voluntária (sem qualquer 
tipo de coerção), individual (sem interferência do Estado ou de um qualquer grupo de pessoas) e de 
forma neutra face ao Estado (sem que este venha a promover ou a impor a escolha de certas 
caraterísticas ou traços). Cf. Habermas, Jürgen, O futuro da natureza humana: a caminho de uma 
eugenia liberal? (trad. por Maria Benedita Bettencourt), Coimbra: Almedina, 2006; e ainda, Lavazza, 
Andrea, «Parental selective reproduction: genome-editing and maternal behavior as a potential 
concern», in Frontiers in Genetics, vol. 10, 2019, p. 2.  
123 Excecionam-se os lamentáveis casos de «hyperparenting». Cf. Sandel, Michael, Contra la perfección: 
la ética en la era de la ingeniería genética (trad. por Ramon Vilà Vernis), 2.ª Edição, Barcelona: Marbot 
Ediciones, 2015, p. 98.  
124 Singer, Peter, «Foreword: shopping at the genetic supermarket», in The ethics of inheritable genetic 
modification: a dividing line? (ed. por John Rasko, Gabrielle O’Sullivan e Rachel Ankeny), UK: 
Cambridge University Press, 2006, p. xxvi.  
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igualmente sobre o seu genótipo125? A nosso ver, a resposta não tem de ser 

necessariamente negativa. Bem vistas as coisas – e sem que olvidemos que a PMA é 

um território marcado por uma “forte interesseologia”126 –, tudo passará por saber em 

que medida as escolhas dos pais poderão vir a afetar os filhos127. Neste âmbito, 

estamos com VERA LÚCIA RAPOSO, quando afirma que “a liberdade [procriativa] e 

parental deve cessar [sempre] onde termina o benefício dos filhos”, mormente 

impedindo “decisões [procriativas] que deliberadamente impliquem para a criança 

consequências mais penosas do que aquelas que existiriam se não fosse a intervenção 

parental”128. Por outras palavras, o exercício da liberdade procriativa deve sempre ser 

levado a cabo tomando em consideração o melhor interesse da criança, especialmente 

quando tal diga respeito à tomada de decisões que têm a capacidade de, em larga 

medida, afetar a sua vida.  

A questão passará por saber se não existe um dever (pelo menos, moral) dos 

pais de não trazerem ao mundo crianças com doenças ou malformações genéticas 

 
125 E nem se argumente que a diferença reside no facto de as intervenções no genótipo modificarem a 
“essência do indivíduo”, enquanto que as fenotípicas apenas incidem sobre os seus “traços acidentais”. 
Cf. Buchanan (nota 118), pp. 150-151.  
126 Loureiro, João, «Estatuto del nasciturus: una(s) mirada(s) europea(s) – vulnerabilidad, derecho(s) y 
el «imperativo tecnocientífico»», in La protección jurídica del nasciturus en el derecho español y 
comparado (coord. por Antonio José Sánchez Sáez), Granada: Editorial Comares, 2018, p. 98; e ainda, 
Spar, Debora, «Where babies come from: supply and demand in an infant marketplace», in Beyond 
Bioethics (ed. por Osagie Obasogie e Marcy Darnovsky), California: University of California Press, 2018, 
p. 220.  
127 Não nos podemos olvidar de que o exercício da liberdade procriativa de um dos membros do casal 
pode conflituar com a liberdade do outro e, além disso, colocar em causa direitos e interesses da futura 
criança (ou da própria coletividade...). Assim sendo, cremos estar ante um campo de conflito ou colisão 
de direitos e interesses por excelência, impondo-se a adoção de uma abordagem necessariamente 
inter-relacional e de cariz harmonizador. E se é verdade que uma tal abordagem deve ser assumida 
sempre e quando se exerce uma qualquer liberdade (afinal de contas, tende a dizer-se que a “liberdade 
de um sujeito termina onde começa a liberdade de outro”), estamos em crer que, neste contexto em 
particular, esta necessidade é especialmente premente e deve ser reforçada, desde logo por não estar 
apenas em causa uma mera autodeterminação individual, mas também a determinação do outro (da 
criança). Há quem se refira, a este propósito, à existência de um direito da descendência a um futuro 
aberto, o qual limitaria a liberdade procriativa dos pais sempre que esta possa redundar numa absoluta 
ou exagerada heterodeterminação do seu plano vital. Cf.  Buchanan (nota 118), pp. 161, 164 e 203; e 
ainda, Araújo (nota 28), p. 90. 
128 Raposo, Vera Lúcia «Pode trazer-me o menu, por favor? Quero escolher o meu embrião – os 
múltiplos casos de seleção em sede de diagnóstico genético pré-implantação», in Lex Medicinae, n.º 8, 
2008, pp. 70-71; Raposo (nota 88), p. 476; e ainda, Figueiredo (nota 19), pp. 109-112. 
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graves, sempre que tal seja tecnicamente possível129. Como afirmámos supra, a 

dilatação da liberdade também implica maior responsabilidade, desde logo no 

sentido de proteger a saúde e integridade dos futuros seres humanos. Não será a saúde 

um dos mais nobres legados que podemos deixar aos futuros habitantes deste nosso 

planeta? Estamos em crer que sim.  

Ora, a propósito da discussão em torno das ações de «wrongful life» tende a 

invocar-se a lesão de um ‘direito a não nascer’ ou de um ‘direito a nascer saudável ou 

livre de doenças ou malformações genéticas’. Analisemos cada um deles.    

Quanto ao alegado ‘direito a não nascer’, este tende a remeter-nos para um 

“direito a ser abortado” ou para um “direito a não ser transferido para um útero 

materno”. A doutrina tende a justificar a existência de tais direitos com base no 

próprio direito à vida (!), mormente ao considerar que certas existências humanas 

sofrem de limitações e constrangimentos tais que nem deverão ser qualificadas como 

verdadeiras “vidas humanas” (já que a vida, se bem compreendida, não deve ser 

encarada como uma mera condição existencial...)130. Ora, estamos em crer que esta 

construção dogmática é verdadeiramente desprovida de sentido, desde logo porque a 

própria titularidade do direito (e a capacidade para o exercer) dependem justamente 

do facto que o mesmo visa evitar: o nascimento. Como se sabe, aquele que ainda não 

nasceu (o embrião ou o feto) não pode ser titular de direitos, já que carece, à luz do 

nosso ordenamento jurídico, de personalidade jurídica131 (enquanto aptidão para se 

 
129 Savulescu (nota 89), p. 36.  
130 Raposo, Vera Lúcia, «Are wrongful life actions threatening the value of human life?», in Journal of 
Bioethical Inquiry, n.º 14, vol. 3, 2017, p. 341. 
131 Quando nos questionamos sobre o estatuto do embrião humano, entramos num domínio onde o 
consenso parece ser uma mera miragem, senão mesmo uma profunda utopia. O que se entende por 
embrião (cf. Miguel Beriain, Iñigo de, «Necesidad de redefinir el embrión humano», in Biotecnología, 
Derecho y Dignidad Humana (coord. por Martínez Morán), Granada: Editorial Comares, 2003, pp. 107 
e ss.; e ainda, Loureiro (nota 126), pp. 93-94)? Constituirá o embrião uma nova vida? E, se sim, poderá 
o embrião ser considerado “pessoa” e, por conseguinte, titular de personalidade jurídica? Colocando 
de lado (mas não esquecendo...) as discussões de natureza biológica, ontológica e cognitivista em torno 
desta querela (cf. Moura, Maria da Conceição, «O estatuto do embrião humano: perspetiva das ciências 
cognitivas», in Revista Portuguesa da Bioética, n.º 14, 2011, pp. 145-160; Melo, Helena Pereira de, «O 
embrião e o Direito», in A Ética e o Direito no Início da Vida Humana (coord. por Rui Nunes e Helena 
P. Melo), Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2001, pp. 157 e ss.; Campos, Diogo Leite de, «O estatuto jurídico 
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do nascituro», in Revista do Instituto dos Advogados de Minas Gerais – Nova Fase, n.º 5, 1999, pp. 219 e 
ss.; e ainda, o Relatório-Parecer 15/CNECV/95), vamos focar-nos na análise jurídica que tem vindo a 
ser feita da mesma pela doutrina e jurisprudência portuguesas. No ordenamento jurídico português, o 
estatuto que é atribuído aos embriões humanos é distinto daquele que é reconhecido às chamadas 
pessoas humanas, justamente porque a personalidade jurídica só é atribuída, entre nós, a estas últimas. 
De acordo com o Código Civil português, a personalidade jurídica adquire-se, nos termos do n.º 1 do 
art. 66.º, “no momento do nascimento completo e com vida”. Daqui podemos retirar duas conclusões 
fundamentais: a primeira é a de que o nosso Código Civil não exige mais requisitos para a obtenção da 
personalidade jurídica do que o “nascimento completo” e “com vida” (relembre-se que o Código de 
Seabra de 1867 exigia que o embrião nascesse “com vida e figura humana”...); além disso, só a partir 
desse momento é que os sujeitos se tornam titulares de direitos e obrigações, excluindo-se a atribuição 
de personalidade jurídica a nasciturus ou concepturus. Esta é, aliás, a única posição defensável à luz da 
letra da lei – o que não significa, porém, que o ordenamento jurídico não reconheça, como veremos, 
considerável valor ao bem “vida em formação”. Também o nosso Direito Penal protege, de maneira 
diferenciada, os bens jurídicos “vida humana” e “vida humana intrauterina”, sugerindo que ambos não 
se confundem e que a sua proteção é levada a cabo de maneira autónoma, tendo em consideração as 
suas especificidades (Cf. Dias, Jorge de Figueiredo (ed.), Comentário Conimbricense do Código Penal – 
Tomo I – Parte Especial, 2.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 148 e ss.). É de destacar, 
igualmente, o considerável contributo dado pelo Tribunal Constitucional (TC) luso nesta matéria. 
Atentemos, ainda que de forma breve, em alguma da sua jurisprudência neste âmbito. Comecemos, 
por exemplo, pelo Ac. TC n.º 25/84, de 23 de abril, emanado a propósito de um pedido de fiscalização 
preventiva da constitucionalidade da “norma relativa à chamada “exclusão da ilicitude em alguns casos 
de interrupção voluntária da gravidez” constante do artigo 1.º do Decreto nº 41/III, da Assembleia da 
República”. A referida norma descriminalizava (1) o aborto terapêutico – ou seja, quando este fosse o 
único meio para evitar “perigo de morte ou de grave e irreversível lesão para o corpo ou para a saúde 
física e psíquica da mulher grávida” ou então quando surgisse como meio indicado para afastar esses 
perigos, embora, nesse caso, só fosse admissível até às 12 semanas de gravidez–; (2) o aborto eugénico 
– em caso de grave doença ou malformação do nascituro –; e (3) o aborto criminológico – em caso de 
violação da mulher. O Presidente da República alegou, nomeadamente, a violação do art. 24.º/1 da 
CRP, no qual se pode ler “a vida humana é inviolável”. Ora, no caso concreto, o TC, reunido em 
plenário, decidiu (alinhando-se com a posição já anteriormente manifestada pelo Conseil 
Constitutionnel francês, pela Corte Costituzionale italiana ou pelo Bundesverfassungsgericht alemão e 
com votos de vencido de 5 juízes) não se pronunciar pela inconstitucionalidade das normas 
supramencionadas. Mais tarde, a requerimento do Provedor de Justiça, as mesmas normas foram 
submetidas a processo de fiscalização abstrata sucessiva, tendo o TC declarado a não 
inconstitucionalidade das mesmas, mutatis mutandis, com base nos mesmos fundamentos já 
invocados em sede de fiscalização preventiva – estamos a falar do Ac. TC n.º 85/85, de 29 de maio. 
Destacamos, pela sua sugestividade, os seguintes trechos deste último acórdão: “entende-se que a vida 
intrauterina compartilha da proteção que a Constituição confere à vida humana enquanto bem 
constitucionalmente protegido (isto é, enquanto valor constitucional objetivo), mas que não pode 
gozar da proteção constitucional do direito à vida propriamente dito, que só cabe a pessoas, podendo, 
portanto, aquele ter de ceder, quando em conflito com direitos fundamentais ou com outros valores 
constitucionalmente protegidos”; e “qualquer que seja a sua natureza, seja qual for o momento em que 
a vida principia, a verdade é que o feto (ainda) não é uma pessoa, um homem, não podendo por isso 
ser diretamente titular de direitos fundamentais enquanto tal”. Destaca-se também o Acórdão TC n.º 
288/98, de 17 de abril, a propósito do pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da 
legalidade, incluindo a apreciação dos requisitos relativos ao respetivo universo eleitoral, da proposta 
de referendo aprovada pela Resolução n.º 16/98 da Assembleia da República. No caso concreto, a 
questão submetida a referendo era a seguinte: “Concorda com a despenalização da interrupção 
voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas dez primeiras semanas, em 
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estabelecimento de saúde legalmente autorizado?”. Neste acórdão, o TC (referindo-se à Informação-
Parecer n.º 31/82 da PGR) refere que “não se retira o mínimo indício de que, na mente dos constituintes, 
estivesse uma especial noção de vida humana, designadamente no plano que nos interessa, isto é, o de 
saber se o conceito [consagrado no art. 24.º/1 da CRP] abrange a vida intrauterina, até porque o facto 
de ter sido, então, especialmente saudada a proibição absoluta da pena de morte constitui indicação 
ponderável no sentido de que o preceito não foi expressamente pensado como norma reveladora de 
uma posição especificamente anti-abortista”. Reconhecem os juízes constitucionais, porém, que “a vida 
em gestação é um interesse protegido, ao menos indiretamente, na Lei Fundamental”. Assim, conclui 
o TC, em plenário, pela constitucionalidade e legalidade do referendo supramencionado. Os resultados 
do mesmo foram os seguintes: num quadro de abstenção de 68,1%, cerca de 50,9% dos votantes 
optaram pela resposta negativa e 49,1% pela resposta positiva. Vide também o Acórdão TC n.º 617/2006, 
de 15 de novembro, a propósito do pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da 
legalidade da proposta de referendo aprovada pela Resolução n.º 54-A/2006 da Assembleia da 
República. A questão submetida a referendo foi a mesma que já tinha sido apreciada pelo TC no já 
referido Ac. n.º 288/98, tendo o Tribunal, com fundamentação semelhante, voltado a dar por verificada 
a constitucionalidade e a legalidade do referendo proposto. Desta vez, os resultados foram distintos: 
num quadro de abstenção de 43,61%, cerca de 59,24% dos votantes optaram pela resposta positiva e 
40,76% pela resposta negativa. Por fim, referiremos o Ac. TC n.º 101/2009, de 3 de março, a propósito 
de um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da legalidade e constitucionalidade de várias normas 
jurídicas da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho, reguladora da PMA. Neste acórdão, afirmam os juízes do 
TC: “importa notar que o método da procriação medicamente assistida, neste condicionalismo, incide 
sobre embriões ainda não implantados, em relação aos quais não se pode aplicar a garantia de proteção 
da vida humana, enquanto bem constitucionalmente protegido, ou de qualquer dos demais direitos 
pessoais que se encontram associados, como o direito à integridade física ou o direito à identidade 
pessoal e genética”. E acrescenta: “o embrião não implantado (...) tão pouco beneficia da proteção 
correspondente à tutela da vida intrauterina, que, aliás, segundo a jurisprudência constitucional, 
assenta, ela própria, numa ponderação gradualista que deverá atender às diferentes fases do 
desenvolvimento do nascituro” (cf., neste sentido, Canotilho, J. J. Gomes / Moreira, Vital, Constituição 
da República Portuguesa Anotada – Vol. I, 4.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 449). 
Concluem os juízes, e tendo por base estes e outros relevantes argumentos, pela não 
inconstitucionalidade das referidas normas. Ora, a breve, mas (estamos em crer) elucidativa análise 
jurisprudencial que tivemos a oportunidade de levar a cabo permite-nos concluir que o TC português 
alinha no entendimento de que o estatuto jurídico reconhecido a pessoas humanas e a embriões 
humanos é distinto, não se reconhecendo a estes últimos a titularidade de direitos fundamentais, 
embora se considere que a “vida intrauterina” é um bem jurídico-constitucional merecedor de proteção 
pela via objetiva (p.e. através da imposição de deveres fundamentais stricto sensu, de deveres 
intersubjetivos e de deveres de Estado). 
Posto isto, e face aos múltiplos argumentos que têm sido invocados em prol da personificação do 
embrião (cf. Ascensão, José de Oliveira, «O início da vida», in Estudos de Direito da Bioética – Vol. II 
(coord. pelo mesmo autor), Coimbra: Almedina, 2008, pp. 9-10 e 26; Campos, Diogo Leite de, Lições de 
Direito da Família e das Sucessões, Coimbra: Almedina, 1997, pp. 510-511; Barbas, Stela, Direito do 
genoma humano, Coimbra: Almedina, 2007, pp. 235 e ss.; Loureiro, João, Constituição e biomedicina – 
vol. I, Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2003, pp. 400 e ss.; Otero, Paulo, 
Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano: um perfil constitucional da bioética, 
Coimbra: Almedina, 1999, pp. 31 e ss.; Barbosa, Mafalda Miranda, «Em busca da congruência perdida 
em matéria de proteção da vida do nascituro: a perspetiva do direito civil», in Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, n.º 92, 2016, pp. 23 e ss.), gostaríamos de deixar claro que, na nossa 
opinião, “ser pessoa demanda [cumulativamente] uma dimensão individual e uma dimensão de 
comunitas”, o que, necessariamente, só poderá significar que o embrião (ainda) não é pessoa (e, por 
isso, não pode ser titular de direitos e de obrigações). Isso não significa – voltamos a reiterar – que este 
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ser sujeito autónomo de relações jurídicas, com a inerente titularidade dos poderes e 

adstrição a vinculações que essa capacidade envolve”132). E note-se, bem vistas as 

coisas, após o nascimento da criança, um tal direito perde todo o seu sentido, 

esvaziando-se automaticamente de qualquer possibilidade de aplicação e efetivação 

prática133. Por isso mesmo, há quem chegue a afirmar que estamos ante uma 

verdadeira “aberração jurídica”134. 

Já no que respeita ao ‘direito a nascer saudável ou livre de doenças e 

malformações genéticas’135, a doutrina tem considerado que o mesmo poderá ser 

juridicamente moldado, porventura, a partir dos próprios direitos à integridade ou à 

proteção da saúde136. Como é evidente, este só valeria para efeitos de proteção do 

embrião ou do feto relativamente a doenças ou malformações provocadas por 

terceiros, mas já não face àquelas que lhe possam eventualmente caber por força da 

“lotaria natural”137. Note-se, além disso, que um tal direito, a existir, possuiria uma 

particularidade especialmente interessante: é que os factos conducentes à sua 

 
não mereça a proteção do Direito enquanto bem-jurídico a salvaguardar, mormente no plano 
constitucional. E note-se, como bem pontua João Cura Mariano, “a melhor forma de proteger 
determinada entidade não passa necessariamente por se lhe reconhecer subjetividade jurídica, mas 
sim pela respetiva elevação à categoria de bem jurídico”, o qual é tutelado por via da adoção de medidas 
preventivas, intimações de abstenção, recurso a ações inibitórias ou mesmo através do instituto da 
responsabilidade civil. Só assim, parafraseando André Dias Pereira, se logra preservar o necessário 
equilíbrio que “as sociedades democráticas, laicas e humanistas, em que nos inserimos, têm 
estabelecido” e honrar este “contrato social aberto à historicidade [mas] não isento de discórdia 
radical”. Cf. Mariano, João Cura, «A indemnização do dano da morte do nascituro já concebido e os 
imperativos constitucionais de tutela do direito à vida», in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 
Jorge Miranda – Vol. II (coord. por Marcelo Rebelo de Sousa et al.), Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 
103; e ainda, Pereira (nota 28), pp. 890-891.  
132 Mariano (nota 131), p. 95.  
133 Raposo (nota 130), pp. 341-342.  
134 Ibidem.   
135 Note-se que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no caso Costa e Pavan c. Itália, de 11 de 
fevereiro de 2013, já afirmou a existência de um direito dos pais de “trazer ao mundo uma criança que 
não seja afetada pela doença” – muito embora o conteúdo de um tal direito possa ser questionável, 
nomeadamente quanto à questão de saber se tal apenas exigirá do Estado a abstenção de 
comportamentos que possam restringir o recurso dos pais a certas técnicas disponíveis para assegurar 
o nascimento de descendência saudável (como as técnicas de edição genética germinal) ou também a 
disponibilização desses meios aos cidadãos, especialmente quando estes não tenham forma de os 
custear autonomamente.   
136 Vide, embora em termos não inteiramente coincidentes, González (nota 36), pp. 90-92.   
137 Raposo (nota 18), p. 596.   
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violação e que sustentariam a sua invocação ocorreriam sempre antes do nascimento 

da criança, i.e. num momento em que a mesma ainda não gozaria de personalidade 

jurídica. Acima já nos pronunciámos sobre esta questão, concluindo que tal não deve 

constituir um obstáculo ao eventual reconhecimento do mesmo.  

De todas as formas, parece-nos que podem existir vantagens em que se recorra, 

ao invés da sempre-invocada ‘linguagem de direitos’, à sempre-esquecida ‘linguagem 

dos deveres’. Ora, o discurso em torno dos chamados “deveres procriativos” tem 

acompanhado o desenvolvimento das várias técnicas de procriação medicamente 

assistida e da engenharia genética – ou, como afirma criticamente VESTA T. SILVA, a 

lógica eugénica de melhoria da saúde e o foco neoliberal na responsabilidade 

individual e na minimização do risco138. Estes oneram, antes da conceção, o próprio 

casal (p.e. desconsideração do facto de que o mesmo não deveria sequer ter procriado) 

ou, durante a gestação, a mulher – enquanto “guardiã do nascituro” –, limitando 

certos comportamentos por parte da mesma, como a recusa a tratamentos médicos 

indispensáveis139.  

Há quem se oponha ao reconhecimento de deveres procriativos, considerando 

que as decisões dos pais neste âmbito, quaisquer que elas sejam, devem ser 

totalmente livres140, não obstante os mesmos possam ter de vir a compensar os danos 

que, direta ou indiretamente, de forma ativa ou omissiva, decorram das decisões 

tomadas141.   

Os progenitores devem, pois, tomar especiais cuidados para evitar que a sua 

descendência venha a sofrer de doenças ou malformações. Daqui derivaria, por 

exemplo, uma obrigação dos pais de, em certos casos, não procriarem; se a gestação 

já estiver em curso, de a interromper; uma obrigação de não implantarem embriões 

in vitro com malformações genéticas no útero materno no decurso de um 

 
138 Silva (nota 51), p. 24; e ainda, Puppinck (nota 2), p. 189.  
139 Raposo (nota 88), pp. 472 e 475. 
140 Referindo-se a uma “liberdade radical” contraposta a um “tradicionalismo estrito”, v. Robertson 
(nota 90), p. 444. 
141 Raposo (nota 88), p. 478.  
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procedimento de fertilização in vitro142; a obrigação de se absterem de recorrer à 

edição genética em sentido negativo143. Em último caso, pode mesmo discutir-se se 

estes não devem intervir ativamente no sentido de impedir uma tal situação. 

Ora, estamos em crer que, neste âmbito, é defensável a existência de deveres 

procriativos que, visando tutelar o melhor interesse da futura criança, venham a 

impor aos progenitores que se abstenham de tomar quaisquer tipo de decisões que 

possam interferir, direta ou indiretamente, com a integridade ou boa saúde da 

descendência144. E note-se, tendemos a considerar que tais deveres valem, 

igualmente, para os próprios médicos, no sentido de que estes devem recusar, por 

exemplo, a implantação em útero materno de embriões com malformações 

genéticas145 ou a edição genética de embriões para lhes causar propositadamente 

qualquer doença ou deficiência. A violação de tais deveres poderá conduzir à 

responsabilização dos pais e/ou dos médicos em sede de ações de «wrongful life» e de 

«wrongful genetic makeup». 

Mais dúvidas temos quanto à existência de deveres procriativos que 

positivamente imponham aos pais o recurso à interrupção voluntária da gravidez ou 

às técnicas de edição genética germinal de modo a garantir-se o nascimento de 

descendência sem doenças ou malformações genéticas. Vejamos.  

 
142 Raposo (nota 130), p. 340.  
143 Sob pena de se promover uma verdadeira ‘disgenia’, entendida como a “seleção genética 
culturalmente imposta sem o desiderato de melhoria da pessoa humana, mas antes com vista à seleção 
de traços genéticos comummente qualificados como uma deficiência por grande parte da matriz 
social”. Cf. Nunes, Rui, «Deafness, genetics and dysgenics», in Medicine, Health Care and Philosophy, 
n.º 9, 2006, p. 25.  
144 Parece-nos, pois, que o dano causado à criança pelos comportamentos abusivos da mãe durante a 
gestação, como o abuso de drogas ou de álcool, poderá ser indemnizado no quadro da responsabilidade 
civil extracontratual. Sobre os efeitos dos comportamentos levados a cabo pela mãe gestante (e até por 
terceiros!) no embrião/feto, v. Mathieu (nota 60), pp. 5-6; Bennett/ Harris (nota 120), p. 215.    
145 É o próprio princípio da beneficência que impõe a transferência do embrião saudável já que, neste 
caso, sempre há embriões que serão deixados fora do projeto parental, o que nos afasta do dilema 
“destruir uma vida ou deixá-la prosseguir”. Cf. Raposo (nota 18), p. 951; e ainda, referindo-se a um 
princípio da beneficência procriativa, v. Savulescu, Julian, «Procreative beneficence: why we should 
select the best children? », in Bioethics, vol. 15, n.º 5/6, 2001, pp. 413 e ss.   
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Se o caso estadunidense Roe v. Wade (U.S. 1973) veio abrir as portas a uma 

discussão em torno de um “direito da mulher a abortar”146, hoje o problema coloca-se 

de forma mais premente, chegando a invocar-se, em certos casos, a existência de um 

“dever de abortar”147/148. Por nossa parte, estamos em crer que não existe um dever da 

mulher de interromper voluntariamente a gravidez, nem mesmo naqueles casos em 

que o embrião ou o feto padeçam de doenças ou malformações genéticas, já que não 

faz sentido que o Estado coloque, num primeiro momento, a decisão de abortar na 

esfera livre de decisão da mulher para, mais tarde, a sancionar por ter decidido não 

abortar quando podia tê-lo feito149. Caso tal acontecesse, seria, aliás, absurdo que se 

continuasse a utilizar a designação “interrupção voluntária da gravidez”, já que o 

cumprimento de deveres jurídicos não depende, como é evidente, da vontade dos 

seus titulares. Reforça esta nossa posição o facto de a própria interrupção da gestação 

envolver um conjunto de riscos para a saúde da mulher, não podendo esta ser 

obrigada a incorrer nos mesmos, exceto quando a sua voluntas absolutamente livre e 

esclarecida assim o dite150. Optar por ter a criança não pode, pois, ser considerado um 

ato ilícito para efeitos de qualquer tipo de responsabilidade.  

Já com o desenvolvimento da engenharia genética, pode questionar-se se, no 

futuro, a criança não poderá exigir judicialmente uma indemnização aos pais pelo 

facto de não terem recorrido à edição genética germinal, sempre e quando estes 

 
146 Mathieu (nota 60), p. 10; Hill, B. Jessie, «Reproductive rights as healthcare rights», in Columbia 
Journal of Gender and Law, n.º 18, vol. 3, 2009, pp. 507 e ss.; e ainda, González (nota 36), pp. 125 e ss.  
147 Jonas, Hans, Ética, medicina e técnica, Lisboa: Vega, 1994, p. 78.  
148 A este propósito, há quem afirme que a narrativa por detrás das «wrongful actions» tem contribuído 
para moldar a perceção do público face ao aborto, colocando-a numa “direção completamente 
contraintuitiva” na qual o mesmo passa a ser encarado como a “escolha mais moral” a realizar pelos 
pais. Cf. Silva (nota 51), p. 24.  
149 Vicente (nota 44), p. 140; e ainda, no mesmo sentido, Loureiro, João, «Tomemos a sério os direitos 
do embrião e do feto», in Cadernos da Bioética, n.º 14, 1997, pp. 29-31.  
150 Neste sentido aponta, aliás, o Ac. TEDH Boso c. Itália, de 5 de setembro de 2002, no qual se 
considerou que a decisão de abortar cabe exclusivamente à mulher, desde logo porque o que está em 
causa é a proteção da sua saúde. Cf. Harris (nota 120), p. 760. Por nossa parte, concordamos plenamente 
com esta fundamentação, embora seja de admitir que, a título lateral (e só lateral), também se visa 
tutelar a saúde do nasciturus.  
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podiam tê-lo feito151. Sendo-nos impossível abordar esta questão com o cuidado que 

ela reclama, limitar-nos-emos a afirmar que, a nosso ver, tal só deverá ser possível 

naqueles casos específicos em que seja absolutamente certo que os pais irão 

transmitir à criança uma doença ou malformação genética grave. E note-se, o juízo 

de gravidade deve ser elaborado casuisticamente com base em critérios técnico-

científicos, por exemplo a partir da análise da dor e sofrimento que a mesma inflige, 

a esperança média de vida expectável para a criança, etc152. Nos demais casos, estamos 

em crer que abrir as portas à responsabilização (em termos jurídicos) dos pais pela 

decisão por eles tomada significaria uma neutralização ou esvaziamento da sua 

liberdade procriativa. E se é bem verdade que o exercício da mesma não pode deixar 

de ser harmonizado com os direitos e interesses da futura criança, somos igualmente 

da opinião de que tal não poderá conduzir a que estes se possam sobrepor, de forma 

absoluta, a aquela153. Impõe-se, dentro do possível, o respeito (ou, pelo menos, a 

consideração) das aspirações pessoais dos pais, bem como das suas preocupações 

morais e éticas acerca do modo como a procriação é levada a cabo154. Tal não significa, 

porém, que não se possa afirmar que, do ponto de vista moral, são censuráveis as 

decisões procriativas dos pais que, ignorando informações relevantes que lhe foram 

transmitidas ou desprezando os vários expedientes técnico-científicos disponíveis, 

resultem no nascimento de crianças com doenças ou malformações genéticas, ainda 

que desprovidas de gravidade considerável155... 

 

 

 
151 Há quem questione se não será possível deparar-nos com uma impossibilidade futura de os pais 
recusarem intervenções genéticas life-saving, sob pena de remoção temporária do poder paternal e de 
nomeação de um representante legal temporário destinado a autorizar as mesmas. Neste sentido, v. 
Raposo (nota 88), pp. 477 e 479; e ainda, Asbury (nota 15), pp. 30-31.  
152 Estes critérios são, aliás, comummente utilizados no domínio da medicina da reprodução. Cf. 
Bennett / Harris (nota 120), p. 206. 
153 Sobre os efeitos nefastos de uma tal eventualidade, v. Lavazza (nota 122), p. 3.  
154 Robertson (nota 90), p. 447.   
155 Harris, John, «Germline modification and our future worlds», in The American Journal of Bioethics, 
n.º 15, vol. 12, 2015, p. 33.   
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4.2.  O dano 

Para que exista responsabilidade civil é necessário que o facto ilícito e culposo 

tenha causado um dano, i.e. um prejuízo a alguém156. Nesta sede, a determinação do 

dano (o qual, por vezes, se manifesta apenas futuramente157) é vista, por muitos, como 

um autêntico “imbróglio metafísico”158.  

Nos casos de «wrongful conception» e de «wrongful birth», há quem diga que 

não existe qualquer dano, já que o nascimento de uma criança nunca pode ser 

encarado (pelo menos, do ponto de vista jurídico) como tal159. Ora, salvo melhor juízo, 

o dano reside na violação da autodeterminação procriativa do casal (DPC e DGPI) ou 

da mãe (DPN). Assim, bem vistas as coisas, o que está em causa não é o nascimento 

de uma criança, mas antes o nascimento de uma criança com doenças e malformações 

genéticas160, precisamente quando os pais procuraram recorrer aos expedientes 

técnicos disponíveis com a finalidade primordial de evitar um tal desenlace161. Daqui 

 
156 Como bem se sabe, distingue-se entre dano patrimonial (os prejuízos que, sendo suscetíveis de 
avaliação pecuniária, podem ser, direta ou indiretamente, reparados ou indemnizados) e dano não 
patrimonial ou moral (que são insuscetíveis de avaliação pecuniária, porque atingem bens que não 
integram o património do lesado, apenas podendo, pois, proceder-se à sua compensação). Cf. Varela 
(nota 30), pp. 600-601; e ainda, afirmando que “o conceito de dano é, sobretudo, pré-jurídico”, v. 
González (nota 36), p. 93. 
157 Weber (nota 109), p. 771.  
158 Papachristos, A. C., «Greek Case Note», in European Review of Private Law, vol. 11, n.º 2, 2003, p. 226; 
e ainda, no mesmo sentido, González (nota 36), p. 15.    
159 Raposo (nota 42), p. 66.   
160 Também neste sentido, v. Correia (nota 27), pp. 129-130; e ainda, alegando que encarar a deficiência 
como um dano configura uma discriminação inadmissível face às pessoas com deficiência, v. Hensel 
(nota 21), p. 173; e ainda, Mor, Sagit, «The dialectics of wrongful life and wrongful birth claims in Israel: 
a disability critique», in Studies in Law, Politics and Society, n.º 63, 2014, p. 131. Cabe sempre relembrar, 
porém, que o juízo aqui subjacente não se reporta ao “valor moral das pessoas com deficiência”, mas 
antes à “qualidade da vida com uma determinada deficiência”. Cf. Singer (nota 124), p. xvii.   
161 Há que ter em conta algumas situações específicas: (1) quando o DPN apenas possa ser realizado 
após o prazo em que seria legalmente admissível proceder à IVG (sem que tal se deva a uma qualquer 
incúria do médico!), estamos em crer que não se poderá alegar um qualquer “dano da anulação da 
possibilidade de interromper a gestação”, pelo que já nos situamos fora do domínio das ações de 
«wrongful birth». De todos os modos, pode sempre alegar-se o dano do “choque sofrido pelos pais com 
o nascimento daquele filho, frustrando a expetativa de uma criança saudável”; (2) quando o feto seja 
inviável, situação em que apenas está em causa “a privação de abortar”, já que essa “é a única decisão 
possível no caso”. Nestas situações, apenas serão indemnizáveis o choque e o trauma sofridos pelos 
pais quando finalmente se apercebem da situação do nascituro, em frustração das expetativas 
entretanto criadas. Cf. Raposo (nota 36), pp. 443-445.  
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resultam danos patrimoniais (em regra, os encargos com o sustento, pelo menos até 

à maioridade, de uma criança com tais doenças ou malformações162, p.e. ao nível da 

assistência médica, medicamentos, internamentos, cirurgias, educação especial, etc.) 

e não patrimoniais (impossibilidade de exercício da sua liberdade de não 

procriação163, ausência de informação, angústia emocional, preocupação futura 

relativamente ao filho, etc.164).  

Nos casos de «wrongful life», muito tem sido criticado o pretenso facto de, 

nesta sede, se encarar “a vida como um dano”165, o que contraria largamente o valor 

fundante da dignidade da pessoa humana166, bem com o valor (assumidamente 

teológico) da “santidade da vida”167 (o qual tende a arguir que uma vida, por mais 

dolorosa e sofrida que seja, é sempre preferível a uma não-vida... Será assim?). 

Evitaremos entrar nesta discussão, a qual se situa na fronteira entre o Direito, a Ética 

e uma pluralidade de diferentes (porventura, inconciliáveis...) visões 

mundividenciais. De todos os modos, não podemos deixar de afirmar que, sendo a 

vida um bem jurídico protegido (ao mais alto nível!) é deveras incoerente que o 

mesmo possa ser reconvertido num prejuízo indemnizável168. Isso não nos impedirá, 

porém, de defender que o dano existe e que há boas razões para que o mesmo funde 

uma obrigação de indemnização destinada à sua compensação. É que, bem vistas as 

 
162 Em alguns casos, será de admitir que os pais sejam indemnizados de todos os encargos resultantes 
do nascimento da criança (p.e. quando a conceção da mesma era indesejada («wrongful conception») 
ou se logre provar, de forma inadvertida, que a mãe teria recorrido à IVG se tivesse sido informada 
adequadamente em sede de DPN). Cf. Bagińska (nota 86), p. 48; e ainda, Kelly (nota 28), p. 514.  
163 Quanto a este aspeto, parece que o dano existe a partir do momento em que os indivíduos se viram 
privados de tomar decisões esclarecidas após procurar o respetivo aconselhamento genético, já que as 
informações resultantes dos testes realizados ou que deveriam ter sido realizados são determinantes 
para tal. Cf. Romeo Casabona (nota 13), p. 129.  
164 Afirma André Dias Pereira que o dano deve ser aceite quando esteja intimamente ligado com a 
personalidade dos progenitores, mas já não com a existência de um filho com uma deficiência, na 
medida em que “tais danos não merecem a tutela do Direito”. Cf. Pereira (nota 28), pp. 258-259.  
165 Frada (nota 36), s. p. 
166 Há quem questione, porém, se “não será precisamente o respeito pela pessoa humana a exigir que 
se lhe reconheça esse direito a fim de lhe permitir suportar a vida com um mínimo de condições 
materiais de dignidade”. Cf. Monteiro (nota 77), p. 383. 
167 Roberts (nota 113), p. 147.  
168 Manso (nota 105), p. 138; Raposo (nota 23), p. 151; e ainda, Ferrario (nota 102), pp. 126 e ss.  
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coisas, o dano não reside na vida propriamente dita, mas na doença ou deficiência 

que essa vida comporta169. 

Ainda que assim seja, há quem considere que tal conduz a uma grave “falha no 

teste contra-factual” utilizado para a determinação do quantum dos danos 

patrimoniais indemnizáveis, já que a conduta faltosa do médico não colocou a criança 

numa situação pior daquela em que a mesma estaria se ele não tivesse agido como 

agiu170 (é o chamado «worse off argument»171). Para aferir se existe um dano, 

normalmente é feita uma comparação entre dois estados distintos: (1) o presente 

estado da vítima, após o evento danoso, e (2) o estado em que a vítima se encontraria 

caso não se tivesse verificado um tal evento (a doutrina alemã apelida este método de 

«Differenzhypothese»)172. Ora, teríamos, pois, de comparar a vida com uma doença ou 

deficiência com a não existência, o que é altamente controverso173/174. 

A este propósito, afirma PAULO MOTA PINTO, que uma tal argumentação apenas 

surge como uma renovada afirmação da ofensa à criança: “não só [esta] nasceu com 

uma grave deficiência, como, na medida em que não teria podido existir de outro 

modo, é-lhe vedado sequer comparar-se a uma pessoa “normal”, para o efeito de obter 

uma reparação pelo erro médico...”175. A única solução plausível parece ser, pois, a 

superação da visão clássica da teoria da diferença, qualificando como dano as 

condições anormais da vida da criança e adotando como padrão contra-factual de 

 
169 Neste sentido, Mark Strasser questiona: «what if a wrongful life suit does not necessarily make any 
statement about the value the plaintiff places on life simpliciter, but simply asserts that she would prefer 
never having lived at all to living in her afflicted state?». Cf. Schuster (nota 28), p. 2354.    
170 Frada (nota 36), s. p. 
171 González (nota 36), p. 68.   
172 Ruda (nota 37), p. 208.   
173 No plano jurídico, Carneiro da Frada afirma que tal “significaria invocar em benefício próprio uma 
situação em que lhe não assistiria personalidade ou capacidade jurídica capaz de ancorar qualquer 
pretensão indemnizatória”. Cf. Frada (nota 36), s. p. 
174 Para uma análise psicológica e filosófica da questão, vide as reflexões de Kim, Hyunseop, «The 
uncomfortable truth about wrongful life cases», in Philosophical Studies, n.º 164, 2013, p. 637; e ainda, 
defendendo que afirmar que teria sido melhor para a criança não nascer não significa, de modo algum, 
que a melhor solução para ela, hoje, será terminar com a sua vida ou permitir-lhe que o faça, v. Roberts 
(nota 113), p. 148.  
175 Pinto (nota 40), pp. 757-758.   



“Believe me, we have enough imperfection built-in already” 
    

Eduardo António da Silva Figueiredo 

 

 

 

 Online, maio de 2020 | 45 

comparação a “pessoa sem malformações e regularmente funcional”176. O valor da 

indemnização deverá, pois, corresponder à diferença entre a situação económica 

atual da criança e a situação económica em que se encontraria caso tivesse nascido 

sem a respetiva doença ou deficiência177/178.  

No que respeita aos danos não patrimoniais, estamos com ANDRÉ DIAS PEREIRA 

quando afirma que a criança poderá ser indemnizada, inter alia, dos danos do 

sofrimento de viver acamada ou com dores e permanente auxílio médico, embora não 

possa pedir uma indemnização por ser deficiente e não possuir as qualidades de uma 

“criança normal”179.  

Por fim, tende a ser mobilizado o argumento da não-identidade (teorizado por 

autores como DEREK PARFIT ou DAN BROCK), segundo o qual a admissibilidade do 

pedido formulado pela criança portadora da doença ou deficiência em virtude da 

falha médica implicaria a “destruição dos pressupostos nos quais assenta a 

responsabilidade médica”, uma vez que a criança (aquela criança!180) não nasceria sem 

a doença ou a deficiência181. Relembre-se apenas que esta criança não pretende 

terminar com a sua vida ou abdicar da mesma ao intentar ações de «wrongful life»182; 

muito pelo contrário, ela intenta a ação porque “está viva e é sujeito de direito”183 e, 

nessa medida, deverá ser ressarcida dos danos que lhe tenham sido causados.  

Nos casos de «wrongful genetic makeup», estamos em crer que todas as 

considerações acima tecidas serão, mutatis mutandis, aplicáveis. Gostaríamos apenas 

 
176 Idem, 757.  
177 Pereira (nota 28), pp. 266-267.  
178 A determinação do valor deverá ter em conta as necessidades da criança até “àquilo que se entenda 
ser a média de vida de uma pessoa nas suas condições de saúde”. Cf. Raposo (nota 34), p. 107.  
179 Pereira (nota 28), p. 287.   
180 O nascimento com a doença ou deficiência só se teria evitado se os pais tivessem decidido conceber 
noutro momento ou em circunstâncias distintas (o que implicaria a conceção de outro filho) ou se 
tivesse sido interrompida a gravidez (o que implicaria que esta criança também não teria nascido, ainda 
que pudesse proceder-se à conceção de uma outra distinta). Cf. Buchanan (nota 118), pp. 228-229.  
181 Rocha (nota 27), p. 15; e ainda, indo mais longe na formulação do argumento, v. Schuster (nota 28), 
p. 2357.  
182 Roberts (nota 113), p. 148.  
183 Vicente (nota 44), p. 136. 
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de destacar os esforços de alguma parte da doutrina no desenvolvimento do conceito 

de “dano genético”. Por exemplo, ERICK VALDÉS e LAURA VICTORIA PUENTES 

apresentam-nos uma proposta de definição do mesmo: “todo o dano, alteração e 

modificação, sem fins terapêuticos, à composição genética do ser humano, capaz de 

afetar a biologia, autonomia, dignidade e integridade do indivíduo, em virtude de 

fraturar substancialmente a sua constituição genética original com fins de 

predeterminar ou determinar artificialmente a sua existência”184. Não obstante as 

potencialidades e virtudes de uma tal construção dogmática, consideramos que o 

modo lato como se procedeu à definição daquilo que deve ser considerado um ‘dano 

genético’ se afigura pouco desejável. Ainda que tenham sido salvaguardadas todas as 

intervenções genómicas de índole preventivo-terapêutica, não conseguimos 

vislumbrar como é que a edição genética de melhoramento que seja bem-sucedida 

poderá representar a inflição de um qualquer “dano genético” ao indivíduo 

intervencionado... Talvez fosse preferível, nesta sede, a adoção de uma definição mais 

restrita e que se reportasse apenas aos resultados das práticas de edição genética em 

sentido negativo, bem como de todas as alterações genéticas resultantes de 

intervenções arbitrárias (rectius, não consentidas...) ou negligentes.  

 

4.3. O nexo de causalidade 

Refere o art. 563.º do CC português que “a obrigação de indemnização só existe 

em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a 

lesão”. Com base na teoria da causalidade adequada (a doutrina anglo-saxónica 

refere-se ao «but-for test»185), não é fácil lograr estabelecer o nexo de causalidade no 

 
184 Valdés, Erick / Victoria Puentes, Laura, «Daño genético: definición y doctrina a la luz del 
bioderecho», in Revista de Derecho Público de la Universidad de los Andes, n.º 32, 2014, p. 18.   
185 Herring (nota 46), p. 117.  
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quadro das «wrong actions»186/187. Como já referimos supra, neste âmbito, não 

estamos ante casos em que as doenças ou anomalias do embrião ou do feto surgem 

devido a uma qualquer atuação específica do médico, nem ante situações em que as 

mesmas, sendo tratáveis, não o foram por sua responsabilidade. Assim, parte da 

doutrina tem afirmado (porventura, de forma tão assertiva, quanto precipitada...) que 

é impossível considerar que a conduta ilícita e culposa do médico é causa adequada 

para as doenças e malformações de que a criança sofre. Considere-se, por exemplo, a 

seguinte passagem do já mencionado Ac. do STJ de 19 de junho de 2001: “mesmo que 

os réus tivessem praticado os atos que o autor diz terem sido omitidos, sempre se 

verificariam exatamente as mesmas malformações”.  

Nas ações de «wrongful conception» e de «wrongful birth», é necessário 

compreender que a violação dos deveres do médico impediu o casal (em contexto de 

DPC e DGPI) ou a mãe (em contexto de DPN) de tomar decisões verdadeiramente 

esclarecidas no exercício da sua liberdade procriativa188. Ora, não é seguro que as 

decisões tomadas fossem diferentes caso os mesmos tivessem sido devidamente 

informados: por exemplo, a mãe poderia sempre optar por não interromper a 

gravidez, não obstante tivesse conhecimento, após realização do DPN, que o embrião 

ou feto padecia de uma qualquer anomalia genética. Seguindo esta mesma lógica, 

dificilmente se conseguirá provar, em sede de ações de «wrongful genetic makeup», 

que um correto aconselhamento genético teria motivado os pais a recorrer às técnicas 

de edição genética germinal ou que a mãe teria procedido à interrupção da gestação 

caso soubesse que a intervenção contratada não tinha sido bem-sucedida na 

eliminação da doença ou deficiência respetiva. Certo é que, mesmo nestes casos, os 

 
186 Por exemplo, no ordenamento jurídico francês adota-se uma outra teoria para o estabelecimento do 
nexo de causalidade, a qual toma como causa de um evento todo o facto sem o qual este não se teria 
produzido – é a chamada “teoria da equivalência de condições”.   
187 Há quem, no entanto, afirme que esta “batalha” pelo estabelecimento do nexo de causalidade é vã, 
devendo a discussão antes focar-se no pressuposto do dano. Cf. Aynès (nota 20), p. 494.  
188 A autora refere, porém, que em sede de DPN, “só em casos contados em que o grau de falibilidade 
dos exames realizados seja muito reduzido é que se pode concluir que a mulher foi privada de 
informação essencial para a tomada de decisão”. Cf. Raposo (nota 34), p. 92.  
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pais/a mãe sempre se poderia(m) preparar (a vários níveis) para uma tal situação, 

possibilidade que lhe(s) é negada no caso de atuação faltosa por parte do médico.  

Ora, com base no que acabámos de afirmar, há quem refira que só será possível 

estabelecer o nexo de causalidade, em contexto de DPN, quando se prove que a mãe, 

se tivesse sido informada, teria optado pela interrupção voluntária da gravidez 

(porque a mesma o manifestou expressamente; porque já adotara essa mesma atitude 

num momento anterior; porque se conclui que a maioria das grávidas, em casos 

semelhantes, recorreria à mesma189). A nosso ver, porém, o que está em causa nestes 

casos não é a privação da mulher de interromper voluntariamente a gestação, mas 

sim a de tomar uma decisão (num momento prévio...) sobre se o pretende fazer ou 

não. E ainda que persista a dúvida de como é que a mesma teria decidido, a verdade 

é que o dano se situa a montante da dúvida, pelo que não pode ser afetado por ela190. 

A decisão da mãe poderá, porém, relevar para efeitos de determinação do quantum 

indemnizatório que lhe será atribuído191. Parece-nos que o mesmo se poderá aplicar, 

mutatis mutandis, às ações de «wrongful genetic makeup». 

Já nos casos de «wrongful life», as dificuldades no estabelecimento do nexo de 

causalidade poderão ser superadas recorrendo aos ensinamentos de GUILHERME DE 

OLIVEIRA. Segundo o autor, a exigência da prova da existência de um nexo de 

causalidade direto e imediato entre o facto e o dano poderia resultar numa exclusão 

da órbita da responsabilidade de uma larga quantidade de casos de negligência 

médica ocorrida em hospitais e instituições de saúde. Parece, pois, que apenas se deve 

exigir uma “causalidade indireta ou mediata”, i.e. “admite-se que possa haver relação 

de causalidade entre o facto e o dano mesmo que intervenham, por permeio, outros 

 
189 Oliveira (nota 32), pp. 230-231; e ainda, defendendo que a verificação deste facto deve depender dos 
meios de produção da prova em geral, cf. Correia (nota 27), p. 128.  
190 Raposo (nota 34), pp. 97-98.  
191 Toral Lara (nota 45), pp. 260-261; e ainda, referindo-se à jurisprudência francesa da perda de chance, 
segundo a qual o montante indemnizatório poderá ser fixado em função da “maior ou menor 
probabilidade de realização de um determinado evento”, v. Vicente (nota 44), p. 122.  
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fatores”, desde que estes se possam considerar induzidos pelo facto inicial, segundo 

um juízo de probabilidade192.  

Algumas correntes doutrinais alegarão, porém, que o estabelecimento da 

causalidade é perturbado pelo facto de o dever de informação do médico valer apenas 

face à mãe e não relativamente ao filho. Como já aflorámos acima, há, porém, que 

reconhecer que, apesar de não ser parte formal no contrato de prestação de serviços 

médicos, a mãe inclui o nascituro (tal como o pai) no âmbito de proteção do mesmo, 

fazendo sentido que se recorra à figura do contrato com eficácia para proteção de 

terceiros193 (na terminologia alemã, «Vertrage mit Schutzwirkung für Dritte»)194/195. A 

sua inclusão no círculo de proteção do contrato é, na senda da doutrina e 

jurisprudência alemãs, exigida pela “boa-fé, dado o fim do contrato ou a eficácia 

reconhecível da prestação contratual sobre terceiros”196. De todas as formas, este 

alargamento da prestação obrigacional parece limitar-se, quando bem entendido, “ao 

direito de exigir uma indemnização por violação de deveres laterais que o devedor 

tinha para com estes terceiros”. Ora, ao celebrar o contrato de prestação de serviços 

médicos (destinado a evitar o nascimento de uma criança com uma doença ou 

deficiência...), a mãe confia tanto na sua segurança, como na da criança197. Poderá 

afirmar-se, pois, que esta é, pelo menos lateralmente, beneficiária do dever de 

informação e esclarecimento do médico.  

 

 

 
192 Oliveira (nota 32), pp. 230 e ss. 
193 Há quem mobilize, igualmente, as figuras do “contrato a favor de terceiros” ou do “dano reflexo”. Cf. 
Ferrario (nota 102), p. 15.  
194 Esta solução tem sido alvo de duras críticas. Por exemplo, Ana Paula Boularot considera que a 
mesma é “paradoxal, pelo menos em casos flagrantes em que as partes não conceberam tal hipótese 
como abrangida no plano negocial previamente estabelecido, nem o «terceiro» – o nascituro – podia 
interagir com os contraentes, porque terceiro ainda não era para os sobreditos efeitos”. Cf. Boularot 
(nota 71), p. 18.    
195 Pinto (nota 40), p. 756; e ainda, Schuster (nota 28), p. 2342.  
196 Pinto, Carlos A. da Mota, Cessão da posição contratual, Coimbra: Almedina, 1982, p. 423. 
197 Vicente (nota 44), p. 130; e ainda, Giesen (nota 73), p. 44.  
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5. Conclusão 

A Revolução Genómica tem, cada vez mais, colocado em evidência a nossa 

vulnerabilidade genética198. O conhecimento da constituição genética do ser, 

desvendando um conjunto de informações absolutamente essenciais para o seu 

desenvolvimento e potencialização – muito embora sejam de rejeitar as visões 

associadas ao determinismo ou reducionismo genéticos... –, pode constituir 

igualmente um “saber de perdição”199, gerador de profundas angústias e obrigando os 

indivíduos a tomar decisões complexas e delicadas do ponto de vista ético.  

No campo procriativo, numa era de eugenia privada e de considerável 

progresso nanobiotecnocientífico, os indivíduos têm ao seu dispor um conjunto de 

expedientes técnicos (DPC, DGPI, DPN, ZFNs, TALENs, CRISPR/Cas) que lhes 

permitem projetar a sua descendência. Aos poucos, dilata-se a sua liberdade 

procriativa, mas também a sua responsabilidade, a qual se estende no tempo, 

qualificando-se de intergeracional. Como referiu o embriologista BOB EDWARDS: 

«soon it will be a sin for parents to have a child that carries the heavy burden of genetic 

disease. We are entering a world where we have to consider the quality of our 

children»200. Assim, à medida que as possibilidades técnicas aumentam, as decisões a 

tomar afiguram-se mais complexas e oneram profundamente os casais e, 

especialmente, as mulheres... 

Ora, é justamente neste contexto que se tem afirmado a relevância das 

chamadas «wrong actions». Após termos revisitado as clássicas ações de «wrongful 

conception», de «wrongful birth» e de «wrongful life», procurámos analisar de que 

modo a doutrina se vem referindo (na maior parte das vezes, indiretamente) às 

novíssimas ações de «wrongful genetic makeup». A este propósito, concluímos que, 

no futuro, poderão os progenitores ou a própria criança vir a intentar ações judiciais 

 
198 Daloiso, Viviana / Spagnolo, Antonio, «Nanomedicina e neurotecnologie: la convergenza delle 
problematiche etiche», in Medicina e Morale, n.º 4, 2012, p. 559.  
199 Loureiro (nota 82), p. 36.  
200 Silva (nota 51), p. 35.   
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para pedir uma indemnização caso os primeiros tenham sido impedidos de recorrer 

a técnicas de edição genética germinal disponíveis de forma a garantir que a sua 

descendência nasça saudável (ou geneticamente melhorada?) ou quando, tendo 

recorrido a elas, devido a uma qualquer falha (bio)médica, a criança acabe por nascer 

com as doenças ou malformações genéticas que se pretendiam justamente evitar. Do 

mesmo modo, prevemos que será possível que os próprios pais venham a ser 

demandados quando não tenham recorrido a tais expedientes técnicos, muito embora 

o pudessem ter feito.  

Seguiu-se uma breve análise dos núcleos problemáticos de cada um destes 

tipos de ações (e dos seus vários pressupostos), com especial enfoque para aquelas 

que constituem o centro de gravidade da nossa investigação.  

Ao nível da ilicitude e da culpa, afirmámos, inter alia, que, na grande maioria 

dos casos, a conduta ilícita e culposa do médico traduzir-se-á num incumprimento 

das suas obrigações contratuais perante o casal ou a mãe (e mesmo, ainda que só 

lateralmente, face à criança – recorrendo-se, em seu caso, à figura do contrato para 

proteção de terceiros). De todos os modos, e mesmo que assim não seja, poderá 

questionar-se se uma tal conduta não coloca em causa direitos e interesses 

juridicamente relevantes dos indivíduos em questão. Por exemplo, será que o 

aconselhamento genético defeituoso que impeça aos pais de recorrer às técnicas de 

edição germinativa não poderá colocar em causa a sua liberdade procriativa, mais 

especificamente o direito dos mesmos a recorrer a tais expedientes técnicos? Não é 

seguro, porém, que se possa falar da existência de um tal direito, revelando-se os 

tribunais bastante cautelosos no momento de afirmar que incumbe ao Estado 

assegurar o acesso às diversas técnicas de PMA, pelo menos quando a procriação seja 

possível por outras vias. Por outro lado, se a falta de diligência devida do médico na 

realização da intervenção conduzir ao nascimento de uma criança com a doença ou 

deficiência que se pretendia evitar, será que se pode afirmar que tal conduta faltosa 

impediu a mãe de decidir, de forma esclarecida, sobre uma eventual IVG? É que esta 
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pode não ter recorrido a tal prática justamente porque confiou que o médico eliminou 

as respetivas malformações genéticas do embrião ou do feto...  Por fim, poderá a 

criança invocar contra os médicos ou contra os pais um direito a nascer livre de 

doenças ou malformações genéticas? Ainda que fosse possível, a nosso ver, formular 

um tal direito, a verdade é que o mesmo só poderia valer face a doenças ou 

malformações que tivessem sido provocadas por terceiros, mas já não face a aquelas 

que resultam da própria “lotaria da hereditariedade”. E qual a possibilidade de nos 

valermos da categoria dogmática dos deveres, invocando um qualquer dever dos pais 

de recorrer à edição genética germinal para assegurar o nascimento de descendência 

saudável? A nosso ver, tal só deverá ser possível naqueles casos em que é 

absolutamente certo que os progenitores irão transmitir à criança uma doença ou 

deficiência genética que seja grave. Nas demais situações, parece que a decisão de 

recorrer a tais técnicas (ou não) deverá ser tomada livremente no âmbito da própria 

autonomia procriativa dos pais, não havendo lugar a qualquer tipo de 

responsabilidade jurídica caso estes optem por não recorrer a tais expedientes 

técnicos.  

Já no que respeita ao dano, não se vislumbram problemas significativos 

naqueles casos em que as ações sejam intentadas pelos progenitores. Porém, a 

questão afigura-se bem mais complexa quando seja a própria criança a requerer a 

indemnização. Neste âmbito, deixámos claro que, em momento algum, se pretende 

invocar a própria vida como um prejuízo já que, bem vistas as coisas, este reside antes 

nas condições de vida adversas que a criança terá de suportar devido ao erro médico. 

O valor da indemnização terá, pois, de corresponder à diferença entre a situação 

económica atual da criança e a situação económica em que se encontraria caso tivesse 

nascido sem a respetiva doença ou deficiência. Há quem venha desenvolvendo, a este 

propósito, o conceito de “dano genético”, o qual, a nosso ver, se deve limitar aos 

resultados das práticas de edição genética em sentido negativo, bem como de todas 

as alterações genéticas resultantes de intervenções arbitrárias ou negligentes.  
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Por fim, no que respeita ao nexo de causalidade, colocámos em destaque a 

importância de se superar a tradicional teoria da causalidade adequada, admitindo-

se, nesta sede, uma causalidade indireta ou mediata. Por outro lado, desvalorizámos 

o facto de não ser seguro que, a não ter ocorrido a falta médica, o casal teria recorrido 

às técnicas de edição genética germinal ou a própria mãe à IVG. Segundo cremos, o 

que está aqui em causa é a privação da faculdade de decidir, colocando-se o dano a 

montante da dúvida e, assim, não podendo ser afetado por ela. 

Antes de finalizarmos, cabe uma última nota para deixarmos claro que, a nosso 

ver, não faz qualquer sentido que se dê procedência aos pedidos de indemnização 

realizados pelos pais e se desestimem as ações que venham a ser interpostas pela 

criança, em nome próprio ou através do mecanismo da representação. A alegada 

“dicotomia” entre ações de «wrongful birth» e de «wrongful life» é absolutamente 

falaciosa201. Ninguém duvida que os pais sofram bastante com o nascimento de uma 

criança – de um filho/uma filha! – com doenças ou malformações genéticas que irão 

afetar largamente a sua vida. Mas se os pais sofrem, também a criança sofre202! Aliás, 

é ela que terá de arcar, a título principal e durante todo o seu percurso vital, com os 

múltiplos inconvenientes derivados da sua condição203. É preciso, pois, que o jurista 

promova a adaptação dos institutos jurídicos à realidade, não ficando agarrado, em 

nome de um qualquer “conceptualismo puramente formal”, às ideias fechadas dos 

pressupostos da responsabilidade civil204 e, assim, caindo na indignidade de negar 

uma indemnização ao principal lesado da conduta faltosa do médico205.  

Como é percetível, só agora estamos a começar a aprofundar “os enigmas 

éticos, políticos e jurídicos que a ciência e a tecnologia nos lançaram” e continuarão 

 
201 Hensel (nota 21), p. 164.  
202 Roberts (nota 113), p. 144; e ainda, Giesen (nota 73), p. 44.  
203 Pinto (nota 40), p. 753.  
204 Pereira (nota 28), p. 279.  
205 É claro, porém, que a admissibilidade deste tipo de ações não será o “remédio universal” para todos 
os encargos financeiros que estas pessoas terão de suportar. Poderá ser necessária, pois, a intervenção 
dos sistemas sociais. Cf. Kern (nota 79), p. 88.  
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a lançar, havendo ainda um longo caminho a percorrer206. A responsabilidade será 

vocábulo de ordem numa era em que a ciência caminha em direção à libertação do 

Homem do insuportável peso da miséria e da enfermidade207, ao mesmo tempo que 

ameaça despoletar novas feridas, expondo-nos a riscos nunca antes vistos. No campo 

da procriação humana, tal implicará a rejeição de todas as posições extremadas: seja 

daquelas que recusam totalmente o recurso à tecnologia para fins procriativos, 

invocando o mito da benevolência da natureza (a qual, não raras vezes, se revela, 

porém, bastante cruel...), seja daquelas que acreditam que o desenvolvimento 

científico nos conseguirá tornar seres perfeitos e até, porventura, imortais. Afinal de 

contas, como se afirma em Gattaca: «they’ve got you looking hard for any flaw, that 

after a while… that’s all that you can see». Que a luta do ser humano pela atenuação 

da sua intrínseca fragilidade não venha, afinal, a torná-lo refém de um destino por si 

imprudentemente arquitetado.  

 

 

“Consider God’s handiwork; who can 
 straighten what He hath made crooked?” 

 
Ecclesiastes 7:13 

 

 
206 McCartney, James J., «Embryonic stem cell research and respect for human life: philosophical and 
legal reflections», in Albany Law Review, vol. 65, 2001, p. 624.  
207 Andorno, Roberto / Yamin, Alicia Ely, «The right to design babies? Human rights and bioethics», 
in Open Global Rights, 8 de janeiro de 2019 (https://www.openglobalrights.org/the-right-to-design-
babies-human-rights-and-bioethics/), acesso em 2020-01-14.  
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