
 

 

 

TÍTULO: REPERCUSSÃO PENAL PARA OS TITULARES DO PROJETO PARENTAL QUE VIEREM A
DESISTIR DO CONTRATO EM ANDAMENTO DE GESTAÇÃO POR OUTREM
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JÉSSICA ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO LUIZ NUNES SALGADOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente trabalho discute a possibilidade da repercussão penal para os titulares do projeto 

parental que vierem a desistir contrato em andamento de gestação por outrem. Analisar-se-á 

as especificidades do fato jurídico criado com a contratação da gravidez sub-rogada ante a 

desistência pelos pais com a recusa do recebimento do filho. 

2. INTRODUÇÃO 

Estudos realizados afirmam que para a mulher ser plena ela deve alcançar a maternidade, 

entretanto nem sempre esta poderá ser alcançada uma vez que a fertilidade é um pré- 

requisito. (ENUMO; TRINDADE, 2002).Contudo os avanços da sociedade possibilitam a 

estas pessoas que buscam constituir uma descendência e sofrem com a infertilidade uma 

modalidade gestacional denominada gestação sub-rogada. Parte-se então da hipótese de que 

contratada essa modalidade de gravidez artificial e realizada a inseminação venham os pais 

contratantes a desistirem de receber o filho. Desafia o Direito avaliar as possíveis 

repercussões penais advindas desse fato 

3. OBJETIVOS 

Objetiva-se entender como funciona o contrato quais seriam as consequências de natureza 

penal da quebra do mesmo. O que ocorreria com os titulares do projeto parental que após a 

contratação gestacional vierem a desistir do bebe fruto da utilização do material genético dos 

contratantes que fora inserido no útero da parturiente, ora contratada. 

4. METODOLOGIA 

Consiste em pesquisa de revisão literária, selecionados artigos científicos nas bases de dados 

como Scielo, Google Acadêmico e Periódicos Capes além de livros que tratem desta 

temática.Como base científica foram utilizadas duas obras literárias: Dos Crimes contra a 

Pessoa de Vitor Eduardo Rios e Gonçalves e Curso de Direito Penal parte especial: Dos 

crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração publica. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a contratação da parturiente, por meio de um ato não oneroso e de acordo com as 

especificidades disciplinadas pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº1.358,de 17 

de Janeiro de 1992, realizará um processo de inseminação artificial em que o material 

genético utilizado será exclusividade dos contratantes.Após a efetiva realização do processo 

gestacional,por motivos diversos os pais contratantes vêm a desistir do mesmo. 

Muito alardeada na imprensa em geral, essa situação ocorreu. Casal de australianos contratou 

uma Tailandesa para ser a sua “barriga de aluguel’’,no processo de fertilização foi gerado um 

casal de bebês. Adiante descobriu-se que um dosfetos portava síndrome de Down. Com o 



nascimento das crianças o casal se recusou a receber a acriança enfermae a dar qualquer tipo 

de assistência (moral, emocional, afetivo, financeiro). Envolvidos afirmam que os pais 

visitavam constantemente a gemia saudável, mas se recusavam a ver o outro. Diante do fato a 

contratada disse que ira processar o casal. 

Como mencionado no caso supra. Pode acontecer que posteriormente a gestação sub-rogada, 

com o nascimento da criança os pais biológicos desistam da mesma o que o Direito Penal 

poderá responder? 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Mediante a esta situação pode-se inferir ser aplicável à hipótese otipo penal de abando de 

incapaz. Para Gonçalves (2010, p.94) o crime é próprio, cometido por quem tenha a pessoa 

sob seu cuidado, vigilância, guarda ou autoridade. Sua natureza específica deriva do fato de 

ser o sujeito ativo detentor do dever de zelar pela vítima.  

Pode ocorrer nas modalidades material ou intelectual. Para Capez (2011, p. 207) o abandono 

material está descrito no tipo do artigo 244 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 

10.741, de 01/10/ 2003, enquanto que crime de abandono intelectual o art. 246 do Código 

Penal, consoante o disposto no artigo 229 Constituição Federal de 1988. 
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