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RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho é abordar se há a possibilidade do crime de estupro 

acontecer na relação conjugal, ou seja, se um dos cônjuges ou companheiros 

podem ser considerados sujeito ativo do delito. Desse modo, verifica-se que existem 

duas correntes a respeito do assunto: uma tradicional que não aceita o estupro na 

relação conjugal e quando aceita, aceita apenas quando a recusa for por motivo 

justo, e a moderna que aceita a possibilidade do estupro acontecer na relação 

conjugal. O estupro é um crime previsto no art. 213 do Código Penal, e é um crime 

que atenta contra a liberdade sexual. É caracterizado pela utilização da violência ou 

grave ameaça para buscar o prazer na relação sexual ou qualquer ato libidinoso. 

Mas, embora a relação sexual seja lícita aos cônjuges, o constrangimento ilegal não 

é permitido para a obtenção da conjunção carnal. Dessa forma, se houver a recusa 

injustificada de algum dos cônjuges por motivo injusto, o cônjuge prejudicado poderá 

romper o vínculo conjugal pelo divórcio ou pela dissolução da união estável. Apesar 

do débito conjugal existente, a relação forçada por coação ou grave ameaça não 

justifica o estupro na relação conjugal. 

 

Palavras-Chave: Estupro, Casamento, Cônjuge, Débito Conjugal. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to discuss whether there is the possibility of the crime of 

rape occur in marital relationship, in other words, if one spouse or partner can be 

considered an active subject of the offense. Thus, it appears that there are two 

streams on the subject: a tradition that does not accept rape in the marriage 

relationship and when accepted, accepted only when the refusal is for cause, and the 

modern, accept the possibility of rape happening in the relationship marriage. Rape 

is a crime under article 213 of the Penal Code, and is a crime that undermines the 

sexual freedom. It is characterized by the use of violence or serious threat to seek 

pleasure in sexual intercourse or lewd acts. But while sex is lawful spouses, the 

illegal constraint is not allowed to obtain carnal knowledge. Thus, if the unjustified 

refusal of some unfair by reason of the spouses, the spouse may hurt to break the 

marriage by divorce or the dissolution of the stable. Despite the existing marital debt, 

the relationship forced by coercion or grave threat does not justify rape in the marital 

relationship. 

 

Keywords: Rape, Marriage, Spouse, Marital Debt. 

   



9 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTUPRO .............................................................. 11 

3 ANÁLISE DOGMÁTICA DO TIPO PENAL ............................................................ 15 

3.1 DEFINIÇÃO ......................................................................................................... 15 

3.2 OBJETO JURÍDICO ............................................................................................ 15 

3.3 SUJEITO ATIVO ................................................................................................. 16 

3.4 SUJEITO PASSIVO ............................................................................................ 16 

3.5 TIPO OBJETIVO ................................................................................................. 17 

3.6 TIPO SUBJETIVO ............................................................................................... 18 

3.7 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA .......................................................................... 18 

3.8 AÇÃO PENAL ..................................................................................................... 18 

4 O DÉBITO CONJUGAL ......................................................................................... 20 

5 POSSIBILIDADE JURIDICA DO ESTUPRO NA CONVIVÊNCIA CONJUGAL .... 22 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 27 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 28 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como tema a violência sexual no casamento, 

compreendendo vários atos que levam à tentativa e à consumação da relação 

sexual forçada ou sob coação. 

A história do estupro mostra que essa violência sexual no casamento é 

freqüente e muitas vezes a vítima fica silente por temer a sociedade, a segurança 

dos filhos e o próprio cônjuge ou companheiro. Uma vez que o estupro não viola 

apenas o corpo, mas também o olhar, a moral da vítima. 

Necessário é esse estudo para demonstrar que existe a possibilidade do 

estupro acontecer no casamento ou na união estável e mostrar que qualquer um dos 

cônjuges ou companheiro podem ser o sujeito ativo desse crime. Esse delito, que 

muitas vezes é cometido nas relações conjugais e muitos o desconhecem, acontece 

em decorrência ao chamado débito conjugal, no qual um dos cônjuges ou 

companheiro obriga o outro a manter com ele relação sexual forçada ou sob 

violência. 

O método de pesquisa utilizado será o bibliográfico, usando materiais como: 

livros, artigos e jurisprudências. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTUPRO 

 

 

O estupro, entre os crimes sexuais é o considerado mais grave. É um crime 

previsto e punido em toda sociedade civilizada, desde o inicio. 

Com o sistema patriarcal instalado, a parceria entre homens e mulheres foi 

deixada de lado e cedeu lugar a uma sociedade machista, onde a mulher era tida 

como mercadoria valiosa, sustentável e submetida a toda espécie de capricho e 

violência. 

A sociedade neste sistema acabou que permitiu certa violência contra as 

mulheres, pois acreditavam que elas se restringiam apenas à reprodução e a 

sexualidade passiva. A dependência financeira que existia por parte das mulheres, 

parecia justificar a aceitação de seus deveres conjugais e ao serviço sexual mesmo 

que não quisessem. A submissão exagerada das mulheres aos homens foi um ponto 

prioritário da luta dos movimentos feministas por igualdade de direitos e deveres 

entre os sexos. 

Ao longo da evolução da sociedade, valores e direitos, como o direito ao voto, 

ao trabalho remunerado, a participação no orçamento familiar, junto com a aceitação 

social da atividade sexual feminina fora do casamento e não-reprodutiva foram 

reconhecidos, e com isso o estupro passou a ser visualizado de forma clara pela 

humanidade. 

A prática do estupro era tão inaceitável que desde os primórdios já era 

reprimida de várias formas diferentes, e essas punições dependiam dos costumes, 

etnia, origem de cada povo e épocas distintas. 

Os relacionamentos incestuosos, homossexuais e com animais já eram 

reprimidos desde o início da humanidade, e isso é demonstrado no trecho bíblico do 

livro de Levítico (18,22-23-29), que diz que:  

 
22

Não se deite com um homem, como se fosse com mulher: é uma 
abominação. 

23
Não se deite com um animal, pois você ficaria impuro. A 

mulher não se entregará a um animal, para ter relações sexuais com ele, 
pois seria uma depravação. 

29
Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será 

excluído de seu povo.  
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Desse modo, é claro que, para quem praticasse tal ato poderia ser punido 

com a expulsão do grupo ou até mesmo com a morte, isso dependeria do costume 

de cada povo. 

Na legislação hebraica, o homem que mantivesse conjunção carnal com 

mulher prometida em casamento era punido com pena de morte, mas se a mulher 

fosse virgem e não prometida em casamento, o autor do delito deveria casar-se com 

ela, além de pagar 50 ciclos de prata ao pai dela. 

O Código de Hamurabi em seu artigo 130 previa que, se fosse violada mulher 

virgem, ainda que morasse na casa paterna o homem seria morto e a mulher ficaria 

livre. No entanto, outras situações também eram previstas nos artigos 131 e 132. 

 

131 - Se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio 
marido, mas não surpreendida em contato com outro, ela deverá jurar em 
nome de Deus e voltar à sua casa.  

132 - Se contra a mulher de um homem livre é proferida difamação 
por causa de um outro homem, mas não é ela encontrada em contato com 
outro, ela deverá saltar no rio por seu marido. 

 

No Egito para quem praticasse tal crime, a pena imposta era a de ser-lhe 

mutilado, ou seja, era castrado. Já na Grécia, para quem praticasse tal crime, era 

imposto pena de multa, porém, com a modificação da legislação, a pena imposta 

passou a ser a de morte. 

Em Roma, a pena imposta era o pagamento de metade dos bens, quando a 

vítima era honesta ou pena de morte pela “Lex julia de vi publica”. Importante 

esclarecer que a denominação usada era stuprum, que se referia como crime de 

conjunção carnal ilícita com mulher virgem ou viúva honesta, mas não poderia ter o 

emprego da violência. 

Na época da invasão dos bárbaros no Império Romano do Ocidente a 

punição era diferente entre os povos. Os nobres eram punidos com pena de multa e 

os escravos com pena de morte.  

O Código Visigótico previa pena alternativa para o estuprador. Se a mulher 

não fosse virgem ele perderia metade de seus bens e para reparar o dano teria que 

se casar com a vítima. E caso a vitima fosse virgem o culpado receberia 200 

açoitadas e depois entregue como escravo ao pai da vitima. 

No direito canônico para a configuração do crime a mulher precisaria ser 

virgem e a conduta teria que ser praticada com violência. 



13 

 

Já na antiga legislação inglesa o crime de estupro era punido com pena de 

morte. Mais tarde, a pena foi alterada e o crime passou a ser punido com a 

castração e o vazamento dos olhos. 

Durante a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII e 

expandindo-se pelo mundo no século XIX, as mulheres se encontravam em um 

período de grande fraqueza. Este foi um período de grande assédio, com muitos 

casos de estupro de operárias, praticados até mesmo pelos patrões e 

contramestres. 

Nas guerras do século XX, o estupro continuou a ser praticado pelas tropas. 

Na segunda guerra há casos de estupro praticado tanto por soldados do eixo como 

pelos aliados. 

No século XXI muitas atrocidades continuaram sendo praticadas, e mulheres 

continuaram a serem violentadas, até mesmo por seus maridos.  

 

 

2.1 ESTUPRO NO BRASIL 

 

 

No que diz respeito ao Brasil as Ordenações Filipinas, nossa antiga legislação 

penal, a violência sexual era prevista no Livro V, Título XVIII. Para aquele que 

cometesse tal crime com qualquer mulher, seja ela honesta ou não, prostituta ou 

escrava, seria punido com pena de morte. Mesma pena seria aplicada para o 

partícipe que tivesse dado ajuda, favor ou conselho. Nem mesmo o perdão posterior 

da vítima ou o casamento afastava a aplicação da pena de morte. Já a punição para 

sodomia1 consistia na morte pelo fogo. Nessa época quem conhecesse algum 

sodomista era obrigado a denunciá-lo, sob pena de perda dos bens e banimento. 

No Código Criminal do Império (1830) o estupro contra mulher honesta era 

previsto e as penas eram de prisão e pagamento de um dote a vítima. Porém, se a 

vítima fosse prostituta a pena de prisão de 3 a 12 anos seria reduzida para 1mês a 2 

anos. Contudo, não se aplicava pena para aquele que se casasse com a ofendida. 

                                                 
1
  Cópula anal 



14 

 

Mesmo o Código de 1832 não trazendo o conceito do crime de estupro, previa 

para aquele que praticasse tal crime a pena seria a de trabalhos forçados, se a 

vítima fosse menor de 15 anos a pena imposta era a máxima em trabalhos forçados. 

O estupro só foi denominado no Código de 1890 (art. 268) que abrangia a 

relação sexual cominada mediante violência. Se a mulher fosse Pública ou Prostituta 

a pena era diminuída. 

 

Art.268, Código Penal Brasileiro de 1890: 
“Chama-se estupro o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma 
mulher, seja virgem ou não, mas honesta. 
Pena –se a estuprada fôr mulher honesta, virgem ou não, um a seis anos de 
prisão celular. Se for mulher pública ou prostituta a pena é de seis meses a 
dois anos de prisão” 

 

No Código Penal de 1940 o estupro somente poderia ser praticado pelos 

homens e apenas as mulheres poderiam ser sujeito passivo. A pena aplicada para o 

homem que praticasse tal crime seria pena de reclusão de 6 a 10 anos. Contudo, 

procedia mediante ação penal pública condicionada a representação, artigo 225, 

caput, do Código Penal. E será pública incondicionada quando o crime for praticado 

mediante violência real (Súmula 608 do STF) e quando a vítima for menor de 18 

anos de idade, parágrafo único do artigo 225. 

Grande marco para as mulheres foi a Lei 11.340 de 07/08/2006 (Lei Maria da 

Penha), que as resguardam não só da violência cometida pelo marido como também 

delas próprias, porque após fazerem a representação contra o agente, não mais 

podem se retratar.  

Alterações importantes nas leis sempre acontecem e em 07/08/2009 a Lei 

12.015 entrou em vigor e colocou o homem no pólo passivo do crime de estupro, 

dessa forma passaram a serem vitima também do crime de estupro. Assim, homens 

ou mulheres podem cometê-lo e serem vítimas dele, passou a ser um prime comum. 

É claro que há preocupação em defender as vítimas do estupro, pois as leis 

acompanham a evolução da sociedade e buscam prevenir e reprimir de forma eficaz 

qualquer tipo de violência ou delito. 
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3 ANÁLISE DOGMÁTICA DO TIPO PENAL 

 

 

Estupro 

Art. 213 CP. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

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

libidinoso: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

§1° Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (quatorze) anos: 

Pena – reclusão de 8 (oito) a 12 (doze) amos 

§2° Se da conduta resulta morte: 

Pena – reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

 

3.1 DEFINIÇÃO 
 

 

O estupro é definido como o ato de constranger alguém, seja homem ou 

mulher, de qualquer idade ou condição a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir 

ato libidinoso, por meio de violência ou grave ameaça. 

O crime de estupro é geralmente realizado as escondidas e forçado. A sua 

freqüência é desconhecida porque as vítimas têm medo de informar a ocorrência do 

crime, pois se sentem com medo, humilhadas, desonradas, com sentimento de 

culpa e até mesmo por falta de conhecimento das leis e descrédito na justiça. 

 

 

3.2 OBJETO JURÍDICO 
 

 

Protege-se neste tipo penal o direito a dignidade sexual da pessoa contra a 

qual é dirigida a conduta praticada pelo agente. A lei tutela de liberdade que a 

pessoa tem de dispor do próprio corpo no que diz respeito a atos sexuais. Carmona 

Salgado (p. 303) apud Prado (2008, p.637) entende que “dispor livremente de seu 
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próprio corpo a pratica sexual, ou seja, a faculdade de se comportar no plano sexual 

segundo seus próprios desejos, tanto no tocante à relação em si, como no 

concernente à escolha do parceiro, (...) na capacidade de se negar a executar ou a 

tolerar a realização por parte de outro de atos de natureza sexual que não deseja 

suportar, opondo-se, pois, ao constrangimento de que é objeto exercido pelo 

agente”. 

Neste contexto, Capez (2007, v.3, p.1) diz que “a lei penal não interfere nas 

relações sexuais normais dos indivíduos, mas reprime as condutas anormais 

consideradas graves que afetem a moral média da sociedade”. 

Assim, o objetivo é assegurar e garantir que a atividade sexual seja realizada 

com completa liberdade. 

 

 

3.3 SUJEITO ATIVO 

 

 

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de estupro, o que antes não 

era permitido pela a antiga redação do artigo 213 do Código penal. Hoje, o crime 

pode ser cometido por homem conta mulher, do homem contra o homem, da mulher. 

Contra o homem e de mulher contra mulher. Admite-se também o concurso de 

pessoas na modalidade co-autoria e participação. A co-autoria ocorre quando duas 

ou mais pessoas realizam o crime (o verbo do tipo), já a participação ocorre quando 

a pessoa concorre para a produção do resultado sem realizar o verbo do tipo. O 

partícipe pode instigar, induzir, auxiliar materialmente ou até mesmo vigia o local da 

realização do delito. 

 

 

3.4 SUJEITO PASSIVO 

 

 

O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, seja homem, mulher, portadores 

de anomalia, prostitutas, pessoas que tem valores morais. Porém a vítima não pode 

ser pessoa vulnerável ou comparada a esta, pois se assim for a pessoa estará 

praticando o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal que é o crime de 
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estupro de vulnerável. Contudo, se a vítima for pessoa menor de 18anos e menor de 

14 anos incidirá o agente no crime de forma qualificada do artigo 213, §1º também 

do Código Penal. 

Para ser vítima do crime em estudo a pessoa não pode concordar com a 

prática do ato sexual ou com o ato libidinoso, pois se assim fizer o crime será 

descaracterizado. “(...) o dissenso da vítima é elemento essencial do delito. Com 

efeito, não existe constrangimento onde há concordância” (FÜHER, 2009, p.157). 

Os sinais de resistência da vítima são muito importantes, não podendo no 

para tanto colocar sua vida em risco, devendo consentir apenas quando se esgotar 

toda a sua capacidade de reação. Esclarece Füher (2009, p.158) que “A aparente 

docilidade e concordância muitas vezes é a única maneira de a vítima se preservar 

viva”. 

 

 

3.5 TIPO OBJETIVO 
 

 

Neste crime, pune-se o ato de constranger alguém a praticar ou permitir que 

se pratique qualquer ato libidinoso. 

Os meios previstos na legislação para se praticar são a violência física ou a 

grave ameaça 

A violência o a grave ameaça podem recair no ofendido de forma direta ou em 

terceira pessoa ligada à vítima. 

Para que se configure o crime de estupro é essencial que haja resistência 

séria e clara pela vítima durante todo o ato sexual. 

Por óbvio, não há que se falar em estupro quando a negativa da vítima não é 

séria ou imposta como um jogo para seduzir o outro. 

O estupro pode ser cometido de duas formas: praticando o ato ou permitindo 

que se pratique. Não há necessidade de contato físico entre o agente e a vítima. 

Também pode ser praticado por ação, como regra geral, ou omissão. 
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3.6 TIPO SUBJETIVO 
 

 

Capez e Estefam entendem que o elemento subjetivo é o dolo, não existindo 

elemento subjetivo específico. Para outros o elemento subjetivo também é o dolo, 

mas entendendo necessário o elemento subjetivo especifico. Neste contexto, Nucci 

(2010, p. 56) “Cremos presente o elemento subjetivo específico, consistente na 

vontade de praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, satisfazendo a 

lascívia”. 

Inexiste a forma culposa, por não haver previsão legal expressa nesse 

sentido. 

 

 

3.7 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 
 

 

A consumação ocorre com o primeiro ato libidinoso envolvendo a vítima. Com 

a nova redação não há mais que se falar sobre as dúvidas a certa dos atos 

preparatórios ou preliminares, pois qualquer ato libidinoso feito por si só configura o 

crime de estupro. 

A tentativa é admissível, pois o agente pode iniciar a execução e vê-la 

frustrada por motivo alheio a sua vontade. Dessa forma, só será possível a tentativa 

antes de iniciado o ato libidinoso ou a conjunção carnal. 

 

 

3.8 AÇÃO PENAL 
 

 

Como regra a ação penal será pública condicionada à representação da 

vítima ou de seu sucessor, como dispõe o artigo 225, caput, do Código Penal. 

Todavia, deve ser observado o artigo 101 do Código Penal e o verbete da 

súmula 608 do Supremo Tribunal Federal o crime será de ação púbica 

incondicionada. 
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Art. 101 do Código Penal: 
Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo 

legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em 
relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder 
por iniciativa do Ministério Público. 

 
Súmula 608 do STF: 
No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal 

é pública incondicionada. 

 

O fato também será de ação pública incondicionada quando a vítima do crime 

for menor de 18 anos de idade, nos termos do parágrafo único do artigo 225 do 

Código Penal. 
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4 O DÉBITO CONJUGAL 

 

O casamento é um contrato civil entre pessoas. Após o casamento os 

cônjuges adquirem direitos e deveres, dentre eles os do artigo 1.566 do Código Civil 

que dispõe que: 

 

São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca;  
II - vida em comum, no domicílio conjugal;  
III - mútua assistência;  
IV- sustento, guarda, e educação dos filhos;  
V - respeito e consideração mútuos; 

 

O inciso II do artigo citado anteriormente traz a “vida em comum, no domicílio 

conjugal” ou dever de coabitação, no qual significa viver intimamente com alguém, 

ou seja, viver sobre o mesmo teto e ter uma comunhão de vidas. 

Segundo Venosa (2007, p. 137): 

 

A vida em comum no domicílio conjugal é decorrência da união de corpo e 
de espírito. Somente em situações de plena exceção é de admitir-se quebra 
ao preceito. Nessa expressão legal, a dicção diz menos do que aparenta, 
emprestada que foi do direito canônico. Nesse eufemismo, na convivência 
sob o mesmo teto está a compreensão do débito conjugal, a satisfação 
recíproca das necessidades sexuais. 

 
O débito conjugal é a terminologia advinda do Direito Canônico que 

representa a relação sexual, onde o marido tem o direito de exigir a “prestação” de 

tal dever, enquanto que a mulher tem a obrigação de “adimpli-lo”, e vice-versa. No 

dizer de Diniz (2009, v.5, p.134) coabitação é o “direito-dever do marido e de sua 

mulher de realizarem entre si o ato sexual”. 

Refletindo sobre a fidelidade de coabitação fica evidente que a relação sexual 

contínua e espontânea é parte da vida conjugal. O desejo sexual é natural na vida 

de qualquer pessoa, e mais ainda na vida de duas pessoas que vivem dentro de um 

relacionamento conjugal.  

Caso exista a recusa injustificada em manter relação sexual contínua, o 

prejudicado poderá ajuizar ação de divórcio ou a dissolução de união estável para 

dissolver o vínculo conjugal. 
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Nota-se que o débito conjugal foi tido como um canal para evitar o adultério 

no casamento. Pois este é um dever intransponível, irrenunciável e imprescritível, 

conforme Diniz (2009, v. 5, p. 134). 

Desse modo, o débito conjugal é a cessão dos corpos do casal um para o 

outro, pois dentro da relação conjugal a satisfação do desejo sexual, é normal e 

inerente à natureza humana, isso para aquietar o desejo sexual excessivo e para 

evitar infidelidade dentro da relação conjugal.  
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5 POSSIBILIDADE JURÍDICA DO ESTUPRO NA CONVIVÊNCIA CONJUGAL 
 

 

Sobre o tema, é questionado se um dos cônjuges ou companheiro podem 

figurar no pólo ativo do crime de estupro. Em relação a isso devem eles serem 

incluídos no pólo ativo e passivo do crime de estupro, porque nenhum deles é um 

objeto sexual do outro, assim como a mulher era em tempos primitivos. Hoje os 

tempos são outros e a Constituição Federal em seu artigo 226, §5º assegura que 

tanto o homem quanto a mulher na relação conjugal possuem os mesmos direitos e 

deveres. 

Dessa forma, temos duas correntes distintas na doutrina sobre o assunto: 

uma tradicional que entende inexistir crime de estupro no casamento ou na relação 

conjugal, pelo fato da existência do débito conjugal, pois a cópula seria lícita e 

quando aceita a possibilidade do estupro acontecer na relação conjugal, seria aceita 

apenas quando a recusa for por motivo justo, como a doença venérea, já a corrente 

moderna, que entende que sempre que houver o emprego da violência ou da grave 

ameaça por parte de um dos cônjuges, haverá o crime de estupro. 

Sendo a relação sexual um dever de quem participa da relação conjugal, a 

cópula seria lícita quando nenhuma violência é empregada, pois a violência ou grave 

ameaça não constitui exercício regular de direito. 

Assim, fica claro que existe o dever de manter relação sexual dentro da 

relação conjugal, uma vez que uma das finalidades é multiplicar a espécie. A relação 

sexual forçada por algum dos cônjuges ou companheiros só se justifica quando o 

outro não quiser realizar o ato sexual por simples capricho, isso no entendimento da 

corrente tradicional. 

Viveiros de Castro (1932, 2ª ed., 124-125) apud Nucci (2010, 2ª ed., p.54) 

analisa o assunto da seguinte maneira: 

 

A cópula não é o fim único e exclusivo do casamento, mas é indispensável, 
inerente à instituição, que tem como um dos seus mais nobres 
fundamentos, a propagação da espécie, a criação e educação da prole. E 
ainda: Casando-se, dormindo sob o mesmo teto, aceitando a vida em 
comum, a mulher não pode furtar-se ao congresso sexual cujo fim mais 
nobre é a perpetuação da espécie. Qualquer violência da parte do marido 
não constituirá, em princípio, crime de estupro, desde que a razão as 
esposa para se furtar à união sexual seja um mero capricho ou um fútil 
motivo, podendo, entretanto, ele responder pelo excesso cometido. 
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Delmanto (2000, p.413), por sua vez, entende que:  

 

Embora a relação sexual voluntária seja lícita ao cônjuge, o 
constrangimento ilegal empregado para realizar a conjunção carnal à força 
não constitui exercício regular de direito, mas, sim, abuso de poder, 
porquanto a lei civil não autoriza o uso de violência física ou coração moral 
nas relações sexuais entre os cônjuges.  

 

Como a relação sexual é um dever atribuído para aqueles que vivem em uma 

relação conjugal, sua obtenção através de qualquer meio de coação é inaceitável, 

tanto na esfera jurídica quanto na sociedade. 

O direito à liberdade sexual e ao bem estar da pessoa estão muito acima do 

desejo que um cônjuge ou companheiro tem sobre o outro. Apesar de sua condição 

como parte na relação conjugal, na condição de ser humano prevalece à 

inviolabilidade à vida, à liberdade e à igualdade, direitos estes contemplados pela 

nossa Carta Magna, pois eles são iguais em direitos e obrigações. Desse modo, 

permitir o estupro no casamento é o mesmo que retornar à sociedade primitiva, 

assim entende Prado (2008, v.2, p.639). 

Se algum dos conviventes da relação conjugal se recusar injustificadamente a 

manter relação sexual com o outro, poderá ele recorrer à esfera judicial para 

dissolver o vínculo conjugal através do divórcio ou através da dissolução da união 

estável, mas de maneira alguma poderá obrigá-lo a manter relação sexual. Mas 

caso um deles venha a praticar o crime de estupro o outro como vítima, também 

poderá pedir o divórcio, pois o simples fato de terem se casado ou viverem em união 

estável não dá direito ao outro a empregar a violência para obter relação sexual. 

A decisão a seguir demonstra que é perfeitamente possível que o estupro 

aconteça dentro da relação conjugal. 
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PARCIALMENTE PROVIDO. - A mulher pode ser vítima de crime de 
estupro praticado pelo próprio marido, pois embora a prática sexual 
constitua um dos deveres do casamento, a mulher tem a livre 
disponibilidade do próprio corpo e não é propriedade do homem. - A 
palavra da vítima, se coerente, firme e consistente, tem especial valor nos 
casos de crimes contra os costumes, sendo, por isso, suficiente para a 
comprovação da autoria e da materialidade. - Restando comprovado nos 
autos que o agente abandonou o propósito criminoso por ato próprio e 
espontâneo, deve ser reconhecida a desistência voluntária, respondendo 
somente pelos atos já praticados. - Impõe-se a desclassificação da infração 
capitulada no art. 213 c/c art. 14, II do CP para a contravenção penal 
disposta no art. 61 da Lei de Contravenções Penais quando a ação do 
agente constitui ato reprovável, uma importunação à vítima. - Ocorrido o 
lapso temporal necessário, decreta-se a prescrição retroativa, extinguindo-
se a pretensão punitiva do Estado. DERAM PROVIMENTO PARCIAL PARA 
DECRETAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO, VENCIDO 
PARCIALMENTE O VOGAL. 

 

Doutrinadores como Hungria e Noronha apud Mirabete (2007, v.2, p.407), 

opinam pela inexistência do estupro no casamento, a não ser nos casos onde exista 

um motivo realmente justo para a recusa. Quando esta for imotivada, e o cônjuge 

não mais aguentar tal situação poderá dar ensejo ao divórcio, acabando com o 

vínculo conjugal e com as obrigações do casamento. “Como remédio ao cônjuge 

rejeitado injustificadamente caberá apenas a separação judicial”. (MIRABETE, 2007, 

p.407). 

Mirabete (2001, p. 1245-1246) ainda menciona que:  

 

[...] embora se tenha negado essa possibilidade, quando não há justa causa 
para a recusa da mulher, entendemos que há crime na conjunção carnal 
forçada do marido contra a esposa por ser ato incompatível com a 
dignidade da mulher. A recusa imotivada da mulher pode, entretanto, dar 
causa a separação judicial. 

 

Como bem mencionado por Mirabete (2001), a conjunção carnal obtida por 

meio de violência ou grave ameaça, viola a dignidade da mulher. Evocando os 

artigos. 1º, II e III; art. 5º, caput, I, II, III, XXXV e XLIII, temos o amparo constitucional 

para não admitir, em hipótese alguma, a violência sexual por parte do marido ou da 

mulher. 

Venosa (2007, p. 137) expõe o seguinte: 

 

[...] não pode, porém, o cônjuge obrigar o outro a cumprir o dever, sob pena 
de violação da liberdade individual. A sanção pela violação desse dever 
somente virá sob forma indireta, ensejando a separação e o divórcio, e 
repercutindo na obrigação alimentícia. 
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É verdade, que fazer a prova do crime de estupro dentro da relação conjugal 

é muito difícil, uma vez que inexistem testemunhas e a simples alegação do 

ofendido por si só não comprova a prática do crime. Caso o cônjuge vítima do 

estupro venha falar o que aconteceu em seu recanto doméstico a sociedade pode 

não acreditar e olhá-lo de maneira diferente, além provocar inúmeros conflitos 

familiares. Essa dificuldade probatória de maneira alguma pode servir de amparo 

para o judiciário não “socorrer” a pessoa violentada, nem mesmo sob o argumento 

de estar o agressor no seu exercício regular de direito. 

Há penalistas que sustentam a possibilidade de os cônjuges ou companheiros 

não consentir na relação sexual por justo motivo, outros que afirmam que eles 

podem não consentir na relação sexual sempre que quiserem, e caso o cônjuge ou 

companheiro não suportem tal situação, deverá buscar a via judicial e divorciar-se 

ou dissolver a união estável, mas jamais estuprar seu consorte ou companheiro. 

Nesse sentido Nilo Batista (2004, p.71) apud Nucci (2007, 7ªed., p.213) 

sustenta que: 

 

“A posição predominante pode assim ser sintetizada: o marido não pode 
cometer violência contra a mulher, salvo se for para obrigá-la à conjunção 
carnal. Se isso faz algum sentido, é o sentido de que a bestialidade e o 
desrespeito só encontram guarida no matrimônio”. 

 

O estupro foi criado para proteger a liberdade sexual da mulher, não fazendo 

distinção entre mulher casada ou solteira, apenas limitou-se a mulher, referendo-se 

a qualquer pessoa do sexo feminino, portanto, é perfeitamente possível ser o 

cônjuge sujeito ativo do crime.  

Com a modificação trazida pela Lei 12.015 de 7 de agosto de 2009 o artigo 

213 do Código Penal foi alterado e contemplou que não só as mulheres terão sua 

liberdade sexual protegida, mas também os homens. Desse modo, qualquer pessoa 

hoje pode ser estuprada e por qualquer pessoa, inclusive os próprios companheiros. 

Olhando a corrente tradicional que não admite o estupro no casamento 

parece estar atrasada, uma vez que a sociedade passou por grandes evoluções. 

Assim, pensamentos e atitudes foram modificados, direitos e deveres foram 

igualados. E com homens e mulheres com direitos e deveres iguais a relação sexual 

forçada não mais se justifica para alcançar um dever conjugal, uma vez que todos 

podem dispor ou não de seu corpo, sem precisar invocar qualquer outro direito para 
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poderem se recusar a qualquer ato inclusive os sexuais. Os direitos à liberdade 

sexual, o direito à vida, e à igualdade estão resguardados pela Carta Magna e estão 

muito acima do simples desejo de um dos cônjuges em manter relação sexual.  

A corrente moderna que acredita existir o estupro no casamento, defende os 

direitos a integridade física, a vontade das partes, a dignidade da pessoa, os direitos 

da personalidade, enfim, resguarda todos os direitos adquiridos com a evolução da 

sociedade. Nesse contexto, Mirabete (2007. p.407) diz que: “a evolução dos 

costumes, que determinou a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, 

justifica essa posição”. 

É certo que o débito conjugal contemplado no Código Civil existe na relação 

conjugal, mas não deve ser tido como absoluto, uma vez que a Constituição Federal 

contempla muito outros e que também devem ser observados. 

Hoje, a sociedade luta cada vez mais para buscar a igualdade dos direitos, 

pois o preconceito trazido das correntes tradicionais devem ser superados para que 

não existam diferenças para justiçar alguém mandar e o outro obedecer. 

Nesse sentido, cada um dos cônjuges ou companheiros devem se conter e 

respeitar a individualidade e a vontade do outro, para que as indiferenças sejam 

compreendidas e não para servirem como pretexto para a imposição de sua vontade 

ao outro, pois assim estarão se respeitando e vivendo cada vez mais 

harmoniosamente. 
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CONCLUSÃO  

 

 

O trabalho desenvolvido demonstrou que existe a possibilidade do crime de 

estupro acontecer no casamento sempre que para a satisfação sexual seja 

empregada a violência ou a grave ameaça. 

Acredita-se que a impunidade do cônjuge agressor existe, porque o cônjuge 

vítima desconhece que esse crime exista dentro da relação conjugal e que 

eventualmente poderá ser sujeito passivo de tal delito. 

Comprovar tal crime é difícil, devido o cônjuge ficar em silencio, pois acredita 

ter que ficar sempre a disposição do outro para satisfazer seus desejos e dentre eles 

os de ter relações sexuais. 

O estupro nada mais é do que um delito de constrangimento ilegal, onde o 

sujeito ativo age com violência ou grave ameaça para conseguir a conjunção carnal 

ou qualquer ato libidinoso, o que não constitui exercício regular do direito. 

Assim, como exposto, existe o crime de estupro quando a conjunção carnal 

ou qualquer ato libidinoso for forçado por qualquer um dos cônjuges contra o outro, 

pois não constitui exercício regular do direito, mas abuso de direito, porque o débito 

conjugal não autoriza o emprego de violência ou grave ameaça nas relações sexuais 

entre os cônjuges. 

Desse modo, se qualquer dos cônjuges ou companheiro forçar o outro a 

manter relações sexuais com ele, mesmo dentro da relação marital, pode cometer o 

crime de estupro, porque a relação sexual ou qualquer outro ato deve ser 

espontânea e por vontade de ambas as partes, uma vez que o débito conjugal não 

dá direito a nenhum dos cônjuges ou companheiro a constranger o outro a praticar 

nenhum ato que não queira. 
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