
COMENTÁRIO AO ARTIGO 14.º

Rafael Vale e Reis*

Artigo 14.º

Não selecção do sexo
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Article 14

Non-selection of sex

The use of techniques of medically assisted procreation shall not 
be allowed for the purpose of choosing a future child's sex, ex-
cept where serious hereditary sex-related disease is to be avoided.

Article 14

Non-sélection du sexe

L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréa-
tion n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, 
sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.

1. Remissões e referências legislativas

Direito nacional 

Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho (Lei da Procriação Medicamente Assistida, ou 
Lei da PMA), n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º e artigo 37.º.

2. Introdução

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na sua Recomen-
dação n.º 1046, aprovada em 24 de Setembro de 1986, sobre o “Uso de 
embriões e fetos humanos para fins diagnósticos, terapêuticos, científi-
cos, industriais e comerciais”, exortava os Estados membros a proibirem, 
entre várias outras condutas, “a escolha do sexo por manipulação genéti-
ca para fins não terapêuticos”1.

1  Disponível em http://assembly.coe.int/. 
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Na mesma linha de entendimento, em 1989, o Comité ad hoc de 
peritos em ciências biomédicas (CAHBI) do Conselho da Europa esti-
pulava, no seu documento com 21 princípios disciplinadores da PMA 
(Comissão da Condição Feminina, 1990), no 1.º Princípio, que 

“as técnicas de procriação artificial humana não devem ser uti-
lizadas para obter características particulares na futura criança, 
em particular com o propósito de seleccionar o sexo da criança, 
exceto quando (...) uma doença hereditária grave ligada ao sexo 
deva ser evitada”.

Esta ideia de proibição (quase absoluta) de utilização das técnicas de 
PMA para escolher o sexo da criança passou a estar presente na generali-
dade dos ordenamentos jurídicos internos, tanto na Europa, quanto no 
Mundo.

Na Alemanha, por exemplo, a proibição resulta do § 3 da Embryo-
nenschutzgesetz, de 13 de Dezembro de 19902 (“Verbotene Geschlech-
tswahl”), sendo a escolha do sexo da criança admitida apenas no quadro 
da profilaxia das doenças genéticas.

Em Espanha, a “Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de repro-
ducción humana assistida” só admite a escolha do sexo, no contexto da 
PMA, nos casos em que a mesma se destina a evitar “enfermedad genética 
o hereditaria grave” (cfr. artigo 12.º e artigo 26.º, c), 10.ª)3.

Já no Brasil, a proibição é consagrada num plano infra-legal, concre-
tamente na Resolução do Conselho Federal de Medicina n.º 2294 de 27 
de maio de 2021, que estabelece que 

“as técnicas de RA [reprodução assistida] não podem ser aplica-
das com a intenção de selecionar o sexo (presença ou ausência 
de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica 
do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descen-
dente”.

A realidade norte-americana, porém, é muito diferente, o que nos 
remete para uma verdadeira dicotomia de paradigmas. Um estudo con-

2  Sobre os antecedentes da Embryonenschutzgesetz, vide Eser (1992, pp. 46-49).
3  A proibição não deixa, porém, de ser contestada. Sobre o ponto, cfr.: Pé-

rez Alonso, 2002 (pp. 99-124); Osuna Carrillo de Albornoz & Andreu Martínez 
(2007, pp. 458-459).
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duzido em 2017 (Capelouto et al. (2017, pp. 409-416) mostrou que a 
escolha do sexo da criança no contexto da PMA é uma prática muito 
disseminada nos EUA, mesmo nos casos em que o casal beneficiário é 
fértil e deseja apenas equilibrar o género da sua prole (“family balancing”) 
ou escolher o género do filho(a) sem razão especificada, e a esmagadora 
maioria das clínicas (o estudo citado aponta para mais de 72%) aceita a 
selecção do género do embrião na aplicação das técnicas de PMA.

O disposto no artigo 14.º da Convenção de Oviedo corresponde, as-
sim, a uma opção que, sendo consensual no plano Europeu, e até Mundial, 
não é incontestada e deve, como diremos infra, ser perspectivada num 
cenário de eventual alteração futura da base axiológica em que assenta.

3. Desenvolvimento

A defesa da selecção do sexo, no contexto da PMA, tende a basear-se 
numa concepção ampla de liberdade reprodutiva, que admite como sua 
dimensão benévola a “escolha de um equilíbrio familiar” (no caso de 
prole anterior) ou a “escolha saudável de descendência”, quando se trate 
de um primeiro filho(a), numa aproximação muito acentuada ao direito 
ao livre desenvolvimento da personalidade. É normalmente acrescentado 
o argumento da “victimless choice”, segundo o qual a escolha pelo casal 
beneficiário, sendo matéria da vida privada, tem a qualidade adicional de 
não prejudicar minimamente terceiros, contribuindo antes para a har-
monia familiar, por fazer corresponder expectativas naturais e resultados 
obtidos na constituição da família.  

A legitimação da selecção do sexo para efeitos de “family balancing” 
tem importantes defensores. Guido Pennings, já em 1996, defendia um 
esquema de escolha do sexo na PMA que permitisse alcançar o equilíbrio 
necessário entre a importância de dar alguma liberdade de escolha às 
famílias e o “potencial desastre” que poderia resultar da pré-selecção de 
género sem limites. Assim, o agora citado Autor considerava que as “gui-
delines” para a escolha do sexo deveriam ser as seguintes: i) a escolha não 
deve ser permitida aos beneficiários no primeiro filho(a); ii) a escolha não 
deve ser permitida nos casos em que se verifica “equilíbrio familiar”; iii) a 
escolha do género só deve recair naquele que for o sexo menos represen-
tado no núcleo familiar em causa; iv) as regras anteriores não devem ter 
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aplicação nos casos em que haja necessidade de escolher um determinado 
género, por razões de risco genético4,5.

Esta concepção do problema não deixa, porém, de ser fortemente con-
testada. Por exemplo, Arianne Shahvisi considera enfaticamente que os 
danos causados pelo argumento do “family balancing” são suficientemente 
relevantes para anular qualquer reivindicação decorrente de um suposto 
direito à selecção do sexo como uma dimensão da autonomia procriativa6.

Ou seja, à perspectiva favorável à selecção do sexo na PMA, por ra-
zões meramente sociais, contrapõe-se outra, disseminada globalmente, 
que entende que a escolha do sexo na PMA: a) contribui para a des-
truição de embriões; b) corresponde a uma vã afectação dos recursos da 
ciência, por ser estéril no que diz respeito aos benefícios que traz para os 
actuais e futuros beneficiários; c) constitui uma manifestação narcisística 
da utilização da PMA, em clara derrogação da tradicional tendência para 
considerar essas técnicas de utilização subsidiária; d) traz para o con-
texto da PMA um discurso e uma perspectiva tributários de um odioso 
“consumismo eugénico”; e) pode ser perigosamente favorável a ambien-
tes culturais altamente discriminatórios no que respeita ao resultado da 
gravidez (sobretudo se pensarmos nos exemplos históricos de países em 
que, por exemplo, os casais preferem não ter crianças do sexo feminino).

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, logo em 
2007, no seu parecer sobre o “Diagnóstico Genético Pré-Implantação” 
(Parecer 51/CNECV/077) considerou que “a utilização do DGPI para a 
selecção de embriões em função de características físicas que não estão 
associadas a qualquer patologia, designadamente para escolha ou melho-
ramento de características consideradas normais, é também eticamente 
inaceitável, por ser contrário ao princípio da não instrumentalização”.

Certo é que, no direito português, a proibição da escolha do sexo na 
PMA é regulada no n.º 2 do artigo 7.º da Lei da PMA, que estabelece, 
num paralelismo com a norma do artigo 37.º da mesma Lei, que: 

4  Pennings (1996, pp. 2342-2343).
5  No mesmo sentido, embora com argumentos distintos, cfr. Mccarthy (2001, 

pp. 302-307).
6  Shahvisi (2018, pp. 123-137). No mesmo sentido: Browne (2017, pp. 195-204). 
7  Disponível em https://www.cnecv.pt. 
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“as técnicas de PMA não podem ser utilizadas para conseguir 
melhorar determinadas características não médicas do nascitu-
ro, designadamente a escolha do sexo”.

Por sua vez, o artigo 37.º da Lei da PMA determina que 
“quem utilizar ou aplicar técnicas de PMA para conseguir me-
lhorar determinadas características não médicas do nascituro, 
designadamente a escolha do sexo, fora dos casos permitidos 
pela presente lei, é punido com pena de prisão até 2 anos ou 
com pena de multa até 240 dias”.

Com esta proibição e incriminação, fica proscrita qualquer interven-
ção técnica no embrião que interfira com o desenvolvimento biológico 
normal das respectivas características somáticas, estando, designadamen-
te, vedada aos médicos a determinação directa do seu género masculino 
ou feminino8. 

A proibição consagrada na Lei da PMA é, assim, mais ampla do que 
a consagrada na Convenção de Oviedo, pois além de vedar a escolha do 
género do embrião, proíbe qualquer conduta destinada a “melhorar de-
terminadas características não médicas do nascituro”.

Fora da proibição, no contexto da Lei da PMA, estão os casos previs-
tos no n.º 3 do artigo 7.º, ou seja, os 

“casos em que haja risco elevado de doença genética ligada ao 
sexo, e para a qual não seja ainda possível a detecção directa 
por diagnóstico pré-natal ou diagnóstico genético pré-implan-
tação, ou quando seja ponderosa a necessidade de obter grupo 
HLA (Human Leukocyte Antigen) compatível para efeitos de 
tratamento de doença grave”. 

O próprio artigo 4.º da Lei da PMA admite o recurso às técnicas de 
PMA “para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de 
doenças de origem genética, infecciosa ou outras”.

Assim, a interferência, por intermédio das técnicas de PMA, nas ca-
racterísticas não médicas do nascituro, pode ocorrer em dois grupos de 
situações distintas.

8  Cfr. Pinheiro (2005, p. 770); Reis (2006, pp. 78-80). 
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No primeiro grupo, incluem-se os casos em que seja medicamente in-
dicado determinar o sexo do nascituro para evitar que a reprodução do 
casal envolva (com risco elevado) a transmissão de doença genética asso-
ciada, alternativamente, ou ao sexo masculino ou ao sexo feminino (pen-
se-se no caso clássico da hemofilia e na transmissão hereditária à prole do 
sexo masculino). Nestas situações, porém, a lei exige que se esteja perante 
doença não detectável directamente por diagnóstico pré-natal ou diagnós-
tico genético pré-implantação, pois nesse caso o legislador dá preferência 
absoluta à utilização desses métodos para o rastreio da doença, vedando a 
intervenção determinística do sexo do nascituro. 

No segundo grupo, devem considerar-se os casos em que a deter-
minação das características biológicas do nascituro se justifica por ser 
necessário tratar doença grave (que, nada na lei o impede, pode respeitar 
a terceira pessoa) na sequência da obtenção de grupo HLA (“Human 
Leukocyte Antigen”) compatível.

 Cabe, nesta hipótese, a selecção de embriões para criar um «bebé 
medicamento»9, ou seja, uma criança com características genéticas pré-
-determinadas que permitem que o seu material biológico (por exemplo, 
células estaminais colhidas no sangue do cordão umbilical) seja utilizado 
no tratamento de doença grave de um familiar (que, nos casos clássicos, 
é um irmão/ã do nascituro, sendo certo que a lei não estabelece aqui 
restrições directas).  

Não deve perder-se de vista, porém, que a possibilidade de recurso 
ao «bebé medicamento» nem sempre é aceite no plano ético. Para Walter 
Osswald, o carácter terapêutico da PMA deve afastar a “produção” de 
embriões para outros fins que não o tratamento da doença infertilidade, 
não sendo de admitir 

“a fecundação in vitro, seguida de diagnóstico pré-implantató-
rio dos embriões ainda obtidos, de modo a seleccionar um que 
fosse imunologicamente compatível com um filho pré-existen-
te, portador de doença tratável com transplante de células da 
criança assim seleccionada” (Walter, 2006, p. 8).

9  Sobre o ponto, vide Raposo & Pereira (2006, p. 94).
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Certo, porém, é que estas condutas médicas não violam as disposi-
ções da Convenção, designadamente os seus artigos 14.º e 18.º10, des-
de que, no caso concreto, tenha havido uma apreciação favorável pelo 
Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, nos termos da 
alínea q) do n.º 2 do artigo 30.º.

4. Jurisprudência relevante comentada

O Tribunal Constitucional (TC) português já teve a oportunidade 
de apreciar o tema agora em análise, no seu Acórdão n.º 101/2009, de 3 
de Março11, proferido depois de, em 2009, um grupo de Deputados ter 
requerido, inter alia, a declaração de inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, das citadas normas do n.º 3 do artigo 7.º e alínea q) do 
n.º 2 do artigo 30.º da Lei da PMA, por permitirem, na sua perspectiva, 
a instrumentalização do embrião humano.

O TC, afastando a perspectiva do grupo de Deputados, que entendia 
que a solução normativa em causa 

“abre caminho à selecção de embriões em função de caracterís-
ticas morfológicas ou genéticas para cumprimento de desidera-
tos não identificados, incluindo a escolha do sexo da criança”,

 excluiu taxativamente, 
“mesmo no quadro de uma interpretação literal do preceito, 
que o n.º 2 do artigo 4.º tenha implicada qualquer possibili-
dade de escolha do sexo de um descendente ou de escolha de 
quaisquer outras características do nascituro que não tenham a 
ver, à partida, com a prevenção de doença”12.

Quanto à possibilidade geral de escolha de determinadas caracterís-
ticas do embrião, para tratamento de doença grave de terceiro, e à sua 

10  Nesse sentido, Oliveira (2004, pp. 7-13). 
11  Acórdão n.º 101/2009, de 3 de Março, publicado no Diário da República n.º 

64/2009, Série II, de 01/04/2009.
12  Acórdão n.º 101/2009, de 3 de Março, cit., p. 12457.
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eventual reprovação à luz da proibição de instrumentalização do em-
brião, o TC entendeu salientar que 

“essa possibilidade é admitida a título subsidiário e excepcional” 
e 

“o procedimento de selecção de embriões em função do grupo 
HLA (...) é uma excepção à regra da proibição de escolha das 
características do nascituro, que decorre do n.º 2 do artigo 7.º 
da mesma Lei”13. 

Considerou, ainda, o TC que 
“o método de procriação medicamente assistida, neste condi-
cionalismo, incide sobre embriões ainda não implantados, em 
relação aos quais se não pode aplicar a garantia de protecção da 
vida humana, enquanto bem constitucionalmente protegido, 
ou de qualquer dos demais direitos pessoais que se encontram 
associados, como o direito à integridade física ou o direito à 
identidade pessoal e genética”14,15.

5. Conclusão

O princípio da não selecção do sexo na aplicação das técnicas de 
PMA, fora do contexto excepcional ligado à profilaxia da transmissão de 
doenças com ligação ao género masculino ou feminino, continua intacto 
na sua solidez, nos exactos termos em que a Convenção de Oviedo o 
acolheu em 1997. 

Não pode deixar de realçar-se a importância e o destaque que a Con-
venção lhe atribuiu, pois, sendo já conhecidas, ao tempo da redacção do 
texto, as inúmeras intersecções entre os direitos fundamentais e o apoio 

13  Acórdão n.º 101/2009, de 3 de Março, cit., p. 12459.
14  Idem.
15  Paulo Otero coloca o problema da escolha do sexo através na PMA no campo 

do direito à identidade genética do ser humano, ao ponto de considerar constitucio-
nalmente proibidas as técnicas destinadas a escolher determinadas características do 
nascituro, como o seu sexo (salvo excepções terapêuticas, isto é, ligadas à prevenção 
de doenças hereditárias graves) (Otero, 1999, pp. 87-89).
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médico à reprodução, a única norma que se refere expressa e directamen-
te à PMA é, precisamente, o artigo 14.º. 

A Convenção de Oviedo, fez, assim, desta proibição de escolha do 
sexo na PMA, um pilar fundamental no contexto da tutela da dignidade 
humana nos domínios da medicina.

Porém, tal como enunciámos supra, existem hoje sociedades demo-
cráticas, e igualmente preocupadas com a tutela da dignidade humana na 
prestação de cuidados de saúde, que não acolhem a proibição e admitem, 
inclusive, um regime oposto, aceitando a escolha do sexo na PMA, por 
motivos sociais e até no quadro de ausência de infertilidade.

Assim, embora hoje a proibição de que tratamos se apresente como 
inabalável, não pode excluir-se em absoluto que a evolução do debate cien-
tífico e ético e os aperfeiçoamentos tecnológicos determinem, no futuro, 
uma alteração do consenso actualmente vigente em torno do princípio.
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