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RESUMO 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as mudanças que advieram 

pela Lei 12.015/2009, com relação aos sujeitos do crime de estupro. 

Após a introdução da nova lei, dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, o delito 

de estupro passou a ser considerado crime comum, podendo tanto o homem quanto 

a mulher configurar como sujeito passivo ou ativo.  

Contudo, se por um lado ocorreu um grande avanço no Ordenamento Jurídico 

Penal Brasileiro, deixando este, de tutelar costumes ultrapassados de uma época, 

para preocupar-se então, com a liberdade que cada pessoa possa dispor sobre seu 

corpo. Por outro lado, ao decorrer desta situação, houve o surgimento de questões, 

que envolvem a possibilidade de o homem estar na circunstância de vítima, neste 

referido delito, e ter como sua agressora uma mulher, podendo esta vim a 

engravidar em decorrência da sua conduta delitiva. 

Assim, será realizada a análise no âmbito penal, referente à ocorrência da 

aplicação do aumento de pena, prevista no Código Penal Brasileiro em seu artigo 

234-A, III, para a mulher que praticar o crime de estupro, e que tenha como 

resultado, a sua gravidez. Ainda, no mesmo seguimento, tratar-se-á também, no que 

concerne ao aborto sentimental (artigo 128, II do mesmo diploma), discutindo, se 

poderá ou não ser solicitado pelo homem vítima ou pela mulher agressora. 

 Já no que diz respeito ao âmbito civil, caso ocorra o nascimento da criança, 

fruto do crime de estupro, tal acontecimento, trará consequências tanto para o 

homem vítima quanto para a criança, sendo eles, reconhecimento de paternidade, 

pagamento da pensão alimentícia, direito sucessório, dentre outras situações 

decorrentes destas, que serão resolvidas por princípios constitucionais. 

 Ao final, será abordada solução intermediária, sendo ela a ação civil “ex 

delicto”, não deixando o homem, vítima do crime de estupro, desamparado por 

completo, das consequências da agressão em sua vida, no âmbito civil. 

Como conclusão, diante da avaliação de todo o Sistema Jurídico Brasileiro em 

conjunto, dar-se-á, pela aplicação do aumento de pena, para a mulher agressora, a 

impossibilidade de o aborto sentimental ser solicitado por ambas às partes, a 

possibilidade do reconhecimento da paternidade, bem como, as consequências 

decorrentes destas e possível indenização, por meio da ação civil “ex delicto”. 



INTRODUÇÃO 

O surgimento de uma nova lei ou a sua alteração, decorrem da necessidade da 

sociedade na qual ela encontra-se inserida. Isso porque, como se sabe, as leis 

sempre reproduzem os anseios da sociedade, destinando-se a reger a vida dos 

indivíduos. 

 O mesmo se deu para com a Lei nº 12.015/2009, a qual fez espelhar a 

assimilação de costumes diferenciados para com os das gerações passadas, sendo 

exigida a adequação do texto para com as novas conceituações de Liberdade e 

Dignidade Sexual. 

A próxima mudança é em relação à junção em um mesmo tipo penal os antigos 

crimes de “estupro” e “atentado violento ao pudor”. Então, a partir do momento que a 

lei entrou em vigor, quaisquer atos libidinosos praticados contra “alguém”, mediante 

violência ou grave ameaça, configuram crime denominado “estupro”. 

No escopo do texto da lei passada, ainda havia muitas dúvidas em relação à 

tipificação da conduta da mulher que constrangesse o homem a com ela ter 

conjunção carnal (penetração do pênis na vagina), já que, até aquele momento, o 

crime de estupro se traduzia no ato de “constranger mulher a conjunção carnal 

mediante violência ou grave ameaça”. Assim, a mulher nunca poderia ser sujeito 

ativo em um crime de estupro, somente podendo atuar como coautora ou participe.  

Com isso, é apontado mais uma mudança significativa, no referido delito, que 

deixa de ser crime próprio (exigência de um especifico sujeito ativo), ou seja, 

somente o homem poderia cometer tal núcleo do tipo, passando agora ser crime 

comum, motivo pelo qual, não há mais a distinção de gênero, podendo este, 

portanto configurar tanto como sujeito ativo quanto passivo. 

Com tais mudanças, houve uma alteração substancial no crime de estupro, 

relevante para o nosso sistema penal. Esse fato foi um grande avanço em relação a 

adequar a lei à necessidade da sociedade, porém, nem todas as discussões foram 

resolvidas. Quando o legislador pensou por um lado, em dar as pessoas o livre 

dispor de sua liberdade sexual, acabou deixando lacunas nas leis em relação às 

consequências jurídicas da mulher quando configurar como sujeito ativo no crime de 

estupro.  



São problemas que devem ser pensados, debatidos e resolvidos, já que 

lutamos tanto por igualdade de gênero, como iremos nos portar em relação à 

gravidez, quando a mulher não foi a vítima e sim a agressora ou até mesmo as 

consequências civis em relação à paternidade indesejada da vítima. 

 Neste trabalho também será abordado, as consequências na área penal, com 

relação à causa de aumento de pena, que tenha como resultado a gravidez e a 

mulher autora do crime e no caso do aborto sentimento se poderá ser requisitado 

pela vítima homem ou pela mulher agressora. 

Esses e outros casos relacionados serão discutidos, nesse referido trabalho, 

sob o ângulo de diversos ramos do Direito, a fim de se chegar a uma solução 

plausível a respeito dos casos em que a lei silenciou. 

 OBJETIVOS 

A pesquisa, objetiva analisar as lacunas que a nova lei deixou, em relação às 

consequências civis e penais, no que concerne à mulher como sujeito ativo no crime 

de estupro e o homem como sujeito passivo. 

       O Ordenamento Jurídico Brasileiro, já prevê as consequências e permissões, no 

que diz a respeito, ao delito mencionado, quando a mulher esta na situação de 

vítima e o homem como autor. Com isso, deve-se identificar o limite permitido, para 

que sejam enquadradas, de forma adequada, respeitando princípios e interpretações 

de leis, as mesmas consequências e permissões, quando há a inversão dos sujeitos.  

 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, será feita pesquisa bibliográfica 

na área: livros, leis, artigos científicos e em redes de informação (internet, 

documentários e artigos afins).  

Os métodos a serem utilizados estão relacionados abaixo: 

A) Analítico-sintético: esse procedimento será aplicado sempre que as 

condições do trabalho exigirem uma análise nos textos normativos e jurisprudenciais 

para a sua posterior aplicação aos fatos concretos; 

B) Aplicar-se-á o processo comparativo; 

C) Utilizar-se-á, outrossim, a pesquisa documental, no sentido de 

quantificar e qualificar os resultados obtidos pela lei; 

D) Estudo de casos. 



DESENVOLVIMENTO 

No Código Penal Brasileiro de 90, em seu artigo 213, descrevia sobre o antigo 

delito do estupro, trazendo em sua letra de lei a palavra mulher, demonstrando que, 

somente esta poderia configurar como vítima, motivo pelo qual, pode-se dizer que tal 

lei pertencia a um rol taxativo. Avaliemos: 

“Estupro Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência 

ou grave ameaça: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.” (BRASIL, Lei nº 

8.072/90, art. 213) 

Assim, na legislação mencionada, Fabio Agne Fayet, em sua Obra O Delito de 

Estupro, (2011, p. 52), ressalta que o crime de estupro era considerado como 

próprio, devido à justificação, de que somente o homem possui a condição de 

introduzir o pênis na vagina da mulher.  

Com isso, havia a ocorrência do engessamento do sujeito passivo, tendo como 

consequência a não abertura para interpretação diversa, considerando que, a única 

possibilidade da mulher ser o sujeito ativo, na antiga lei, era como coautora em 

conjunto com algum homem para constranger a vítima.  

Após, o advento da Lei 12.015/2009, ocorreram mudanças significativas, com 

relação aos sujeitos da atual norma incriminadora do delito de estupro. 

 Como destaque, deve-se mencionar a substituição da palavra “mulher” pela 

expressão genérica “alguém”, podendo então, a partir deste fato, qualquer pessoa 

configurar como sujeito passivo, ou como autor, não se exigindo mais, nenhuma 

característica especifica, tornando-se, portanto crime comum.  Senão Vejamos o 

posicionamento de NUCCI, Curso de Direito Penal, Vol. 03: 

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa do mesmo modo que o 
sujeito passivo. A alteração provocada pela Lei 12.015/2009 
transformou o delito de estupro em crime comum. Há variadas 
formas de realização e envolvidos no delito podem ser Homem-
mulher, Mulher- Homem, Homem-Homem, Mulher-Mulher, enfim, 
qualquer contato libidinoso entre pessoas humanas. Assim sendo, 
deixa-se de se falar em crime próprio. (2017, p. 80)  

 

Com relação ao sujeito passivo, Fabio Agne Fayet, em sua Obra O Delito de 

Estupro relata: 

 Em razão disso, há autores que entendem ser sujeito passivo a 
pessoa humana, qualquer que seja sua condição ou opção sexual, 
não tendo mais relevância jurídica penal a conceituação de coito 



vaginal, e, portanto, a diversidade de gêneros. Isso porque, a partir 
da nova legislação não mais diferenciam os gêneros para a proteção 
da dignidade sexual, podendo, inclusive, dar ensejo ao estupro 
bilateral (2011, p. 53-54) 
 

Não restam dúvidas, que as mudanças que advieram da Lei 12.015/2009, 

tornaram o delito de estupro crime comum, podendo tanto a mulher quanto o homem 

configurar como sujeito passivo ou ativo, ocorrendo assim, à igualdade de gênero. 

Frisa-se que, a real finalidade do capítulo, Dos Crimes Contra a Dignidade 

Sexual, é a proteção da liberdade sexual das pessoas, não exigindo mais, nenhuma 

característica específica, para que possa produzir o núcleo do tipo penal. 

Com as referidas mudanças, ora pontuadas, ocasionou a possibilidade do 

homem ser estuprado por uma mulher, e esta vim a engravidar, devido a sua própria 

conduta delitiva, trazendo consequências civis e penais para ambas as partes. 

  A primeira questão que deve ser debatia, é no que concerne ao aumento de 

pena previsto no artigo 234-A, III. do Código Penal Brasileiro (a majoração de pena 

nos casos em que o delito resultar em gravidez), questionando, se deverá ou não,  

ser aplicada também, quando a mulher for a agressora no delito de estupro e não 

mais vítima, uma vez que, tal lei não especifica o gênero dos sujeitos que poderão 

ser aplicados o aumento de pena. 

Na mesma linha de raciocínio, na esfera criminal, tem-se o assunto do aborto 

sentimental, que seria o aborto permitido pela lei 128, II do Código Penal Brasileiro, 

nos casos em que a vítima engravide em decorrência da conduta delitiva do crime 

de estupro. 

Assim, tal permissão poderá abranger ou não a mulher agressora, posto que, a 

letra da lei, não específica à posição que esta deva estar no crime de estupro (vítima 

ou agressora).  

Partindo agora para a esfera civil, devem-se ser observadas, questões, 

referentes ao nascimento da criança, resultado do delito de estupro. Como por 

exemplo, o direito ao reconhecimento da paternidade, pagamento de pensão 

alimentícia, direitos sucessórios, dentre outras decorrentes destas.  

Será que, tais situações, deverão, por direito, pertencer ao menor, garantindo o 

direito a vida e por outro lado, obrigar a vítima homem, a conviver com o resultado 

da agressão que sofreu, sendo afetado de forma física, psíquica e financeira. 



A fim de compensar os resultados desfavoráveis advindo do constrangimento, 

e pela violência que a vítima sofreu esta, não poderá ficar desamparada 

juridicamente na esfera civil, tendo o direito de ressarcimento pelos danos sofrido. 

Com isso, será discutida, a possibilidade de solução intermediária que seria a ação 

civil, “ex delicto”. 

RESULTADOS 

Quando se fala, no caso de aumento de pena em que o crime resulte gravidez, 

previsto no artigo 234-A, III, do Código Penal Brasileiro, percebe-se que, o 

legislador, preocupou-se em agravar a pena do agente, pelo motivo da vítima ter o 

ônus de suportar o resultado sozinha. Corroboremos com a explicação de Guilherme 

de Souza Nucci, em sua obra, Crimes contra a Dignidade Sexual Comentários à Lei 

12.015, de 7 de agosto de 2009 (2009, p.97) “ Imagina- se a preocupação do 

legislador quando se vislumbra a prática de um estupro entre pessoas estranhas, 

com resultado gravidez. A gestante terá que passar pela grave decisão de abortar 

ou não (art. 128, II, CP)” 

Como conclusão, se o objetivo da majoração da pena, apontada anteriormente, 

é pelo fato da vítima ter que suportar o ônus do resultado da agressão, tal situação, 

não poderá ser pensado de forma distinta, quando o homem for vitimado, pois, este 

também, suporta os prejuízos da agressão, como por exemplo, questão financeira 

(pelos direitos sucessórios, pagamento de pensão alimentícia), e emocional (o 

dilema do filho fora do casamento, de ter que conviver com a agressora se desejar 

ter afetividade com a criança gerada). 

Assim, deverá aplicar o caso de aumento de pena (art.234-A, III), similarmente 

a mulher agressora, devido ao fato, que o homem vítima também suporta 

consequências gravosas decorrentes do delito. 

Em relação ao aborto este, é permitido na legislação atual Brasileira somente 

em dois casos mencionados no artigo 128 do Código Penal. No inciso I, tem-se o 

aborto terapêutico ou necessário, que é aquele realizado para salvar a vida da 

gestante, e no inciso II, o denominado aborto sentimental, humanitário ou ético, que 

são os casos que tenham como resultado de um crime de estupro a gravidez, e a 

vítima deseja interrompe-la. Isso ocorre pelo fato de não obriga-la a ter que conviver 

com o fruto da agressão. 



A questão, não poderá ser interpretada de forma igualitária ao homem 

vitimado, pois, na lei, vem expresso à necessidade do consentimento da gestante, 

ou de seu representante legal, logo, o homem, nunca poderá fazer jus à solicitação 

do aborto permitido, devido ao fato, que não há nenhuma lei, até hoje, que permita 

tal situação. 

Por outro lado, deve ser questionado, se a agressora poderá valer-se do aborto 

sentimental (artigo 128, II), já que possui os requisitos da norma, que seriam: a 

gravidez resultada pelo crime de estupro e o consentimento da gestante para tal ato. 

Este questionamento tem como resposta negativa, não podendo aquela fazer 

jus ao direito do aborto sentimental. Em razão de que, a atual Constituição Federal 

Brasileira, garante a proteção da vida uterina, não devendo transmitir ao feto as 

consequências de sua genitora por ter praticado a agressão.   

Vejamos os dizeres da obra Crimes Contra a Dignidade Sexual - Temas 

Relevantes, autor Eduardo Luiz Santos Cabette: 

Não se pode compreender como um capricho criminoso que ensejou 
um coito desejado pela mulher poderia dar lugar a outro capricho, 
agora abrigado pela lei, em eliminar a vida intrauterina. Isso seria o 
cúmulo da banalização do desprezo pela vida humana em sua fase 
inicial (2010, p.139). 
 

Como fechamento, à mulher agressora, não terá direito ao aborto permitido, 

vez que, sua dignidade não foi, em nenhum momento, violada, não podendo ocorrer 

à inversão de valores, desvalorizando a vida do feto.  

Adentrando na esfera civil, com o nascimento da criança, decorrente da mulher 

agressora e homem vítima, as consequências trazidas por esta situação esta em 

relação ao princípio da dignidade a vida do infante, envolvendo o direito aos 

alimentos, sucessões, registro, sobrenome dos genitores, guarda, visita, dentre 

outras situações decorrentes destas e em contra partida, tem-se o princípio da 

proteção da integridade física e psíquica da vítima, pois, este tem que suportar os 

efeitos da paternidade, sendo ele, obrigações financeiras e afetivas para com a 

criança. 

Assim, quando há dois princípios em conflito, o autor Humberto Bergmann 

Ávila em seu livro Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos, (2004. p.30) explica que deve ocorrer à ponderação aos princípios 

fundamentais conflitantes, para ver quais os quesitos devam prevalecer sob o outro. 



Ressalta-se que, esta ocorrência não afirma a retirada do direito fundamental de 

uma pessoa, para acrescentar ao outro, e sim, ponderar o mais relevante para a 

garantia da dignidade da pessoa humana. 

Por óbvio que o direito a vida da criança sobrepõe o direito de proteção da 

integridade física e psíquica da vítima.  Com isso os ensinamentos do Doutrinador 

Flavio Tartuce, em sua obra Direito Civil – Direito de Família, (2017, p. 317)  “No 

plano conceitual e em sentido amplo, os alimentos devem compreender as 

necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a 

alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros” 

Sendo assim, a criança terá direito aos alimentos, em pleitear na justiça o 

reconhecimento da paternidade, caso o genitor não venha a registrar, participar da 

sucessão, dentre outro direitos amparados pelo ordenamento civil. 

Por fim, não deve confundir a conduta que a genitora do menor teve, com os 

direitos que a criança possui, uma vez que, este não teve culpa do ocorrido e não 

poderá ser penalizado. 

A vítima, depois de ter passado todo o constrangimento e violência, não poderá 

ficar desamparado juridicamente do ressarcimento dos danos sofridos. 

Como solução intermediária, o instrumento processual que poderá amparar a 

vítima é a ação civil “ex delicto”, que tem por finalidade, conforme atenta Fernando 

da Costa Tourinho Filho em seu Manual de Processo Penal (2013, p. 262), após, 

uma sentença transitada em julgado na esfera criminal, dar o direito vítima em 

propor ação de indenização com a finalidade de reparação pelos danos sofridos em 

decorrência do crime.  

Pode-se encontra o fundamento legal para este tipo de ação, no Código Civil 

em seus arts. 186 e 927, Código Penal, em seu art. 91, I, de Processo Penal, art. 63, 

dando direito a vítima do delito, em ingressar judicialmente, objetivando os danos 

causados pelo seu agressor.  

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos argumentos expostos ao longo do trabalho, como conclusão, pode 

se dar a possibilidade jurídica da mulher configurar como autora no crime de estupro 

em decorrência da introdução da Lei 12.015/2009 que modificou o referido delito, 

tornando-o crime comum. 

Contudo, diante das mudanças, vieram em conjunto, situações não explicadas 

de forma clara pelas leis brasileiras, quando a mulher configurar como sujeito ativo 

no crime de estupro, e venha engravidar da própria conduta delitiva, trazendo 

consequências cíveis e penais para ambos os sujeitos do delito. 

Destas consequências, há o entendimento que deverá ser aplicada a 

majoração da pena, prevista no artigo 234-A, III, também, para a mulher agressora, 

pois, a finalidade desta norma, é a penalização maior do agressor, que causou 

violência para com a vítima, deixando-a com encargos decorrestes da gravidez. 

Em continuação, foi apontado o caso do aborto sentimental, previsto no artigo 

128, II do Código Penal Brasileiro. Este tipo não poderá ser abrangido tanto pela 

mulher agressora quanto pelo homem vítima.  

Isso se dá, pelo motivo, da não banalização da vida intrauterina, não podendo 

transmitir a criança as consequências de sua genitora, autora do crime de estupro e 

tratando-se da vítima homem, este não esta amparado por nenhuma lei brasileira, 

que conceda o aborto permitido em seu favor.  

Na esfera civil, ocorre à prevalência das obrigações alimentares, para com a 

criança, a serem exercidas pelo seu genitor, por mais que este seja vítima no crime 

de estupro e as obrigações paternas decorrentes do nascimento de um filho. Tais 

obrigações se dão, para a garantia da dignidade a vida, do infante. 

No entanto, em contrapartida, pode ser entendida, solução intermediária, para 

suprir a vítima homem, dos danos decorrentes da infração, sendo ela a postulação 

da ação civil “ex delicto”, com o objetivo de indenização dos danos causados pelo 

crime a serem pagos pelo agente causador.  
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