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CONSTITUIÇÃO E CONSENTIMENTO INFORMADO: PORTUGAL 1

Joaquim Correia Gomes 2

Resumo: O consentimento informado e o reconhecimento do seu estatuto constitucional 
como um direito fundamental encontram a sua justificação através de uma argumentação racional 
baseada na actual linguagem dos direitos. E esta tem a sua construção sólida e substancialmente 
consistente na cláusula aberta da Constituição Portuguesa e nas fontes éticas e jurídicas interna-
cionais do consentimento informado.
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damentais.

Abstract: Informed consent and the recognition of its constitutional status as a fundamental 
right, must be rationally based in the current language of rights. A solid and substantially consistent 
foundation can be built by means of the open clause of the Portuguese Constitution, as well as 
the ethical and legal international sources of informed consent.
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1. A CONSTITUIÇÃO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

1.1. A Constituição como sistema aberto

As constituições actuais não são apenas uma “folha de papel” (F. Lassalle), 
3 mas antes um projecto estratégico normativo e social de vida em comuni-
dade. A Constituição Portuguesa de 1976 (Const.) é disso um exemplo, não 
só através do seu preâmbulo enunciativo ao afirmar que através da mesma 
se tem em “vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fra-
terno”, como ao proclamar logo no seu artigo 1.º que “Portugal é uma Repú-

1 Este trabalho foi terminado no decurso da concessão da equiparação a bolseiro, para efeitos 
da realização de Doutoramento, concedido por despacho da Ministra da Justiça de 27.08.2013, 
proferido na sequência da deliberação do Conselho Superior da Magistratura tomada na 
sessão Plenária de 09.07.2013 (DR II, n.º 176, de 12.09.2013).

2 Juiz Desembargador, Tribunal da Relação do Porto, Portugal.
3 LASSALLE, Ferdinan in Über Verfassungswesen: Rede am 16. April 1862 in Berlin, Hamburg, 

Europäische Verlagsanstalt, 1993, p. 23. Existe tradução em espanhol: ¿Qué es una Cons-
titución?, Barcelona, Ariel, 2012, p. 78.
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blica soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade 
popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. 
Este é o nosso “modelo de vida” (Hans-Peter Scheneider), a nossa “carta de 
navegação” (Carlos S. Nino) ou simplesmente a nossa “utopia concreta” (Jür-
gen Habermas). Por isso, a Constituição não é, quer histórica, quer juridica-
mente, um sistema formal, estático e unidimensional, que apenas tem uma 
vigência geracional, mas antes um processo dialéctico, comunicativo e pro-
gressivo, surgindo, por isso, como uma “conquista evolutiva” (evolutionäre 
Errungenschaft), 4 alicerçada no passado, convivente com o presente e pro-
jetando-se para o futuro. Daí que a mesma se sujeite a árduas revisões ou 
reformas, através de um processo formal específico e mediante uma maioria 
qualificada (284.º a 288.º Const.) (i), a silenciosas e marginais mutações, que 
se traduzem em modificações do significado do conteúdo das normas cons-
titucionais, mas sem que haja alterações do texto (ii), a consentidas rupturas 
ou “quebras” constitucionais, através de “auto-rupturas” (Selbstverfassungs-
durchbrechungen) ou rupturas autorizadas (ermächtigten Verfassungsdurch-
brechungen), como normalmente sucede com a incorporação do direito 
internacional no ordenamento jurídico nacional (8.º Const.) (iii), bem como a 
polémicas e constantes interpretações, seja conforme a Constituição (verfas-
sungskonforme Auslegung) ou então orientada por esta (verfassungsorientierte 
Auslegung), mais precisamente pelos direitos fundamentais (iv). 5

4 LUHMANN, Niklas, “Verfassung als evolutionäre Errungenschaft”, in Rechtshistorisches Journal, 
9, 1990, 176-220.

5 Na temática da mudança constitucional e para uma destrinça entre revisão ou reforma consti-ara uma destrinça entre revisão ou reforma consti-
tucional (Verfassungänderung), por um lado, e mutação constitucional (Verfassungswandlung), 
por outro lado, bem como outras figuras afins, veja-se JELLINEK, Georg, Reforma y mutación de 
la Constitución, Madrid, CEPC, 1991; VEGA, Pedro de, La reforma constitucional y la problemá-
tica del poder constituyente, Madrid, Editorial Tecnos, 1991, pp. 60-66, 179-215; DAU-LIN, Hsü, 
Mutación de la Constitución, Bilbao, Oñati, 1998, pp. 75-85, 155-183; HESSE, Konrad, Escritos 
de Derecho constitucional, Madrid, CEPC, 2011, pp. 95-114; BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfang, “Notas 
sobre el concepto de “cambio constitucional”, Estudios sobre el Estado de Derecho y la demo-
cracia, Editorial Trotta, Madrid, 2000, pp. 181-196; RUIPEREZ ALAMILLO, Javier, “Algunas consi-
deraciones sobre la reforma constitucional”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), Num. 
75, 1992, pp. 233-258; SÁNCHEZ URRUTIA, Ana Victoria, “Mutación constitucional y fuerza nor-
mativa de la Constitución: una aproximación al origen del concepto”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, Ano 20, Núm. 58, 2000, pp. 105-135. Como leitura de referencia nos 
últimos tempos sobre a interpretação constitucional temos HESSE, Konrad, Grundzüge des 
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deustschland, Heidelberg, C. F. Müller Verl, , 1999, pp. 
20-33; HESSE, Konrad, ob. cit., 2011, pp. 57-75; CARBONELL, Miguel (Editor), El principio de 
proporcionalidad y la interpretación constitucional, México, MJDH, 2008; KUHLEN, Lothar, La 
interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2012; pp. 
23-29; 31-40; GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación juridica, México, UNAM, 1999, 
pp. 77-95 e posteriormente Nuovi Studi Sull’Interpretazione, 2008, Aracne, Editrice, Srl, pp. 
119-140; POZZOLO, Susanna “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación consti-
tucional”, Revista DOXA, 21 (II), 1998, pp. 339-353; PRIETO SANCHÍS, Luis, “Neoconstitucionalismo 
y ponderación judicial”, in CARBONELL, Miguel (editor), Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Editorial 
Trotta, 2003, pp. 123-158; “Notas sobre la interpretacion constitucional” in MAC-GRECOR, Ferrer 
(Coord.), Interpretación constitucional, Vol. II, México, Porrúa y UNAM, 2005, pp. 926, 927 e 
938; HÄBERLE, Peter, “Métodos y principios de la interpretación constitucional. Un catálogo de 
problemas”, in ReDCE, Ano 7, n.º 13, 2010, pp. 379-411
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As Constituições começaram por ser uma afirmação dos direitos clássi-
cos de cidadania contra o Estado, também apelidados de direitos subjectivos 
públicos ou liberdades públicas. No entanto, tem vindo a ser reconhecido que 
os direitos fundamentais exprimem igualmente uma ordem de valores objectiva. 
Para o efeito e no declínio do Estado Liberal, passou-se a conceber a Cons-
tituição como um “processo de integração” dirigido à realidade, através de um 
“contínuo processo de laboriosa configuração social” assente em “valores 
historicamente válidos e que transcendem o próprio Estado e o seu ordena-
mento jurídico”, como em tempos mencionou Rudolf Smend. 6 Uma outra 
referência foi a sentença proferida pelo Tribunal Constitucional Alemão no 
caso Erich Lüth (BVerfGE 7 — 1958), onde destacamos que os direitos fun-
damentais não se esgotam no clássico direito de defesa (Abwehrrect), sendo 
também uma ordem de valores objectiva (objektive Wertordnung) (i), surgindo 
como direitos de afirmação em relação aos demais membros da comunidade 
(ii), tendo, por isso, um “efeito de irradiação” (Ausstrahlungswirkung) em 
relação a todo o ordenamento jurídico (iii). 7

Daí que uma Constituição não integre apenas regras, mas também prin-
cípios e valores. A distinção entre regras e princípios pode ser efectuada 
mediante vários critérios ou perspectivas. Atendendo ao seu grau de extensão 
as regras e os princípios, surgem, normalmente e respectivamente, com um 
menor ou maior grau de generalização (i. critério de generalidade). Seguindo 
este critério e o entendimento de que as normas são razões para a acção, 
podemos ainda considerar que as regras prescrevem actos específicos (spe-
cific acts), enquanto os princípios estabelecem acções gerais (unspecific 
actions) (ii. critério de acção). No entanto, dando-se enfâse à sua aplicação 
as regras ou se utilizam integralmente ou não, como se fosse um “tudo-ou-
nada” (all-or-nothing-fashion), enquanto os princípios exigem ponderações de 
aplicabilidade de acordo com a dimensão do seu peso ou importância (dimen-
sion of weight or importance) (iii. critério de aplicabilidade). Nesta perspectiva, 
mas reforçando a sua lógica distintiva em relação ao que é jurídica e factual-
mente possível, considera-se que as regras são mandatos definitivos, que se 
aplicam mediante subsunção e se satisfazem apenas integralmente, enquanto 
os princípios são mandatos de optimização (Optimierungsgebote), sujeitos a 
ponderação e que podem ter diversos graus de execução (iv. critério de 
determinação). Seguindo este último posicionamento, tem vindo agora a ser 
veiculado que as regras são conteúdos de proposições normativas, enquanto 

6 SMEND, Rudolf, Constitución y derecho constitucional, Madrid, CES, 1985, p. 62 e 166 (tradução 
de Verfassung und Verfassungsrecht, 1928).

7 Erich Lüth fez em 1945 um apelo público para se boicotarem os filmes realizados pelo alemão 
Veit Harlan, por este ter sido um cineasta propagandista do regime nazi, de que é exemplo 
a película anti-semita “Jud Süβ” (1940). Sobre esta nova percepção dos direitos fundamentais 
veja-se CRUZ, Luis M. La Constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos, 
Granada, Editorial Comares, 2005.
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os princípios são argumentos normativos (v. critério de exposição).8 Distin-
guindo os princípios dos valores temos que os primeiros são normas de dever 
ser ou “bens iniciais”, referenciando o que é devido prima facie (normas 
deontológicas), enquanto os segundos são normas que exprimem juízos 
racionais de valia ou “bens finais”, manifestando moralmente o que é melhor 
prima facie (normas axiológicas), apresentando-se como referências de vali-
dade e desafios de correcção para um “direito justo”. 9

Por tudo isto a Constituição surge como um sistema aberto. 10 Sistema 
porque são essas regras, princípios e valores que lhe dão coerência e dinâ-
mica, o que se estende ao ordenamento jurídico em geral, tanto num sentido 
estrito (lógico-formal), como num sentido amplo (axiológico e racional). É essa 
coerência que, de resto, proporciona a inteligibilidade do texto constitucional 
e das leis em geral, assim como a compreensibilidade da prática judicial, 
sendo a racionalidade um dos seus vectores imprescindíveis. E coerência não 
significa apenas a ausência de contradição ou a existência de uma consis-

8 Atendendo à ordem de critérios seguida podemos encontrar (i) HART, Herbert, “Pós-Escrito”, 
O Conceito de Direito, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 322 (tradução de 
The concept of Law, 2.ª Edição, Oxford University Press, Londres, 1994); (ii) RAZ, Joseph, 
“Legal Principles and the limits of Law”, The Yale Law Journal, Vol. 81, n.º 5, 1972, p. 838; 
Pratical Reason and Norms, London, Hutchinson, 1975, pp. 15, 58; (iii) DWORKIN, Ronald, 
“The Model of Rules”, The University of Chicago Law Review, Vol. 35, 1967/1968, pp. 22-29; 
republicado como “The model of Rules I”, in DWORKIN, Ronald, Taking Rights Seriously, Cam-
bridge, Harvard University Press, 1978, pp. 14-45; (iv) ALEXY, Robert, Teoria de los derechos 
fundamentales, Madrid, CEPC, 2012, 2.ª edição, pp. 67-72; 79-81 (tradução de Theorie der 
Grundrechte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986); (v) SIECKMANN, Jan-Reinard, Regel-
modelle und Prinzipien — modele des Rechtssystems, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesells-
chaft, 1990, pp. 243-257; “Principles as Normative Arguments”, in DAHLMANN, Ch., KRAWIETZ, 
W. (Eds.), Values, Rights and Duties in legal and Philosofical Discourse. Rechtsteorie Beiheft 
21, Berlin, Duncker & Humblot, , 2005, pp. 197-199 e “Los Derechos Fundamentales como 
principios”, in SIECKMANN, Jan-R (Ed.), La teoria principialista de derechos fundamentales — 
Estudios sobre la teoria de los derechos fundamentales de Robert Alexy, Madrid, Marcial 
Pons, 2011, pp. 49-50.

9 KAUFMAN, Arthur, La filosofia del derecho en las posmodernidad, Bogotá, Editorial Temis, 1998, 
pp. 33-38 (tradução de Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit, Decker & Muller, 2.ª Ed., 
1991); ZAGREBELSKY, Gustavo, La legge e la sua giustizia, Bologna, Mulino, 2008, pp. 205-210; 
ALEXY, Robert, ob. cit. 2012, pp. 125 e 126; 

10 CANARIS, Claus-Wilhelm, Pensamento jurídico Sistemático e conceito de Sistema do Direito, 
Lisboa, Fundação Caloustre Gulbenkian, 5.ª edição, 2012, pp. 23-45, 103-126, dá-nos uma 
noção, respectivamente, de sistema e de abertura (tradução do original em alemão System-
denken und Systembegriff in der Jurisprudenz: entwickelt am Beispiel des deutschen Priva-
trechts, Berlin, Auflage, 1983). Existe igualmente uma tradução em espanhol, El sistema en 
la jurisprudencia, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1998, pp. 27-68 e 71-84,. Entre 
nós veja-se GOMES CANOTILHO, J. J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 
Almedina, 7.ª Edição, 13.ª Reimp., pp. 1159-1187, o qual distingue entre abertura de normas 
constitucionais e abertura de constituição (pp. 1180,1181). Sobre a noção de constituição 
aberta, VERDÚ, Lucas, La Constitución abierta y sus enemigos, Madrid, Ediciones Beramar, 
1993, pp. 15-57; DÍAZ REVORIO, Francisco, La Constitución como Orden Abierto, Macgraw-Hill, 
1997 e COELLO NUÑO, Ulises, La Constitución Abierta como Categoria Dogmática, Barcelona, 
Bosch Editor, 2005. Ainda quanto ao conceito e às complexidades do sistema veja-se LUHMANN, 
Niklas, Sociedad y Sistema: la ambición de la teoria, Barcelona, Ediciones Paidós, 1990 
(tradução de System und Funktion, Cap. I de “Soziale Systeme”, Frankfort del Main, Suhrkamp 
Verlag, 1984).
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tência lógica, mas de uma interconexão racional, mediante uma “coerência 
normativa” (normative coherence) e uma “coerência narrativa” (narrative cohe-
rence). 11 Aberto em virtude da Constituição revelar uma invejável capacidade 
de comunicação e um consistente sentido de evolução, mostrando uma 
saudável elasticidade e uma predisposição inclusiva em relação às “novas” 
realidades sociais e às exigências de justiça, que não estavam no horizonte 
da sua fundação constituinte, tendo como único limite a essa abertura a sua 
imprescindível rigidez, através da preservação do seu núcleo constitucional 
essencial.12 Essa abertura tem um alcance ad intra, quando se projecta para 
o interior do ordenamento jurídico, assumindo-se como referência de valores 
e princípios, e ad extra, quando recepciona os direitos humanos e a genera-
lidade do direito internacional, mediante a subscrição dos seus tratados ou 
convenções, deixando igualmente nestes as suas impressões digitais norma-
tivas e valorativas. Mas essa abertura revela-se igualmente através da opinião 
pública (Öffentlichkeit) e da existência de “intérpretes prévios” (Vorinterpreten), 
o que passa por conceber a Constituição como a mais genuína das manifes-
tações culturais e normativas da res publica, sendo uma dessas facetas a 
contínua participação democrática dos cidadãos e a existência de exigentes 
intérpretes constitucionais. 13 Caso contrário, o texto fundamental corre o risco 
de ficar num “estado vegetativo persistente”, ou, pior do que isso, um “cadá-
ver adiado”, configurando um marco jurídico anquilosado e fechado sobre si 
mesmo, com um cunho essencialmente positivista e revivalista.

11 Neste sentido MACKORMICK, Neil, “Coherence in Legal Justification”, in PECZENIK, Aleksander 
e outros, Theory of Legal Sicence, D. Reidel Publishing Company, 1984, pp. 235-251 e 
Rethoric and the Rule of Law — A Theory of Legal Reasoning, Oxford, Oxford University 
Press, 2005, pp. 189-205, 221-236. Sobre a noção de coerência veja-se ainda ZACCARIA, 
Giuseppe, “Hermeneutics and Narrative Comprehension”, in Law, Interpretation and Reality: 
Essays in Epistemology, Hermeneutics and jurisprudence, NERHOT, Patrick Kluwer (Edit.), 
Dordrecht, Holanda, Academic Publishers, 1990, pp. 260-274; ALEXY, Robert, PECZENIK, Alek-
sander, “The Concept and its Significance for Discursive Rationality”, Ratio Juris, Vol. 3, Sup. 
1, 1990, pp. 130-147; RAZ, Joseph, “The Relevance of Coherence”, Boston University Law 
Review, Vol. 72, n.º 2, 1992, pp. 273-321; BALKIN, Jack M. “Legal Understanding: The Legal 
Subject and the Problem of Legal Coherence”, Yale Law Journal, 105, 1993, pp. 2-69.

12 WERNER, Kägi, La Constitución como Ordenamento Jurídico Fundamental del Estado (Inves-
tigaciones sobre las tendencias desarrolladas en el moderno Derecho Constitucional), Madrid, 
Editorial Dykinson, 2005, p. 111; BRYCE, James, Studies in History and Jurisprudence, Oxford, 
Oxford University Press, 1901, Capítulo III, teve o mérito de estabelecer a distinção entre 
Constituições rígidas e flexíveis, como contraposição à distinção tradicional entre Constituições 
escritas e não escritas.

13 HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución — Estudios de Teoria Constitucional de la Sociedad 
Abierta, Madrid, Tecna, 2002, pp. 86-103 (tradução de Die Verfassung des Pluralismus. Stu-
dien zur Verfassungstheori der offenen Gesellschaft, Könistein/Ts, Athenäum TB-Rechstswis-
sengschaft, 1980) e ainda El Estado Constitucional, UNAM, México, 2003, pp. 149-151; LUCAS 
VERDÚ, Pablo, “Idea, concepto e definición de apertura constitucional”, in Pensamiento Cons-
titucional, Ano VI, n.º 6, 
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1.2. A razão de ser e a eficácia dos direitos fundamentais

As primeiras declarações de direitos da modernidade, de que são exemplo a 
Virginia Declaration of Rights (1776), a Pennsylvania Declaration of Rights 
and Frame of Government (1776), que era simultaneamente a Constitution of 
this Commonwealth, bem como a Déclaration des Droits de L’Homme et du 
Citoyen (1789), para além de estabelecerem os princípios de organização 
política (i), instituíram ainda um quadro legal fundamental onde se reconheciam 
as liberdades irrevogáveis e essenciais dos governados em relação ao Estado 
(ii). A partir daqui os direitos dos governados já não seriam o resultado de 
uma concessão dos soberanos monárquicos nem de um pacto entre aqueles 
e estes, mas antes a consequência de uma transferência de soberania (trans-
fer of sovereignity) da monarquia para o povo. 14

Os direitos fundamentais são aqueles que estão catalogados na Consti-
tuição (conceito formal). Porém, nem todos os direitos que aí estão fixados 
têm esse estatuto, podendo até haver outros que não estão expressamente 
consagrados no texto constitucional, mas que resultam dele implicitamente, 
sendo, por isso, necessário outros critérios para se determinar a sua natureza 
como essenciais e imprescindíveis (conceito substancial). Seguindo este último 
posicionamento, podemos ter uma concepção analítica ou uma concepção 
argumentativa. Mediante a primeira os direitos fundamentais são “todos aque-
les direitos subjectivos que correspondem universalmente a “todos” os seres 
humanos enquanto dotados do status de pessoa, de cidadãos ou pessoas 
com capacidade de agir”. 15 No entanto esta concepção apenas nos permite 
conhecer a sua estrutura descritiva a partir de dois pilares referenciadores, 
que são o “direito subjectivo” e o “status de pessoa”, acabando por não nos 
dizer em que consiste, na sua substância, um direito fundamental. De acordo 
com a segunda concepção, direito fundamental será aquele que tem uma 
“relação de precisão” e uma “relação de fundamentação” com a Constituição, 
pelo que podem surgir dois tipos distintos: normas de direito fundamental 
directamente estatuídas pela Constituição (a) e normas adstritas de direito 
fundamental (b), em relação às quais é necessário aduzir uma justificação 
jusfundamental correcta. 16 Para o efeito não nos podemos esquecer que os 
direitos fundamentais correspondem essencialmente à constitucionalização 
dos direitos humanos, os quais protegem aqueles bens essenciais para que 
cada um possa traçar o seu plano de vida em comunidade. Assim e tentando 

14 HUNT, Lynn, Inventing Human Rights. A History, New York, Library of Congress, 2007, p. 114; 
GRIMM, Dieter, Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, Madrid, Editorial Trotta, 2006, 
pp. 27-29 (tradução de Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt, Suhrkamp, 1991); FIORAVANTI, 
Maurizio, Costituzionalismo — Percorsi della storia e tendenze attuali, Bari, Editori Laterza, 
2009, pp. 70–77.

15 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantias — La ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 2004, 
p. 37; “I fondamenti dei diritti fondamentali”, in VITALE, Ermano (a cura), Diritti Fondamentalli 
— Un dibattio teórico, Editori Laterza, 2008, p. 282, sendo nossa a tradução.

16 ALEXY, Robert, ob. cit. 2012, pp. 52-55.
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densificar o conceito de direito fundamental, diremos que este será todo o 
direito subjectivo que, mantendo um relacionamento íntimo e fundado na 
Constituição, se mostre indispensável ao projecto aqui delineado e revele uma 
pretensão justificativa jusfundamental.

Os direitos fundamentais, na sua dimensão subjectiva, estão atribuídos 
a uma certa pessoa (titular activo), obrigando outra(s) (sujeito(s) passivo(s)), 
manifestando-se através de uma pretensão (conteúdo) que se encontra cons-
titucionalmente justificada e, por isso, se revela numa posição de supremacia 
jurídica em relação ao ordenamento legal. Daí que o direito fundamental seja 
considerado como “o direito dos direitos”. 17 A posição de vantagem conferida 
por um direito fundamental afirma-se num duplo sentido: i) como pretensão 
de omissão ou de não interferência (dimensão negativa); ii) como pretensão 
dispositiva ou de promoção do seu exercício (dimensão positiva). Continua a 
discutir-se qual é o âmbito da sua eficácia em relação a terceiros, mais pre-
cisamente se os mesmos têm efeitos imediatos ou apenas mediatos. Face 
ao preceituado no artigo 18.º, n.º 1 da Constituição cremos que não existem 
muitas dúvidas razoáveis e sustentáveis quanto à eficácia imediata dos direi-
tos fundamentais nas relações horizontais (unmittelbare Drittwirkung). 18 Nesta 
conformidade, os direitos fundamentais não são apenas um “ás de trunfo” 19 
ou uma “manifestação de desconfiança” 20 dos cidadãos em relação ao Estado, 
mas também em relação aos demais particulares e aos cada vez mais signi-
ficativos poderes privados instituídos, sendo, por isso mesmo, “a base e a 
fronteira da democracia”.

17 GUASTINI, Riccardo, Estudios de Teoria Constitucional, México, Fontamara, 2001, pp. 214/215
18 Neste sentido GOMES CANOTILHO, JJ e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 385. Em sentido distinto VIEIRA de ANDRADE, 
José Carlos, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, Alme-
dina, 2010, p. 252, muito embora admita esse efeito mais intenso em relação aos particula-
res mais vulneráveis (p. 252). Seguindo uma via analítica e casuística MIRANDA, Jorge e 
PEREIRA da SILVA, Jorge, em anotação ao artigo 18.º, in MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, 
Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I (2.ª Edição), Coimbra, Coimbra Editora, pp. 335-340. 
Traçando uma panorâmica desta polémica no direito germânico e apresentando uma solução 
não conflitualista DOMINGO, Tomás, “La Drittwirkung de los derechos fundamentales: una 
alternativa al conflictivismo”, in DOMINGO, Tomás e MARTINEZ-PUJALTE, António-Luis, in Los 
Derechos fundamentales en el sistema constitucional — Teoria general e implicaciones prá-
ticas, Granada, Editorial Comares, 2011, pp. 107-115, 120-138. Em relação à literatura e ao 
direito germânicos que se encontra traduzida para português, destacamos contra esse  
efeito imediato PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard, Direitos Fundamentais — Direito Estadual 
II, Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2008, p. 56 (tradução de Grundrechte,  
Staatsrecht II, 22., neu bearbeitete Auflage, C. F., Müller Verlag, 2007; CANARIS, Claus-Wilhelm, 
Direitos Fundamentais e Direito Privado, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 53, 54 (tradução  
de “Grundrechte und Privatrechte”, in Archiv für die civilistische Praxis, n.º 184, 1984, pp. 202 
e ss.)

19 DWORKIN, Ronald, “Rights as trumps”, in WALDRON, Jeremy (Ed.), Theories of Rights, Oxford, 
Oxford University Press, 1989, pp. 153-167.

20 ALEXY, Robert, Teoria del discurso y derechos constitucionales, México, Fontamara, 2007,  
p. 51.
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1.3. Os direitos fundamentais e a sua nomenclatura aberta

Os direitos fundamentais estão normalmente consagrados em específicas 
normas constitucionais, daí designarem-se como típicos, mas também podem 
brotar de uma cláusula geral, razão pela qual se apelidam de atípicos, de que 
são exemplo a primogénita nona emenda da Constituição dos EUA e a sub-
sequente cláusula aberta do artigo 16.º, n.º 1 da Constituição Portuguesa, a 
que nos iremos dedicar. Isto não significa que não se possa igualmente 
encontrar esses direitos fundamentais não enumerados num bloco de cons-
titucionalidade ou mesmo em princípios constitucionais.

1.3.1. A nona emenda à Constituição dos EUA

A Constituição dos EUA aprovada na Convenção de Filadélfia em 1787, só 
veio a ser ratificada em 1789, tendo alguns Estados, mais precisamente oito, 
proposto, em separado e através de emendas, ou condicionado essa ratifi-
cação ao reconhecimento de uma “Carta de Direitos” (Bill of Rights), na 
sequência dos argumentos então esgrimidos pelos “Federalist”, por um lado, 
e os “Antifederalist”, por outro lado. De acordo com os primeiros tal Bill of 
Rights seria desnecessária, porquanto tais direitos sempre estariam salva-
guardados mediante a especificação no texto constitucional dos respectivos 
poderes federais (i), para além de que a sua enumeração poderia ser perigosa 
(ii), uma vez que daí podia inferir-se a existência de poderes federais adicio-
nais, como também que não existiriam outros direitos para além dos expres-
samente referidos. No entanto, os segundos sustentaram que esse perigo já 
existia, porquanto certos direitos já estavam reconhecidos na proposta cons-
titucional (v. g. tribunal de júri nos julgamentos dos crimes federais — art. III, 
Sec. 2) (i), sendo preferível e mais adequado, para obstar a quaisquer dúvidas, 
que ficassem positivamente consagrado os direitos que o Povo e os Estados 
passavam a ter, mormente em relação ao governo federal (ii). 21 Daí que na 
Convenção de Filadélfia de 1789 tenha sido apresentado por James Madison 
o esboço de uma proposta de que resultou a aprovação de um conjunto de 
dez emendas à Constituição, daquilo que comummente se viria a designar 

21 LASH, Kurt T., The Lost History of the Ninth Amendment, Oxford, Oxforf University Press, 2009, 
pp. 13-70; FARBER, Daniel A., Retained by the People — The “silent” Ninth Amendment and 
the Constitutional Rights American Don’t now They Have, New York, Basic Books, 2007, pp. 
21-44; JACKSON, Jeffrey J., “The modalities of the Ninth Amendment: Ways of thinking about 
unenumerated rights inspired by Philip Bobbit’s Constitutional Fate, Mississipi Law Journal, 
Vol. 75, 2006, pp. 495-544 (502-507); WACHTLER, Sol, “Judging the Ninth Amendment”, Fordham 
Law Review, Vol. 59, 1991, pp. 597-618 (598-604); CAPLAN, Russel L, “The History and Mea-
ning of the Ninth Amendment”, Virginia Law Review, Vol. 69, Mar. 1983, num. 2, pp. 223-268 
(238-265); RINGOLD, A. F. “The History of the Enactment of the Ninth Amendment and its 
Recent Development”, Tulsa Law Journal, Vol. 8, n.º 1, 1972, pp. 1-57 (3-9). DUNBAR, Leslie 
W., “The History and Meaning of the Ninth Amendment, 69, Virginia Law Review, Vol. 42, 
num. 5, Jun. 1956, pp. 627-643; 
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por Bill of Rights — actualmente ainda continua a ser controvertido se será 
necessário este processo de emendas para que ocorra uma reforma consti-
tucional. 22 Foi assim, que no texto da nona emenda ficou estabelecido o 
seguinte: “The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be 
construed to deny or disparage others retained by the people”.

Esta nona emenda é talvez aquela que tem sido mais ignorada ou 
incompreendida, surgindo também como a mais enigmática em relação às 
demais emendas que vieram a integrar a Constituição dos E.U.A.. De tal modo 
que desde a sua aprovação e até meados do século XX, a mesma apenas 
chegou a ser referenciada em sete casos do Supreme Court 23, tendo tido 
parcas e breves referências na doutrina mais remota, que se situa no século 
XIX e nos princípios do século XX. A propósito chegou a ser considerada 
como uma manifestação geral da “carta de direitos” (i), surgindo contra exten-
sões não autorizadas do poder do governo federal (ii) ou então seguindo o 
princípio de que as constituições não criam direitos, mas reconhecem os 
mesmos com vista a preservá-los (iii), havendo quem sustentasse que visava 
obstar a qualquer interferência do governo Federal em relação aos direitos 
fundamentais do povo (iv) ou então porque certos direitos têm um carácter 
tão fundamental que nenhum governo pode eliminá-los, estejam os mesmos 
enumerados ou não na Constituição (v). 24 No entanto só em 1936 é que 

22 No sentido de que as grandes mudanças constitucionais podem ocorrer sem a consagração 
de emendas ou então que as mesmas se podem mostrar desnecessárias, veja-se STRAUSS, 
David A., “The Irrelevance of Constitutional Amendments”, Harvard Law Review, num. 114, 
2001, pp. 1457-1505. Contra DENNING, Brannon P., VILE, John R., “The Relevance of Consti-
tutional Amendments: A Response to David Strauss”, Tulane Law Review, num. 77, 2002, 
247-282; VERMEULE, Adrian, “Constitutional Amendments and the Constitutional Common Law”, 
Public Law and Legal Theory Working Paper, num. 73, 2004. Sobre as dificuldades da reforma 
constitucional através do processo de emendas, registando-se que em 200 anos chegaram 
a haver 11.000 tentativas, mas destas apenas 27 acabaram por obter sucesso, podemos 
encontrar DIXON, Rosalind, “Updating Constitutional Rules”, Public Law and Legal Theory 
Working Paper, num. 344, 2011, pp. 319-346. A actual Constituição dos E. U. A. integra XXVII 
Emendas, tendo a última sido ratificada em 1992, muito embora o Congresso a tenha apro-
vado com as primeiras XX emendas, ou seja, em 25 de Setembro de 1789.

23 Lessee of Livingston v. Moore, 32 US (7 Pet.) 469, 551 (1833); Scott v. Stanford, 60 US (19 
How.) 393, 511 (1857) (Campbell, J., declaração de voto); Ashwander v. TVA, 297 US 288, 
330-331 (1936); Tennesse Elec. Power Co. v. TVA, 306 US 118, 143-144 (1939); United Public 
Workers v. Mitchell, 330 US 75, 94-95 (1947); Woods v. Cloyd W. Miller Co., 333 US 138, 
144 (1948) ; Roth v. United States, 354 U.S. 476, 492 (1957).

24 Seguindo a ordem indicada veja-se (i) STORY, Joseph, Commentaries on the Constitution of 
the United States, Boston, Hilliard, Gray, and Company, 1833, pp. 751-752, (§ 1898), referindo-
-se a uma “general bill of rights”; (ii) BAYARD, James, A Brief Exposition of the Constitution of 
the United States, Philadelphia, Hogan & Thompson, 1840, p. 154, onde menciona a “unau-
thorized extension of its power”; (iii) COOLEY, Thomas M., The General Principles of Consti-
tutional Law in the United States of America, Boston, Litle, Brown, and Company, 1898, pp. 
36, 37, referindo-se que “constitutions are not made to create rights in the people, but in 
recognition of, and in order to preserve them, ...”; (iv) TUCKER, John Randolph, The Constitu-
tion of the United States: A Critical Discussion of it Genesis, Development, And Interpretation, 
Chicago, Callaghan & Co., 1899, pp. 688, 689, sustentando que “was meant to exclude the 
inference that the Federal government could touch any of the great fundamental rights of the 
people, because there was no special inhibition of power to the Federal governement to invade 
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surgiu o seu primeiro estudo específico, efectuado por Knowlton Kelsey e 
denominado “The Ninth Amendment of the Federal Constitution”, onde se 
concluiu que esta Emenda consagrava positivamente a existência de direitos 
não enumerados. 25 Só posteriormente, mais precisamente em 1955, é que 
surgiu o primeiro livro de referência, cujo autor foi Bennett Patterson e desig-
nado por The Forgotten Ninth Amendment. Aqui sustentou-se a perspectiva 
de que tal emenda seria uma fonte adicional de direitos de cariz constitucio-
nal, tendo por base a doutrina da lei natural (“natural law”), perspectivando a 
mesma no sentido de abranger os direitos humanos que estão naturalmente 
atribuídos aos indivíduos, tomando ainda como referência o Estado Social 
(“Welfare State”), como decorre das suas duas primeiras e últimas proposições 
das sete por si avançadas. 26

Mas foi em dois momentos distintos e de sinais contraditórios que a nona 
emenda ressurgiu das cinzas. Primeiro, foi com o caso Griswold v. Connec-
ticut (381 U. S. 479 — 1965) 27, mais precisamente com a declaração de voto 
do juiz Goldberg, quando o mesmo considerou que tal emenda contemplava 
o direito à privacidade, quando este não tem uma consagração expressa na 
Constituição dos EUA. Depois, foi com a audição de Robert H. Bork no Senado 
para o Supreme Court, onde este referenciou, a dado momento, que essa 
mesma emenda caracterizava-se por não ser nada, como sucede quando 
temos um “ink blot” (borrão de tinta) que não permite saber qual é o seu 
verdadeiro texto e significado. 28

Muito embora seja sempre arriscado diferenciar e ordenar os diversos 
posicionamentos sobre a nona emenda, tendo mesmo alguns deles referências 

them”; (v) CORWIN, Edward S., The Constitution and What it Means To-day, Princeton, Prin-
ceton University Press, 1920, p. 99, aludindo que “certain rights of so fundamental a charac-
ter that no free government may trespass upon them, whether tey are enumerated in the 
Constitution or not”.

25 KELSEY, Knowlton H., Indiana Law Journal, Vol. XI, num. 4, April, 1936, pp. 309-323, concluindo 
que “It must be a positive declaration of existing unnamed rights” (323).

26 PATTERSON, Bennett B., The Forgotten Ninth Amendment. A Call for legislativ and Judicial 
Recognition of Rights under Social Conditions of Today, Indianapolis, The Bobbs Merrill 
Company, reeditado por The Lawbook Exchange, Ltd., Clark (New Jersey), 2008, pp. 4 e 5: 
“(1) The Ninth Amendment to the Constitution is a basic statement of the inherent natural 
rights of the individual. ... (2) ... is a fundamental declaration of human rights”, ... (7) “... were 
the personal rights and liberties of the individual rather than public or collective rights wich 
are protected under the General Welfare Clause of the Constitution”.

27 No caso Griswold, director executivo da Planned Parenthood League of Connecticut, e Buxton, 
enquanto médico, foram condenados por propiciarem e fornecerem informações e instruções 
sobre métodos contraceptivos a casais, quando o General Statutes of Connecticut cominava 
essa conduta como crime (§§ 53-32 e 54-196).

28 Hearings before the Committee on the Judiciary United States Senate — First Session on 
The Nomination of Robert H. Bork to the Associate Justice of the Supreme Court of the 
United States, September 1987, Serial No. J-100-64, onde o mesmo afirmou “I do not think 
you can use the ninth amendment unless you know something of what it means. For exam-
ple, if you had an amendment that says “Congress shell make no” and then there is an ink 
blot and you cannot read the rest of it and that is the only copy you have, I do not think the 
court can make up what might be under the ink blot if you cannot read it” (p. 249).
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comuns ou então confluências, podemos encontrar os seguintes modelos: 1) 
“natural rights” 29, que correspondem aos “direitos legais naturais” que são 
partilhados pelas mais diversas teorias da liberdade individual e com tradição 
na “common law”; 2) “individual rights” 30, que compreendem tanto os pre-
viamente existentes à “Bill of Rights”, como os que venham posteriormente a 
ser adicionados, tendo estes a mesma natureza que aqueles outros que estão 
enumerados; 3) “human rights” 31, emergindo estes como uma evolução dos 
direitos naturais, tal como estão actualmente contemplados nos tratados 
internacionais, sendo uma referência consistente para os direitos fundamentais 
que não estão enumerados na Constituição; 4) “collective rigts” 32, surgindo 
os direitos aí retidos pelo povo, enquanto ente colectivo, e não como se fos-
sem individualmente titulados; 5) “federalism” 33, sustentando-se que a nona 
emenda obsta a uma interpretação extensiva do poder federal, acabando por 
proteger os poderes de cada Estado que não estão enumerados; 6) “state 
law rights” 34, por consagrar os direitos garantidos pelas leis estaduais,  
tanto constitucionais, como legais, os quais podem ser alterados ou eliminados 

29 HELMHOLZ, Richard H., “Natural Law and Human Rights in English Law: From Bracton to 
Blackstone”, Ave Maria Law Review, Vol. 3, 1, 2005, pp. 1-22 (22); JACKSON, Jeffrey D., 
“Blackstone’s Ninth Amendment: A Historical Commom Law Baseline for the Interpretation of 
Unenumerated Rights”, Oklahoma Law Review, Vol. 62, num. 2, 2012, pp. 167-222 (222); 
OSTLER, Duane L., “Rights Under The Ninth Amendment: Not Hard to Identify After All”, The 
Federal Courts Law Review, Volume 7, 1, 2013, pp. 35-95 (94, 95).

30 BARNETT, Randy E., “Two Conceptions of the Ninth Amendment”, Harvard Journal of Law & 
Public Policy, Vol. 12, 1989, pp. 29-41, “A ninth Amendment for Today’s Constitution”, Valpa-
raiso University Law Review, Vol. 26, num. 1, 1991, pp. 419-435, “The Ninth Amendment: It 
Means What It Says”, Texas Law Review, Vol. 85, num. 1, Nov. 2006, pp. 1-82; McCo, 
“Natural Rights and the Ninth Amendment: How does Lockean Legal Theory Assit in Interpre-
tation?”, New York University Journal of Law and Liberty”, Vol. 5, Num. 2, 2010.

31 KUTNER, Luis, “The Neglected Ninth Amendment: The “Other Rights” Retained by the People”, 
Marquete Law Review, Vol. 51, 1968, pp. 121-142 (142); PAUST, Jordon P., “Human Rights 
and The Ninth Amendment: A New Form of Guarantee”, Cornell Law Review, Vol. 60, pp. 
231-267, 1975; BLACK Jr., Charles L., “One Nation Indivisible”: Unnamed Rights in the States”, 
St. John’s Law Review, Vol. 65, 1991, pp. 17-57; FARBER, Daniel A., Retained by the People 
— The “Silent” Ninth Amendment and the Constitucional Rights Americans Don’t Know They 
Have, New York, Basic Books, 2007, pp. 14, 15, 198,199; 

32 LASH, Kurt L., “The Lost Original Meaning of the Ninth Amendment”, Texas Law Review, Vol. 
82, num. 2, Dec. 2004, pp. 331-429 (342); YOO, John Choon, “Our Declaratory Ninth 
Amendment”, Emory Law Journal, Vol. 42, 1993, pp. 967-1043 (1043).

33 LASH, Kurt L., “The Inescapable Federalism of the Ninth Amendment”, Iowa Law Review, 2008, 
pp. 802-879 (878, 879); ROKOSKY, Seth, “Denied and Disparaged: Applying the “Federalist” 
Ninth Amendment”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 159, Issue 1, Dec., 2010, 
pp. 275-334 (333-334).

34 CAPLAN, Russell L., “The History and Meaning of the Ninth Amendment”, Virginia Law Review, 
Vol. 69, Num. 2, Mar. 1983, pp. 223-268 (227, 228); SLAUGHTER, Geoffrey G., “The Ninth 
Amendment’s Role in the Evolution of Fundamental Rights Jurisprudence”, Indiana Law Journal, 
Vol. 64, Iss. 1, 4, 1988; MASSEY, Calvin R., “Antifederalism and the Ninth Amendment”, Chicago-
Kent Law Review, Vol. 64, Iss. 3, Art. 13, 1988, pp. 987-1000; MASSEY, Calvin R., “The Anti-
Federalist Ninth Amendment and its Implications for State Constitutional Law, Wisconsin Law 
Review, 1990, pp. 1229-1266; ELY, John Hart, Democracy and Distrust, A Theory of Judicial 
Review, Cambridge, Harvard University Press, 14.ª printing, 2002, pp. 34-40 (34, 35)
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por essas mesmas leis; 7) “residual rights” 35, de modo a prevenir interpre-
tações restritivas de outras emendas ou de incremento do poder federal;  
8) “guideposts” 36, em virtude de indicarem uma intencionalidade e uma 
direcção para a protecção dos direitos fundamentais, sem que se conceba 
que estamos perante uma fonte independente de direitos; 9) “rule of cons-
truction” 37, surgindo como um suporte indirecto para a compreensão dos 
direitos não enumerados, instruindo as respectivas interpretações, tendo, por 
isso, um papel limitado 38; 10) “ink blot” 39, não conferindo qualquer função 
relevante a esta emenda.

No entanto e como um ponto quase comum à maioria dos posiciona-
mentos, a IX emenda tem sido crescentemente vista como uma “cláusula de 
reserva” para a existência dos mais diversos direitos não enumerados (“une-
numerated rights”), contemplando-se a partir da mesma e de modo implícito, 
os direitos fundamentais que não estão expressamente consagrados no texto 
constitucional, enquanto a XIV emenda é considerada como a cláusula dos 
“privilégios ou imunidades” dos cidadãos. 40 E é nesta nona emenda, como 

35 SANDERS, Chase J. “Ninth Life: An Interpretive Theory of the Ninth Amendment”, Indiana Law 
Journal, Vol. 69, Iss. 3, 4, 1994, pp. 759-847; MCAFFEE, Thomas B., “Federalism and the 
Protection of Rights: The Modern Ninth Amendment’s Spreading”, Brigham Young University 
Law Review, 1996, pp. 351-388;

36 SUTELAN, David K., “The ninth Amendment: Guidepost to Fundamental Rights”, William and 
Mary Law Review, Vol. 8, num 1, 5, 1966 pp. 101-120 (119-120); KADLEC, Joseph F., 
“Employing the Ninth Amendment to Supplement Substantive Due Process: Recocgnizing the 
History of the Ninth Amendment and the Existence of Nonfundamental Unenumerated Rights”, 
Boston College Law Review, Vol. 48, num. 2, 3, 2007, pp. 387-432 (431, 432).

37 ARNOLD, Morris, S., “Doing More Than Remembering the Ninth Amendment”, Chicago-Kent 
Law Review, Vol. 64, Iss. 1, Art. 13, 1988, pp. 265-268; BARBER, Sotirios A., “The Ninth 
Amendment: Inkblot or Another Nut to Crack”, Chicago-Kent Law Review, Vol. 64, Iss. 1, Art. 
4, 1988, pp. 67-87; CLAUS, Laurence, “Protecting Rights from Rights: Enumeration, Dispara-
gement, and the Ninth Amendment”, Notre Dame Law Review, Vol. 79, 2004, pp. 585-632; 
PAULSEN, Michael Stokes, “Does the Constitution Prescribe Rules for Its Own Interpretation?”, 
Northwestern University Law Review, Vol. 103, num. 2, 2009, pp. 857-922 (919-921); WILLIAMS, 
Ryan C., “The Ninth Amendment as a Rule of Construction”, Columbia Law Review, Vol. 111, 
2011, pp. 498-573 (572-573); TRIBE, Laurence H., The Invisible Constitution, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, pp. 145-151.

38 Estes dois últimos posicionamentos acabam por situar a nona emenda numa linha de inter-Estes dois últimos posicionamentos acabam por situar a nona emenda numa linha de inter-
pretação, não distinguindo muito bem o que significa interpretação, por um lado, e construção 
jurídica, por outro lado. Sobre esta distinção na literatura anglo-saxónica veja-se: SOLUM, 
Lawrence B., “Semantic Originalism”, Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers, 
Series No. 07-24, Nov. 2208, pp. 67-69 e “The Interpretation-Construction Distinction”, Cons-
titutional Commentary, Vol. 27, 2010, pp. 95-118; BARNETT, Randy E., “Interpretation and 
Construction”, Harvard Journal of Law & Public, Vol. 34, n.º 1, 2011, pp. 65-72; na literatura 
continental e num registo analítico veja-se GUASTINI, Riccardo, Distinguendo ancora, Madrid, 
Marcial Pons, 2013, pp. 42-47.

39 MCCONNELL, Michael W, “A Moral Realist Defense of Constitutional Democracy”, Chicago-Kent 
Law Review, Vol. 64, Iss. 1, Art. 5, 1988, pp. 89-109; MACEDO, Stephen, “Reasons, Rhetoric, 
and the Ninth Amendment: A Comment on Stanford Levinson”, Chicago-Kent Law Review, 
Vol. 64, Iss. 1, Art. 8, 1988, pp. 163-173; SEIDMAN, Michael Louis, “Our Unsettled Ninth Amen-
dment: An Essay on Unenumerated Rights and the Impossibility of Textualism”, California Law 
Review, Vol. 98, 2010, pp. 2129-2160.

40 Recentemente veja-se BALKIN, Jack M., Living Originalism, Cambridge, The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2011, p. 266; BODENHAMER, David J., The Revolucionary Constitution, 
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ultimamente se tem sustentado, que radica o direito à recusa de tratamento, 
incluindo a rejeição, em situações terminais, dos mecanismos de suporte de 
vida. 41

1.3.2. A cláusula aberta da Constituição Portuguesa

A Constituição de 1976 estabelece no seu artigo 16.º, n.º 1 que “Os direitos 
fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros 
constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”. Tal preceito 
tem a sua correspondência mais remota na Constituição de 1911 da I Repú-
blica, mais precisamente no seu artigo 4.º,42 que teve como fonte imediata o 
artigo 78.º da Constituição Brasileira de 1891 e mediata a referida IX emenda 
da Constituição dos E.U.A..43 Esta injunção constitucional estabelece uma 
regra de não tipicidade ou de abertura dos direitos fundamentais, que permite 
distinguir uma constituição formal de uma constituição material. 44 A propósito 
desta cláusula aberta tem surgido uma perspectiva extensa 45, de modo a 

Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 62, 63; AMAR, Akhill Reed, Americas Unwritten 
Constitution, New York, Basic Books, , 2012, pp. 97-116. No debate sobre os direitos não 
enumerados, continua a ser incontornável a leitura de DWORKIN, Ronald, “Unenumerated 
Rights: Wheter and How Roe Should Be Overruled”, The University of Chicago Law Review, 
Vol. 59, no. 1, 1992, pp. 381-432; POSNER, Richard A., “Legal Reasoning from the Top down 
and from the Bottom Up: The Question of Unenumerated Constitutional Rights”, The University 
of Chicago Law Review, Vol. 59, no. 1, 1992, pp. 433-450.

41 FARBER, Daniel A., ob. cit., 2007, p. 15
42 Cuja redacção era a seguinte “A especificação das garantias e direitos expressos na 

Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma 
de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna ou constam de outras leis”.

43 Sobre aquela fonte imediata veja-se SOUZA, Marnoco, Constituição Política da República 
Portuguesa, Comentário, Lisboa, INCM, 2011, reimpressão da 1.ª publicação (Coimbra, F. 
França Amado Editor, 1913), p. 159-160; MIRANDA, Jorge, A Constituição de 1976 — Formação, 
Estrutura, Princípios Fundamentais, Lisboa, Livraria Petrony, 1978, pp. 324, 325, que se refere 
ainda à fonte mediata norte-americana. Tal disposição veio a ter correspondência na 
Constituição de 1933 do Estado Novo, através do artigo 8.º, § 1.º.

44 MIRANDA, Jorge, “O Regime dos Direitos, Liberdades e Garantias”, Estudos Sobre a 
Constituição, Vol. 3.º, Lisboa, Livraria Petrony, 1979, p. 71; CASTRO MENDES, João de, “Direitos, 
Liberdades e Garantias — Alguns Aspectos Gerais”, Estudos Sobre a Constituição, Vol. 1.º, 
Lisboa, Livraria Petrony, 1977, pp. 101, 102.

45 GOMES CANOTILHO, J. J., MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa — Anotada, 
Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 366, 367; MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, Cons-
tituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 291-294; 
MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Coimbra, Coimbra Editora, 2.ª 
edição, 1998, pp. 152-161 (p. 156), optando por uma perspectiva moderadamente positiva 
em relação à segunda vertente; VIEIRA de ANDRADE, José Carlos, Os Direitos Fundamentais 
na Constituição Portuguesa, Coimbra, Almedina, 4.ª edição, 2010, pp. 73-93, pugnando pela 
paridade de regime quando exista uma identificação substancial e justificante, sempre que 
haja uma posição subjectiva fundamental (pp. 81 e 88); BACELAR Gouveia, José, Os Direitos 
Fundamentais Atípicos, Lisboa, Aequitas, Editorial Notícias, 1995, pp. 331 e ss. (efeitos), 371 
e ss. (âmbito); OTERO, Paulo, “Direitos Históricos e Não Tipicidade Pretérita dos Direitos 
Fundamentais”, VARELA, Antunes e outros (organização), in AB VNO AD OMNES — 75 Anos 
da Coimbra Editora, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp. 1061-1090 (p. 1073), que alarga a 
fontes consuetudinárias e excepcionalmente a normas materialmente inconstitucionais em 
relação a direitos pretéritos (pp. 1089, 1990).
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abranger os direitos fundamentais de diversa natureza (i), a que será aplicável 
o regime tipo dos direitos, liberdades e garantias (ii), assim como uma  
perspectiva moderada 46, respeitando apenas aos direitos de liberdade (i), 
estando os seus efeitos igualmente sujeitos àquele regime modelo (ii). 47 

Numa leitura destes posicionamentos ressalta como seu denominador 
comum e transversal, que os direitos fundamentais atípicos devem ter a 
mesma raiz jusfundamental que os direitos fundamentais típicos, entroncando 
na dignidade da pessoa humana. Aqueles são conceptualmente autonomi-
záveis em relação aos segundos, surgindo, no entanto, como complementares 
destes, colocando-se numa posição de equivalência. Mas acaba-se por dar 
uma certa preferência aos novos direitos expressos nos tratados internacionais, 
os quais manifestam de modo consistente e seguro a dinâmica evolutiva dos 
direitos humanos. A propósito já se considerou que a cláusula aberta permite 
conferir um estatuto constitucional ao “direito geral de personalidade”, bem 
como que o consentimento informado no âmbito da investigação clínica, surge 
como um direito fundamental implícito em relação ao direito à integridade 
física. 48

46 MOTA, Henrique, Biomedicina e Novos Direitos do Homem — Uma aplicação do princípio da 
não tipicidade dos direitos fundamentais (artigo 16.º, n.º 1 da Constituição), dissertação de 
mestrado, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 1988, pp. 212-251 (228-230), mas 
aceitando os direitos sociais que venham a ser “legalizados”; REBELO de SOUSA, Marcelo e 
MELO ALEXANDRINO, José, Constituição da República Portuguesa Comentada, Lisboa, Lex, 
2000, p. 93; BLANCO de MORAIS, Carlos, “Os Direitos, Liberdades e Garantias na Jurisprudên-
cia Constitucional Portuguesa: Um Apontamento, O Direito, Ano 132, Vol. III-IV (Jul.-Dez.), 
2000, pp. 361-380; Direito Constitucional, Vol. II, Relatório, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, 
p. 179; QUEIROZ, Cristina M. M., Direitos Fundamentais (Teoria Geral), Coimbra, Coimbra 
Editora, 2002, pp. 89-96, que distingue os direitos fundamentais oriundos por via legal, cujo 
regime pode ser restrito, dos proveniente por via judicial, cujo regime é amplo (p. 90); MOREIRA, 
Isabel, “Por Uma Leitura Fechada e Integrada da Cláusula Aberta dos Direitos Fundamentais”, 
MENEZES CORDEIRO e outros (organização), Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Inocên-
cio Galvão Telles, Vol. V, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 113-153 (135); MELO ALEXANDRINO, 
José de, A Estruturação do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias na Constituição 
Portuguesa, Vol. II — A Construção Dogmática, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 369-394; NABAIS, 
José Casalta, Por uma liberdade com responsabilidade — Estudos sobre direitos e deveres 
fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 110, 111; LOUREIRO, João Carlos, Adeus 
ao Estado Social? A Segurança Social entre o Crocodilo da Economia e a Medusa da Ideo-
logia dos “Direitos Adquiridos”, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 167-174, 182-184, que 
muito embora aponte para uma leitura minimalista do citado artigo 16.º, n.º 1, não deixa de 
se mostrar “amigo” da inclusão de novos direitos através do direito internacional (pp. 173,174).

47 Para uma súmula das várias posições veja-se SILVA RODRIGUES, Benjamim, Direito 
Constitucional, Tomo I, Coimbra, Rei dos Livros, 2011, pp. 107-124.

48 Veja-se, segundo a ordem indicada, CAPELO de SOUSA, Rabindranath, “A Constituição e os 
Direitos de Personalidade”, Estudos Sobre a Constituição, Vol. 2.º, Lisboa, Livraria Petrony, 
1979, pp. 193, 194, conjugando-se o artigo 16.º, n.º 1, com as regras do direito internacional 
(8.º e 17.º Constituição), com a defesa da pessoa humana (1.º e 2.º Constituição) e a sua 
tutela civilística (70.º Código Civil); MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 295.



Constituição e Consentimento Informado: Portugal 81

Coimbra Editora ® JULGAR - Número Especial - 2014

2. O PERCURSO DO CONSENTIMENTO INFORMADO

2.1. O ponto de partida: as primeiras decisões dos tribunais

O consentimento informado no âmbito da relação clínica, seja na prestação 
de cuidados de saúde, seja na investigação, começou por ser primariamente 
construído pela jurisprudência, com destaque para a anglo-saxónica, surgindo, 
no entanto, momentos distintos quanto ao seus contornos e sentido.  49

Num primeiro momento começou por estar em causa o consentimento 
e a integridade corporal, porquanto ao não se indagar da vontade do doente 
e da sua aceitação em relação a uma intervenção cirúrgica ocorria uma ofensa, 
que se traduzia numa malpractice [caso Slater v. Baker and Stapleton, 2 Wils. 
K. B. 359, UK — 1767] 50. Esse consentimento é meramente putativo, quando 
o mesmo surge na sequência de informações falsas [casos Carpenter v. Blake, 
60 Barb. 488 (1871); Wells v. World’s Dispensary Medical Association, 120 
N.Y. 630, 24 N.E. 276 (Ct. App. N. Y. 1890)]. Também o mesmo não se veri-
fica quando a prestação de cuidados de saúde está simultaneamente asso-
ciada à investigação clínica em seres humanos, mas em que esta situação 
era desconhecida dos doentes e levou à prática de actos médicos indevidos 
[caso G. H. Hansen, n.º 99/1880, 3/Mai.; Caso Albert Neisser, 1898]. 51 Mais 
tarde houve ainda outros casos reveladores da falta de consentimento, como 
sucedeu quando a intervenção cirúrgica consentida não foi a realizada, mas 
sim uma outra, que veio a deixar mazelas [caso Mohr v. Williams, 104 N. W. 

49 FADEN, Ruth R., BEAUCHAMP, Tom L., A History and Theory of Informed Consent, Oxford, Oxford 
University Press, 1986, pp. 116-143.

50 Como aí se afirmou “it is reasonable that a patient should be told what is about to be done 
to him, that he may take courage and put himself in such a situation as to enable him to 
undergo the operation”.

51 No primeiro caso, G. Hansen, médico e cientista norueguês que ficou célebre pela sua des-No primeiro caso, G. Hansen, médico e cientista norueguês que ficou célebre pela sua des-o primeiro caso, G. Hansen, médico e cientista norueguês que ficou célebre pela sua des-
coberta do bacilo da lepra (leprosy bacillus), chegou a retirar líquido às suas pacientes, 
inoculando o mesmo no olho de outras, como relataram VOGELSANG, T. M., “A Serious Sentence 
Passed Against the Discoverer of the Leprosy Bacillus (Gerhard Armauer Hansen), in 1880, 
Medical History, Vol. 7, Cambridge, Cambridge University Press, 1963; pp.182-186; ISRAEL, 
Mark, HAY, Lain, Research Ethics for Social Scientists, London, SAGE, 2006, p. 53; ROBERT-
SON, Jo, “The Leprosy — Affected Body as a Commodity: Autonomy and Compensation”, in 
The Body Divided — Humans Beings and Human “Material” in Modern Medical History, 
FERBER, Sarah, WILDE, Sally, Surrey, Ashgate Publishing, 2011, pp. 138-144; No Segundo 
caso, A. Naisser, médico e professor alemão que descobriu o bacilo gonococcus, ao inves-
tigar um método para a prevenção da sífilis, chegou a injectar o soro proveniente de pacien-
tes com sífilis noutros pacientes, na sua maioria prostitutas. Na sequência destes aconteci-
mentos foi instituída em 1900 a primeira regulamentação detalhada sobre investigação clínica, 
que foi da responsabilidade do então Ministro da Prússia da Religião, Educação e Saúde. 
Veja-se SIMONSEN, Sigmund, NYLENNA Magne, “Basic ethical, professional and legal principles 
of biomedical research”, SJWEH Suppl, n.º 2, 2006, pp. 5-14; WINAU, Rolf, “Experimentation 
On Humans and Informed Consent: How We Arrived Where We Are”, in LAFLEUR, William R., 
BÖHME, Gernot, SHIMAZONO, Susumu, Dark Medicine — Rationalizing Unethical Research, 
Bloomington, Indiana University Press, 2007, pp. 49-52;BLOECHL-DAUM, Brigitte, “Good Clinical 
Practice (GCP) and scientific misconduct”, in MÜLLER, Markus (Editor), Clinical Pharmacology: 
Current Topics and Case Studies, Wien, Springer, 2010, pp. 64.

6
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12 (1905)] ou então quando é dado o respectivo consentimento para um 
primeiro episódio cirúrgico, mas a que se seguiu, sem qualquer anuência do 
doente, uma segunda intervenção [caso Pratt v. Davis, 224 III, 300, 79 N. E. 
562 (1906)] ou, finalmente, quando se age contra as instruções do paciente 
[caso Rolater v. Train, 39, Okla. 572, 137 P. 96 (1913)]. Tal perspectiva está 
bem elucidada na célebre declaração pronunciada pelo Juiz Benjamim Cardozo 
[caso Schloendorff v. Society of New York Hospital, 211, N. Y., 125, 105, NE 
92 (N. Y. 1914)] 52, que, de resto, começa a estabelecer as pontes para uma 
outra perspectiva.

Assim e num segundo momento, o consentimento passou a estar mais 
relacionado com a autodeterminação do doente. Para o efeito era necessário 
que se reportasse ao doente a respectiva informação, que deveria ocorrer 
não apenas nos casos de intervenção cirúrgica propriamente dita, mas em 
relação a qualquer acto médico invasivo ou potenciador de causar maleitas, 
como ocorre em alguns exames complementares de diagnóstico [caso Salgo 
v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees, 317 P.2d 170 (Cal. App 
1957)] ou em certos tratamentos [caso Natanson v. Kline, 186 Kan., 393, 350 
P. 2d 1093 (1960)]. 53 Mais tarde veio a aprofundar-se esta necessidade de 
informação, não só por ser um dos deveres profissionais de cuidado, mas 
porque o que está em causa é o direito à autodeterminação do doente [caso 
Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 772, 786, (D.C. Cir. 1972)]. E essa informação 
deverá atender aos valores do paciente e não apenas às determinações 
médicas [casos Cobbs v. Grant, 104 Cal Rptr 505, 513 (1972); Wilkinson v. 
Vesey, 104 Cal Rptr. 505, 502 P.2d (1972)].

A questão que se passou a colocar foi qual a informação a dar, partindo-
se inicialmente do critério de um médico razoável, atenta a generalidade da 
prática clínica (reasonable physician standard), dando-se conta dos danos, 
benefícios, riscos e as alternativas possíveis de tratamento. Porém, os con-
hecimentos do doente não são os do médico, pelo que aquele critério se pode 
revelar insuficiente, sendo mais razoável centrar a informação tendo por 
referência o doente médio (reasonable patient standard). Mas como cada 
doente é um doente poder-se-á optar pelas especificidade de compreensão 
de cada um (subjective standard), sendo certo que a legislação estadual seguiu 
distintos modelos. 54 

52 “In the case at hand, the wrong complained of is not merely negligence. It is trespass. Every 
human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with 
his own body; and a surgeon who performs an operation without his patient’s consent commits 
an assault for which he is liable in damages. This is true, except in cases of emergency where 
the patient is unconscious, and where it is necessary to operate before consent can be obtained”.

53 No primeiro caso efectuou-se uma aortografia translombar, sem terem sido esclarecidos os 
procedimentos a efectuar e os respectivos efeitos, o que gerou consequências bastantes 
graves, mais precisamente uma paralisia permanente e irreversível. No segundo caso uma 
paciente, na sequência de uma mastectomia, foi sujeita a radiações de cobalto em vez do 
tradicional raios-x, que produziram lesões bastantes graves.

54 RICHARDS, R. Jason, “How We Got Where We Are: A Look at Informed Consent in Colorado 
— Past, Present, and future”, Northern Illinois University Law Review, Vol. 26, 2005, pp. 69-99 
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No entanto, considerou-se que essa informação não deveria apenas inci-
dir nos tratamentos propostos e que se aceitam realizar, mas também deveria 
abranger aqueles que o doente venha a recusar, explicando-se os riscos dessa 
rejeição [caso Truman v. Thomas, 611 P. 2d 902, 27 Cal 3d 285, 165 (Cal Rptr 
308 1980)]. Aqui e como se pode constatar, não estamos perante uma situação 
em que existe uma intervenção médica que provoque uma lesão corporal con-
sentida, mas antes um dever de informação no âmbito da autonomia pessoal, 
sendo este um dos aspectos mais inovadores desta última sentença. 55

2.2. A travessia: os caminhos ético-jurídicos 

2.2.1. As referências éticas internacionais

O Código de Nüremberg (1947), onde se fixaram um conjunto de dez princí-
pios, que deveriam ser observados na realização de experiências médicas e 
científicas com seres humanos, foi sem dúvida a primeira referência de vali-
dade ética que surgiu a nível internacional. 56 O primeiro desses princípios 
referia-se ao consentimento informado e percebe-se bem a sua razão de ser, 
uma vez que estava em causa a conduta dos acusados (vinte (20) médicos 
e outros três (3) responsáveis Nazis), em virtude de, no decurso da II Guerra 
Mundial (1939-1945), terem forçado judeus, ciganos e prisioneiros de guerra, 
essencialmente polacos e russos, a sujeitarem-se a experiências científicas 
e médicas (Caso U. S. v. Karl Brandt, et al, também designado por “Medical 
Case”, 1946-1947).

Após, mais precisamente em 1964, surgiu a Declaração de Helsínquia, 
protagonizada pela Associação Médica Mundial, onde se aprovaram os “Prin-
cípios Éticos para a Investigação Médica envolvendo Seres Humanos”, com-
portando actualmente menções relevantes sobre o consentimento informado 
(25.º a 32.º).

Mas enquanto decorria o julgamento de Nüremberg, desenrolava-se nos 
E. U. A. e desde de 1932 um projecto de investigação desenvolvido pelo 
“United States Public Health Service” (USPHS) designado por “Tuskegee Study 
of Untreated Syphilis in the Negro Male” e vulgarmente conhecido por “Tus-
kegee syphilis study” que despoletou as maiores reservas éticas em relação 
à implementação desses ensaios. 57 E isto porque os sujeitos desse estudo 

(83-87); ATWELL, Barbara, “The Modern Age of Informed Consent”, University of Richmond 
Law Review, Vol. 40, 2006, pp. 591-611 (593-597); 

55 Neste sentido FADEN, Ruth R., BEAUCHAMP, Tom L., ob. cit. p. 138.
56 PROCTOR, Robert N. “Nazi Doctors, Racial Medicine and Human Experimentation”, in ANNAS, 

George J, GRODIN, Michael A. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code: Human Rights in 
Human Experimentation, Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 17-24; SHUSTER, Evelyne, 
“Fifty Years later: The significance of the Nuremberg Code”, The New England Journal of 
Medicine, November, 13, 1977, pp. 1436-1440.

57 JONES, James H., Bad Blood — The Tuskegee Syphilis Experiment, New York, Free Press, 1993; 
REVERBY, Susan M. (Edited), Tuskegee’s Truths — Rethinking Tuskegee Syphilis Study, Chapel 
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(600 pessoas, sendo 399 portadores de sífilis), todos eles agricultores negros, 
de extracto social e económico bastante pobre, integraram a referida investi-
gação sem o saberem e desconhecendo que os investigadores nunca tiveram 
o propósito de realizar qualquer procedimento apropriado para o tratamento 
da sífilis. Tal investigação durou até ao momento em que o “New York Times” 
noticiou na sua primeira página de 26 de Julho de 1972 todo este procedi-
mento sob o título “Syphilis Victim in US Study Went Untreated for 40 Years”. 
Mas já vinham sendo divulgados outros casos em que foram realizadas 
investigações clínicas em seres humanos sem que lhes fosse minimamente 
solicitado a sua anuência, como alertaram Henry Beecher e Maurice 
Pappworth. 58 Como consequência, em 1974 foi instituída legislativamente 
uma “Comissão Nacional para a Protecção dos Seres Humanos Sujeitos a 
Investigação Biomédica e Comportamental”, que publicou os seus trabalhos, 
sendo um deles o Relatório Belmont (Belmont Report — 1979). Este enunciou 
os princípios éticos fundamentais, assim como as suas possíveis concreti-
zações ao nível da investigação médica, os quais consistiam no respeito pelas 
pessoas (i), na beneficência (ii) e justiça (iii), tendo três aplicações ou con-
cretizações, ou seja, o consentimento informado (i); o balanceamento entre 
riscos e benefícios (ii) e a selecção dos sujeitos (iii).

Posteriormente e atendendo aos novos contornos que estava a ter a 
relação médico-doente, mormente a exigência de respeito pelos direitos des-
tes últimos, a Associação Médica Mundial veio a aprovar em 1981 “A Decla-
ração de Lisboa dos Direitos do Paciente”, incentivando os médicos não só 
a reconhecer e respeitar estes direitos, mas também a assegurar os mesmos 
quando as autoridades e as legislações nacionais não o fizessem. Pese 
embora a relevância de todos os direitos aqui consagrados, pode-se consta-
tar que o direito à autodeterminação do doente foi aquele que mereceu uma 
maior explicitação.

O mesmo sucedeu com a Organização Mundial da Saúde, que após 
vários estudos sentiu a necessidade de concretizar a nível europeu os prin-
cípios pelos quais deveriam ser implementados os direitos dos doentes, tendo 
em 1994 aprovado a “Declaração para a Promoção dos Direitos do Paciente 
na Europa”. A estratégia que se visava implementar passava não só pelo 
direito à autodeterminação dos doentes, ao mesmo tempo que os co-respon-
sabilizava pelos cuidados de saúde a implementar, promovendo o diálogo 
entre os doentes e os profissionais de saúde, fixando um novo paradigma no 
exercício da medicina, que passaria pelos direitos humanos e o consentimento 
informado, a par de uma prática de cuidados de saúde responsável.

Hill, University of North Carolina Press, 2000; REVERBY, Susan M. Examining Tuskegee: The 
Infamous Syphilis Study and its Legacy, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009.

58 BEECHER, Henry K, “Ethics and Clinical Research”, New England Journal Medicine, 1966, 274, 
1354-1360; PAPPWORTH, Maurice Henry, Human Guinea Pigs, Experimental on Man, London, 
Routledge, 1962, que compilou diversos artigos publicados em várias revistas médicas; 
“Human Guinea Pigs — A history”, British Medical Journal (BMJ), Vol. 301, 1990, pp. 22-29.
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Entretanto surge em 1997, sob o patrocínio da UNESCO, a Declaração 
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, que pretende 
responder e gerar um equilíbrio entre o incremento das investigações científicas, 
associado ao crescente progresso tecnológico, designadamente em relação às 
pesquisas sobre o genoma humano, por um lado, e as novas preocupações 
éticas que as mesmas podem gerar, designadamente a propósito da manipu-
lação da informação genética. 59 Nesta também se faz uma alusão ao consen-
timento prévio, livre e informado em relação à investigação, tratamento ou 
diagnóstico que afectem o genoma de um indivíduo (5.º b), c) e e)).

As preocupações europeias e as iniciativas não governamentais levaram 
a Rede de Cidadania Activa a apresentar, em 2002 e com base na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, uma “Carta Europeia dos Direitos 
dos Pacientes”. Esta enumera catorze direitos, incluindo o consentimento 
informado, de modo a garantir um elevado nível de protecção da saúde 
humana e a qualidade dos serviços de saúde nacionais ao nível da Europa, 
enquanto expressão dos direitos humanos no âmbito do exercício da medicina.

A UNESCO mantendo os propósitos já enunciados na Declaração Uni-
versal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos (1997) e na subse-
quente Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos (2003), 
aprovou na sua Conferência Geral realizada em Paris, a Outubro de 2005 “A 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos”. Será no entanto 
de referir que, muito embora o mandato inicial conferido pela 32.ª Conferên-
cia Geral ao Grupo de Trabalho fosse para elaborar uma “Declaração sobre 
Normas Universais da Bioética”, logo esta se estendeu aos direitos humanos, 
o que levou a centrar esta declaração universal de bioética na doutrina dos 
direitos humanos. 60 No que concerne aos princípios aí referenciados salien-
tamos os respeitantes à autonomia e responsabilidade individual (5.º), ao 
consentimento (6.º) e às pessoas incapazes para exprimir o seu consentimento 
(7.º).

A União Europeia tem vindo a compreender que o direito das pessoas 
no acesso aos serviços de saúde encontra-se no mesmo patamar que qualquer 
outro direito, expressando-se nesse sentido em 2007, através do Parecer do 
Comité Económico e Social Europeu sobre “Os direitos do paciente” (JO 
2008/C 10/18). Este parecer considerou essencialmente que a promoção dos 
direitos do paciente correspondia a uma emanação dos direitos humanos, 
assentando aqueles em três pilares essenciais, que teriam carácter transver-
sal ou preliminar em relação aos demais direitos, a saber: o direito à infor-
mação, o direito ao consentimento livre e esclarecido e o direito à dignidade.

59 CLAYTON, Ellen Wright, “Ethical, Legal and Social Implications of Genomic Medicine”, The New 
England Journal of Medicine, 349, Agosto, 2003, pp. 562-569. Records of the General 
Conference, Twenty-ninth Session, Paris, 21 October to 12 November 1997, Volume 1 
Resolutions, UNESCO, Paris, 1998, pp. 41 a 46.

60 AA.VV, La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 
Granada, Comares, 2006.
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2.2.2. As fontes jurídicas internacionais

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH-1948) 61 e a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos (CEDH-1950) 62 foram as primeiras referências 
normativas que, respectivamente, num contexto mundial e europeu, revelaram 
um significativo consenso internacional em torno de um catálogo de direitos 
essenciais, sejam civis e políticos, sejam sociais, de modo a estabelecer os 
padrões mínimos para uma convivência humana no respeito pelos direitos e 
liberdades. No entanto, nenhuma delas tem qualquer referência ao consenti-
mento informado ao nível da relação clínica. Foi apenas no Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP-1966) 63, onde se continuou a 
manter o núcleo básico dos direitos humanos, que se veio expressamente 
consagrar o direito à autodeterminação sobre o corpo quando uma pessoa 
for sujeita a experiências médicas ou científicas. Assim, no mesmo elenco 
normativo em que se proibia a tortura e os tratamentos cruéis, inumanos ou 
degradantes (artigo 7.º), consagrou-se que “Em particular é proibido submeter 
uma pessoa a uma experiência médica ou científica sem o seu livre consen-
timento.” Passava a ficar claro e a sobressair no ordenamento jurídico dos 
direitos humanos, que o consentimento esclarecido no âmbito dos ensaios 
clínicos integra o seu núcleo duro, mais precisamente na vertente da autode-
terminação ou de disposição do próprio corpo.

Tanto é assim que o Conselho da Europa vê-se na necessidade de 
explicitar e precisar o sentido destes “novos direitos”, avançando com a reco-
mendação 1160 (1991), intitulada “On the preparation of a convention on 
bioethics”. Mais tarde, o Comité de Ministros aprovou em 11 de Julho de 1994 
um “memoradum explicativo” do projecto de convenção (doc. 7124), abordando 
múltiplos aspectos do mesmo, sendo um deles respeitante ao consentimento, 
o qual surge como um direito primordial, até mesmo quando o doente não 
pretende ser informado, sendo um dos pilares essenciais na prestação de 
cuidados de saúde (itens 48, 49, 51 e 53 desse memorandum). Foi assim 
que surgiu em Oviedo, a 14 de Abril de 1997, a “Convenção para a Protecção 
dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações 
da Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina” (CDHBM). 64 Através da mesma foram estabelecidos os “níveis 
mínimos de protecção do doente”, consagrando os seus princípios fundamen-
tais e enunciando as regras que devem ser observadas na relação do doente 

61 Publicada no DR I, n.º 57/78, 9 de Março 1978. Neste texto e na identificação dos diplomas 
seguiu-se a Resolução da Assembleia da República n.º 39/2013 (DR I, n.º 65, 3 de abril), 
onde se recomenda a utilização da referência a “Direitos Humanos” em vez de “Direitos do 
Homem”.

62 Aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13 Outubro, publicada no DR I, n.º 236/78.
63 Aprovado para ratificação pela Lei n.º 29/78, de 12 de Junho, publicada no DR I, n.º 133/78.
64 Aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 1/2001 e ratificada 

pelo Decreto do Presidente da República, sendo publicada no DR I-A, n.º 2 de 03 de Janeiro 
de 2001.
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com os profissionais de saúde. Mas o que convém reter, tal como decorre do 
Relatório Explicativo da Convenção de Oviedo, o qual praticamente reproduz 
o item 48 do “memorandum”, é que o consentimento informado, enquanto 
afirmação da autonomia do doente, é uma das regras essenciais no âmbito 
da relação clínica entre o doente e os profissionais de saúde, que confere 
àquele um direito de natureza subjectiva, com carácter obrigatório e efeitos 
vinculativos (artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º). 65 Aliás, o consentimento para a 
investigação científica e para colheita de órgãos, tecidos em dadores vivos 
encontra-se sujeito a regras mais exigentes, devendo ser sempre expresso, 
específico e efectuado por escrito (artigos 16.º, § v); 19.º, n.º 2). Mas tanto 
estes casos de investigação, como de doação, relativamente a pessoas que 
careçam de capacidade para consentir, estão sujeitos a condicionalismos ainda 
mais restritos, apenas podendo ter lugar a título excepcional (artigos 17.º e 
20.º) e sempre dependentes da inexistência de dissentimento por parte da 
pessoa visada (17.º, n.º 1, v), n.º 2 proémio; 20.º, n.º 2, v)).

A designada Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD — 2007), que passou a ser reconhecida no ordenamento jurídico 
português 66, quando se refere no seu artigo 15.º à liberdade contra a tortura, 
o tratamento ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, consagra no seu 
n.º 1, parte final, que “Em particular, ninguém será sujeito, sem o seu livre 
consentimento, a experiências médicas ou científicas”.

Temos ainda a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(CDFUE) 67, que entrou em vigor com o Tratado de Lisboa a 1 de Dezembro 
de 2009. A mesma veio precisar um catálogo de direitos fundamentais, não 
tendo a pretensão de criar novos direitos mas antes de compilar os já exis-
tentes que se encontravam dispersos por diversas fontes internacionais, tendo 
sido essencialmente um “trabalho de codificação” que teve naturalmente em 
atenção a jurisprudência resultante do Tribunal de Justiça. 68 A CDFUE, no 
seu título I, intitulado Dignidade, dedicou o seu artigo 3.º ao que designou 
por direito à integridade do ser humano, distinguindo dois segmentos norma-
tivos. No primeiro consagrou que “todas as pessoas têm direito ao respeito 
pela sua integridade física e mental” (n.º 1). No segundo, enunciou, a título 
exemplificativo, os direitos que “No domínio da medicina e da biologia devem 

65 O artigo 5.º consagra que “Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada 
após ter sido prestada pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. Esta 
pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza 
da intervenção, bem como às consequências e riscos. A pessoa em questão pode, em qual-
quer momento, revogar livremente o seu consentimento”.

66 Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009 e publicada no DR I, 
n.º 146 de 30 de Julho de 2009.

67 Jornal Oficial da União Europeia 2010/C 83/02.
68 No sentido da referida codificação veja-se VITORINO, António, Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, Cascais, Principia, 2002, p. 30.; sobre o papel do Tribunal Justiça da 
União Europeia veja-se SARRIÓN ESTEVE, Joaquín, El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como 
Garante de los Derechos Fundamentales, Madrid, Dikinson, 2013.
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ser respeitados, ...:” (n.º 2). Enquanto na sua primeira alínea referiu-se “[a]o 
consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei” (a), nas 
demais expressou proibições, que dizem respeito às práticas eugénicas (b), 
comercialização do corpo humano (c) e de clonagem reprodutiva de seres 
humanos (d). Como se pode constatar aquele n.º 1 tem plena correspondên-
cia com o artigo 25.º, n.º 1 da Constituição Portuguesa, que consagra o direito 
fundamental à integridade pessoal. Por sua vez, o seu n.º 2 tem a sua fonte 
na Convenção sobre os Direitos Humanos e da Biomedicina, respeitando os 
seus princípios (CDHBM). 69

No que concerne ao consentimento informado estabelecido na Carta, 
não deixa de ser surpreendente que o respectivo segmento normativo remeta 
para a lei a sua disciplina, dando, a entender que se trataria de um direito 
de plena configuração legal doméstica. Assim e à primeira vista poder-se-ia 
dizer que estamos perante a afirmação tímida e até inconsistente do consen-
timento informado, uma vez que a sua implementação é deixada à disponibi-
lidade e receptividade de cada um dos Estados, numa ampla margem de 
discricionariedade, como é característico das mais permissivas “clawback 
clause” existentes no direito internacional. 70 No entanto não cremos que assim 
suceda por quatro ordens de razão. A primeira é a referência efectuada no 
relatório explicativo da CDFUE respeitante ao seu artigo 3.º, n.º 2, a partir da 
posição do Tribunal de Justiça no caso Holanda v. Parlamento Europeu e 
Conselho (C-377/98), de 2001/Out./09 (considerandos 78-80), em que este 
se pronunciou no sentido de que “o direito à integridade da pessoa humana, 
[na medida em que este] compreende, no domínio da medicina e da biologia, 

69 Vejam-se os comentários do Praesidium ao citado artigo 3.º (CONV. 828/03) e ainda: SOBRINO 
HEREDIA, José Manuel, in MANGA MARTIN, Araceli (Dir.), Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea Comentario artículo por artículo, Bilbao, Fundación BBVA, 2008, p. 150; 
MOREIRA, Vital, in PORTO, Manuel Lopes e ANASTÁCIO, Gonçalo (coordenadores), Tratado de 
Lisboa, Anotado e Comentado, Coimbra, Almedina, 2012, p. 1400; MELO, Helena Pereira, in 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, SILVEIRA, Alessandra, CANOTILHO, Mariana, 
Coimbra, Almedina, 2013, p. 62.

70 As “clawback clauses” dos tratados internacionais podem ser percepcionadas num sentido 
mais amplo ou mais restrito. No primeiro caso consideram-se as cláusulas que, em circuns-
tâncias correntes, permitem que cada um dos Estados efectue ingerências restritivas nos 
direitos consagrados em tratados, o que normalmente sucede por razões públicas (v.g. 
segurança nacional ou pública, a defesa da ordem pública, a protecção da saúde pública ou 
dos direitos e liberdades de terceiros). No segundo caso temos as cláusulas que desde logo 
conferem aos Estados a possibilidade de reduzir a eficácia dos direitos conferidos nos trata-
dos e de abandonarem as suas obrigações. Veja-se a propósito HIGGINS, Rosalyn, “Derogations 
Under Human Rights Treaties”, British Yearbook of International Law, Vol. 48 (1), 1976, pp. 
281-319; ÖSTERDAHL, Inger, “The Surprising Originality of the African Charter on Human Rights 
and People’s Rights”, in PETMAN, Jarna & KLABBERS, Jan (Edited by), Nordic Cosmopolitanism, 
Essays in International Law for Martti Koskenniemi, Leiden (Netherlands), Martinus Nijhoff 
Publishers, 2003, pp. 5-32 (9-18), que aponta a existência das “clawback clause” da Carta 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos como um sinal de fraqueza e susceptivel de 
enfraquecer a protecção dos direitos aí consagrados, como sucede com as liberdades de 
consciência e de religião (art. 8.º), de expressão (art. 9.º, n.º 2), de reunião (art. 11) e de 
saída e entrada no país (12.º, n.º 2).
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o consentimento livre e esclarecido do dador e receptor”. 71 A segunda é que 
este artigo 3.º, n.º 2 da Carta, como se sustenta no mesmo relatório explica-
tivo, acaba por ser uma manifestação dos princípios já existentes na CDHBM. 72 
A terceira é que, como resulta do preâmbulo da própria Carta, mais precisa-
mente do seu § 5.º, os direitos aí consagrados vieram precisar a CEDH. 73  
E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tem considerado que 
existe uma ingerência na vida privada quando ocorre uma intervenção médica 
sem que haja o consentimento informado da pessoa visada (artigo 8.º CEDH; 
v.g. Caso Juhnke c. Turquia, § 76). A quarta e última é que mesmo segundo 
a doutrina da “margem de apreciação” conferida aos Estados e segundo o 
critério do “consenso europeu”, temos que esta é muito mais restrita quando 
estão em causa situações básicas relacionadas com a dignidade humana ou 
a vida de uma pessoa e mais ampla nos casos em que não haja aquele 
denominador comum, encontrando-se o consentimento informado indiscutivel-
mente naquelas situações e não nestes casos. 74 Mas essa limitação, deco-
rrente da margem de apreciação nacional, nunca poderá atingir a substancia-
lidade do direito fundamental. Isto significa que a leitura deste direito 

71 Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights (JO 2007/C 3003/02), p. 18.
72 Tal também resulta do Comentário à CDFUE efectuado por um grupo de peritos independentes, 

designado como EU Network of Independent Experts on Fundamental Rigts, 2006, na 
explicação que os mesmos prestaram ao artigo 3.º da Carta (http://ec.europa.eu/justice/
fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf acedido em 2013/jun./21).

73 JACQUÉ, Jean Paul, “La Charte des Droits Fondamentaux de L’Union Européene: Presentation 
Génerale”, ROSSI, Luica Serena (a cura di), Carta Dei Diritti Fondamentali e Costituzione 
dell’Unione Europea, Milano, Giufré Editore, 2002, p. 71.

74 Sobre a margem de apreciação dos Estados na jurisprudência do TEDH vejam-se, entre 
outros, os casos Marckc c. Bélgica, de 1979/Jun./13; Goodwin. C. Reino Unido, de 1996/
Mar./03; L. e V. c. Áustria, de 2003/Jan./09; Sommerfeld c. Alemanha de 2003/Jul./08, Bian-
chi c. Suiça de 2006/Jun./22, Dickson c. Reino Unido 2007/Dez./04, Animal Defenders c. 
Reino Unido, de 2013/Abr./22. Na doutrina veja-se KASTANAS, Elias, Unité et diversité: notions 
autonomes et marge d’appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1996; YOUROW, Howard C. The Margin of Appre-
ciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Dordrecht (Neth-
erlans), Martinus Nijhoff Publishers, 1996; BENVENISTI, Eyal, “Margin of Appreciation, Consen-
sus, and Universal Standards”, International Law and Politics, Vol. 31, 1999, pp. 843-854; 
ARAI-TAKASHI, Yutaka, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality 
in the Jurisprudence of the ECHR, Antuérpia, Intersentia, 2001; BRAUCH, Jeffrey A., “The 
Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat 
to the Rule of Law”, Columbia Journal of European Law, Vol. 11, n.º 1, 2004-2005, pp. 113-
150; LETSAS, George, “Two Concepts of The Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal 
Studies, Vol. 26, n.º 4, 2006, pp. 705-732; RASILLA DEL MORAL, Ignacio, “The Increasingly 
Marginal Appreciation of the Marginof-Appreciation Doctrine”, German Law Journal, Vol. 07, 
n.º 6, 2006, pp. 611-624; BAKIRCIOGLU, Onder, “The Application of the Margin of Appreciation 
Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases”, German Law Journal, Vol. 08, 
n.º 07, 2007, pp. 711-734; Greer, S., “The interpretation of the European Convention of Human 
Rights: Universal Principle or Margino f Appreciation?”, UCL Human Rights Review, 2010, pp. 
1-14; KRATOCHVIL, Jan, “The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of 
Human Rights”, Netherlands Quartely of Human Rights, Vol. 29, n.º 3, 2011, pp. 324-357. 
Entre nós veja-se ROSAS CASTRO, Jorge, “Em torno da Margem de Apreciação dos Estados 
na Aplicação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXXVI, Coimbra, 2010, pp. 281-314 (291-294).
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fundamental ao consentimento informado tal como está consagrado na Carta, 
tenha sempre como padrão de referência axiológico e normativo a disciplina 
do consentimento livre e esclarecido da Convenção de Oviedo. Por sua vez, 
os titulares dos direitos consagrados na CDFUE podem, em regra, ser qualquer 
pessoa, consagrando-se, por isso mesmo, o princípio da universalidade na 
protecção dos direitos. A Carta tem como seus destinatários “as instituições 
e órgãos da União, na observância do princípio da subsidiariedade, bem como 
os Estados-Membros, apenas quando apliquem o direito da União” (artigo 
51.º, n.º 1). No entanto, será de referir que a correspondência dos direitos 
consignados na CDFUE com a CEDH, acaba por conduzir aos mesmos níveis 
de protecção, tanto quanto ao seu sentido, como ao seu âmbito, salvo se 
naquela se conferir uma tutela mais extensa ou mais ampla (52.º, n.º 3 
CDFUE), obstando-se a interpretações limitativas dos direitos humanos (53.º 
CDFUE). Isto significa que muito embora os direitos reconhecidos na Carta 
sejam direitos subjectivos públicos, que incidem nas relações verticais 
(cidadão/Estado), tanto aquela cláusula de prevalência da norma mais favorável, 
como esta última cláusula de salvaguarda, que têm por base um critério subs-
tantivo, conduzem a um standard mínimo de protecção e de afirmação desses 
mesmos direitos, propiciando um efeito horizontal, pelo menos mediato. 75

Será ainda de recordar que a União Europeia tinha já aprovado a Direc-
tiva 2001/20/CE para aproximação das boas práticas clínicas na condução 
dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, onde condicionava 
a participação dos investigados nos mesmos à existência do seu consenti-
mento esclarecido, o que foi renovado na Directiva 2005/28/CE. E naquilo 
que vulgarmente se designa por “soft law” temos a registar a Recomendação 
R (2000)5, aprovada pelo Comité de Ministros, mediante a qual se estabele-
ceu o desenvolvimento das estruturas dos cidadãos e doentes no processo 
de partilha de decisões no âmbito dos cuidados de saúde. Mais recentemente 
a Recomendação CM/Rec (2009)11 estabeleceu os princípios respeitantes 
aos poderes do representante e as directivas de vontade relativamente aos 
incapazes, cujo princípio 1.º incide na autodeterminação. O Parlamento Euro-
peu, por sua vez, aprovou a resolução 1859 (2012) respeitante à protecção 
dos direitos humanos e da dignidade em relação às vontades dos doentes 
antecipadamente manifestadas, tomando por base o direito à privacidade 
consagrado no artigo 8.º da CEDH e os princípios da autonomia pessoal e 
do consentimento.

75 MARINI, Francesco Saverio, “I Diritti Fondamentali Della CEDU e Della Carta Dell’Unione 
Europea Come Diritti Pubblici Soggettivi”, in D’ATENA, Antonio e GROSSI, Pierfrancesco, (cura 
di), Tutela dei Diritti Fondamentali e Costituzionalismo Multilivello, Millano, Giuffrè Editore, 
2004, pp. 58, 59.
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3. O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONSENTIMENTO INFORMADO

3.1. A leitura da jurisprudência do Tribunal Constitucional Português

O consentimento informado no âmbito da relação clínica não mereceu até ao 
momento qualquer referência no Tribunal Constitucional 76, designadamente 
para se aferir do seu estatuto constitucional. Mesmo naqueles casos em que 
se podia eventualmente suscitar qualquer leitura a propósito do mesmo, nada 
foi referenciado — como seria com a realização de exames de sangue no 
âmbito da investigação da paternidade (TC 616/98), a obtenção compulsiva 
do ADN no âmbito da investigação criminal (TC 155/2007, 228/2007), as 
situações de interrupção voluntária da gravidez (TC 25/84, 85/85, 288/98, 
617/2006, 75/2010), a sujeição a testes de alcoolemia no âmbito da circulação 
rodoviária (TC 319/95, 432/95, 628/2006), seja sob a cominação do cometi-
mento de um crime de desobediência (TC 34/2012, 159/2012), seja no caso 
do visado estar inconsciente e sem poder dar o seu consentimento (TC 
418/2013). 

No entanto, podemos a partir dos mesmos e com a colação de outros 
casos tentar encontrar o sentido que o Tribunal Constitucional tem vindo a 
dar aos direitos à igualdade, à integridade pessoal, à reserva da vida privada, 
à liberdade e à autodeterminação, porquanto os mesmos confluem no con-
sentimento informado. O direito à igualdade consagrado no artigo 13.º da 
Constituição, significa que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social, 
o que não obsta a distinções de tratamento, aceitando-se estas desde que 
sejam fundadas e não se revelem arbitrárias (TC 319/95). Assim, o que se 
proíbe é o arbítrio nessas discriminações ou diferenciações, designadamente 
por se fundarem em categorias ou situações meramente subjectivas, mate-
rialmente infundadas, ou seja, sem um fundamento sério ou legítimo, segundo 
os critérios de valoração objectivos e constitucionalmente relevantes (TC 
425/87; 1007/96; 68/97; 302/97; 683/99, 189/2000, 245/2000, 358/2000, 
548/2001, 99/2002, 257/2002, 232/2003, 313/208). Daí que existam razões 
para se distinguir, propiciando-se um tratamento igual, quando “haja funda-
mento material suficiente que neutralize o arbítrio e afaste a discriminação 
infundada” (TC 319/2000). O direito à integridade pessoal, tanto na sua ver-
tente física, como moral, tem sido perspectivado a partir do artigo 25.º da 
Constituição, como o “direito da pessoa a não ser agredida ou ofendida no 
seu corpo ou no seu espírito, seja por meios físicos seja por meios morais” 
(TC 128/92, item 9), que se traduz, na vertente da integridade física, “no direito 
de não sofrer ofensas corporais” (TC 616/98). O direito à reserva da intimidade 
da vida privada, com assento no artigo 26.º da Constituição, corresponde ao 
“direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar 
sem autorização do respectivo titular — compreende: a) a autonomia, ou seja 

76 A sua jurisprudência é acessível em www.tribunalconstitucional.pt. 
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o direito a ser o próprio a regular, livre de ingerências estatais e sociais, essa 
esfera de intimidade; b) o direito a não ser difundido o que é próprio dessa 
esfera de intimidade, a não ser mediante autorização do interessado” (TC 
128/92, item 13). Por sua vez, mas sem fazer referência a qualquer disposição 
constitucional, designadamente ao artigo 27.º da Constituição, que estabelece 
o direito à liberdade, considerou que qualquer cidadão tem “o direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade, englobando a autonomia individual e a 
autodeterminação e assegurando a cada um a liberdade de traçar o seu 
próprio plano de vida” (TC 288/98, item 49).

3.2. Contributos finais para uma resposta jusfundamental

A Constituição Portuguesa, como de resto sucede com a generalidades das 
constituições, não integra qualquer disposição que consagre expressamente 
qualquer direito fundamental ao consentimento informado, reconhecendo no 
entanto um direito à saúde (artigo 64.º). A propósito e ao nível do direito 
comparado apenas conhecemos a referência paradigmática decorrente do 
artigo 32.º da Constituição Italiana de 1948, que, pelos vistos e face à sua 
proximidade temporal, terá ido buscar a sua inspiração ao “Código de Nürem-
berg” (1947). 77 Por sua vez, a única sentença com relevância para o orde-
namento jurídico português, em virtude de ter situado o consentimento infor-
mado no âmbito dos direitos humanos, tem origem no TEDH com o caso 
Bogumil v. Portugal (Rec. 35228/03, de 2008/Out./07). 78 Seguindo a sua linha 
jurisprudencial, o TEDH situa o consentimento informado no âmbito da priva-
cidade (8.º CEDH), observando que a “vida privada” alberga a integridade 
física e moral da pessoa (item 84).

A literatura jurídica nacional sobre o consentimento informado tem refe-
renciado o mesmo no domínio do direito penal, seja como causa de exclusão 
da ilicitude ou de justificação do facto (31.º, n.º 1, n.º 2, al. d), 149.º e 156.º 
Código Penal), ou então no campo de acção do direito civil, mais exactamente 
na sua vertente contratualista. 79 E quando se reporta ao crime de tratamen-

77 Ali se preceitua que “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare I limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

78 O demandante tinha sido detido pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, 
transportando o respectivo produto (cocaína) através de saquetas, que tinha nos sapatos, e 
no interior do seu organismo, onde se encontrava precisamente uma saqueta. Por esta razão, 
foi conduzido ao hospital onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica para a retirada desta 
última saqueta, uma vez que, caso a mesma se rompesse, corria perigo de vida em virtude 
de uma “overdose”.

79 Na primeira abordagem temos ANDRADE, Manuel da Costa, Consentimento e Acordo em Direito 
Penal, Coimbra, Coimbra Editora, Reimpressão, 1994, pp. 449-484, 484-514; “Consentimento 
em Direito Penal Médico — O consentimento presumido”, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 14, n.º 1 e 2, 2004, pp. 117-148; Direito Penal Médico, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2004, pp. 51-61. Também aqui encontramos FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Direito Penal 
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tos médico-cirúrgicos arbitrários (156.º Código Penal) considera que o corres-
pondente bem jurídico tutelado é a autonomia ou a liberdade pessoal. No 
entanto, o consentimento informado já chegou a ter, através de Guilherme de 
Oliveira, uma iniciática abordagem no âmbito dos direitos fundamentais, sus-
tentando que o mesmo se “funda no direito à integridade física e moral de 
cada indivíduo”, gerando o correspondente dever de obter esse consentimento, 
o qual adviria de um “direito inato de personalidade”. 80

Sem sombra de dúvidas que o consentimento informado, integra diversas 
valências constitucionais estruturantes, como seja o direito à igualdade (13.º 
Const.), o direito à integridade pessoal (25.º Const.), à liberdade (27.º, n.º 1 
Const.), designadamente nas vertentes da liberdade geral de acção e de 
decisão, tanto na sua dimensão negativa de a mesma não ser perturbada, 
como na dimensão positiva desta ser assegurada. E também podemos refe-
renciar, quanto estão em causa os dados de saúde, o direito à reserva da 
intimidade da vida privada (26.º, n.º 1 Const.) ou mesmo à autodeterminação 
informacional (35.º, n.º 1 e 4 Const.). Todos estes direitos têm a sua matriz 
fundacional no princípio da dignidade da pessoa humana (1.º Const.), pois 
este é sempre uma exigência moral e jurídica de referência vinculante para 
qualquer direito. 81

— Parte Geral, Tomo I Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime, Coimbra, Coim-
bra Editora, 2007, pp. 471-493 (476-477; 490); ALBUQUERQUE, Paulo Pinto, Comentário do 
Código Penal, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2008, pp. 167-173, 374-384, 395-398, 
420-423; ANDRADE, Manuel da Costa, AA.VV, FIGUEIREDO DIAS, Jorge (Direcção), Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, 
pp. 420-456, 457-475; 495-640. Na segunda abordagem temos essencialmente VAZ RODRIGUES, 
João, O Consentimento Informado para o Acto Médico no Ordenamento Jurídico Português 
(Elementos para o estudo da manifestação da vontade do paciente), Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2001; DIAS PEREIRA, André Gonçalo, O Consentimento Informado na Relação Médico-
-Paciente, Coimbra, Coimbra Editora, 2004. Abordando ambas as vertentes temos NETO, 
Luísa, O Direito Fundamental à Disposição Sobre o Próprio Corpo (A Relevância da Vontade 
na Configuração do seu Regime), Coimbra, Coimbra Editora, 2004 pp. 716-729; SANTOS, 
André Teixeira, “Do consentimento dos menores para a realização dos actos médicos tera-
pêuticos”, Revista do Ministério Público, ano 30, n.º 118, 2009, pp. 123-155.

80 OLIVEIRA, Guilherme, “Estrutura Jurídica do Acto Médico, Consentimento Informado e Respon-
sabilidade Médica”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 125, 1992, pp. 33-34, 72-73, 
167-170 (72), republicado em Temas de Direito da Medicina, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, 
pp. 59-72 (63). Num registo distinto, mas ainda no âmbito dos direitos fundamentais temos 
ainda PINTO OLIVEIRA, Nuno Manuel, O Direito de personalidade e a “Solução do Dissentimento” 
— Ensaio sobre um caso de “constitucionalização” do Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 
2002. Por último encontramos MARTINS, Rosa Cândido, “A Criança, o Adolescente e o Acto 
Médico. O problema do consentimento”, Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 
25 anos da Reforma de 1977, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 791-831, onde se 
sustenta que o consentimento informado decorre do valor fundamental da dignidade da 
pessoa humana, tendo ainda como referência o direito à integridade pessoal e ao livre 
desenvolvimento da personalidade (798, 799).

81 Sobre esta referência matricial e fonte dos direitos humanos veja-se ultimamente MCCRUDDEN, 
Christopher, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, The European 
Journal of International Law, Vol. 19, n.º 4, 2008, pp. 655-724; HABERMAS, Jünger, “El concepto 
de dignidade humana y la utopia realista de los derechos humanos”, Diánoia, Vol. LV, n. 64, 
2010, pp. 3-25
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No entanto, podemos constatar que nenhum daqueles direitos singular-
mente tomados, responde cabalmente às actuais exigências e compreensão 
que se tem do consentimento informado. A propósito centraremos a nossa 
atenção nos direitos fundamentais à integridade pessoal e à liberdade em 
geral, pois estes são normalmente convocados para se sustentar a constitu-
cionalidade do consentimento informado. Assim, não temos quaisquer hesi-
tações em considerar que existe a sua violação quando se efectua uma 
intervenção cirúrgica não consentida, sem se estar perante uma episódio de 
urgência. Porém, os mesmos mantêm-se incólumes quando o doente dá o 
seu consentimento para uma certa e precisa intervenção cirúrgica, mas sem 
que lhe sejam ditas e esclarecidas as possíveis alternativas, pois acaba-se 
por aceitar aquela específica actuação terapêutica e com a mesma tanto a 
liberdade decisória foi respeitada, como a ofensa à integridade corporal foi 
permitida. E também tais direitos não ficam minimamente molestados quando 
o doente recusa uma certa intervenção cirúrgica, que acaba por não ser 
efectuada, mas sem que lhe tenham sido esclarecidas as consequências e 
os riscos que corre com esse dissentimento uma vez que mais uma vez a 
sua liberdade decisória é respeitada e acaba por não existir qualquer inter-
venção corporal. Mas nestes dois últimos casos, também não temos minima-
mente dúvidas de que o consentimento informado não foi observado, por-
quanto o mesmo, enquanto processo comunicativo, compreende tanto o dever 
de se esclarecer sobre as respectivas alternativas terapêuticas (i), como de 
se revelarem as prováveis consequências e riscos com a recusa de tratamento 
(ii).

Convém não esquecer que para além do simbolismo que carrega as 
relações entre o médico e o doente, as mesmas já foram concebidas como 
um autêntico “contrato de dominação” (Herrschaftsverträge), pois chegou-se 
a sustentar que “a pessoa que necessita de cuidados de saúde deve obede-
cer ao médico como o servo ao seu senhor”. 82 Muito embora se esteja longe 
desses posicionamentos medievais o certo é que continua a existir uma 
posição de supremacia do médico em relação ao doente que é típico das 
“relações especiais de poder” (besonderer Gewaltverhältnisse). Essa prepon-
derância resulta da situação de desvantagem do doente em relação ao médico, 
face aos conhecimentos científicos deste, e de vulnerabilidade daquele, deco-
rrente, geralmente, da fragilidade do seu estado de saúde. Daí ser aceitável 
que no âmbito da relação clínica se estabeleçam acções afirmativas em 
benefício do doente conducentes a um plano de igualdade entre os seus 
sujeitos, não apenas formal, mas essencialmente substancial. Por isso, a 
realização de justiça na relação clínica passa por colocar os médicos e os 

82 Sobre os “contratos de dominação” medievais veja-se FIORAVANTI, Maurizio, Los Derechos 
Fundamentales — Apuntes de história de las constituciones, Madrid, Editorial Trotta, 2009, 
p. 28. Essa frase, cuja tradução foi nossa, é atribuída a Guy de Chauliac, um cirurgião fran-
cês do Séc. XIV, como referem LAUDE, Anne, MATHIEU, Bertrand et TABUTEAU, Didier, Droit de 
la Santé, Paris, PUF, 2007, p. 343.
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doentes num plano de igualdade no domínio dos direitos, que não se confunde 
com os domínios do conhecimento científico proporcionado pelas ciências da 
saúde em geral (medicina, biologia, ciências farmacêuticas, etc.). Para haver 
uma relação intersubjectiva paritária e de cooperação entre o doente e o 
médico, para que existam decisões partilhadas no tratamento terapêutico e, 
num futuro, o planeamento dos cuidados de saúde, é imprescindível que haja 
o suporte básico do consentimento informado, pois só este possibilita essa 
igualdade e permite estabelecer uma relação de confiança, através da via 
comunicacional.

Ora, os direitos fundamentais existem e essa é a sua razão de ser, se 
estiverem dirigidos à pessoa, não só para protegê-la, bem como para realizá-la, 
fazendo-o de modo juridicamente consistente e incidindo em específicos  
bens pessoais, que de outro modo ficavam enfraquecidos. Por sua vez, não 
basta detectar os mesmos num plano meramente formal, mas conferir-lhes, 
a partir do seu contexto constitucional, um significado substantivo, concep-
tualmente universal e válido para qualquer ser humano. 83 Isto significa que 
esses específicos bens devem ter um significado de relevo para a pessoa e 
a sua condição humana, de modo que possam ter uma correspondência com 
valores de relevância constitucional, mas a partir de circunstâncias em concreto 
e não em abstracto. Por isso, a legitimidade e a validade de qualquer direito 
constitucional, com destaque para os fundamentais, advém da necessidade 
de se assegurar ao ser humano a sua condição de pessoa, enquanto um ser 
real que se relaciona com os demais, surgindo a justiça não apenas como 
uma instância de legitimação, mas também como o seu constitutivo interno. 84 
Por sua vez, a relação clínica no século XXI, sem ser paternalista, por um 
lado, e individualista, por outro lado, tem o seu modelo nos direitos e na 
autonomia do doente, que naturalmente sendo pessoal, não deixa de ser 
relacional, não podendo, por isso, constitucionalmente prescindir do consen-
timento informado, como uma manifestação necessária, no âmbito do direito, 
daquela autonomia. 85

Mas para isso terá que se proporcionar a qualquer pessoa e no âmbito 
da relação clínica, os bens básicos e necessários para o seu desenvolvimento 
humano, transformando-os em valores jurídicos e enunciando as respectivas 
normas que os assegurem, mediante princípios ou regras, designadamente 
conferindo-lhe direitos subjectivos fundamentais e tomando-os como valores 
constitucionais de referência. Ora este suporte básico e vital para a protecção 

83 KAUFFMAN, Arthur, Hermenéutica y Derecho, Granada, Comares, 2007, pp. 188, 189.
84 SERNA, Pedro, Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos. De la crisis del positivismo 

a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, México, Porrúa, 2006, pp. 137,138.
85 Sobre o conceito de autonomia moral veja-se BEAUCHAMP, Tom, L. e CHILDRESS, James F., 

Principles of Biomedical Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 101-141; sobre a 
relação clínica e a autonomia do paciente no direito veja-se SEOANE, José Antonio, “La Relación 
Clínica en el Siglo XXI: Cuestiones Médicas, Éticas y Juridicas”, Derecho y Salud, Vol. 16, 
n.º 1, 2008, pp. 1-27 e mais recentemente “La construción jurídica de la autonomia del 
paciente”, Eidon, n.º 39, 2013, pp. 13-34.
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da pessoa só tem validade ética e jurídica quando se assegura uma relação 
intersubjectiva de igualdade a todos os níveis da sociedade, designadamente 
ao nível da relação clínica, mas tendo por base, mais uma vez, as relações 
concretas e não abstractas. Além do mais, o reconhecimento do consentimento 
informado, nas mais diversas convenções ou declarações éticas e normativas 
internacionais, tem o significado de um ius singulare em relação ao seu ius 
commune que é a DUDH — como antes teve, por exemplo, a Declaração dos 
Direitos da Criança de 1959 em relação à mesma DUDH. 86 Naturalmente, 
que a sustentabilidade constitucional do consentimento informado pode ser 
variável e cada contexto jurídico nacional e internacional tem as suas espe-
cificidades.

Em suma, uma Constituição viva (living constitution, lebende Verffassung) 
e enquanto sistema aberto, sofre uma nítida influência dos direitos humanos, 
pelo que um novo constitucionalismo, que se quer democrático e participativo, 
exige sempre uma leitura actual dos mesmos, não podendo ignorar esses 
progressos. Nesta conformidade e depois da cartografia anteriormente traçada, 
que descreve um longo e recente percurso de reconhecimento pelas mais 
diversas fontes éticas e normativas internacionais, podemos afirmar que o 
consentimento informado é uma dimensão específica dos direitos humanos 
que está plenamente adquirida. Encontram-se, por isso, verificados os ele-
mentos genéticos dos direitos fundamentais, que permitem integrar o consen-
timento informado nesse bloco constitucional nuclear. Mas a plenitude da 
validade do consentimento informado como direito fundamental, por via da 
inclusão constitucional das suas diversas fontes éticas e normativas interna-
cionais, tem na Constituição Portuguesa, o seu melhor ancoramento argu-
mentativo e jusfundamental através da cláusula aberta constante no seu artigo 
16.º, n.º 1.

86 Neste último sentido, BOBBIO, Norberto, El Tiempo de los Derechos, Madrid, Editorial Sistema, 
1991, p. 72.


