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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o crime de estupro, tipificado no art. 

213 do Código Penal, quando ocorre na constância do casamento, sendo denominado 

estupro marital. Esta prática delituosa sempre existiu na sociedade, porém nem todas as 

vezes teve a visibilidade merecida. Isto porque, por anos, tal prática não era considerada um 

delito, mas sim um exercício regular de um direito adquirido no casamento: a vida comum 

no domicílioconjugal, erroneamente interpretada como um direito do marido dispor o corpo 

de sua esposa como e quando bem entender. Neste cenário, a dignidade sexual da mulher é 

brutal e silenciosamente violada, sob a justificativa de que existe um débito conjugal, no 

qual a mesma é obrigada a manter relações sexuais com seu marido, ainda que contra sua 

vontade. Este pensamento retrógado e machista contribuiu por muitos anos para que a 

prática do estupro marital não fosse reconhecido, ou quando reconhecido, ignorado no meio 

social. No entanto, as doutrinas e jurisprudências atuais já se posicionaram sobre o assunto, 

reconhecendo a existência do crime de estupro marital, ocasião em que o agente é 

severamente punido. Portanto, para alcançar o objetivado, tem-se como objetivos 

específicos: analisar o crime de estupro, o estupro marital e o débito conjugal. Trata-se de 

revisão bibliográfica, utilizando o método dedutivo. Conclui-seque não há o que se falar em 

débito conjugal quando existe violência e violação da liberdade sexual da vítima. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Casamento; Débito Conjugal; Estupro Marital; Patriarcado; 

Violência Sexual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the crime of rape, typified in art. 213 of the Penal 

Code, when it occurs in the constancy of marriage, being called marital rape. This criminal 

practice has always existed in society, but it has not always had the deserved visibility. This 

is because, for years, such a practice was not considered an offense, but rather a regular 

exercise of a right acquired in marriage: ordinary life in the conjugal home, wrongly 

interpreted as a husband's right to dispose of his wife's body as and when well understand. 

In this scenario, the woman's sexual dignity is brutally and silently violated, under the 

justification that there is a marital debt, in which she is forced to have sexual relations with 

her husband, even against her will. This backward and sexist thinking contributed for many 

years to the fact that the practice of marital rape was not recognized, or when recognized, 

ignored in the social environment. However, current doctrines and jurisprudence have 

already positioned themselves on the subject, recognizing the existence of the crime of 

marital rape, when the agent is severely punished. Therefore, to achieve the objective, the 

specific objectives are: to analyze the crime of rape, marital rape and marital debt. This is a 

bibliographic review, using the deductive method. It is concluded that there is nothing to 

talk about marital debt when there is violence and violation of the victim's sexual freedom. 

 

 

KEYWORDS: Marriage; Marital Debt; Marital Rape; Patriarchy; Sexual Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher existe desde os primórdios e nos tempos atuais ainda se 

faz gravemente presente como um fator preocupante na sociedade. Embora tenham 

conquistado espaço considerável diante da sociedade, as mulheres por diversas vezes ainda 

são vistas como objeto e propriedade do homem, seja este seu pai, marido ou qualquer 

pessoa com quem se relacionam. 

Neste cenário, a violência contra a mulher é resultado de uma sociedade patriarcal e 

machista, onde a mulher sempre foi vista como propriedade do homem. Violência esta que 

na maior parte das ocorrências é praticada pelo próprio cônjuge ou companheiro da vítima. 

Entre as formas de violência contra a mulher, o estupro marital ocorre quando o 

cônjuge constrange, obriga, sua esposa a com ele praticar, mediante violência ou grave 

ameaça, relação sexual contra sua vontade, restringindo a liberdade sexual da mulher e 

afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Então, o marido que obriga sua esposa a com ele praticar atos sexuais, está 

cometendo um crime ou apenas exercendo seu direito como cônjuge? 

Considerando que o estupro marital ocorre na constância do casamento, alguns 

doutrinadores mais antigos entendem que o fato não se trata de um crime, mas sim de um 

exercício regular do direito. 

 Isso porque, diante da natureza jurídica do casamento, sendo este um contrato entre 

as partes, o Código Civil dispõe, em seu art. 1566, sobre os deveres dos cônjuges, sendo um 

deles o dever de coabitação, o que muitos interpretam como dever de manter relação 

sexual, visando a obrigação matrimonial. 

Nessa perspectiva, sendo o dever de coabitação uma obrigação no matrimônio, 

alguns doutrinadores entendem que a mulher ao se negar a manter relação sexual com seu 

marido, estará esta contraindo um “débito conjugal”, sendo lícito e aceitável que o consorte 

se utilize de força e violência para fazê-la cumprir o contrato, como forma de um exercício 

regular do direito. 

No entanto, este pensamento ultrapassado é reflexo de anos de subordinação da 

mulher ao homem, papel este que, felizmente, não prospera com a mesma intensidade de 

anos atrás. Em decorrência de uma série de mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, a 

mulher conquistou maior visibilidade jurídica, bem como ganhou proteção especial com a 

Lei Maria da Penha, lei n.11.340/2006.A corrente majoritária afirma que o dever de 

coabitação não abrange as relações conjugais, visto que uma mulher ser forçada à prática 
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sexual com seu marido viola sua liberdade sexual, bem como confronta diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, como será demonstrado. 

O presente trabalhotem como objetivo geral analisar a ocorrência do crime de 

estupro dentro das relações conjugais. Para tanto, tem-se como objetivos específico 

explorar o crime de estupro no ordenamento jurídico brasileiro, investigar as relações que 

envolvem o débito conjugal e expor as diferenças doutrinárias sobre o assunto para a 

compreensão do estupro marital, abarcando analisar os aspectos trazidos com a Lei Maria 

da Penha para o ordenamento jurídico brasileiro e seus reflexos no contexto de violência 

doméstica. 

Em relação à metodologia, a pesquisa será realizada por meio de revisão  

bibliográfica, utilizando o método dedutivopor meio de análise de jurisprudências 

favoráveis ao reconhecimento do crime. 

Conclui-se que inexiste qualquer débito conjugal que justifique o uso da violência 

contra a mulher. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRIME DE ESTUPRO 

O termo estupro, do latim stuprum, significa “manter relações culpáveis”, ou ainda, 

qualquer congresso carnal ilícito, sendo o conceito usado para referir-se a conjunção carnal 

mediante violência (CAMPOS, 2016, p.2). 

Previsto no art. 213 do Código Penal Brasileiro, o crime de estupro caracteriza-se 

em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. No crime de estupro a 

vítima é coagida a realizar o ato sexual com o autor. Premissa do crime, portanto, é a 

discordância da vítima, isto é, que o ato seja realizado contra sua vontade, de forma 

forçada. (LENZA, 2019, p. 583) 

Assim, o crime de estupro viola amplamente a liberdade sexual da vítima, privando-

a do seu direito de escolha ao parceiro, sendo ela forçada à prática sexual da qual não 

consente ou deseja, sendo coagida pelo agente.  

Com o advento da Lei 12.015/2009, unificou-se o crime de estupro e de atentado 

violento ao pudor, alterando-se sua classificação do delito de estupro, abandonando o 

caráter de crime contra o costume e enquadrando-se na categoria de crime contra a 

liberdade sexual.  

Deste modo, nas lições de PRADO (2019):  

[“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 

carnal” (antigo delito de estupro) + “ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso” (antigo delito de atentado violento ao pudor)] = 

novo delito de estupro (art. 213, CP) (PRADO, 2019, p. 872). 

 

Anteriormente à modificação da nomenclatura,entendia-se que o estupro consistia 

em uma violação aos bons costume. Ora, o estupro, muito além violar um costume, viola 

flagrantemente a dignidade sexual da vítima e sua liberdade de escolher a pessoa com quem 

ela deseja manter relações sexuais, afetando diretamente o princípio da dignidade da pessoa 

humana, deixando marcas incuráveis em suas vítimas. Conforme as lições de Segato 

(1999): 

A lei brasileira, ao manter até 2009 a noção de crimes contra os costumes e não 

contra as pessoas, prolongou a noção pré-moderna de que o estupro é uma 

agressão que coloca em risco os direitos e as prerrogativas do pai e do marido e 

que, assim, desprotege o controle da herança e da continuidade da linhagem. 

Evidencia, de forma contundente, o quão vagaroso é o tempo do gênero, um 

“cristal quase inerte de suas estruturas” (SEGATO, 1999, p. 7). 

 

Tratando-se de um crime de conduta bárbara, este crime encaixa-se no rol dos 

crimes considerados hediondos, tendo como bem jurídico violado a liberdade sexual da 

vítima, não sendo necessário que tenha causado lesões graves ou morte, ocasiões que 
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seriam usadas como qualificadora. O artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, Lei n. 

8.072/90, dispõe: 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou 

tentados:  

[...]  

I - estupro(art. 213, caput e §§ 1o e 2o);  

II - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada 

pela Lei nº 12.015, de 2009) 

[...] (BRASIL, 1990). 

 

Sendo considerado hediondo, o crime de estupro causa extremo repúdio e revolta na 

sociedade, afetando valores morais e éticos, indo contra os princípios resguardados em 

cláusula pétrea na Constituição Federal. Neste sentido, O STJ dispõe: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL, ART. 

214, CAPUT, C.C. OS ARTS. 224, A, E 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO 

PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.015/2009. CRIME 

PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER 

HEDIONDO RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

ACOLHIDOS. 1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticado 

anteriormente à Lei nº 12.015/2009, ainda que mediante violência presumida, 

configuram crimes hediondos. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal. 2. Embargos de divergência acolhidos a fim de reconhecer a hediondez 

do crime praticado pelo Embargado. (STJ – Eresp: 1225387 RS 2012/0047362-2, 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, data de julgamento: 28/08/2013, S3 – 

Terceira Seção, data de publicação: DJe 04/09/2013). 

 

 

Inserido no rol dos crimes hediondos, no ordenamento jurídico brasileiro, o crime 

de estupro é severamente punido, fazendo jus a sua imensa reprovação dentro da sociedade. 

 

Em suma, “o estupro é um sério problema social, em relação ao qual, felizmente, 

nós temos finalmente aumentado a preocupação. Com a psicologia ingressando 

na nova fronteira da criminologia, um corpo de conhecimento tem começado a se 

desenvolver a respeito desses tipos de ofensores sexuais. É importante descobrir e 

dispensar o persistente desconhecimento e as falácias sobre o estupro, o qual, 

embora sejam confortáveis em sua simplicidade, termina por perpetuar o prejuízo 

ou perigo que essa forma de psicopatia sexual representa à sociedade, levando-

nos a adotar atitudes preventivas, que, na verdade, são ineficazes. Os esforços 

para o combate ao estupro envolvem vários níveis – individual, social, cultural, 

jurídico, econômico e político” (A. Nicholas Groth& H. Jean Birnbaum, Men 

Who rape. The psychologyoftheoffender. p. 11, traduzido por Nucci) 

 

Sendo um problema social mundial, o estupro reveste-se de grave violação aos 

Direitos Humanos, colocando em xeque a liberdade sexual da vítima e causando danos 

irreparáveis à mesma. Neste cenário, a preocupação em discutir e buscar formas de 

combater tal prática criminosa compete a todos. 
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2.1 Conceito 

Em atenção à redação dada pela Lei n. 12.015/2009, que trouxe uma mudança 

significativa no tipo penal do crime de estupro, o art. 213 em seu caput considera o crime 

de estupro: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 

carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”, sendo a pena 

de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos (BRASIL, 1940). 

No caso em tela, o Código Penal, em um primeiro momento, refere-se à violência 

real, a violência física, corpórea, enquanto a violência moral enquadra-se na ameaça, não 

sendo necessário que haja algum tipo de agressão física. Deste modo, a violência contida 

neste tipo penal pode ser tanto física quanto moral, sendo que esta última causa imenso 

pavor à vítima, de forma que pelo meto de sofrer o mal prometido pelo agente, a vítima 

sujeita-se à prática sexual ou ato libidinoso diverso, ainda que não seja esta sua vontade 

(PRADO, 2019) 

No crime de estupro, a vítima é forçada a manter relação sexual mediante violência 

física ou moral. Desse modo, a premissa do crime, portanto, é a não aderência da vontade 

da vítima, sua discordância em praticar o ato, porém sujeitando-se à tal por medo de sofrer 

algo pior. 

A alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009 foi de extrema relevância para o 

ordenamento jurídico brasileiro, isto porque a lei deixou de fazer distinção entre os crimes 

se estupro e atentado violento ao pudor, unificando os delitos sob uma única nomenclatura: 

estupro. Na vertente de Capez (2019): 

Antigamente, era difícil verificar, na prática, se o crime ocorrido seria o atentado 

violento ao pudor consumado ou a tentativa de estupro. Não comprovada a 

intenção de estuprar, o agente respondia pelo revogado delito do art. 214 do CP. 

Por exemplo: após arrancar as vestes da vítima e tatear e beijar seu corpo, o 

agente é surpreendido por terceiros. Tais atos, por si sós, podiam ser reputados 

libidinosos e eram aptos a configurar o atentado violento ao pudor. No entanto, 

caso comprovado o intento de estuprar, perfazia-se o delito do art. 213 do CP, na 

forma tentada. Da mesma forma, se o agente desistisse voluntariamente de 

concretizar a conjunção carnal, respondia pelo crime de atentado violento ao 

pudor, se tivesse realizado algum ato libidinoso. Os atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal passaram a também configurar o delito de estupro, de forma 

que, uma vez comprovada a sua realização, o crime do art. 213 será considerado 

consumado. (CAPEZ, 2019, p. 116). 

 

De acordo com a legislação anterior, apenas a prática de conjunção carnal 

configurava o crime de estupro, sendo indispensável que ocorresse de fato a conjunção 

carnal. Por outro lado, qualquer outro ato de libidinagem caracteriza o crime de atentado 



12 

 

violento ao pudor (sexo anal, oral, introdução do dedo na vagina da vítima, etc.), podendo 

ser cometido por ambos os gêneros(GONÇALVES, 2016). 

Com a entrada em vigor da Lei 12.015/2009, ocorreu a unificação do crime de 

estupro e de atentado violento ao pudor, ganhando o crime de estupro um caráter mais 

amplo, abandonando o caráter de crime contra o costume e enquadrando-se no categoria de 

crime contra a liberdade sexual. Nesse, sentido, conforme dispõe Nucci: 

 

O tipo penal do art. 213 do Código Penal, com redação dada pela Lei 

12.015/2009, bem retrata ser o estupro um constrangimento ilegal específico: 

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. Compara-se com a estrutura do 

constrangimento ilegal (art. 146): constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 

capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 

manda. No estupro, está o agente constrangendo a vítima, de modo violento ou 

meio similar, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso – situações que a lei 

não manda fazer, a não ser como fruto do consentimento dos envolvidos 

(NUCCI, 2014, p. 35) 

 

Desse modo, os atos libidinosos também caracterizam o crime de estupro, não 

ficando este restrito apenas conjunção carnal. 

Dentro do crime de estupro, há também o praticado contra vítimas menores de 14 

anos, que irá caracterizar o estupro de vulnerável. Nesta vertente, dispõe Capez (2019): 

 

Se o agente realizar conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com vítima menor 

de 14 anos, haverá o delito previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável). 

Tratando-se de vítima menor de 18 e maior de 14 anos, haverá o crime 

qualificado (§ 1º). Note-se que o legislador incorreu em grave equívoco, na 

medida em que, se o crime for praticado contra a vítima no dia do seu 14º 

aniversário, não haverá o delito do art. 217-A nem a qualificadora do art. 213 do 

CP. Poderá existir, no caso, o estupro na forma simples, se houver o emprego de 

violência ou grave ameaça. Ocorrendo o consentimento do ofendido, o fato será 

atípico, sendo a lei, nesse ponto, benéfica para o agente, devendo retroagir para 

alcançá-lo (CAPEZ, 2019, p. 112). 

 

 

2.2 Elementos objetivos e subjetivos 

Quando tratamos de elementos objetivos, nos referimos aos verbos que constam no 

tipo penal em questão, qual foi a conduta praticada e seus demais requisitos. Porquanto os 

elementos subjetivos estão ligados à finalidade do autor, o que levou o agente a cometer a 

prática delituosa.  
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A conduta descrita no art. 213 do Código Penal é a 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. 

O termo constranger está atrelado a noção de impor, obrigar, violentar, de modo 

oposto à vontade de outra pessoa, é permissão a contragosto. Em suma, a vítima é coagida, 

obrigada a uma conduta sexual da qual ela não tem vontade. Desse modo, a premissa do 

tipo penal é o dissenso da vítima. Vale destacar o sentido de constranger nas lições de 

Marcão (2015): 

Lembra-se, ainda, de que constranger significa uma ação mais intensa do que 

insistir ou pressionar. Quem constrange coloca o sujeito passivo em uma situação 

de dúvida sobre qual o mal menor, culminando a levá-lo a submeter-se a algo que 

não é do seu agrado, em face do temor ou da desproporção de forças, caso em que 

a resistência física torna-se insuficiente. Mas é preciso que a vítima esteja 

consciente, ao menos que parcialmente, e não inteiramente privada de suas 

forças. Para além disso, como na hipótese, por exemplo, de ter o agente 

narcotizado o ofendido, privando-o de qualquer capacidade de entendimento, não 

haverá constrangimento, posto não haver vontade, e o fato de desloca para o tipo 

legal de estupro de vulnerável (MARCÃO, 2015, p. 87). 

 

Tal constrangimento se dá pela violência ou grave ameaça, sendo considerados 

tanto os fatores físicos quanto morais da violência, de forma que a presença de lesões 

corporais aparentes na vítima não se fazem necessárias, importando apenas a liberdade 

sexual da vítima que foi brutalmente atingida e violada.  

A violência moral, que caracteriza a grave ameaça atua no campo psíquico da 

vítima, com a intenção de causar-lhe medo, pavor, pânico, demonstrando a ocorrência de 

um dano maior caso a vítima não ceda à conjunção carnal ou algum outro ato libidinoso. 

Desse modo, a vítima é forçada a prática do ato de modo a evitar que algo pior aconteça, 

seja com ela ou com terceira pessoa 

No caso do crime de estupro, o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a intenção do 

agente de praticar a conjunção carnal ou o ato libidinoso diverso, não sendo exigido uma 

finalidade especial para tanto, como a satisfação da própria lascívia, visto que há casos em 

que o crime é praticado como forma de vingança, entre outras razões, de modo que é 

irrelevante a motivação do agente. Nesse contexto, nas lições de Capez (2019): 

 

No tocante ao revogado delito de atentado violento ao pudor, que abrangia a 

prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, havia os seguintes 

posicionamentos: (i) não há necessidade da finalidade especial consubstanciada 

na vontade de saciar a paixão lasciva, pois o tipo penal não faz menção a ela. O 

agente deve ter consciência de que pratica ato libidinoso, mas não se exige a 

intenção de desafogar a luxúria. O motivo pode ser outro que não o de satisfazer a 

lascívia, como o desprezo, o ridículo da vítima, embora a intenção seja sempre a 
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mesma: praticar ato que lese o pudor; (ii) não basta que o ato seja atentatório ao 

pudor: é preciso que haja o fim da lascívia. Assim, colidiria com o próprio 

sentido das palavras o dizer que comete ato libidinoso o indivíduo que, por 

exemplo, travando luta com a sua implicante vizinha de habitação coletiva, lhe 

empunhasse os seios para subjugá-la, ou lhe sungasse as vestes para dar-lhe 

palmadas no traseiro, expondo-a ao escárnio dos circunstantes”. (CAPEZ, 2019, 

p. 114) 

 

 

Nesta esteira, o fato do agente ter a consciência de que está praticando tal ato, 

independente de sua motivação, já configura o dolo no crime de estupro, sendo irrelevante 

o motivo que o levou a praticá-lo. 

 

2.3 Sujeito do crime 

Para que se caracterize o crime de estupro, faz-se necessária a presença dos sujeitos 

ativo e passivo. A pessoa que pratica a conduta descrita na lei é entendida como sujeito 

ativo, o que faz a ação, ficando a vítima com o papel de sujeito passivo, aquele que, 

mediante violência ou grave ameaça tem sua liberdade sexual restringida, sendo obrigada à 

pratica sexual. 

Anteriormente à vigência da Lei n. 12.015/2009, a redação presente no art. 213 

anunciava o sujeito ativo do crime de estupro como sendo apenas o homem e o sujeito 

passivo como apenas a mulher. Conforme prevê Bittercourt, 2014: 

 

Sujeito ativo, individualmente considerado, sob a ótica da redação anterior, 

somente podia ser o homem. Nesse período, já sustentávamos não haver 

impedimento que uma mulher pudesse ser coautora de estupro, diante das 

previsões dos arts. 22, 29 e 30, infine, do CP. Embora o crime de estupro fosse 

catalogado como crime próprio, pressupondo no autor uma particular condição ou 

qualidade pessoal (ser do sexo masculino), nada havia que impedisse a mulher de 

ser partícipe desse delito contra a liberdade sexual. Sustentávamos, ainda, que a 

mulher podia ser, excepcionalmente, a própria autora, nesse caso, mediato, 

quando, por exemplo, o autor imediato (executor) sofresse coação irresistível de 

uma mulher para praticar conjunção carnal violenta. Como nessa hipótese 

somente o coautor responde pelo crime (art. 22 do CP), o sujeito ativo do crime 

de estupro seria uma mulher (BITTENCOURT, 2014, p. 915) 

 

Nessa esteira, até aquele momento, o crime de estupro era considerado um crime 

próprio, onde o sujeito ativo podia ser apenas do sexo masculino e o sujeito passivo apenas 

do sexo feminino, pois, naquela época, o crime de estupro se restringia apenas à conjunção 

carnal. 

Com a reforma trazida em 2009, o crime de estupro deixou de ser próprio, onde 

apenas podia ser praticado por determinadas pessoas, e passou a ser comum trazendo o 
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anúncio “constranger alguém”, não ficando mais a vítima restrita às pessoas do sexo 

feminino, permitindo que ambos os sexos ocupassem os polos ativos e passivos do crime. 

Assim sendo, crime de estupro passou a ter como sujeito ativo qualquer pessoa, de 

qualquer sexo, seja ele masculino ou feminino, tratando-se, portanto, de um crime comum. 

Anteriormente o crime apenas era tipificado quando o sujeito ativo fosse do sexo masculino 

e houvesse conjunção carnal, de acordo com Gonçalves (2016): 

 

O homem que força uma mulher à conjunção carnal (penetração do pênis na 

vagina) responde por estupro. A mulher que obriga um homem a penetrá-la 

também responde por tal crime (hipótese rara). O homem que força outro homem 

ou uma mulher a nele realizar sexo oral responde por estupro. Da mesma forma, a 

mulher que força outra mulher ou um homem a nela fazer sexo oral 

(GONÇALVES, 2016 p. 586). 

 

Do mesmo modo, como sujeito passivo do crime podemos ter qualquer pessoa. A lei 

atual não mais exige qualquer qualidade especial para compor o sujeito passivo. 

Diante das mudanças trazidas ao ordenamento jurídico acerca do crime de estupro, 

resta-se apurado que pratica tal crime, a pessoa que, de qualquer modo, concorre para que o 

crime se configure, sendo perfeitamente aceito que pessoas do sexo feminino sejam autoras 

do crime e pessoas do sexo masculino assumam o papel de vítima. Não há mais distinção 

de gênero quanto ao sujeito ativo e passivo. 

 

2.4 Consumação e tentativa 

Considerando as alterações trazidas pela Lei n.12.015/2009, o crime de estupro 

caracteriza-se tanto pela conjunção carnal quando pela prática de outros atos libidinosos, 

visto que a conjunção carnal é uma espécie de ato libidinoso. 

Desse modo, conforme preceitua Nucci (2014): 

 

 no que tange à conjunção carnal, a consumação do crime de estupro dá-se com o 

contato físico entre a genitália de uma das partes e o corpo ou genitália de outra, 

como regra. Desse modo, o início de introdução do pênis na vagina já é o 

suficiente para a consumação do estupro. Inexiste necessidade de orgamo ou 

ejaculação. Cuidando-se de ato libidinoso, o início do coito anal ou da felação. 

Além de outros toques em partes pudentas da vítima podem ser suficientes para a 

consumação (NUCCI, 2014, p. 38) 

 

Nesse sentido, para a consumação do crime não é necessário que o ato tenha 

alcançado seu devido fim, apenas a introdução já faz com que o delito fique caracterizado. 
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Do mesmo modo, é desnecssário que haja ejaculação. Na mesma vertence preceitua 

Bittencourt (2012): 

O crime de esutpro, na modalidade constranger à conjunção carnal, consuma-se 

desde que haja introdução completa ou incompleta do órgão genital masculo na 

vagina da vítima, mesmo que não tenha havido rompimento da membrana 

himenal, quando existente; consuma-se, enfim, com a cópula vagínica, sendo 

desnecessária a ejaculação. Na modalidade praticar ou permitir a prática de outro 

ato libidinoso, consuma-se o crime com a efetiva realização ou execução de ato 

libidinoso diverso de conjunção carnval; o momento consumativo dessa 

modadelidade coincida com a prática do ato libidinoso (BITTENCOURT, 2012, 

p. 918).  

 

Conforme exposto, a consumação carnal dá-se por consumada com a introdução do 

pênis na vagina, não sendo obrigatório que a introdução tenha se dado por completo ou que 

tenha havido ejaculação. Se o agente, antes da penetração de fato, praticou com a vítima 

qualquer outro ato sexual, o crime ali já está configurado. 

Considerando que a prática da conjunção carnal dá-se com a introdução do pênis na 

vagina, isto apenas é possível em uma relação heterossexual, logo, por motivos óbvios, se o 

autor é do sexo masculino, a vítima do crime consequentemente é uma mulher. 

Por outro lado, tratando-se de ato libidinoso diverso da conjunção  carnal, onde não 

ocorre a penetração vaginal, o tipo penal abrange todas as outras relações como sexo oral, 

anal, entre outras, de modo que qualquer tipo de relação, seja ela hetero ou homossexual, 

configurando-se o tipo penal. Gonçalves (2016) dispõe: 

 

Na esteira dos atos libidinosos, o crime existe, quer o agente tenha obrigado a 

vítima a praticar o ato, tendo um posicionamento ativo na relação como no ato de 

masturbar o agente, nele fazer sexo oral, entre outros, quer a tenha obrigado a 

permitir que nela se pratique o ato, tendo um posicionamento passivo na relação 

como receber sexo oral, a permitir que o agente introduza o dedo em seu ânus ou 

vagina, ou o pênis em seu ânus, etc (GONÇALVES, 2016, p. 584) 

 

 

Verifica-se, ainda, que o contato físico entre o agente e a vítima não é obrigatório 

para a configuração do crime de estupro, o que o caracteriza é a o envolvimento corpóreo 

da mesma no ato. Desse modo, ainda que não haja conjunção carnal entre as partes, mas o 

agente obrigue a vítima, mediante violência ou ameaça, a se masturbar ou manter praticar 

ato libidinoso com terceiro envolvido, o crime de estupro estará caracterizado. Há que se 

ressaltar que outros crimes contra a dignidade sexual podem ser praticados na constância do 

casamento, como é o caso da importunação sexual, prevista no art. 215-A, introduzido pela 

Lei 13.718, de 2018. 
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3 O DÉBITO CONJUGAL NO DIREITO CIVIL 

 O entendimento do que é casamento no ordenamento jurídico brasileiro faz-se 

imprescindível para analisar o débito conjugal, visto que ocorre na constância do 

matrimônio. Nesta esteira, de forma simplória, o professor Flavio Tartuce (2020), define o 

casamento como um ato de afeto entre duas pessoas reconhecida pelo Estado tendo por 

objetivo a constituição de uma família (TARTUCE, 2020). 

 

3.1 Aspectos históricos sobre o casamento 

Nesse contexto, serão analisadas as condições estabelecidas pelos regramentos 

jurídicos, éticos e culturais, tanto no Brasil deste a época do império, com outras culturas, 

sendo possível utilizar do direito para verificar costumes, culturas e leis que determinavam 

e regravam o comportamento marital entre os cônjuges. 

Antes de um aprofundado estudo sobre as características da convivência social, 

homem e mulher, no decorrer das sociedades é preciso entender que o Direito, conforme se 

leciona nos Estudos de Introdução ao Direito, é uma ciência jurídica e está intrinsecamente 

relacionado a ciência social, conforme Orlando de Almeida Secco: 

[...] entendemos que o Direito, como ciência que é (ciência jurídica), se enquadre 

como ramo de uma típica ‘ciência social’.Ora, sabemos que o ‘núcleo central’ das 

denominadas ciências sociais é a ‘práxis social’. Esta, por sua vez, entendida 

como sendo o conjunto das atividades humanas tendentes a criar condições 

indispensáveis e essenciais a própria existência da sociedade (SECCO,2009, p. 

18). 

 

Veja, se a ciência social tem como fator de estudo o comportamento do próprio 

homem e, nesse contexto, deve-se levar em consideração as suas atividades, sua cultura, o 

comportamento, entre outros fatores, o direito como ciência jurídica atrelada ao campo 

social, também deve se basear – normas jurídicas – no próprio ser do homem e suas 

infinitas nuances no contexto de uma civilização. Nesse sentido: 

As ciências sociais têm como tarefa primordial elaborar normas de conduta e 

sistemas de objetivos, pautados em fundamentados métodos, tudo isso colocado 

dentro de um contexto de desenvolvimento, que vem a constituir a sua gênese 

histórica. O Direito, portanto, há que ser tido como uma ciência social, 

essencialmente normativa, posto que visa elaborar normas de conduta a serem 

respeitadas por cada indivíduo e voltadas para o interesse e o bem-estar da 

coletividade. Ele tem por núcleo central o estudo da necessidade, ao qual se segue 

a elaboração, a aplicação e a verificação dos resultados das normas de conduta 

coercitivamente impostas pelo Estado aos membros de uma sociedade, o que em 

última análise vem a ser propriamente ‘práxis social’(SECCO, 2009, p. 18). 
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Durante a Idade Média, o casamento era obrigatório e com objetivo único de 

procriação, visto que o importante era dar continuidade ao nome da família como forma de 

honrá-la e perpetuar seu nome. Desse modo, era plenamente dispensável o fato de existir ou 

não algum tipo de laço afetivo entre as partes. 

Nesta esteira, preceitua Venosa (2007): 

Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e patriarcal, guardando 

traços profundos da família da Antiguidade. A mulher dedicava-se aos afazeres 

domésticos e a lei não lhe conferia os mesmos direitos do homem. O marido era 

considerado o chefe, o administrador e o representante da sociedade conjugal 

(VENOSA, 2007, p. 14). 

 

Naquela época, o único tipo possível de casamento era o religioso, de modo que 

apenas os católicos tinham acesso a tal ato. O poder familiar era exercido exclusivamente 

pelo homem, que era considerado o chefe da casa, tendo ele o poder de tomar decisões sem 

qualquer consulta à sua esposa, que posição alguma tinha diante da sociedade àquela época, 

servindo apenas para fins de procriação. 

Analisando brevemente como era o instituto do casamento da Roma antiga. Na 

sociedade Romana, segundo Villaça Azevedo (1976) “[...] o casamento romano ‘surgia sem 

necessidade de forma jurídica’ e que em seu bojo se incluía o dever coabitacional”. 

O que efetivava o casamento pela tradição romana, era a relação sexual para ensejar 

o fato consumado do casamento. Tal aspecto era tipicamente baseado no próprio 

comportamento social romano que dispensava formalidades para esse fim.  Juntamente com 

o ato de casamento se aliava o dever ético de fidelidade como um pressuposto do dever de 

coabitação. 

Destarte, é visível que desde sempre o homem possuía uma posição de 

superioridade em relação à mulher, sendo que antes da era cristã, era plenamente aceitável 

que apenas a mulher era obrigada a ter compromisso dentro do casamento, sendo 

plenamente aceitável a infidelidade do homem. 

Dentro do sistema social da Babilônia, pode-se inferir que a estrutura familiar era 

absolutamente patriarcal, como ensina Antônio Machado: 

Na Babilônia, o sistema familiar era nitidamente patriarcal. Cabia ao pai, dentro 

do seu vasto poder, por exemplo: vender a esposa e os filhos em virtude de 

dívida, embora por quatro anos somente [...]; casar-se com mais de uma mulher 

[...], embora, em geral, o casamento fosse monogâmico [...]; repudiar a sua 

mulher, apesar das restrições impostas [...] e, ver sua mulher morta por 

afogamento, caso esta praticasse adultério. Todo este contexto jurídico mostra 

claramente que só da mulher se exigia fidelidade e não do marido [...] 

(MACHADO; 1996, p. 2) 
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Nesse contexto, será analisado o comportamento, legal e ético, que dispensava as 

mulheres desde o início do império. Segundo MarquesPereira (2009), a cidadania é definida 

da seguinte forma: 

 

[...] hoje, a cidadania envolve, em geral, três sentidos: a cidadania é um estatuto 

(um conjunto de direitos e deveres), é também uma identidade (um sentido de 

pertencer a uma comunidade política definida pela nacionalidade e por um 

determinado território); e, finalmente, é uma prática exercida pela representação e 

pela participação políticas – estas últimas traduzem a capacidade do indivíduo 

para interferir no espaço público emitindo um julgamento crítico sobre as 

escolhas da sociedade e reclamando o direito de ter direitos (MARQUES-

PEREIRA, 2009, p. 36) 

 

A primeira Constituição do Brasil é datada de 1824, época do império, sendo 

possível denotar que a mulher não exercia nenhum papel fundamental, não possuía direito 

ao voto, tampouco era permitido que a mesma possuísse um serviço público. As mulheres 

também não vislumbravam atenção da Constituição do Império com relação a estrutura 

política da época, ficando a cargo as funções públicas somente ao homem, como podemos 

analisar a seguir:  

[...] 

Art. 27. Nenhum Senador, ou Deputado, durante a sua deputação, póde ser preso 

por Autoridade alguma, salvo por ordem de sua respectiva Câmara [...]; 

Art. 28. Se algum Senador, ou Deputado for pronunciado [...]; 

Art. 29. Os Senadores, e Deputados poderão ser nomeados para o Cargo de 

Ministro de Estado [...] (BRASIL, 1824). 

 

Portanto a condição majoritária de domínio do homem era evidente na época do 

império de duas formas, o tratamento da escrita era masculino e, a Constituição Federal, em 

nenhum momento, regrou a mulher em seu contexto.  

Segundo Renata Coelho (2018), diante do Código Civil de 1891: “[...] o Código 

reforçava valores tradicionais e conservadores, especialmente com relação a família e a 

poderes maritais.”, e continua: 

 

“Clovis Beviláquia foi o jurista encarregado de levar a cabo a tarefa da 

codificação e manteve normas que limitavam a capacidade da mulher para 

contratos e atividades, que exigiam o consentimento do marido para manifestação 

de vontade da mulher [...]”. É possível entender que havia uma cultura de 

submissão da mulher para com o homem, seja o pai ou o marido (COELHO, 

2018, p. 1). 

 

No Brasil, desde a época do império não havia previsão legal e cultural de lesão 

corpórea a mulher para efeito de infidelidade matrimonial, no entanto, havia a submissão da 

mulher em relação ao homem. Com o passar dos anos a mulher gradualmente conquista seu 
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espaço no mundo moderno, a exemplo da Consolidação das Leis Trabalhistas, o advento 

das Constituições Federais até o momento da promulgação da Constituição Federal de 1988 

que regra o direito de homens e mulheres igualmente sem distinção do sexo.  

 

3.2 Evolução do conceito de casamento no Direito Civil brasileiro 

Desde a época do Império à Proclamação da República do Brasil, o regramento 

civil, jurídico e social entre as relações entre homem e mulher, sem deixar, é claro, de 

mencionar as inovações trazidas hodiernamente com a comparação das uniões 

homoafetivas, o casamento seguiu o mesmo plano de mudanças com a mesma velocidade 

que o Brasil avançou em seus contextos históricos e sociais.  

O Código Civil de 1975, apresentou novidades consideráveis com relação ao 

casamento e à sociedade, regrando novos comportamentos e compromissos da vida 

matrimonial, a considerar: divórcio entre as formas de extinção da sociedade conjugal; a 

direção da sociedade conjulgal sendo de responsabilidade compartilhada do homem e da 

mulher; estabelecimento do regime legal da comunhão parcial de bens; instituiçãodo 

regime de participação final nos aquestos (OLIVEIRA, 2001).  

Deste modo, o casamento, passou a ser regulado pelo legislador ordinário, sendo 

conceituado como um ato jurídico que busca a comunhão plena da vida tendo fulcro na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, conforme dispõe o art. 1.511 do Código Civil 

Brasileiro, in verbis: 

 

SUBTÍTULO I – DO CASAMENTO 

Capítulo I  

Disposições Gerais 

Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. [...] (BRASIL, 2002). 

 

A expressão normativa de igualdade entre homem e mulher, no âmbito do 

casamento, nada mais é que, a recepção pela legislação ordinária da previsão constitucional 

sendo elas: a) a igualdade de todos perante a lei sem distinção de qualquer natureza – Art. 

5º; b) a igualdade universal de todos os homens e mulheres na forma da lei e da 

constituição – art. 5º, inciso I (BRASIL, 1988).  

Portanto, infere ressaltar que, com o advento da Carta Magna de 1988 e o Código 

Civil de 2002, há uma equiparação universal entre o homem e a mulher, desfazendo a 

cultura social brasileira que o homem era o chefe da família, excluindo a mulher desse 
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contexto, passando a ser de responsabilidade mutua as decisões no curso da construção de 

uma sociedade familiar (OLIVEIRA,2003). O mesmo autor assim leciona sobre o tema: 

 

A tônica do novo Código é a igualdade de direitos e deveres entre marido e 

mulher, por isso que o artigo 1.567 estabelece que compete a ambos a direção da 

sociedade conjugal, em mútua colaboração, sempre no interesse do casal e do 

filho. Em caso de eventual divergência, não mais prevalece a vontade do homem, 

sendo facultado a qualquer dos cônjuges recorrer a solução judicial (OLIVEIRA, 

2003, p. 172). 

 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII – Da Família, da 

Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso – em seu art. 226, §5º assim estabelece: “os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher” (BRASIL, 1988). Assim sendo, parecendo o texto constitucional repetitivo, 

cria mecanismos sistêmicos de proteção à igualdade entre ambos os contraentes da 

sociedade familiar e zela pelo primordial princípio da dignidade humana. 

A Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia Antunes Rocha, dá lições 

primorosas sobre o princípio da dignidade humana:  

 

Por isso é que a dignidade humana independe de merecimento pessoal ou social. 

Não se há de ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à vida e, 

nessa contingência, é um direito pré-estatal.  

O sistema normativo de direito não constitui, pois, por óbvio, a dignidade da 

pessoa humana. O que ele pode é tão somente reconhecê-la como dado essencial 

da construção jurídico-normativa, princípio do ordenamento e matriz de toda 

organização social, protegendo o homem e criando garantias institucionais postas 

à disposição de pessoas a fim de que elas possam garantir a sua eficácia e o 

respeito à sua estatuição. A dignidade é mais um dado jurídico que uma 

construção acabada no direito, porque se firma e se afirmar no sentido de justiça 

que domina o pensamento e a busca de cada povo em sua busca de realizar as 

suas vocações e necessidades (ROCHA, 1999, p. 3). 

 

A igualdade de obrigações e garantias diante a vida matrimonial é natural do próprio 

ser humano, em respeito à dignidade da pessoa humana, sendo certo que ao homem como 

gênero, não é e nem pode ser, uma relativa condição por fatores biológicos e de sexo. A 

dignidade da pessoa humana não é medida pela condição de seu sexo, mas pela natureza do 

ser humano (ROCHA, 1999). 

Se por um lado a equivalência de responsabilidades entre o homem e a mulher no 

casamento, está ligado intrinsecamente ao princípio da dignidade humana, a previsão do 

divórcio e do término da união conjugal seguem a mesma linha (OLIVEIRA, 2003). De 

fato, não poderia ser diferente uma vez que, o casamento não tenha mais condições de 

existir por fatores alheios ou não a vontade dos cônjuges, é previsível que, pelo princípio da 
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dignidade humana, este possa se dissolver amparado na lei, conforme nos ensina Euclides 

de Oliveira: 

 

[...] ora, é bem provável que esta inserção da finalidade do casamento no novo 

texto legal poderá, quiçá, emoldurar, contrario sensu, uma hipótese de causa para 

a ruptura da sociedade conjugal, naqueles casos em que pudesse restar 

comprovado que a comunhão existente entre os cônjuges já não é mais plena, 

mormente quanto ao aspecto espiritual do casamento.Não parece ser improvável, 

enfim, que esta menção expressa do legislador acerca da finalidade do casamento, 

quanto aos cônjuges, corra a favor da possibilidade de decretação de futuras 

separações judiciais, tendo por fundamento a tão alardeada incompatibilidade de 

gênios, já que – ao que parece, pelo menos num primeiro momento – seria 

possível, provando que já não há comunhão plena de vida (como, por exemplo, o 

fato de um dos cônjuges desprezar totalmente os interesses e anseios do outro) 

obter a separação, independente da prova de culpa, pela falência do casamento 

(OLIVEIRA, 2003, p. 176). 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro atual, o conceito de casamento ganhou diversas 

definições entre seus doutrinadores. Maria Helena Diniz (2010), conceituou o casamento 

como um vínculo jurídico, onde há a união do homem de da mulher, que, livres, unem-se, 

obedecendo as formalidade legais, com o intuito de se auxiliarem tanto mútuo quanto 

espiritualmente, constituindo, assim, uma família. 

Já Maria Berenice Dias (2015) conceitua o casamento da seguinte forma: 

 

Casamento tanto significa o ato de celebração como a relação jurídica que dele se 

origina: a relação matrimonial. O sentido da relação matrimonial melhor se 

expressa pela noção de comunhão de vidas, ou comunhão de afetos. O ato do 

casamento cria um vínculo entre os noivos que passam a desfrutar do estado de 

casados. A plena comunhão de vida é o efeito por excelência do casamento. São 

de tal ordem as sequelas de natureza patrimonial que não corre prescrição entre os 

cônjuges. (DIAS, 2015, p. 163) 

 

 

De modo geral, o casamento pode ser conceituado como a união de duas pessoas, 

reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de uma 

família e baseado em um vínculo de afeto. Quanto sua natureza jurídica, as doutrinas se 

dividem em três correntes, onde Tartuce explicou: 

Teoria institucionalista: o casamento é uma instituição, tese sustentada, entre 

outros, por Maria Helena Dinize Rubens Limongi França. Há nessa corrente uma 

fortecarga moral e religiosa. 

Teoria contratualista: o casamento é um contrato de natureza especial, e com 

regras próprias de formação, corrente encabeçada por Silvio Rodrigues.28 Essa 

visão é adotada pelo Código Civil português, no seu art. 1.577. “Casamento é o 

contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir 

família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste 

Código”. 

Teoria mista ou eclética: o casamento é uma instituição quanto ao conteúdo e um 

contrato especial quanto à formação. Essa visão é seguida por doutrinadorescomo 
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Eduardo de Oliveira Leite, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Flávio 

Augusto Monteiro de Barrose Roberto Senise Lisboa (TARTUCE, 2020, p. 

1780). 

 

Diante da divergência quanto a natureza jurídica do casamento, Tartuce entende 

sermais pertinente afirmar que o casamento constitui um negócio jurídico especial, 

contendo em si regras próprias de constituição e princípios específicos. 

 

3.3 Finalidades do Casamento 

O casamento possui diversas finalidades. Neste sentido, Carlos Roberto Gonçalves 

(2012) leciona:  

 

São múltiplas as finalidades do casamento e variam conforme a visão filosófica, 

sociológica, jurídica ou religiosa como são encaradas. Segundo a concepção 

canônica, matrimonii finis primarius est procreatioatqueeducatioprolis; 

secundariusmuttumadiutorium et remediumconcupiscentiae, ou seja, o fim 

principal do matrimônio consiste na procriação e educação da prole; e o 

secundário, na mútua assistência e satisfação sexual (GONÇALVES, 2012, p. 

45). 

 

Nesta corrente, o único objetivo do casamento é a satisfação sexual, sendo esta a 

mola propulsora do casamento. No entanto, ao se observar o disposto no art. 1.511 do 

Código Civil de 2002, temos que: “o casamento estabelece comunhão plena de vida, com 

base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. 

Desse modo, é evidente que a finalidade principal do casamento baseia-se na 

comunhão plena de vida, que conforme Marco Túlio De Carvalho Rocha, é analisada do 

seguinte modo: 

 

A finalidade do casamento serve à justificação dos direitos e deveres dele 

decorrentes. O Direito Civil e Canônico consagram que o casamento visa ao 

estabelecimento da comunhão de vida entre os cônjuges. (Código de Direito 

Canônico, de 15 de janeiro de 1983). Mesmo no Direito Canônico encontra-se 

superada a ideia de que a finalidade do casamento seria a procriação e a regulação 

das relações sexuais dos cônjuges. A comunhão de vida diz respeito a deveres 

pessoais e a deveres patrimoniais. Justifica, por exemplo, a imposição da 

coabitação, como regra, e o fato de um cônjuge responder por dívidas contraídas 

pelo outro cônjuge em benefício da família (ROCHA, 2020, p.6). 

 

Sob esta análise, a finalidade principal do casamento não se resume em procriação, 

mas sim em comunhão plena de vida, estando, então, a concepção de que o matrimônio 

existe apenas com a finalidade de procriar e ter relações sexuais, superada. 
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3.4 Débito Conjugal 

Entre os direitos e deveres que derivam do matrimônio, alguns doutrinadores como 

Orlando Gomes e Barassi(2000) entendem que o débito conjugal consiste no direito-dever 

das partes relacionarem sexualmente, visto que a procriação é um dos pilares do casamento. 

 

3.4.1Conceito 

Débito conjugal é um termo criado pelo Direito Canônico, com intuito de 

estabelecer regras das relações sexuais entre os cônjuges, disciplinando e regulando os 

deveres matrimoniais e de coabitação (LOPES, 2005). 

Entende-se por dever de coabitação o próprio convívio natural dos cônjuges em seu 

lar, conforme leciona Bárbara Martins Lopes (2005): 

 

Sabemos que o dever de coabitação significa a vida em comum, no lar conjugal. 

Uma série de outras alternativas foi construída a partir disso, como, por exemplo, 

a vida sexual em comum do casal. Todavia, como vamos dissertar mais à frente, 

não se pode simplesmente afirmar que existe um “dever” de homem e mulher 

cederem seus corpos mutuamente, sob pena de, se houver vício da parte da 

esposa, por exemplo, e havendo coação ou mesmo a violência por parte do 

marido, estar caracterizado nada mais do que o estupro infra-matrimônio 

(LOPES, 2005, p.3). 

 

Nesta mesma esteira, segundo Antônio Chaves, o débito conjugal consiste em: 

“direito-dever do marido e de sua mulher de realizarem entre si o ato sexual.” (CHAVES 

Apud DINIZ, 2000, p.120).  Para Fagner Cordeiro Dantas, esta obrigatoriedade entre os 

cônjuges é, na verdade, os deveres matrimoniais recíprocos, assim lecionando: 

 

[...] A base para tal obrigatoriedade, sendo esta uma prerrogativa pública e, 

portanto, irrenunciável por convenção inter-conjugal, encontra-se num dos 

chamados Deveres Matrimoniais Recíprocos, disposto no artigo 231 do nosso 

antigo estatuto civil, recepcionado pelo art. 1566 do CC em vigor (DANTAS, 

2003, p.1). 

 

A ideia de dever sexual compartilhado entre os cônjuges, também é defendida por 

Orlando Gomes (2000, p.134-135), assim afirmando: “A coabitação representa mais que a 

simples convivência sob o mesmo teto. [...] Não só convivência, mas união carnal. [...] 

Importa-se assim a coabitação a permanente satisfação desse débito.” 

Para Felipe Miranda (2017), é possível extrair da norma legal o dever de coabitação 

entre os cônjuges: 
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No Direito Civil Brasileiro, o dever ao débito conjugal não está expresso, mas 

pode ser depreendido do artigo 1.566, II, o qual dispões: 

“Artigo 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

[...] 

II – vida em comum, no domicílio conjugal [...]” 

A “vida em comum no domicílio conjugal” é também conhecida como o “dever 

de coabitação”, dentro do qual está inserido o dever ao débito conjugal (PICOLO, 

2017, p. 2). 

 

Desse modo, muitos doutrinadores entendem que ao dispor sobre os deveres dos 

cônjuges, a legislação menciona a vida em comum no domicílio conjugal como uma 

obrigação, sendo o dever da coabitação resultado desta, abarcando consigo o dever às 

relações sexuais. 

Sendo, então, a prática sexual um dever do casamento, a marido que obriga a esposa 

a manter relações sexuais, visão de alguns doutrinadores, não se trata de ato ilícito, mas sim 

de um exercício regular do direito, conforme dispões Nelson Hungria (1959): “o marido 

violentador, salvo excesso inescusável, ficará isento até mesmo da pena correspondente à 

violência física em si mesma”. 

 

3.4.2 Elementos jurisprudenciais 

Conforme analisado anteriormente, há doutrinadores que entendem ser plenamente 

possível que a mulher seja obrigada à prática sexual, visto que isto se insere como um dever 

do casamento. Neste sentido, observa-se esta decisão que já foi reproduzida em muitos 

julgamentos: 

Exercício regular de direito. Marido que fere levemente a esposa, ao constrangê-

la à prática de conjunção carnal normal. Recusa injusta da mesma, alegando 

cansaço. Absolvição mantida. Declaração de voto. (...) A 

cópula intramatrimonium é dever recíproco dos cônjuges e aquele que usa de 

força física contra o outro, a quem não socorre escusa razoável (verbi gratia, 

moléstia, inclusive venérea, ou cópula contra a natureza) tem por si a excludente 

da criminalidadeprevista no art. 19, n. III (art. 23, III, vigente), do Código Penal, 

exercício regular de direito (RT, 461/444). 

 

Neste caso, o marido obrigar sua esposa a manter relações sexuais era plenamente 

aceitável, visto que se tratava de um exercício regular do direito. A recusa à prática sexual 

não podia ser mesquinha, de modo que se a mulher apenas não estivesse com vontade, não 

era aceitável que ela se escusasse. 

Julgados como o anterior serviam de referência para os doutrinadores mais antigos 

como Nelson Hungria e Silvio Rodrigues. Anteriormente à vigência da Lei n. 12.015/2009, 

era aceitável também que o marido se separasse por conta de tal escusa. Vejamos: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637770/artigo-19-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984002/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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DIVÓRCIO. Culpa exclusiva do cônjuge-mulher, que se recusa ao débito 

conjugal, sem razão comprovada e abandona o lar. Acolhimento da ação e 

improcedência da reconvenção. Sentença mantida.  

(TJ-RJ - APL: 00106496419968190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA 

DE FAMILIA, Relator: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 25/06/1997, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/09/1997) (RIO DE JANEIRO, TJRJ, 1997). 

 

 

No mesmo sentido: 

 

ANULAÇÃO DE CASAMENTO. RECUSA AO DEBITO CONJUGAL. A 

RECUSA INICIAL E DEFINITIVA DA MULEHR AO “DEBITUM 

CONJUGALE” DEMONSTRA QUE O VARAO, AO CONTRAIR NUPCIAS, 

INCORREU EM ERRO ESSENCIAL QUANTO A PESSOA DO NUBENTE, O 

QUE TORNA INSUPORTÁVEL A VIDA EM COMUM, AUTORIZANDO A 

ANULAÇÃO DO CASAMENTO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 218 E 219 

DO CÓDIGO CIVIL. (Reexame Necessário Nº 583034806, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 

22/11/1983). 

 

No caso acima, o casamento foi anulado por conta do erro essencial, sendo afirmado 

que após o casamento o cônjuge descobriu de fato como sua companheira era ao se negar à 

prática sexual. 

Na constância do casamento, então, a prática sexual era imprescindível, de modo 

que a recusa já era considerada motivo suficiente no mundo jurídico para que o casamento 

se dissolvesse. A relação sexual era vista de fato como um débito conjugal, estando as 

partes obrigadas à tal, independentemente de sua vontade. 

Ainda com o advento da Constituição Federal de 88 e o Código Civil de 2002, a 

maioria dos tribunais mantiveram o entendimento anterior, sendo plenamente aceitável que 

o débito conjugal consistisse em motivo para anulação do casamento. Nesta esteira, 

observa-se as seguintes decisões: 

APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. ERRO ESSENCIAL EM 

RELAÇÃO A PESSOA DO CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. A existência de 

relacionamento sexual entre cônjuges é normal no casamento. É o esperado, o 

previsível. O sexo dentro do casamento faz parte dos usos e costumes 

tradicionais em nossa sociedade. Quem casa tem uma lícita, legítima e justa 

expectativa de que, após o casamento, manterá conjunção carnal com o cônjuge. 

Quando o outro cônjuge não tem e nunca teve intenção de manter conjunção 

carnal após o casamento, mas não informa e nem exterioriza essa intenção antes 

da celebração do matrimônio, ocorre uma desarrazoada frustração de uma 

legítima expectativa. O fato de que o cônjuge desconhecia completamente que, 

após o casamento, não obteria do outro cônjuge anuência para realização de 

conjunção carnal demonstra a ocorrência de erro essencial. E isso autoriza a 

anulação do casamento. DERAM PROVIMENTO. (SEGREDO DE JUSTIÇA). 

(TJRS - Apelação Cível Nº 70016807315, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 23/11/2006). 
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SEPARAÇÃO JUDICIAL - LESÕES QUE A CARACTERIZAM. A 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA MOTIVADA POR UM DOS 

CÔNJUGES, CARACTERIZADA POR ABANDONO PRESENCIAL E 

ECONÔMICO, E ADEBITUM CONJUGALE SÃO MOTIVOS MAIS DO 

QUE SUFICIENTES PARA CONFIGURAR A LESÃO.- ACOLHIMENTO DA 

PRETENSÃO E INACOLHIMENTO DO RECURSO (TJMG – Apelação Cível 

nº 1.0079.05.196371-2/001, Rel. Des. Francisco Figueiredo, j. 21.08.2007, p. 

14.09.2007). 

 

APELACAO CIVEL. AÇÃO ANULATORIA DE CASAMENTO. RECUSA A 

COABITACAO SEXUAL. ERRO ESSENCIAL. INOCORRENCIA. 1 - O 

ART. 1550 DO VIGENTE CÓDIGO CIVIL ESPECIFICA AS CAUSAS DE 

INVALIDADE RELATIVA DO CASAMENTO, EDITANDO O ART. 1556 

DO MESMO CÓDIGO PODER TAMBEM SER ANULADO POR VICIO DE 

VONTADE SE HOUVE POR PARTE DE UM DOS NUBENTES ERRO 

ESSENCIAL QUANTO A PESSOA DO OUTRO. 2 - A AVERSAO OU 

RECUSA DE COABITACAO POR PARTE DA REQUERIDA (CONJUGE 

VIRAGO) PODERA DAR ENSEJO A SEPARAÇÃO JUDICIAL (LITIGIOSA 

E/OU CONSENSUAL) DO CASAL, SUPOSTA VIOLACAO DOS DEVERES 

INERENTES AO CASAMENTO, NAO DANDO AZO A SUA 

INVALIDACAO POR ERRO ESSENCIAL, A FALTA DE PREVISAO 

LEGAL. 3 - EXCEPCIONAL, A NEGATIVA AO CUMPRIMENTO DO 

DEBITO CONJUGAL POR CESSADA AFFECTIO MARITALIS, PODERA 

ENSEJAR A RUPTURA DO VINCULO CONJUGAL EM FACE DE 

DEFEITO DE ORDEM PSICO-SOMATICA PREEXISTENTE E 

CONSTATADA A POSTERIORI, HIPOTESE INOCORRENTE NO CASO. 

APELACAO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJSC – Apelação Cível nº 

116225-7/188, Rel. Des. Stenka I. Neto, j. 13.12.2007, p. 18.01.2008). 

 

Nos dias atuais, felizmente, as doutrinas e os tribunais já aderiram conceitos mais 

modernos sobre o tema do débito conjugal, não sendo mais aceito a recusa à prática sexual 

como um fator determinante à anulação do casamento, bem como considerando que o 

marido que obriga a esposa à prática sexual não está exercendo um direito, mas sim 

abusando dele e cometendo o crime de estupro. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. NEGATIVA 

DO CÔNJUGE DE MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM A ESPOSA. 

ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA DO OUTRO 

CÔNJUGE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO 

DO ART. 1.557 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE VONTADE NÃO 

CONFIGURADO. COMPORTAMENTO DO CÔNJUGE QUE NÃO SE 

ENQUADRA COMO ERRO DE SUA IDENTIDADE. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. A negativa de manter relações sexuais, pelo 

Demandado, não configura erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, 

previsto no art. 1.557, inciso I, do Código Civil, pois não diz respeito à sua 

identidade, mas à opção por ele feita de não manter determinada conduta.  

(TJ-SC - AC: 03104596020158240020 Criciúma 0310459-60.2015.8.24.0020, 

Relator: João Batista Góes Ulysséa. Data de Julgamento: 08/06/2017, Segunda 

Câmara de Direito Civil) (SANTA CATARINA, TJSC, 2017). 

 

No que concerne à obrigação da prática sexual, relata a jurisprudência: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10628172/artigo-1550-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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ESTUPRO, VIOLÊNCIA SEXUAL COMETIDA CONTRA CÔNJUGE 

VAROA (CP, ART. 213). PALAVRAS DA VÍTIMA, INSUSPEITAS, 

ALIADAS ÀS DO FILHO ADOLESCENTE, QUE PRESENCIOU A 

AGRESSÃO E À ÍNDOLE BELICOSA DO RÉU QUE NÃO DEIXAM 

DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA 

NO ÂMBITO DOS PARÂMETROS PRATICADOS POR ESTA CORTE. 

PROPORCIONALIDADE COM OS LIMITES DA REPRIMENDA 

OBSERVADA. RAZOABILIDADE DA PUNIÇÃO EVIDENCIADA NA 

EXPOSIÇÃO DO TOGADO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA ATUAR 

NO PRIMEIRO GRAU. VERBA QUE ENGLOBA EVENTUAL DEFESA. 

CORREÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA, SEGUNDO 

ORIENTA A LC ESTADUAL N. 155/97. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, NESTE PARTICULAR (TJ-SC - ACR: 747841 SC 2008.074784-1, 

Relator: Irineu João da Silva, Data de Julgamento: 01/04/2009, Segunda Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n., de Joinville). 

 

Observa-se, então, que com o passar do tempo, as doutrinas e jurisprudências foram 

se modernizando e se adaptando à evolução social, deixando para trás o pensamento 

retrógrado, abusivo e machista de que a mulher era obrigada a manter relações sexuais em 

qualquer momento que seu marido desejava, pautando-se, agora, na dignidade da pessoa 

humana. 

  



29 

 

4. ESTUPRO MARITAL 

Para a compreensão do delito de estupro marital, faz-se imprescindível a análise dos 

aspectos da violência sexual nas relações conjugais, para entender em que contexto o crime 

ocorre, bem como demonstrar o papel da Lei Maria da Penha na proteção das mulheres. 

 

4.1 Violência Sexual nas Relações Conjugais 

Quando a violência sexual ocorre no âmbito conjugal, ocorre o chamado estupro 

marital, semelhante ao crime de estupro comum, exposto no art. 213 do Código Penal, 

porém no polo passivo temos o marido da vítima como o agente do crime. 

Neste contexto, a esposa é obrigada à prática sexual, mediante violência física ou 

moral, também chamada de grave ameaça, sendo esta violência praticada pela pessoa com 

quem escolheu compartilhar a vida, fato que por muitas vezes impossibilita a vítima a 

identificar que está sendo vítima de um crime. 

Desse modo, o laço existente entre o autor e a vítima dificilmente permite 

identificar que as partes estão diante do crime de estupro marital. Não só a mulher, mas 

também o homem, que desde os primórdios tem a mulher como seu patrimônio. De um 

lado, temos o homem que sempre foi ensinado a objetificar sua mulher, e do outro, a 

mulher que sempre foi ensinada à satisfazer as vontades do homem. 

 O background cultural social neste contexto, funciona como um véu que impede as 

partes, principalmemte a mulher, de identificar a ocorrência do crime, por entender que é 

obrigada a manter relações sexuais durante o casamento, ainda que contra sua vontade. 

O medo de sofrer consequências piores também se faz presente. Se por um lado a 

vítima não identifica que está diante de um crime, quando toma consciência disto, o medo 

da denúncia faz-se presente. Medo de sofrer consequências piores, de ter sua vida ceifada, 

de não ser ouvida, de não ter outro lugar para ir, além do medo, a dependência emocional 

também se torna um fato alarmante, conforme dispõe Rocha (2019): 

Na maioria das vezes, a mulher que sofre o estupro marital não denuncia o 

agressor por medo, medo de ser assassinada, espancada, medo dos filhos 

sofrerem agressões ou de perder a guarda deles. Além desse medo, há por trás 

disso tudo uma dependência emocional, financeira e até mesmo vergonha de se 

sentirem culpadas pelos acontecimentos e isso só intensifica cada vez mais a 

culpabilidade da vítima e faz com que se mantenham em silencio sobre o que 

passam ou passaram (ROCHA, 2019, p. 4) 
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Neste cenário, de acordo com o gráfico elaborado pelo Ministério da Saúde, entre os 

anos de 2009 a 2016, mostrado pela revista Época (2019) o número de notificações de 

crimes violência conjugal cresceu quase sete vezes. Assim: 

 

De acordo com Libório (2019): 

 

O número de notificações de estupros por cônjuges ou namorados das vítimas 

cresceu quase sete vezes desde 2009. Foi exatamente nesse ano que a Lei 10.015 

reconheceu o estupro marital — o crime também está previsto na Lei Maria da 

Penha e foi reconhecido como uma violação dos direitos humanos pela ONU em 

1993. Até 2005, enquanto esteve em vigor o Código Penal de 1940, havia uma 

previsão que extinguia a punibilidade do crime de estupro “pelo casamento do 

agente com a vítima”. Na prática, existia a possibilidade de que um estuprador 

não fosse punido caso fosse casado com a vítima. O estupro, à época, era 

considerado um crime contra a honra (do homem, da família), e não uma violação 

do corpo feminino (LIBÓRIO, 2019, p. 5). 

 

Na mesmo sentido, de acordo com o Atlas da Violência do ano de 2018, “violências 

sexuais cometidas por cônjuge ou companheiro somam 13,15% dos crimes de estupro 

relatados no Brasil.”. No entanto, essa estimativa, sem dúvida alguma, não demonstra a 

realidade, visto que inúmeros casos deixam de ser notificados por motivos demonstrados 

anteriormente, seja por entender que o sexo é um dever do casamento ou seja por medo 

(FALAVINA, 2020). 

 

4.2 Proteção da Mulher na Lei Maria da Penha 
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Publicada em 07 de agosto de 2006, a Lei n. 11. 340, mais conhecida como Lei 

Maria da Penha chegou ao ordenamento jurídico brasileiro trazendo diversos mecanismos 

para coibir e previnir a violência doméstica e familiar praticadas contra as mulheres, 

atendendo ao anseio da Carta Magna. Através de um conjunto articulado de diversas ações 

da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e ações não governamentais, através desta 

lei, mulheres vítimas de violência doméstica recebem amparo judicial e assistencial para 

garantirem que sua dignidade seja respeitada. 

Neste cenário, acerca do intuito da na Lei: 

 

No ano de 2006, a Lei Maria da Penha trouxe uma ruptura de paradigma, à 

medida que alinha a violência na intimidade contra mulheres a um problema 

público e não mais a uma questão individual, tratando-a como grave violação de 

direitos humanos. Em 2005, o casamento é retirado do locus legitimador de 

violência sexual e, em 2006, a violência doméstica contra a mulher é colocada no 

paradigma legal, quando se abre a primeira porta para a visibilidade do estupro 

conjugal (TÁVORA; MACHADO, 2020, p. 11). 

O propósito da Lei Maria da Penha é dar um basta à violência doméstica, o que 

nem sempre é alcançado ao perpetuar-se a situação de conflito mediante a 

instauração de processo criminal, quando já solvidas todas as questões que lhe 

serviam de causa. Ao depois, subtrair a possibilidade da desistência da 

representação vai inibir a denúncia por parte da vítima que, ao registrar a 

ocorrência, não deseja nem se separar do agressor e nem que ele acabe na cadeia. 

Ela vai em busca de ajuda para que a violência cesse. Obtido este resultado no 

incidente de aplicação de medida protetiva, nada justifica o prosseguimento da 

ação penal que se desencadeou quando do registro da ocorrência (DIAS, 2010, 

p.3). 

 

 

O art.5º da referida lei trouxe a definição de violência doméstica contra a mulher, 

vejamos: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:              

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual (BRASIL, 2006). 

 

Anteriormente à esta lei, situações envolvendo violência contra a mulher eram 

julgadas pela Lei 9.099/95 e a maioria dos delitos eram considerados de menor potencial 

ofensivo, com penas não significativas que por vezes podiam ser substituídas por trabalho 

comunitário ou cestas básicas. Com o surgimento da Lei Maria da Penha a violência 
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doméstica passou a ser considerada uma forma de violação aos direitos humanos, conforme 

dispõe o art. 6º: “A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas 

de violação dos direitos humanos”(BRASIL, 2006). 

A Lei Maria da Penha não trouxe apenas punição aos agressores, para além disso, 

suas ações e medidas abarcam três eixos de atuação: 

O primeiro eixo trata das medidas criminais, para a punição da violência. Nele 

estão procedimentos como a retomada do inquérito policial, a prisão em flagrante, 

preventiva ou decorrente de pena condenatória; a restrição da representação 

criminal para determinados crimes e o veto para a aplicação da lei 9099/95 a 

qualquer crime que se configure como violência doméstica e familiar contra a 

mulher. No segundo eixo encontram-se as medidas de proteção da integridade 

física e dos direitos da mulher que se executam através de um conjunto de 

medidas protetivas com caráter de urgência para a mulher aliado a um conjunto 

de medidas que se voltam ao seu agressor. Integram também esse eixo as medidas 

de assistência, o que faz com que a atenção à mulher em situação de violência se 

dê de forma integral, contemplando o atendimento psicológico, jurídico e social. 

Finalmente, no terceiro eixo, estão as medidas de prevenção e de educação, 

compreendidas como estratégias possíveis e necessárias para coibir a reprodução 

social da violência e da discriminação baseadas no gênero (PASINATO, 2010, p. 

6). 

A aprovação da Lei 11.340/06 representou um marco histórico de um problema 

social que se estendia há anos, reconhecer que esta violência existia de forma alarmante e 

buscar medidas para reduzir a violência doméstica contra a mulher foi uma grande 

conquista para as mulheres na busca de seus direitos. Neste sentido: 

A Lei Maria da Penha trouxe a possibilidade de instaurar medidas mais rigorosas 

em relação aos agressores, não havendo mais a possibilidade de julgamento das 

violências de gênero como crimes de menor potencial ofensivo e as punições 

corresponderem a cestas básicas ou serviços comunitários como previa a Lei 

9099/5. Esse endurecimento que a Lei representou instigou um intenso debate no 

cenário nacional, no qual o movimento de mulheres considera que não se pode 

deixar de responsabilizar os autores e enfatiza o aumento da vulnerabilização das 

vítimas em situações de impunidade, enquanto outros atores argumentam que os 

conflitos de gênero não podem ser tratados somente no âmbito criminal. Para 

Rifiotis o processo penal reduz o conflito a uma polaridade excludente, 

transformando em categorias binárias a complexidade das relações de gênero, 

além de opor-se ao trabalho psicossocial fundamentado nos aspectos relacionais e 

a mediação. De qualquer modo, o movimento feminista entende que a mediação 

em vez da equidade e igualdade produz revitimização e reprivatização da 

violência de gênero, situação que pode acontecer quando se patologiza os 

comportamentos violentos ou se propõem apenas medidas alternativas. 

(MENEGHEL, 2011, p. 5) 

 

Entre as formas de violência contra a mulher, como exposto anteriormente, a 

violência sexual no âmbito conjugal também é amparada pela Lei Maria da Penha, 

conforme exposto: 

art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
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[...] 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos [...] (BRASIL, 

2006). 

 

Nesta esteira, é possível enquadrar o delito de estupro marital como uma espécie de 

violência sexual no âmbito doméstico, que tem sua base em uma violência de gênero, de 

modo que se configura violência sexual não apenas “manter e participar de relação sexual 

não desejada, por meio de intimidação, ameaça, coação ou força, como tambémoutras 

condutas como, por exemplo, a que impeça o uso de métodos contraceptivos ou que force o 

casamento” (Távora; Machado, 2020, p. 14). 

 

4.3 Configuração do Crime 

O crime de estupro marital ocorre quando, no âmbito conjugal, ocorre a violência 

sexual, sendo uma das partes obrigada à prática sexual, medidante violência ou grave 

ameaça. Ocorre da mesma forma que o estupro comum, porém neste crime o ponto 

principal é o grau de intimidade entre o autor e a vítima, que já possuem um 

relacionamento amoroso. 

Deste modo: 

 

O estupro marital se configura quando ocorre infringência sexual contra um dos 

parceiros, mesmo dentro de um relacionamento. Fazer com que uma relação 

sexual aconteça por meio de ameaça ou violência são os casos mais clássicos hoje 

em dia, mais também pode ser considerado estupro marital forçar o sexo 

enquanto a vítima está inconsciente, seja dormindo, embriagada ou sob efeito de 

remédios(SOUZA,2019). 

 

 

Nesta modalidade de crime, o marido atua como sujeito ativo, obrigando sua esposa 

ou companheira a com ele praticar relação sexual. É comum que as pessoas nunca tenham 

ouvido o termo “estupro marital” e se assustem com a hipótese de ser possível ocorrer o 

estupro na constância do casamento. 

Isto porque, dentro da relação conjugal, na maioria das vezes a mulher é vista como 

propriedade do seu marido, sendo sua obrigação servir a ele e aos seus desejos, ainda que 

contra a vontade dela. Esta, por sua vez, acredita que deve estar disponível o tempo todo, 
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considerando que, ao se negar à prática sexual, estará falhando no seu papel como esposa 

ou companheira. 

 

4.4 Sujeito do Crime 

A discussão quanto a possibilidade do marido ser sujeito ativo no crime de estupro 

sempre foi discutida, havendo divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o assunto. 

Para  os doutrinadores tradicionais, não é possível que o marido pratique o crime de 

estupro, sendo que quando este obriga sua esposa à tal ato, está apenas exercendo seu 

direito como cônjuge. 

Nesta primeira vertente, nas lições de Nelson Hungria, era alegado: 

 

Questiona-se sobre se o marido pode ser, ou não, considerado réu de estupro, 

quando, mediante violência, constrange a esposa à prestação sexual. Asolução 

justa é no sentido negativo. O estupro pressupõe cópula ilícita (fora do 

casamento). A cópula intramatrimoni um é recíproco dever dos cônjuges. 

OpróprioCodex Juris Canonici reconhece-o explicitamente (cân. 1.013, § 10): 

Matrimonii finis primarius est procreatioatqueeducatioprolis; 

secundariummutuumadjutorium est remediumconcupiscentiae. O marido 

violentador, salvo excesso inescusável, ficará isento até mesmo da pena 

correspondente à violência física em si mesma (excluído o crime de exercício 

arbitrário das próprias razões, porque a prestação corpórea não é 

exigíveljudicialmente), pois é lícita a violência necessária para o exercício regular 

de um direito (art. 19, na IlI). É bem de ver que solução diversa tem de ser dada 

no caso em que a mulher se recuse à cópula por achar-se o marido afetado de 

moléstia venérea. Já aqui, o marido, ao invés de pretender exercer um direito, está 

incidindo na órbita do ilícito penal (art. 130 do Código Penal) (HUNGRIA, 1981, 

p. 125). 

 

Neste prisma, Hungria alegava que o estupro pressupunha cópula ilícita, ocasião em 

que a prática sexual durante o casamento era considerado um dever recíproco entre os 

cônjuges. A única possibilidade aceita para a mulher recusar-se à prática era se o marido 

estivesse afetado por alguma moléstia venérea.  

No mesmo norte seguiam-se as lições de Noronha, que lecionava o seguinte: 

As relações sexuais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e dever 

recíprocos dos que casaram. O marido tem direito à posse sexual da mulher; ao 

qual ela não pode se opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo teto, aceitando a 

vida em comum, a mulher não pode se furtar ao congresso sexual, cujo fim mais 

nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por parte do marido não 

constituirá, em princípio, (no crime de estupro, desde que a razão da esposa para 

não aceder à união sexual seja mero capricho ou fútil motivo, podendo, todavia, 

ele responder pelo excesso cometido. ( ..) A mulher que se opõe a relações 

sexuais com o marido atacado de moléstia venérea, se for obrigada por meio de 

violências ou ameaças, será vítima de estupro. ( ..) A nosso ver, portanto, a 

relação sexual violenta entre cônjuges, quando a mulher se apóia em razões 

inequivocamente morais e justas, pode constituir o delito em apreço" 

(NORONHA, 1964, p. 130). 
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 Conforme exposto, a doutrina tradicional desconsiderava a hipótese de o marido ser 

caracterizado como sujeito ativo no crime de estupro, já que a mulher estava obrigada à 

manter relações sexuais, frente ao débito conjugal. Esta vertente, felizmente superada, não 

mais prospera nos dias atuais, sendo amplamente aceito que o marido configure o posso 

ativo no delito de estupro 

Acerca da antiga divergência, Greco (2010) alegou não haver mais sentido para tal, 

pois, embora alguns possam querer alegar a existência de um débito conjugal, o marido 

somente poderá relacionar-se sexualmente com sua esposa com o consentimento da mesma. 

Este posicionamento é seguido pela maior parte dos doutrinadores, como será exposto. 

Inicialmente, observa-se as lições de Bittencourt (2012): 

 

Nenhum dos cônjuges tem o direito de subjugar seu consorte e submetê-lo, contra 

a vontade, à prática sexual, seja de que natureza for. O chamado “débito 

conjugal” não assegurava ao marido o direito de “estuprar sua mulher”, e, agora, 

vice-versa, ou seja, tampouco assegura a esta o direito de estuprar aquele, 

forçando-o à relação sexual contra sua vontade. Garante-lhes, tão somente, o 

direito de postular o término da sociedade conjugal, ante eventual recusa dos 

“préstimos conjugais”. Em outros termos, os direitos e as obrigações de homens e 

mulheres são, constitucionalmente, iguais (art. 5º, I, da CF), inclusive no plano 

das relações sexuais matrimoniais (BITTENCOURT, 2012, p. 1055). 

 

Observa-se, sob esta ótica doutrinária que a alegação de um débito conjugal para 

justificar o delito de estupro marital não mais prospera. No mesmo sentido vão as lições de 

Mirabete (2001), ao lecionar: 

 

Embora a relação carnal voluntária seja licita ao cônjuge, é ilícita e criminosa a 

coação para a prática do ato por ser incompatível com a dignidade da mulher e a 

respeitabilidade do lar. A evolução dos costumes, que determinou a igualdade de 

direitos entre homem e a mulher, justifica essa posição. Como remédio ao 

cônjuge rejeitado injustificadamente caberá apenas a separação judicial 

(MIRABETE, 2001, p. 1245). 

 

4.5 Da Constituição de Provas 

Provar que de fato existiu o crime de estupro marital é demasiadamente complexo, 

visto que, por ocorrer, na maioria das vezes, no domicílio conjugal, o delito padece de 

testemunhas. Por outro lado, como provar que o marido obrigou sua esposa a ter conjunção 

carnal? Como provar que foi forçada à prática sexual da qual não tinha vontade? 

Os meios de prova, de forma geral podem se dar através da palavra da vítima, 

testemunhas e laudo pericial de Exame de Corpo de Delito. Ora, como em todos os crimes 
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de violência doméstica, a palavra da vítima é o meio principal de produção de provas do 

delito de estupro marital, já que o laudo pericial de certa forma será inconclusível. Nesta 

esteira, conforme lições de Gonçalves (2018): 

 

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima se reveste de especial importância na 

medida em que essa espécie de crime normalmente é cometido às escondidas, 

sem a presença de testemunhas. Assim, caso seja prestado com convicção e de 

forma coerente, seu depoimento é suficiente para o decreto condenatório [...] Em 

suma é possível a condenação de um estuprador com base somente nas palavras e 

no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas 

para que se questione o seu depoimento. Há presunção de que suas palavras são 

verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção (GONÇALVES, 2018, p. 

587). 

 

 

O Exame de Corpo de Delito, então, não se faz necessário, conforme decisão do 

Supremo Tribunal de Justiça: 

A ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar os delitos de estupro e 

atentado violento ao pudor, nos quais a palavra da vítima tem grande validade 

como prova, especialmente porque, não contam com testemunhas e sequer 

deixam vestígios. (HC-47.212/MT, rel. Min. Gilson Dipp, DJ 13.03.2006)  

 

No mesmo sentido foi a seguinte decisão do TJRS: 

Em se tratando da figura típica de estupro é irrelevante que ao autos do exame de 

corpo de delito não tenham verificado sinais da prática do crime. A existência 

desse tipo de delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, 

a palavra da vítima, já que tal espécie de conduta criminosa, por sua própria 

natureza, é praticada às escondidas, sem testemunhas presenciais. O depoimento 

da vítima adquire extraordinário valor probatório em casos de investigação de 

cometimento de crimes contra liberdade sexual. Conforme tranqüilo 

entendimento da jurisprudência pátria: a palavra da vítima, em sede de crime de 

estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta 

importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há 

testemunhas ou deixam vestígios. (HC 135.972/SP, rel. Min. Felix Fischer. 5.ª. 

T., j. 03.11.2009, DJe 07.12.2009) . 

 

Desse modo, diante da dificuldade do laudo pericial em comprovar a ocorrência do 

delito já que o crime não deixa vestígios, o principal meio de provas é a palavra da vítima. 

De encontro a este posicionamento, houve a decisão do TJSC, dando grande relevância à 

palavra da vítima: 

ESTUPRO, VIOLÊNCIA SEXUAL COMETIDA CONTRA CÔNJUGE 

VAROA (CP, ART. 213). PALAVRAS DA VÍTIMA, INSUSPEITAS, 

ALIADAS ÀS DO FILHO ADOLESCENTE, QUE PRESENCIOU A 

AGRESSÃO E À ÍNDOLE BELICOSA DO RÉU QUE NÃO DEIXAM 

DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA 

NO ÂMBITO DOS PARÂMETROS PRATICADOS POR ESTA CORTE. 

PROPORCIONALIDADE COM OS LIMITES DA REPRIMENDA 
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OBSERVADA. RAZOABILIDADE DA PUNIÇÃO EVIDENCIADA NA 

EXPOSIÇÃO DO TOGADO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA ATUAR 

NO PRIMEIRO GRAU. VERBA QUE ENGLOBA EVENTUAL DEFESA. 

CORREÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA, SEGUNDO 

ORIENTA A LC ESTADUAL N. 155/97. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, NESTE PARTICULAR (TJ-SC - ACR: 747841 SC 2008.074784-1, 

Relator: Irineu João da Silva, Data de Julgamento: 01/04/2009, Segunda Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n., de Joinville). 

 

Verifica-se, então, sem sombra de dúvidas, que a palavra da vítima, aliada ou não 

com algum outro meio de prova, faz-se suficiente para a configuração do crime de estupro, 

sendo, muitas vezes, o único meio de prova que a vítima possui. 

 

 

4.6 Penalização do Agente 

O agente que pratica o crime de estupro, incorre nas penas previstas do art. 213 do 

Código Penal, quais sejam: 

 

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: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 

2009)  

§ 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: (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009)  

§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009) (BRASIL, CP, 2019). 

  

Sendo considerado um crime hediondo, o estupro é tratado de forma mais severa 

pelo ordenamento jurídico, tendo, antes da condenação um prazo maior da prisão 

temporária e não tem direito à liberdade provisória. Aliado a isso, após a condenação, o réu 

já inicia o cumprimento de pena em regime fechado.  

Com a alteração trazida pela Lei n. 11.106/2005, houve a inserção da possibilidade 

de aumento de pena quando o crime é praticado contra o cônjuge. Desse modo, o crime de 

estupro marital, passou fazer jus à uma causa de aumento de pena prevista no inciso II do 

art. 226 do Código Penal, conforme passou a dispor: 

 

Art. 226. A pena é aumentada:  (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)    
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I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais 

pessoas;      (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 

cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima 

ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada pela 

Lei nº 13.718, de 2018) 

III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Incluído pela 

Lei nº 13.718, de 2018) 

Estupro coletivo (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) 

a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (Incluído pela Lei nº 13.718, 

de 2018) 

Estupro corretivo   (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) 

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.  (Incluído pela Lei 

nº 13.718, de 2018) 

 

Sobre esse aumento, Capez (2012) lecionou: 

Quanto a essas modificações operadas pela nova Lei, estamos diante, 

novamente, de uma reformatio in pejus, uma vez que ampliou o rol de pessoas 

que se sujeitarão ao aumento de pena previsto no inciso II, não podendo, por 

mais esse motivo, retroagir para prejudicar o réu”. (CAPEZ, 2012, p. 81)  

 

Assim sendo, o crime de estupro marital, além de despertar grande repulso social, 

também é tratado de forma severa no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o 

agente praticante do delito, além da pena base já ser elevada, faz jus ao aumento de pena da 

metade, visto que a vítima é sua esposa ou companheira. 

 

4.7 Divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

A violência contra a mulher sempre existiu. Conforme salientado no corpo do 

trabalho, os doutrinadores do Direito dividem-se quando o assunto é se é possível ou não a 

existência do crime de estupro marital. Para doutrinadores mais antigos, é impossível que 

haja tal delito, visto que, para eles, o marido forçar sua esposa à prática sexual é apenas um 

exercício regular do direto de vida comum, adquirido após o casamento. De outro norte, 

doutrinadores defendem que tal ato constitui crime de estupro marital, causando grave 

violação aos direitos humanos e à liberdade sexual da vítima. 

Doutrinadores tradicionais como Nelson Hungria, demonstrado anteriormente, e 

Magalhães Noronha, aderem ao posicionamento minoritário de que o marido não pode ser 

sujeito do crime de estupro contra sua própria esposa por entenderem que a relação sexual é 

uma obrigação do casamento. Para eles, o único motivo aceito para a mulher negar-se à 

pratica sexual era em caso de doença venérea. 

Nesta perspectiva: 
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As relações conjugais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e dever 

recíproco dos que casam. O marido tem o direito à posse sexual da mulher, ao 

qual ela não se pode opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo teto, aceitando a 

vida comum, a mulher não se pode furtar ao congresso sexual, cujo fim mais 

nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por parte do marido não 

constituirá, em princípio, crime de estupro, desde que a razão da esposa para não 

ceder à união sexual seja mero capricho ou fútil motivo, podendo, todavia, ele 

responder pelo excesso cometido. [...] mulher que se opõe às relações sexuais 

com o marido atacado de moléstia venérea, se for obrigada por meio de 

violências ou ameaças, será vítima de estupro. Sua resistência legítima torna a 

cópula ilícita (NORONHA, 2002, p. 70). 

 

Verifica-se, segundo este posicionamento, que após o casamento, a mulher torna-se 

propriedade do seu marido, podendo este dispor do corpo da mesma a qualquer tempo e 

circunstância, sendo plenamente possível que o marido obrigue sua mulher, mediante 

violência ou grave ameaça, à prática sexual, ainda que ela não tenha vontade. Isto porque, 

os doutrinadores tradicionais entendem que com o casamento, a vida em comum no 

domicílio conjugal passa a ser um direito dos cônjuges, onde a relação sexual se insere 

como um débito conjugal. 

No entanto, a atual conjuntura posiciona contra este pensamento, a corrente 

majoritária atual e jurisprudências entendem que o marido não tem o poder de objetificar o 

corpo de sua esposa, tampouco usar os direitos advindos do casamento para justificar tal 

comportamento. Neste cenário, o crime de estupro marital não somente existe, como causa 

imensa repulsa social e é severamente punido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Doutrinadores como Nucci, Mirabete e Prado já se posicionaram neste sentido, 

distinguindo o débito conjugal do estupro marital sobre a ideia de que o débito conjugal não 

pode ser usado como justificativa para tamanha atrocidade. Desse modo: 

É inadmissível que a esposa ou companheira não tenha o direito de se recusar a 

manter qualquer relação de caráter sexual com o marido ou companheiro pelo 

simples fato de estarem ambos ligados pelo matrimônio ou pela união estável. 

Admitir eventual causa justificativa, em tal caso, significa um retorno à sociedade 

primitiva (PRADO, 2015, p. 1025). 

 

Na mesma esteira dispõe Mirabete (2001) ressaltando o caráter ilícito desta prática: 

Embora a relação carnal voluntária seja licita ao cônjuge, é ilícita e criminosa a 

coação para a prática do ato por ser incompatível com a dignidade da mulher e a 

respeitabilidade do lar. A evolução dos costumes, que determinou a igualdade de 

direitos entre homem e a mulher, justifica essa posição. Como remédio ao 

cônjuge rejeitado injustificadamentecaberá apenas a separação judicial 

(MIRABETE, 2001. p.1245). 
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Nas lições de Mirabete (2001), a solução para a recusa da esposa à prática sexual é o 

pedido de separação judicial, de modo que a recusa ao sexo, de forma alguma poderia ser 

uma justificativa para o marido forças sua esposa a com ele manter relações sexuais. 

A jurisprudência atual também já se posicionou acerca da possibilidade da 

configuração do delito de estupro marital, não dando espaço ao pensamento retrógrado e 

machista de que a mulher deve servir seu marido sexualmente, ainda que contra sua 

vontade. Neste norte, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não apenas reconheceu a 

existência do crime, como aplicou a causa de aumento de pena: 

EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO. VOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICA SEXUAL SEM O 

CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. PAVOR EM SOFRER NOVAS 

AGRESSÕES. CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. 

PRESENÇA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I- O crime de estupro 

tem como objeto jurídico tanto a liberdade quanto à dignidade sexual, sendo o 

meio de execução desta conduta típica a violência (vis absoluta ou vis corporalis) 

ou a grave ameaça (vis compulsiva). II- Consiste a violência no emprego de força 

física sobre a vítima, para a satisfação sexual. Por sua vez, caracteriza-se a grave 

ameaça – violência moral – por meio da promessa de realização de mal grave 

contra a vítima ou pessoa que lhe é próxima, de maneira a interferir em seu plano 

psíquico, fazendo-a, por intimidação, ceder aos desejos do agente. III- No caso, 

restou configurado o crime de estupro, pois a vítima foi agredida pelo réu durante 

toda a noite e parte da madrugada, o que determinou que se submetesse a manter 

relação sexual com ele ao amanhecer do dia, em razão do extremo pavor de 

apanhar novamente e por entender que esta era sua obrigação como esposa. IV- O 

pensamento que determina deveres femininos, muitas vezes é decisivo para o 

acontecimento do denominado “estuproconjugal” de maneira que é preciso 

identificar e desmistificar estereótipos que retiram a prática de alguns papéis 

rígidos que fazem parte de uma cultura permissiva e, ao mesmo tempo, 

reprodutora de violências. V- Considerando que o relacionamento conjugal entre 

o réu e a vítima foi expressamente mencionado na denúncia e devidamente 

comprovado durante a instrução, escorreita a incidência da causa de aumento de 

pena do art. 226, II, do CP. VI- Recurso conhecido e desprovido.  (TJ_DF 

20180210002880- Segredo de Justiça 0000279-81.2018.8.07.0002, Relator: 

JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 02/09/2019, CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação no DJE: 17/09/2019. p. 50). 

 

Nota-se, sem sombra de dúvidas, que o crime de estupro marital já restou conhecido 

no ordenamento jurídico, não havendo o que se falar em existência de um débito conjugal, 

tendo em vista que a o doutrina atual e as jurisprudências já seguem neste sentido. Desse 

modo, o marido que obriga sua esposa, mediante violência ou grave ameaça, a com ele 

praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, estará cometendo um crime de 

estupro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ocorrer dentro de relações íntimas de afeto, o assunto abordado neste trabalho é 

de difícil percepção, tanto para as vítimas, quanto para o meio social, e, muitas vezes, até 

mesmo pelo agente, que não considera estar praticando crime de estupro. 

O trabalho teve por objetivo analisar o crime de estupro quando este ocorre na 

constância do casamento, crime este que por diversas vezes é ignorado dentro da sociedade. 

Neste contexto, a liberdade mulher tem sua liberdade sexual violada pela pessoa com a qual 

compartilha a vida, o que dificulta a denúncia e piora os impactos causados. 

O casamento, durante a idade média, era constituído com objetivo único de 

constituir família, sendo dispensável o laço afetivo entre as partes, caso não houvesse, e 

apenas os religiosos podiam se casar. Nesta esfera, todo o poder familiar era exercido 

apenas pelo homem, sendo que a mulher “servia” apenas para procriar. Desse modo, é 

visível que o homem sempre exerceu um papel superior ao da mulher diante da sociedade, 

ficando esta restrita à submissão do homem. 

Inserido nesta estrutura familiar patriarcal, o conceito de débito conjugal tem 

origem no Direito Canônico, e consistia no direito-dever de relação sexual entre os 

cônjuges, onde, caso a mulher se negasse a manter relação sexual com seu marido, era 

possível que ele a obrigasse, pautado no exercício regular do direito de coabitação.  

Os fatores socioculturais contribuíam para que o agente de tal crime não fosse 

punido, estando acobertado pelos princípios que regiam o casamento. Àquela época, o 

princípio da dignidade da pessoa humana ainda não balizava todas as áreas do direito, 

tampouco era um pilar social. 

Com a evolução social e normativa, o conceito de débito conjugal enraizado na 

cultura estreitamente patriarcal e machista foi perdendo o aspecto de exercício regular de 

um direito, que na verdade nunca foi. Inicialmente, com a Constituição Federal de 1988, 

tratando homens e mulher de forma igualitária e trazendo o princípio da dignidade da 

pessoa humana, todas as relações sociais passaram a ser pautadas neste princípio. 

Com o advento da Lei. 11.340/2006, a mulher ganhou, dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, um valioso instrumento de proteção, onde um conjunto de diversas 

ações buscam dar amparo legal para que sua dignidade seja respeitada, bem como trouxe 

mecanismos para prevenir a violência contra a mulher. Para além disso, a Lei 12.015/2019 

ampliou o crime de estupro, determinando que este também pode ser cometido dentro do 

lar. 
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Apesar das diferenças doutrinárias existentes, onde doutrinadores mais antigos 

recusam-se a aceitar que o marido pode ser sujeito do crime de estupro, doutrinadores 

atuais e as jurisprudências já se posicionaram em sentido contrário, considerando que o 

crime de estupro também ocorre dentro das relações conjugais e, muito mais que 

reconhecimento, o ordenamento jurídico pune severamente o agente do crime. 

Pelo fato do crime de estupro marital ocorrer dentro da relação conjugal e, quase em 

toda sua totalidade dentro da residência do casal, o delito padece de testemunhas, sendo que 

o meio principal de produção de provas, conforme exposto, é a palavra da vítima que 

ganhou imensa relevância nos crimes que são praticados às escuras.  

Deste modo, conclui-se que é evidente que o marido que obriga sua esposa à prática 

sexual, mediante violência ou grave ameaça, comete o crime de estupro marital e deve ser 

punido. Para além disso, o conceito de débito conjugal está extremamente ultrapassado, 

nenhuma mulher deve ser considerada devedora de qualquer obrigação sexual para 

qualquer pessoa, tampouco seu marido e dentro de seu lar, onde deve ser um lugar de 

prosperidade e felicidade. 
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