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“Que os vossos esforços desafiem as 
impossibilidades, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem foram conquistadas 
do que parecia impossível."  (Charles Chaplin) 



 

 

RESUMO 

 
O objetivo desta monografia, por meio do método dedutivo e da análise bibliográfica foi 
analisar os reflexos jurídicos de uma gravidez decorrente de estupro, quando a vítima é um 
homem e a agressora uma mulher, possibilidade permitida pelas alterações da Lei 
12.015/2009, em especial ao conflito de direitos do homem/vítima de não ser pai e da 
criança, fruto do estupro, de ser filho. Buscou-se demonstrar a evolução do crime estupro ao 
longo dos anos, até a introdução da referida lei. Ainda, se fez uma breve apresentação das 
alterações trazidas pela Lei 12.015/2009, passando-se para uma explanação mais 
detalhada do crime de estupro, como sujeitos ativos e passivos, consumação, modalidades, 
e afins. Após, se discutiu sobre a possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena 
prevista no artigo 234-A, III, do Código Penal, quando a gravidez decorre de estupro praticado pela 
mulher, bem como sobre a impossibilidade da realização do aborto sentimental, exposta no artigo 
128, II, do mesmo Códex. Por fim, buscou-se analisar os reflexos civis que o nascimento de uma 
criança advinda do estupro poderá causar, dando destaque ao direito do homem/vítima não ser pai 
versus o direito da criança, fruto do estupro, de ser filho. Como conclusão, verificou-se que com a 
possibilidade da agressora engravidar do homem/vítima, e a impossibilidade do aborto sentimental, 
caso a criança venha a nascer com vida, seu direito de ser filho se sobrepõem ao do homem/vítima 
de não ser pai, sendo que o único meio de amenizar os reflexos do crime será o ajuizamento de uma 
ação civil ex delicto. 

PALAVRAS-CHAVE: Ação civil ex delicto; Direito a não paternidade; Estupro; Gravidez decorrente 
de estupro; Homem vítima de estupro.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this monograph was to analyze the legal consequences of a pregnancy due to rape, 
when the victim is a man and the aggressor a woman, possibility allowed by the changes of Law 
12.015 / 2009, especially to the conflict of human rights / Being a father and a child, the result of rape, 
of being a child. It was tried to demonstrate the evolution of crime rape over the years, until the 
introduction of said law. Also, a brief presentation was made of the changes brought by Law 12.015 / 
2009, moving on to a more detailed explanation of the crime of rape, as active and passive subjects, 
consummation, modalities, and the like. Afterwards, it was discussed the possibility of applying the 
cause of increase of sentence provided for in article 234-A, III of the Penal Code, when the pregnancy 
results from rape practiced by the woman, as well as the impossibility of carrying out the sentimental 
abortion, exposed in the Article 128 (II) of the Codex. Finally, we sought to analyze the civilian reflexes 
that the birth of a child due to rape may cause, highlighting the right of the man / victim not to be a 
father versus the right of the child, the result of rape, of being a child. As a conclusion, it was verified 
that with the possibility of the abuser becoming pregnant of the man / victim, and the impossibility of 
the miscarriage, if the child is born alive, his right to be a child overlaps with that of the man / victim of 
not being a father , And the only means of mitigating the consequences of crime will be the filing of an 
ex-civil action. 

KEYWORDS: Civil action ex delicto; Right to non-paternity; Rape; Pregnancy due to rape; Man rape 
victim. 

 

 



 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 09 

2 HISTÓRICO DO CRIME DE ESTUPRO NO DIREITO BRASILEIRO ................... 11 

3 ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.015/2009, EM ESPECIAL QUANTO AO 

CRIME DE ESTUPRO .............................................................................................. 16 

3.1 O delito de estupro após o advento da Lei 12.015/2009 ................................ 18 

3.2 Objeto material e bem jurídico tutelado .......................................................... 19 

3.3 Características do crime de estupro ............................................................... 19 

4 AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA GRAVIDEZ RESULTANTE DO 

ESTUPRO PRATICADO PELA MULHER NO AMBITO PENAL – 

(IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128, II, E 234-A, III, AMBOS 

DO CÓDIGO PENAL ................................................................................................ 23 

4.1 (Im)possibilidade de aborto humanitário quando a agressora engravida do 

homem vítima de estupro ....................................................................................... 24 

4.2 Aplicação da causa de aumento de pena em caso de gravidez decorrente 

de estupro praticado por mulher...........................................................................27 

5 REFLEXOS CIVIS DA GRAVIDEZ RESULTANTE DE ESTUPRO: O DIREITO DE 

NÃO SER PAI VERSUS O DIREITO DE SER FILHO...............................................29 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 34 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 35 



9 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crime de estupro, por anos, deixou de proteger as vítimas do sexo 

masculino, foi apenas em 2009 com a introdução da Lei 12.015, que o homem 

passou a ser incluído no rol de vítimas. Com a sua inclusão, novas questões foram 

levantadas, como as consequências jurídicas de uma gravidez, afinal, embora o 

homem não possa gerar uma criança, ainda assim, poderá ter seus direitos 

afetados. 

Os principais questionamentos acerca da gravidez resultante de estupro, 

quando o homem figura no polo passivo, são em relação a aplicação de alguns 

institutos penais, como a causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, III, do 

Código Penal, uma vez que a agressora é quem irá gerar a criança e não a vítima, e 

ainda, quanto a (im)possibilidade da realização do aborto sentimental, previsto no 

artigo 128, II, do mesmo Códex, já que, como dito, é a agressora quem poderá 

engravidar, surgindo assim a indagação sobre a possibilidade dela poder se 

beneficiar de um instituto que visa proteger a vítima. 

De outro lado, quando se fala de aborto sentimental em proteção à vítima, 

tem-se que considerar a vontade do homem/vítima quanto ao nascimento dessa 

criança, surgindo então o questionamento quanto à possibilidade do aborto 

sentimental na agressora em prol do homem vítima. 

Além dos reflexos penais, tem-se que considerar o caráter civil, pois com o 

advento do nascimento da criança, surgiram conflitos de interesses, quanto aos 

direitos da criança e do homem/vítima. De início, tem-se o questionamento sobre a 

obrigação do homem/vítima reconhecer a paternidade da criança oriunda do ato de 

estupro sofrido, já que embora seja direito de todos terem sua paternidade 

reconhecida, o fato que gerador da gestação foi um ato criminoso do qual o pai foi a 

vítima. 

Outrossim, caso essa paternidade venha a ser reconhecida, surgirão 

questões como a obrigação alimentar e o direito sucessório. É sabido que a 

obrigação alimentar, quando não adimplida, gera inúmeras consequências, inclusive 

a prisão civil do prestador de alimentos, dessa forma, pergunta-se se o 

homem/vítima deverá ser obrigado a prestar alimentos à criança como qualquer 

outro pai. 
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Indo um pouco mais a fundo, tem-se a questão dos direitos sucessórios, pois 

surgem questões quanto ao resguardo dos direitos sucessórios da criança, diante 

dos fatos que ocasionaram seu nascimento. Assim, como visto inúmeras são as 

dúvidas quanto aos reflexos jurídicos quando o homem encontra-se na posição de 

vítima e do estupro resulta-se a gravidez. 

O presente trabalho buscou demonstrar que o direito da criança a ter sua 

paternidade reconhecida, independente das circunstâncias que foi concebida, 

prevalece, e por consequência, seus direitos sucessórios e quanto à prestação 

alimentícia. 

Assim, por meio do método dedutivo e da análise bibliográfica, busca-se 

indicar que embora a vítima do estupro deva ter seus direitos resguardados, quando 

esses entram em conflito com direitos fundamentais da criança, a vítima acaba por 

ter que buscar proteção em medidas paliativas, como a ação civil ex delicto, para 

que possa amenizar os reflexos que achar prejudiciais. 
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1 HISTÓRICO DO CRIME DE ESTUPRO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

O vocábulo estupro decorre do termo stuprum, ao qual, em sentido amplo, o 

direito romano, impunha o significado de qualquer modalidade de relação sexual 

indevida, abrangendo a pederastia e inclusive o adultério. Na observação da 

doutrina: 

 

O termo stuprum, no Direito Romano, representava, em sentido lato, 
qualquer ato impudico, praticado com homem ou mulher, englobando até 
mesmo o adultério e a pederastia. Em sentido estrito, alcançava apenas o 
coito com a mulher virgem ou não casada, mas honesta (PRADO, 2001, p. 
194). 

 

Os povos antigos, em sua maioria, tinham a previsão do delito em suas 

normatizações, ao qual detonavam punições severas ao ofensor. Era o que ocorria 

na legislação hebraica, egípcia, grega e romana, entre outras. 

Conforme leciona Edgard Magalhães Noronha (2002), na civilização 

hebraica, caso a mulher estivesse prometida em casamento, o crime de estupro era 

punido com a morte, entretanto, caso a mulher fosse solteira, a punição era mais 

branda ao agressor1, sendo que o autor deveria pagar uma multa ao pai da vítima e 

casar-se com ela, como forma de preparar o mal causado.O autor ainda expõe queo 

povo egípcio previa a penalização do estupro com a mutilação, enquanto os gregos, 

após um período de punição apenas com multas, implantaram a pena como 

penalização pelo crime. 

Por sua vez, os romanos também puniam os estupro com a pena de morte, 

conforme Leonardo Falcão Santos apresenta:  

 

No Direito Romano, a violência carnal era punida com a pena de morte pela 
‘Lex Julia vi publica’. Considerava-se crimen vis, porque se tinha mais em 
vista a violência empregada do que o fim do agente. Não se lhe aplicava a 
denominação estupro (SANTOS, 2006). 

 

O direito inglês também não deixava à margem tais fatos, sendo que “o 

crime foi punido com a morte, depois substituída pela castração e pelo vazamento 

dos olhos (NORONHA, 2002, p. 66)”. 
                                            
1 Frisa-se que a vítima acabava sendo punida duas vezes, pois era obrigada a se casar com 

seu agressor. Como se observa a legislação não protegia a vítima, mas sim os costumes. 
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Destaca-se que o referido crime, em que pese pequenas distinções 

decorrentes dos costumes de cada Estado, está previsto em regra, nas legislações 

das nações modernas, importando em penalização ao ofensor que constrange 

pessoa, por meio de violência própria (violência ou grave ameaça), a realização de 

ato libidinoso. Como bem ressalta Leonardo Falcão dos Santos:  

 

É o estupro o crime que invariavelmente é considerado por todas as 
legislações dos povos civilizados. Em quase todas as leis, os elementos do 
delito são os mesmos: as relações carnais e a violência física ou moral. 
Assim, nos Códigos da Suíça (art. 187), Itália (art. 519, caput), Polônia (art. 
204), Uruguai (art. 272), Argentina (art. 119), Peru (art. 196), Espanha (art. 
431), Portugal (art. 393), Alemanha (§ 177), China (art. 221), Rússia (art. 
153) e outros. (SANTOS, 2006). 

 

Chegando ao direito brasileiro, o delito em destaque sofreu diversas 

alterações com o passar dos séculos, desde sua primeira aparição, como fato 

passível de reprimenda pelo direito mais gravoso do ordenamento, até a 

configuração atual, contemplada pela Lei 12.015/2009. Assim, tais modificações 

ocorreram, seja quanto à punição imposta ao agente violador (preceito secundário), 

seja quanto as elementares previstas para a subsunção ao fato típico (preceito 

primário). 

Logo após o descobrimento, vigoraram três ordenações diferentes, vindas 

do Reino Português, sendo que em todas, era prevista a figura delituosa da prática 

de ato libidinoso, com mulher, sem seu consentimento, utilizando-se de violência ou 

grave ameaça, que era punida, como de costume na época, severamente. 

As referidas ordenaçõeseram muito similares em suas previsões, não 

prescrevendo figuras típicas e sim descrevendo fatos possíveis de ocorrer, ademais, 

indicavam determinados ritos, que a mulher violada necessariamente precisava 

cumprir, sob pena de não ser recebida sua queixa. 

Leonardo Falcão Santos coloca, de forma pontual, o rigor das penalidades 

impostas ao infrator na época:  

 

Em nossas leis, começando pelas Ordenações do Livro V, vemos que 
grande era a severidade para com o estupro, como, aliás, para com quase 
todos os delictacarnis. No Título XVIII, sob a rubrica “Do que dorme per 
força com qualquer mulher, ou trava dela, ou a leva per sua vontade, 
prescrevia: “Todo homem de qualquer estado e condição que seja, que 
forçosamente dormir com qualquer mulher posto que ganhe dinheiro por 
seu corpo, ou seja escrava, morra por ello”. A pena era a morte natural, 
mantida mesmo no caso em que se seguisse o matrimônio com 
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aprazimento de ambas as partes, como se verifica no mesmo título: “E 
posto que o forçador, depois do malefício feito case com a mulher forçada e 
ainda que o casamento seja feito por vontade della, não será revelado da 
dita pena, mas morrerá, assim como se com ella não houvesse casado”. 
Verdade é que, como observa Mendes de Almeida, esse rigor já cessara 
antes do Código Criminal do Império, com se depreende da Lei de 19 de 
junho de 1775. Bem mais elevada era a punição no Cód. de 1830, em 
relação ao de 1890 e ao atual. (SANTOS, 2006). 

 

Assim, como visto, a punição era a morte do ofensor ainda que o mesmo se 

casasse com a vítima posteriormente, por vontade desta ou recebesse seu 

consentimento, demostrando que o crime de estupro era repreendido para sua 

prática em si, pela violência causada. 

Por fim, vale destacar que Ordenações Manuelinas previam a inclusão das 

escravas e prostitutas como possíveis vítimas do crime, contudo amenizavam a 

severidade da punição, conforme complementa o autor ao escrever que “quando 

fosse escrava ou prostituta, não se executava a pena até que ele soubesse o motivo 

da execução, e por mandado (SANTOS, 2006)”.  

Com o fim da vigência das mencionadas ordenações, com as inúmeras 

alterações históricas e evoluções no Brasil, chega-se ao momento das codificações, 

emergindo-se assim, os chamados códigos criminais. 

O Código Criminal de 1830, embora não se utilizado termo estupro, previa 

em seu artigo 222 a criminalização da conduta de cópula carnal, praticada pelo 

agente, por meio de violência própria, exigindo estritamente que a mulher fosse 

honesta para sua configuração, ou seja, contemplava a previsão de um elemento 

normativo, qual seja, honesta. A punição era a prisão de três a doze anos, bem 

como tinha o ofensor a obrigação de dotar a vítima, conforme sua redação original: 

 

Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com 
qualquer mulher honesta. 
Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida. 
Se a violentada fôr prostituta. 
Penas - de prisão por um mez a dous anos (BRASIL, 1830). 

 

Outrossim, como destacado no citado artigo, existia a previsão de punição 

menos severa (prisão por um mês a dois anos), caso a ofendida fosse prostituta, 

não ficando assim, esta, totalmente desprotegida da legislação. 



14 

No direito brasileiro o termo estupro ganhou destaque no Código Penal de 

1890, em seus artigos 268 e 269, sendo que o primeiro tipificava o crime de estupro, 

e o segundo o descrevia, conforme se observa: 

 

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: 

Pena – de prisão cellular por um a seis annos. 
§ 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: 
Pena – de prisão cellular por seis mezes a dousannos. 
§ 2º Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a 
pena será augmentada da quarta parte. 
Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com violencia 
de uma mulher, seja virgem ou não. 
Por violencia entende-se não só o emprego da força physica, como o de 
meios que privarem a mulher de suas faculdades psychicas, e assim da 
possibilidade de resistir e defender-se, como sejam o hypnotismo, o 
chloroformio, o ether, e em geral os anesthesicos e narcóticos (BRASIL. 
Decreto nº 847, 1890). 

 

Nesta previsão legal, como se vê, o vocábulo acabou restringido, indicando 

apenas a relação sexual forçada, ou seja, sem o consentimento válido da vítima, 

bem como, manteve a diferenciação das penas, em razão da ‘boa ou má’ conduta 

da mulher, e ainda colocou, exclusivamente, o homem como possível sujeito ativo, 

refletindo assim, os costumes da época de sua publicação. 

Chega-se assim, ao atual Código Penal Brasileiro, ou seja, o Decreto-Lei nº 

2.848, de 07 de dezembro de 1940, que até 2009 previa o delito de estupro, no 

artigo 213, com a seguinte redação: “Constranger mulher à conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça: Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos 

(BRASIL. Código Penal, 1940).” 

Ou seja, inicialmente tutelavam-se os costumes, tinha-se como sujeito 

passivo exclusivo à mulher, bem como fora utilizado o termo “constranger” como 

verbo núcleo de tipo, sendo prevista a modalidade de conjunção carnal apenas. 

Ademais, a punição restou um pouco mais severa do que a prevista pela codificação 

anterior. 

Outrossim, no mesmo diploma, era previsto no artigo 214 o delito de 

atentado violento ao pudor, que cuidava de outros atos libidinosos, que não a 

conjunção carnal. Neste, inexistia qualquer previsão quanto ao sexo feminino da 

vítima, podendo assim, ser cometido ou sofrido, por qualquer pessoa. 

Destarte, com a inclusão da Lei 12.015/2009 no ordenamento jurídico, 

restaram fundidas sobre o mesmo nomen iurisde estupro, as condutas anteriormente 
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estampadas nos artigos 213 e 214 do Código Penal, passando-se agora a tutela da 

dignidade sexual e não mais dos costumes. 

Assim, como se verá adiante, restou suprimido o termo “mulher” previsto no 

caput do dispositivo incriminador, alterado agora pelo vocábulo “alguém”, 

modificando-se o que vinha sendo prescrito pelas codificações anteriores, ou seja, 

apenas a mulher como sujeito passivo exclusivo do crime de estupro.  

Sendo assim, a referida legislação inovou fortemente no ordenamento 

jurídico-penal, principalmente sobre o crime de estupro, alterando completamente 

sua estrutura, bem como termos que vinham aparentemente engessados no preceito 

primário do delito pelas legislações anteriores. 
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3 ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.015/2009, EM ESPECIAL QUANTO AO 

CRIME DE ESTUPRO 

 

Com as alterações, restou da seguinte forma, a prescrição do art. 213 do 

Código Penal: 

 

Art. 213 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  
§1º – Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 
é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14(catorze) anos. Pena – reclusão, de 
8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§2º – Se da conduta resulta morte: Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 
(trinta) anos. (BRASIL. Lei n. 12.015, 2009, art. 213). 

 

A Lei 12.015/2009 alterou substancialmente a parte do Diploma Repressivo 

destinada aos crimes sexuais, causando imensa influência sobre o delito de estupro. 

Assim, antes da análise direta dos reflexos decorrentes das alterações pela 

legislação nova, pertinente o quadro comparativo das tipificações, precipuamente 

sobre o delito de estupro: 

 

Tabela 1: Comparativo das tipificações antes e após a Lei 12.015/2009 

Antes da Lei 12.015/2009 Após a Lei 12.015/2009 
Estupro 
Art. 213. Constranger mulher à conjunção 
carnal, mediante violência ou grave ameaça: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
 
Atentado violento ao pudor 
Art. 214. Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a praticar ou 
permitir que com ele se pratique ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

Estupro 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

|FONTE: GOMES (2009, p. 35-36). 

 

Importante também, o quadro comparativo que delimita as diferenças 

principais com a comentada aglutinação entre os delitos, a partir de seus pontos 

principais: 

 

Tabela 2: Comparativo das peculiaridades do crime de estupro antes e após a Lei 12.015/2009 

 Estupro (redação anterior) Estupro (redação atual) 
Conduta nuclear Constranger Constranger  
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Sujeito Passivo Mulher Qualquer pessoa (menos vítima 
vulnerável, pois nesse caso se 
aplicará o art. 217-A) 

Natureza do ato libidinoso Conjunção carnal Qualquer ato libidinoso 
Pena  Reclusão, de 6 a 10 anos Reclusão, de 6 a 10 anos 
Resultado lesão grave Reclusão, de 8 a 12 anos Reclusão, de 8 a 12 anos 
Resultado morte Reclusão, de 12 a 25 anos Reclusão, de 12 a 30 anos 

|FONTE: ESTEFAM (2009, p. 30). 
 

Como dito, as alterações sobre o crime de estupro foram significativas, eis 

que resultaram na unificação do mesmo com o delito de atentado violento ao pudor, 

anteriormente previsto no art. 214 do CP, isoladamente. 

Devido à unificação, fora ampliada a esfera de proteção da norma 

incriminadora prevista no art. 213 do CP, que deixou de prever apenas a conjunção 

carnal como meio de execução do delito de estupro, para agora abarcar também 

qualquer ato libidinoso diverso daquela. 

Ademais, modernizou-se o sistema que já estava ultrapassado, ao incluir a 

pessoa do sexo masculino também como sujeito passivo do crime de estupro e não 

só a mulher, o que já ocorria em diversos países, evitando-se assim, diferenças 

quanto ao sexo dos indivíduos, como prescreve a orientação constitucional.  

Estefam em sua lição expõe: 

 

O legislador fundiu os delitos, ampliando o espectro de incidência do art. 
213 do CP. A mens legislatoris, declarada no relatório apresentado ao 
projeto de lei que originou a modificação, teria sido de harmonizar o texto 
legal, com as disposições inseridas no Estatuto de Roma, referente ao 
Tribunal Penal Internacional, cuja definição de estupro inclui a violência 
sexual contra pessoas de ambos os sexos. Em sua concepção original, o 
vocábulo estupro (stuprum) compreendia qualquer concurso carnal ilícito 
(ESTEFAM, 2009, p 31). 

 

Ou seja, pode-se concluir que foram dois os principais objetivos das 

alterações contidas na Lei 12.015/2009 quanto ao crime de estupro: o primeiro, a 

unificação do crime com o delito de atentado violento ao pudor, previsto no art. 214 

do Código Penal; e o segundo, evitar desigualdades no tratamento entre homens e 

mulheres, possibilitando que também a pessoa do sexo masculino, fosse vítima do 

delito, o que anteriormente era impossível, eis que a pessoa do sexo feminino era o 

sujeito passivo exclusivo.  

Como bem ressalta Nucci (2009, p 16), “diante disso, é possível sustentar a 

viabilidade de haver estupro cometido por agente homem contra vítima mulher, por 
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agente homem contra vítima homem, por agente mulher contra vítima homem e por 

agente mulher contra vítima mulher”. 

Não poderia ficar de fora a lição de Cunha: 

 

O vocábulo estupro, no Brasil, se limitava a incriminar a conjunção carnal 
realizada com mulher, mediante violência ou grave ameaça. Outros atos 
libidinosos estavam tipificados no artigo seguinte, que protegia também o 
homem. Resolveu o legislador, com a edição da Lei 12.015/2009, seguir a 
sistemática de outros países (México, Argentina e Portugal), reunindo os 
dois crimes num só tipo penal, gerando, desse modo, uma nova acepção ao 
vocábulo estupro, hoje significando não apenas conjunção carnal violenta, 
contra homem ou mulher (estupro em sentido estrito), mas também o 
comportamento de obrigar a vítima, homem ou mulher, a praticar ou permitir 
que com o agente se pratique outro ato libidinoso. (CUNHA, 2009, p 36). 

 

Principal mudança da referente unificação, ou seja, colocação de estupro e 

atentado violento ao pudor sobre o prisma de um único tipo penal é a possibilidade, 

de num mesmo contexto fático, se verificar crime único caso o agente pratique 

conjunção carnal e outro ato libidinoso com a vítima, o que antes era impossível, eis 

que normalmente era caso de concurso material. Ou seja, a descrição típica agora é 

de ação múltipla. Contudo, tal inovação, tendo em vista a importância, será estudada 

em tópico próprio no capítulo destinado aos destaques da nova legislação. 

As diferenças da antiga com a atual redação do delito de estupro serão 

estudadas durante a análise de cada elemento do crime, todavia, importante agora, 

fazer algumas colocações breves sobre a configuração dos delitos anteriormente, 

até para que sirvam de parâmetros para o estudo das inovações ocorridas em 2009. 

 

3.1 O delito de estupro após o advento da Lei 12.015/2009 

 

Alguns doutrinadores classificam o crime de estupro como crime de mão 

própria, pois segundo os que defendem essa classificação, exige atuação pessoal, 

seja homem ou mulher, do agente, e próprio com relação ao sujeito passivo, que 

após as mudanças trazidas pela Lei 12.015/09, podem ser tanto o homem quanto a 

mulher, tendo em vista que a conjunção carnal pressupõe uma relação 

heterossexual. Por outro lado, quando se estiver falando de um ato diverso ao da 

conjunção carnal, se estará diante de um crime comum, assim leciona Rogério 

Greco: 
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Quando o comportamento for dirigido a praticar ou permitir que se pratique 
outro ato libidinoso estaremosdiantes de um crime comum, tanto com 
relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo; doloso, comissivo[...]; 
material; de dano; instantâneo; de forma vinculada, quando a conduta for 
dirigida à pratica da conjunção carnal, e deforma livre, quando o 
comportamento disser respeito ao cometimento de outros atos libidinosos; 
monossubjetivo; plurisubsistente; não transeunte[..](GRECO, 2015, p 
468,469). 

 

Diante disso pode-se observar a posição do doutrinador a respeito do tema, 

o que não é unânime, pois para Bitencourt e outros doutrinadores, o crime é comum, 

pois o fato de somente o homem, em tese, ser o sujeito ativo ou passivo não o 

qualifica como próprio. 

 

3.2 Objeto material e bem jurídico tutelado 

 

Pela ocasião da nova redação da Lei 12.015/2009, pode se verificar como 

bens jurídicos protegidos, tanto a liberdade, quanto a dignidade sexual, portanto a 

referida lei tutela a liberdade sexual que homem e mulher têm de escolher 

livremente seus parceiros, no que diz respeito aos atos sexuais.  

Por esse prisma leciona Greco (2015, p. 469), que o estupro quando atinge 

a liberdade sexual, agredirá simultaneamente a dignidade do ser humano que se 

veria humilhado com o ato sexual, concluindo, portanto que o bem juridicamente 

protegido do crime de estupro não se limita a penas à liberdade sexual, mas também 

a dignidade sexual e ainda o desenvolvimento sexual. 

 

3.3 Características do crime de estupro 

 

A) Sujeito Ativo 

 

Anteriormente à reforma trazida pela Lei 12.015/2009, somente o homem 

poderia figurar no polo ativo do referido crime, tendo como vitima somente a mulher, 

em razão se tratar de crime próprio. Outrora, após a nova redação trazida pela 

supramencionada legislação, quando a finalidade for a conjunção carnal, o sujeito 

ativo, poderá ser tanto o homem quanto a mulher. 
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Como já abordado, apenas após a mudança trazida pela Lei 12.015/2009, foi 

que a mulher pôde figurar no polo ativo do crime de estupro. Isto porque, com a 

referida mudança, o tipo penal do crime em tela, segundo Capez passou a abarcar, 

tanto a prática de conjunção carnal quanto qualquer outro ato diverso da conjunção 

carnal (ato libidinoso), dando ensejo assim na possibilidade de mulher também 

poder figurar no polo ativo deste crime. (CAPEZ, 2010, p 31). 

Nesse sentido deve-se dizer que a doutrina apresenta uma ressalva, no que 

tange à obrigatoriedade de uma relação heterossexual, por esta razão no caso 

acima mencionado, o sujeito passivo deverá ser obrigatoriamente do sexo oposto. 

 

B) Sujeito Passivo 

 

Atualmente, com a nova redação do artigo 213 do Código Penal, alterado 

pela Lei 12.015/2009, o crime de estupro passou a ser comum, ou seja, tanto o 

homem quanto a mulher podem figurar no polo passivo, a saber: 

 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso. 

 

Assim, com a leitura do caput do artigo 213, Código Penal, pode se observar 

que o legislador optou por usar a palavra “alguém”, abarcando, portanto, não só a 

mulher, como na redação anterior da referida reprimenda, mas também o homem. 

 

C) Consumação 

 

Consuma-se o crime de estupro quando o agente, com o fim de ter 

conjunção carnal com a vítima, penetra efetivamente seu pênis na vagina da mulher, 

não sendo necessário, porém, que este venha a ejacular. 

Quando se tratar da segunda parte da referida reprimenda (art. 213), 

estaremos diante de duas situações, assim como leciona Greco (2015, p 470), na 

primeira, a consumação se dá quando o agente, após a prática do constrangimento, 

obriga a vítima a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso.  
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Por outro lado, na segunda situação, a consumação ocorrerá quando o 

agente ou terceira pessoa atuar sobre a vítima, tocando a suas partes pudendas; 

seios, nádegas, pernas, pênis, vagina (desde que não haja penetração). 

D) Tentativa 

 

Como o referido crime de estupro se trata de crime plurissubsistente, ou 

seja, consistente em vários atos que dão ensejo a pratica do crime em si pode-se 

sem sombra de dúvidas, falar em sua modalidade tentada. Por exemplo, o agente 

que ao tentar retirar a roupa da vítima, acaba por passar as mãos em seus seios, ou 

coxas, com a finalidade de prática à penetração, e se por algum motivo vier a ser 

interrompido, não se poderá falar na consumação do crime de estupro, mas, sim, 

tentado. 

 

E) Elemento subjetivo 

 

O crime de estupro, só é punido a título de dolo, que consiste na vontade 

livre e consciente de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso, não se admitindo, neste caso, a modalidade culposa, por ausência de 

disposição legal. 

 

F) Modalidade comissiva 

 

No caput do artigo 213 apresenta o verbo núcleo constranger o que 

pressupõe um comportamento positivo por parte do agente, por se tratar de um 

crime, como regra, comissivo. 

Todavia outra modalidade é aplicada, a via por omissão imprópria, na 

hipótese de ter o agente status de garantidor, com fulcro do artigo 13, §2º do Código 

Penal. 

 

G) Modalidades qualificadas 
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A Lei 12.015/2009 criou duas modalidades qualificadas no crime de estupro, 

conforme se verifica na legislação, previsto no §§ 1º e 2º do artigo 213, in verbis: 

 

Art. 213. [...] 
§1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§ 2º Se da conduta resultar morte: 
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

A primeira modalidade, constante no parágrafo primeiro se divide em duas 

partes: A primeira trata-se de crime preterdoloso; há dolo no antecedente, estupro, e 

culpa no resultado consequente, lesões graves. Se houver dolo nas lesões, estarão 

configurados dois delitos autônomos em concurso material. 

A segunda qualificadora diz respeito à idade da vítima, se é menor de 18 

anos e maior de 14 anos, o crime passa a ser qualificado, para tanto, o sujeito ativo 

deve saber ou ser previsível a idade da vítima para que incida a qualificadora. 

Entretanto há uma divergência na doutrina, no que tange ser o ato praticado 

no dia do 14º aniversário da vítima (duas correntes): 

a) será estupro simples, pois ela não está inserida no § 1 do art. 213, por 

não ser maior de 14 anos. E, também, não será 217-A, pois este tipo penal exige 

vítima menor de 14 anos. Se o ato foi consentido, o fato é atípico. 

b) será estupro qualificado, pois não há a necessidade de que se passe um 

dia inteiro para, somente no dia seguinte, considerar a vítima maior de 14 anos. Esta 

já é maior de 14 anos no primeiro instante em que o completa. Aliás, entender de 

modo diverso seria uma afronta aos princípios constitucionais. 

A segunda modalidade, preceituada no parágrafo segundo da referida 

reprimenda, é se da conduta resulta morte, neste caso, trata-se de 

crime preterdoloso - há dolo no antecedente, estupro, e culpa no resultado 

agravador consequente, morte. Se houver dolo na morte, estarão configurados dois 

delitos autônomos em concurso material (art. 69 do CP) – estupro e homicídio 

doloso. 
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4 AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA GRAVIDEZ RESULTANTE DO 

ESTUPRO PRATICADO PELA MULHER NO ÂMBITO PENAL E A 

(IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128, II, E 234-A, III, DO 

CÓDIGO PENAL 

 

Como visto, após o advento da Lei 12.015/2009, o homem/vítima de estupro 

adquiriu uma aparente proteção jurídica isonômica a da mulher, no tocante ao delito 

de estupro, uma vez que garantiu a possibilidade de figurar como sujeito passivo do 

delito. Esse novo cenário, embora pareça se adequar perfeitamente aos preceitos 

legais, trás questionamentos quanto aos desdobramentos do crime e suas 

consequências jurídicas, quando se analisa a gravidez como resultado do estupro. 

Quando a mulher vítima de estupro engravida de seu agressor, não há 

dúvidas quanto aos seus direitos, pois conforme garante o artigo 128, II, do Código 

Penal, a mulher vítima de estupro que vier a engravidar, caso queira, poderá realizar 

o aborto terapêutico, desde que praticado por um médico, sem que seja punida por 

tal ato. Tal possibilidade se vê garantida no ordenamento jurídico, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da mulher que não deseja prosseguir com uma 

gestação ocasionada por grave violação ao seu corpo, conforme se verifica nas 

palavras de Fernando Capez:  

 

Trata-se de aborto realizado pelos médicos nos casos em que a gravidez 
decorreu de um crime de estupro. O Estado não pode obrigar a mulher a 
gerar um filho que é fruto de um coito vagínico violento, dados os danos 
maiores, em especial, psicológicos, que isso lhe pode acarretar. (CAPEZ, 
2004, p. 124). 

 

Da mesma forma que a mulher/vítima tem direitos relativos à gravidez 

resultante do crime de estupro, o agressor é inquestionavelmente atingido por 

implicações legais caso o referido crime resulte em gravidez, uma vez que a 

reprimenda do artigo 234-A, III, do Código Penal será aplicada ao caso, ou seja, a 

pena do agressor será aumentada de metade, vez que os resultados do crime 

ocasionaram o dano superior ao abrangido tipo do crime. 

Nesse sentido, o aumento de pena em razão da configuração de uma 

gravidez resultante de estupro, quando o agressor é o homem e a vítima é a mulher, 

é justificado pela elevação dos danos causados à mulher/vítima, conforme melhor 

expõe Eduardo Luiz Santos Cabette, em seu artigo, (2009) “Tal carga física e 
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emocional imposta à vítima como resultado do crime obviamente justifica a 

exacerbação da reprimenda face ao considerável incremento do ‘desvalor do 

resultado’”, pois uma gravidez faz com que vítima permaneça marcada pela 

agressão, mesmo após o seu fim, causando-lhe danos gigantescos. 

Como visto, quando a gravidez é resultante de crime de estupro em que a 

mulher está no polo passivo e o homem no polo ativo, as diretrizes legais estão bem 

claras, entretanto, quando se fala das configurações jurídicas no âmbito penal 

quando o homem encontra-se no polo passivo do crime de estupro e a mulher do 

polo ativo, elas não são tão claras assim, vez que as dúvidas e questionamentos 

doutrinários acerca da possibilidade do aborto humanitário e do aumento de pena 

ainda estão presentes. 

 

4.1 (Im)possibilidade de aborto humanitário quando a agressora engravida do 

homem vítima de estupro 

 

A possibilidade da realização de um aborto em razão de uma gravidez 

indesejada decorrente de estupro, quando a mulher atua no papel de sujeito 

passivo, é abrangida por lei, e sem qualquer interpretação que possa desconfigurar 

tal direito. Entretanto, quando a gravidez é resultado de sua atuação ativa no crime 

de estupro, mesmo que indesejada, a resposta para a possibilidade da realização de 

um aborto, não é simples. 

Quando o assunto é a realização do aborto humanitário em mulheres vítimas 

de estupro, coloca-se em discussão dois direitos proporcionais, quais sejam, a vida 

do feto que foi fecundado, e a vida da gestante que não deseja a gravidez oriunda 

da violação forçada de seu corpo. Nesse viés, embora já seja considerada a 

proteção à vida do feto2, a vida e o bem estar da vítima de estupro prevalecem, pois 

a mulher não pode ser obrigada a levar adiante uma gestação que a lembrará 

diariamente da agressão sofrida, afetando assim uma existência digna. Nesse 

ínterim: 

 

A razão de ser do aborto sentimental é o reconhecimento pelo legislador do 
conflito e do sofrimento psíquico da vítima de estupro, daquela que 

                                            
2 É com a fecundação que se inicia a gravidez. A partir de então já existe uma nova vida em 
desenvolvimento, merecedora da tutela do Direito Penal. Há aborto qualquer que seja o momento da 
evolução fetal. (MASSON, 2013, p. 68). 
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necessitará buscar forças sobre — humanas para vencer a dor de conviver 
com terríveis lembranças durante a gestação e inclusive após o parto, por 
toda sua convivência com o filho advindo de uma relação sexual traumática 
(CABETTE, 2009). 

 

A gravidez decorrente do estupro, além de causar constantes traumas 

psicológicos à vítima, pode ocasionar riscos de vida a gestante, e dessa forma, 

embora o direito à vida seja inviolável, acaba por relativizado em prol da vida 

saudável da mulher/vítima, visão que é melhor esplanada nas palavras de 

Guilherme Nucci (2013, p. 670), “[...] nenhum direito é absoluto, nem mesmo o 

direito à vida, e por tal razão é perfeitamente admissível o abortamento em 

circunstâncias excepcionais para preservação da vida digna da gestante”. 

Assim, embora ocorram discussões quanto ao caráter religioso e moral da 

realização do aborto chamado de humanitário, no âmbito jurídico não há de se 

interpretar de outra forma o artigo 128, II, do Código Penal, quando a gestante é a 

vítima do estupro, tendo a gestante direito a escolher levar a gestação adiante ou 

interrompê-la. 

No entanto, quando se trata de uma gestação decorrente de estupro, em 

que a vítima é o homem e o agressor a mulher, os direitos deixam de ser 

proporcional, vez que, diante desse aspecto, tem-se o direito a vida do feto 

comparado ao direito da não paternidade por parte do homem/vítima. 

Primeiramente, no caso em questão, não há que se falar em preservação do 

bem estar psicológico da gestante em relação ao feto quanto ao fato da gravidez ser 

decorrente de um estupro, vez que a mulher figurou no polo ativo do crime, 

afastando qualquer configuração de violência, sendo que ela é a agressora em 

questão, não sofrendo qualquer abalo psicológico decorrente do ato de estuprar. 

Ainda, quanto ao bem estar físico da gestante, apenas considerando o aspecto do 

estupro, não há como a autora do crime se beneficiar do aborto humanitário contido 

no artigo 128, II do Código Penal, vez que estaria se beneficiando da própria 

torpeza. 

De outro lado, tem-se o homem/vítima, que embora não tenha o ônus de 

gerar uma criança em seu corpo, tem em contrapartida uma possível paternidade lhe 

atribuída, caso o feto venha a nascer com vida, que é decorrente de um ato de 

violência com as mesmas características que são sofridas pela mulher/vítima. Nessa 

situação, surge o questionamento de, se teria ele o direito de exigir da agressora um 
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aborto humanitário, colocando-se ele como a vítima do estupro que teria as 

faculdades psicológicas afetadas. 

Embora, a princípio, surja uma resposta imediata de que a homem/vítima 

tenha o direito de interromper uma gravidez que lhe é indesejada, em razão de ser 

oriunda da prática de estupro contra si, aqui se coloca em questão, dois pontos: a) o 

fato de ser vítima não lhe dá o direito de decidir sobre o corpo de outro, ou seja, não 

é possível que qualquer pessoa seja submetida a procedimento cirúrgico contra sua 

vontade; e b) mesmo que a agressora concordasse com o aborto, ainda assim, não 

haveria amparo legal, pois o direito à vida do feto prevalece aos direitos civis do 

homem/vítima como pai da criança que poderá nascer. 

Nesta linha de pensamento, verifica-se que, diante de dos direitos que são 

desproporcionais, o direito fundamental à vida deve prevalecer, a fim de que um 

direito não seja excessivamente protegido, qual seja, a obrigação civil de ser pai, e 

outro desamparado, qual seja, o direito a perspectiva de vida do feto, conforme bem 

esclarece Rogério Greco: 

 

A outra vertente do princípio da proporcionalidade diz respeito à proibição 
de proteção deficiente. Quer isso dizer que, se por um lado, não se admite 
excesso, por outro não se admite que um direito fundamental seja 
deficientemente protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, 
seja pela cominação de penas que ficam aquém da importância exigida pelo 
bem que se quer proteger, seja pela aplicação de institutos que beneficiam 
indevidamente o agente etc. Conforme nos esclarece André Estefam, “a 
proibição deficiente consiste em não se permitir uma deficiência na 
prestação legislativa, de modo a desproteger bens jurídicos fundamentais.” 
(GRECO, 2012, p. 77-78). 

 

Por fim, ainda abarcando a não possibilidade do aborto humanitário em caso 

da vítima do estupro ser o homem, tem-se a questão do artigo em discussão ser 

anterior a inclusão do homem no polo passivo do crime, atendendo dessa forma 

apenas as mulheres vítimas de estupro que engravidaram. Nesse sentido, tem-se o 

posicionamento de Damásio de Jesus: 

 

Deve-se anotar, de início, que o art. 128, II, do CP (aborto terapêutico), 
exige a autorização da gestante ou de seu representante legal, se incapaz, 
como condição para o aborto não ser punido, quando a gravidez resulta de 
estupro (abrangendo o atentado violento ao pudor). A gestante está 
colocada aqui, obviamente, na condição de vítima, não de autora da 
infração penal, até porque, quando da edição do Código, estupro e atentado 
violento ao pudor configuravam crimes autônomos, não sendo possível a 
mulher figurar como estupradora (JESUS, 2011). 
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Assim, observa-se que o artigo 128, II, do Código Penal, tem a intenção de 

proteger a mulher vítima de estupro, em decorrência da preservação de sua 

dignidade, com o intuito de não transformá-la em simples procriadora, dando-lhe o 

direito de decidir sobre a interrupção de uma gravidez oriunda de um crime sexual, 

elevando-a como pessoa e não como um objeto. 

 

4.2 Aplicação da causa de aumento de pena em caso de gravidez decorrente 

de estupro praticado por mulher 

 

Diferentemente do artigo 128, II, do Código Penal, o artigo 234-A, III, do 

mesmo Códex, foi introduzido no ordenamento jurídico com a Lei 12.015/2009, 

juntamente com a inclusão do homem no polo passivo do estupro, assim não há que 

se falar que o artigo foi redigido com exclusividade ao homem. 

Partindo deste ponto, há de se verificar a finalidade do referido artigo, qual 

seja, a razão de ter apresentado a gravidez como aumento de pena. Da breve 

análise do tipo penal do crime de estupro, percebe-se que a gravidez não é uma 

decorrência natural do crime, assim, por si só, tal decorrência poderia acarretar uma 

pena mais elevada, entretanto, a causa de aumento de pena ocasionada pela 

gravidez merece destaque no dispositivo, vez que trata-se da inclusão de uma 

terceira vida que será afetada pelos atos praticados pelo agressor. 

A inclusão de tal agravante veio com o viés de minimizar as consequências 

do estupro, a fim de inibir o agressor a praticar o ato de forma a gerar uma gravidez 

indesejada, que acarretará inúmeros problemas jurídicos, psicológicos e civis. Na 

doutrina Rogério Greco elucida a questão: 

 

Preocupa-se o legislador, neste caso, com o delito de estupro, passível de 
gerar a concepção. A elevação da sanção penal tem por fim desestimular a 
ejaculação sem preservativo, com o risco de gravidez e, a partir disso, 
ocorrer um eventual aborto (art. 128, II, CP).” (NUCCI, 2013, p. 1032). 

 

No mesmo prisma, Cleber Masson expõe: 

 

O fundamento do tratamento penal mais severo reside no aborto 
eventualmente realizado pela vítima, com os vultosos prejuízos físicos e 
mentais que lhe são proporcionados. E, como já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça, “a gravidez da vítima não pode ser considerada fato inerente ao 
crime de estupro”.” (MASSON, 2013, p. 145). 

 



28 

Como se observa, os autores destacam o aborto como principal razão pelo 

aumento de pena, levando a precipitada conclusão de que o aumento de pena não 

se aplicaria a mulher autora do crime de estupro que engravida de sua vítima, uma 

vez que, como já explanado acima, ela não tem amparo jurídico para abortar. 

Entretanto, a aplicação do aumento de pena decorrente da gravidez, é fundada nos 

prejuízos psicológicos e civis de uma paternidade indesejada pelo homem/vítima: 

 

Todavia, quando a vítima é o homem, o aumento de pena se justifica não 
pelas consequências da gravidez da mulher autora do crime, mas com 
referência ao homem vítima da conduta criminosa, isso porque, este, 
enquanto vítima, também poderá sofrer graves prejuízos com uma gravidez 
indesejada decorrente de um ato violento. Dentre os vários prejuízos que o 
homem poderá sofrer, podemos citar o aspecto financeiro/patrimonial, como 
os relacionados à sucessão hereditária, pensão alimentícia, gastos com a 
criação de um filho(a), etc (SILVA;BARBOSA, 2015). 

 

Dessa forma, conclui-se que é perfeitamente possível a aplicação deste 

aumento de pena, tanto ao homem como a mulher, pois no papel de sujeito ativo do 

estupro, são diretamente responsáveis3 pela ocorrência de uma gravidez, não 

devendo haver distinção da aplicação apenas em razão do gênero. 

  

                                            
3 Devemos ressaltar, no entanto, que se o agente, durante a prática do ato sexual, fazia a utilização 
de preservativo, que se rompeu durante o coito sem que o agente pudesse perceber, tal fato impedirá 
a aplicação da referida causa especial de aumento de pena, pois, caso contrário, estaríamos 
responsabilizando-o objetivamente, o que violaria frontalmente o disposto no art. 19 do Código Penal, 
que tem por finalidade afastar a chamada responsabilidade penal objetiva (sem culpa ou pelo 
resultado).(GRECO, 2014, p. 704). 
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5 REFLEXOS CIVIS DA GRAVIDEZ RESULTANTE DE ESTUPRO: O DIREITO DE 

NÃO SER PAI VERSUS O DIREITO DE SER FILHO 

 

Como visto no capítulo anterior, quando a gravidez é resultado de estupro 

praticado pela mulher, a corrente majoritária entende que não é possível a 

realização do aborto sentimental, seja porque ninguém pode ser obrigado a violar o 

seu corpo devido à vontade de terceiro, seja porque a agressora não pode se 

beneficiar de sua própria torpeza, ou ainda, porque, no caso em questão, o direito à 

vida da criança se sobrepõe aos demais, e sendo assim, caso não ocorram fatos 

externos, a criança nascerá. 

Com o nascimento da criança, os direitos/deveres referentes ao 

reconhecimento de paternidade, a prestação alimentar e sucessão ficam confusos, 

pois o pai biológico/vítima do abuso terá a obrigação de reconhecer um filho fruto de 

uma violação ao seu corpo, prestar-lhe alimentos, e ainda, futuramente, deixar-lhe 

bens, sendo impelido a conviver, permanentemente, com a lembrança do abuso 

sofrido? De outro lado, a criança poderá arcar com as consequências de um crime 

no qual não teve participação, ao ter seus direitos suprimidos?  

Defendendo a teoria da vontade procriacional, o doutrinador Damásio de 

Jesus defende a ideia de que o pai/vítima não tem obrigações sobre o filho fruto de 

estupro, pois não consentiu com a relação sexual que gerou a criança: 

 

Para que determinado ascendente, portanto, tenha responsabilidade sobre 
a sua prole ou descendência, e também para que essa responsabilidade 
gere efeitos na ordem civil, é imprescindível a presença da referida vontade 
de maneira expressa, inequívoca ou de maneira presumida, como nas 
relações sexuais em geral. No presente caso, não há qualquer vontade 
procriacional, motivo pelo qual também não haverá qualquer presunção de 
afetividade que possa implicar para o ascendente genético. Por questões 
que refogem ao Direito, se o referido ascendente, de maneira inequívoca, 
quiser reconhecer um filho fruto de estupro a que foi submetido, não haverá 
nenhum empecilho. Essa situação, porém, será facultativa e totalmente 
discricionária por parte do referido ascendente vítima, que poderá optar, 
inclusive, por não ter nenhum contato com a referida descendência 
genética, tendo em vista que esta é consequência de uma relação a que foi 
ilicitamente exposto e obrigado (JESUS, et al, 2011). 

 

De acordo com essa linha de pensamento, o pai biológico não terá qualquer 

obrigação parental em relação à criança concebida, uma vez que a origem do 

nascimento se deu por meio ilícito, do qual foi vítima, devendo, assim, ter seu direito 

a não paternidade legalmente preservado, em prejuízo aos direitos da criança. 
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Em que pese à explanação favorável ao direito a não paternidade pelo 

pai/vítima, se faz necessáriaa análise de outro viés. Ao se colocar em discussão o 

bem estar psíquico da vítima, ao ser obrigado a assumir as responsabilidades sobre 

uma criança fruto de um abuso ao seu corpo, ou seja, concebida contra sua 

vontade, e os direitos fundamentais desta criança, não há que se falar em direitos 

equiparados. 

O primeiro ponto a ser discutido é o reconhecimento da paternidade, tendo 

em vista que os direitos alimentares e sucessórios advêm daquele. A Magna Carta 

de 1988, no caput de seu artigo 5º leciona que todos são iguais perante a lei, e 

dessa forma não permite qualquer discriminação ou suprimento de direitos, 

especificando esse direito fundamental, as leis infraconstitucionais regulamentam e 

garantem o direito de todos ao reconhecimento de paternidade, sendo algumas 

delas o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.560/92 e o Código Civil de 

2002, em seus artigos 1.607 ao 1.617. 

Ainda, tem-se a favor dos direitos de reconhecimento de paternidade o 

princípio da dignidade da pessoa humana, que busca garantir a todos uma 

existência digna, respeitada e plena, sem violação de direitos: 

 

[...] a noção jurídica de dignidade traduz um valor fundamental de respeito à 
existência humana, segundo as suas possibilidades e expectativas, 
patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à busca 
da felicidade. Mais do que garantir a simples sobrevivência, esse princípio 
assegura o direito de se viver plenamente, sem quaisquer intervenções 
espúrias — estatais ou particulares — na realização dessa finalidade. 
(GAGLIANO, 2012, p. 60).   

 

Contemplando o princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se: 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 declara que a criança 
deve ser preparada para uma vida individual em sociedade, respeitada sua 
dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 tem por fim 
assegurar ―todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana‖ 
dessas pessoas em desenvolvimento (art. 3º) e a absoluta prioridade dos 
direitos referentes às suas dignidades (arts. 4º, 15 e 18). (LÔBO, 2011, p. 
63). 

 

Se não bastasse, os direitos da criança ao reconhecimento da paternidade 

ainda estão amparados pelo princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, que conforme doutrina: 
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Trata-se de princípio orientador tanto para o legislador como para o 
aplicador, determinando a primazia das necessidades da criança e do 
adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou 
mesmo para elaboração de futuras regras. Assim, na análise do caso 
concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar o 
princípio do melhor interesse, como garantidor do respeito aos direitos 
fundamentais titularizados por crianças e jovens. (MACIEL, 2006, p. 31). 

 

Tal princípio vem garantir que os direitos do menor não sejam violados, vez 

que devido a sua vulnerabilidade, necessitam de uma maior proteção. Assim, com a 

aplicação deste princípio atrelado aos demais citados, não há que se falar que a 

criança nascida, mesmo que oriunda de estupro, não tenha direito a ter reconhecida 

sua paternidade. 

Dessa forma, independente da forma de concepção, toda pessoa tem direito 

a constar em seu registro de nascimento sua paternidade, conclusão esta, bem 

sintetizada nas palavras de Maria Berenice Dias (2015, p. 388), quando fala que “a 

filiação é estabelecida pelo fato do nascimento. Pouco importa se a concepção foi 

lícita ou não, se decorreu de relacionamento ético ou não. Basta atentar que o filho 

fruto de relação incestuosa, é filho”, a fim de que seus direitos fundamentais sejam 

garantidos. 

Nesse sentido, com reconhecimento da paternidade, a obrigação alimentar e 

os direitos sucessórios, tornam-se consequentes, pois não se pode fazer distinção 

de filiação, conforme bem especifica a Constituição Federal de 1998:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
[...] 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, 1988) (grifo 
nosso). 

 

Como visto, resta claro que não se pode haver distinção entre filhos, tendo a 

criança fruto de estupro os mesmos direitos que qualquer outra. Contudo, caso a 

isonomia e proibição de distinção entre filhos garantida pela Constituição Federal de 

1988 não fosse suficiente, ainda poder-se-ia que os alimentos são o ápice dos 

direitos fundamentais, pois trata-se do direito à vida, pois eles garantem o sustento 

da criança, a qual, como visto, é protegida constitucionalmente pelo artigo 5º da 
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Constituição Federal (1988): “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. 

Assim, os alimentos são tratados como essenciais necessidades da criança, 

que não tem responsabilidade pelos atos criminosos de sua mãe, não podendo, 

assim, ser prejudicada, devendo ter seu direito à vida, mais uma vez, garantido, 

conforme bem expõem Marino e Cabette (2012, p. 282), ao dizerem que “a 

prestação alimentícia é essencial porque objetiva o sustento e, consequentemente, 

garante a vida, direito preponderante, em detrimento da integridade física e psíquica 

do homem-vítima”. 

Por fim, pode-se verificar a extrema importância da prestação alimentar por 

meio das ações coercitivas que buscam garantir o pagamento dos alimentos, como 

a prisão civil, a penhora, a inserção do nome do genitor do cadastro de 

inadimplentes, o protesto, e na esfera penal o crime de abandono material, 

demostrando assim, que o sistema jurídico busca, por todos os meios, preservar e 

garantir o direito das crianças a receber a prestação alimentar. 

Diante de todas essas considerações, observa-se que os direitos da criança 

são preservados em relação ao direito do pai/vítima, devendo a vítima se socorrer 

de outros meios para minimizar os “prejuízos” patrimoniais sofridos, como a 

exigência de prestação de contas da mãe da criança, não permitindo assim, que a 

agressora seja beneficiada com o ato criminoso praticado. 

Outro meio passível de minimizar os seus “prejuízos” seria o ajuizamento de 

uma ação civil exdelicto contra sua agressora, a qual nas palavras de Edson 

Mongenot Bonfim seria: 

 

A ação civil exdelictoé aquela “proposta no juízo cível pelo ofendido, seu 
representante legal ou seus herdeiros para obter a reparação do dano 
provocado pela infração penal. Abrange tanto o ressarcimento do dano 
patrimonial (dano emergente e lucro cessante) como a reparação do dano 
moral (BONFIM, 2009, p. 200). 

 

Como visto, a ação civil exdelicto busca garantir a vítima um ressarcimento 

cível e uma reparação moral em razão do ato sofrido e suas consequências. No 

caso, a vítima poderá cobrar da agressora todos os valores gastos com a criança 

fruto do estupro, bem como requerer uma reparação pelo dano moral sofrido, como 
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o trauma da agressão e da obrigação de assumir uma paternidade indesejada, 

sendo dessa forma, pelo menos materialmente ressarcido pelos danos sofridos, sem 

que o direito da criança seja afetado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise da Lei 12.015/2009, quanto à inclusão do homem no polo 

passivo do crime de estupro, em especial aos reflexos jurídicos decorrentes de uma 

gravidez resultante de estupro praticado por uma mulher, chegou-se a conclusão de 

que os direitos da criança referente à paternidade prevalecerão aos direitos do 

homem/vítima do estupro. 

Observando a legislação vigente, nota-se que em razão do aborto 

sentimental não ser legalmente permitido quando o homem é a vítima do estupro e a 

mulher agressora, caso não ocorra algum fator externo, a criança nascerá, 

independente da vontade da vítima, e dessa forma deverá ter seus direitos 

preservados. 

Embora o homem, na condição de vítima, tenha direitos a serem 

preservados, na condição de pai biológico da criança, terá deveres a serem 

prestados, uma vez que a criança, terceiro não participante do crime, não poderá 

arcar com os ônus do ato de sua mãe. 

Os direitos fundamentais à vida, à dignidade da pessoa humana, ao melhor 

interesse da criança e do adolescente, à igualdade, presentes na magna carta, 

atrelados às leis infraconstitucionais garantem que a criança tenha sua paternidade 

reconhecida, independente da forma de concepção, mesmo sendo ela fruto de ato 

ilícito. 

Ainda, como consequências do reconhecimento de paternidade, a criança 

terá os direitos sucessórios, e a prestação alimentícia, preservados, uma vez que, 

reconhecida a paternidade, não se pode fazer qualquer distinção discriminatória 

entre filhos. 

Para que os danos morais e patrimoniais sofridos pela vítima possam ser 

minimizados, a vítima poderá exigir a prestação de contas referente aos alimentos, a 

fim de que sua agressora nem venha se beneficiar economicamente das 

consequências do ato criminoso praticado, bem como ajuizar uma ação civil 

exdelicto para obter civilmente da agressora reparação pelos reflexos do crime. 
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