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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso de Graduação em Direito tem 

como objetivo principal discorrer acerca da (IN) aplicabilidade da Lei Maria da Penha 

no tocante às novas configurações familiares, mais especificamente, aos casos de 

violência doméstica entre casais homossexuais homens x homens. O estudo busca 

efetuar uma reflexão acerca dos dois princípios constitucionais basilares do nosso 

ordenamento jurídico pátrio, quais sejam: a dignidade da pessoa humana e o 

princípio da igualdade. Ambos estão intimamente relacionados com a evolução do 

conceito de família que atualmente abarca a família homo afetiva conforme recente 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio do ano passado.  

Palavras-chaves: Princípios constitucionais. Configuração familiar. Família 

Homoafetiva. Homossexualidade. Lei Maria da Penha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work of conclusion of Graduation in Law has as main objective 

to discuss about the (IN) applicability of the Maria da Penha Law in relation to the 

new family configurations, more specifically, the cases of domestic violence between 

homosexual couples men and men. The study seeks to reflect on the two basic 

constitutional principles of our legal system, namely: the dignity of the human person 

and the principle of equality. Both are intimately related to the evolution of the 

concept of family that currently embraces the homoafetive family according to the 

recent ruling by the Federal Supreme Court (STF) in May of last year. 

Keywords: Constitutional principles. Family configuration. Homoaffective 

Family. Homosexuality. Maria da Penha Law 
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INTRODUÇÂO 

 

A lei admitiu a união homo afetiva, respeitando o requisito da união estável, 

como entidade familiar, antigamente nenhuma lei federal permitiu a interpretação 

nesse sentido. 

Pode também ser incluídas, além da relação homo afetivas, também relação 

familiares distintas, no caso um homem pode manter relação com duas família ao 

mesmo tempo. 

O problema da diferença sexual é que ela pode levar a uma coisificação do 

gênero e a um marco implicitamente heterossexual para a descrição dos gêneros, 

da identidade de gênero e da sexualidade. A perspectiva universal enxerga como 

natural a divisão sexual, os papeis e identidades de gênero produzido a partir da 

dicotomia sexual entre homens e mulheres. Nessa perspectiva, o sexo é imutável e 

o gênero cultural. O sexo seria um cabide onde os casacos (gêneros) podem ser 

trocados, conforme a cultura. Essa abordagem cria um essencialismo biológico.  

Será o sexo, ou melhor, a diferença sexual a grande responsável pela 

dominação masculina. Para alguns, a chave da dominação está na reprodução. O 

problema da perspectiva universal é que ela relaciona características específicas de 

mulheres ocidentais e as generaliza a todas as mulheres. Ou seja, como se todas as 

mulheres possuíssem uma identidade comum, independentemente dos contextos 

históricos, sociais e políticos em que seus corpos se situam. 

O objetivo geral é ampliar o acesso à justiça com, mas facilidade, com 

menos burocracia, por que as mulheres trans encontram dificuldades ao sistema de 

justiça  

Limitar a inclusão às pessoas transexuais e transgêneros e heterossexuais. 

Alteração jurídica, pois o conceito de violência baseada no gênero inclui as 

mulheres trans (mas não só). 

Um acordo com os instrumentos internacionais que ampliam o acesso à 

justiça de gênero. 

O métodos que irei usar em meu trabalho de pesquisa, será pesquisas 

bibliográfica, métodos dedutivos e indutivo, que estão presentes no decorrer do 

trabalho, composto por três capitulo, e na conclusão abordaremos alguns princípios 

constitucionais que estão dirigidos das relações familiares, a família e a Lei Maria da 

Penha. A escolha por essa divisão está apoiada em três grandes áreas que o direito 
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fazem parte direito penal, direito constitucional, e o direito de família, eles levam a 

um estudo multidisciplinar e de importância para todos e qualquer operador do 

direito. 

Desde então pesquisarei o motivo que na Lei Maria da Penha é tão difícil 

pata pessoas como travesti, lésbicas, transexuais, travesti e transgênicos, que eles 

possam ter os seus direitos garantidos perante a sociedade em que vivemos 

atualmente. 

Também temos muita agressão contra essas pessoas, até mesmo no âmbito 

familiar, que constitui violência doméstica, a doutrina ainda abrange muita 

dificuldade em conceder o amparo da lei, descabe deixar uma proteção, um amparo 

legal para aquelas pessoas que se reconhecem como mulher. Infelizmente, assim já 

vem entendendo a jurisprudência. 

O presente trabalho tem como objetivo principal e primordial a obtenção e a 

aperfeiçoamento de conhecimento na área do nosso ordenamento jurídico, e mostra 

diversos pontos críticos de nós como operadores do direito, para como futuros 

juristas para que possam usar como fontes e que sejam coerentes nos diversos 

conceitos basilares do direito e dos abusos cometidos em nome da nossa doutrina e 

no nome do nosso direito, com ajuda do nosso entendimento e motivando o nosso 

senso crítico sobre o tema. 

O método indutivo estaria mostrando o motivo injusto e inconstitucional para 

que a implementação da nova lei que para reparar a diferencia do sistema judiciário 

criou-se um dispositivo inconstitucional para o caso. No Brasil, o posicionamento tem 

sido tomado como obrigação, e recebeu a aprovação confirmada para resolver 

diversos problemas domésticos e muitos deles é relacionada nesse campo.  

Identificar a melhor solução e a forma mais adequada na lei para que possam evitar 

abuso na aplicabilidade da lei. 

O método dedutivo será relativo e o aperfeiçoamento de conhecimentos na 

área do direito penal do nosso ordenamento jurídico, no senso crítico mostrará 

diversos pontos, nós como operadores do direito, para como futuros juristas 

alicerçarmos fontes verdadeiras e coerentes para vários conceitos do direito 

brasileiro e seus abusos cometidos em nome desse direito, sempre ajudando o 

nosso entendimento e sempre nos motivando nosso senso crítico por esse tema 

elaborado. O tema escolhido irá também nos ajudar-nos para que temos um 

posicionamento correto quanto a política em que se relaciona a nossa carta magna 



12 

 

no sentido de coibir, e a melhorar as relação humanas dentro do nosso ambiente 

doméstico, e que a nossa sociedade possam ter um perfeito laço de integração e 

contra o senso de caráter, inconstitucional e entre a legislação especial trazida na lei 

Maria da Penha e de nossa carta Magna. 

No decorrer do trabalho de conclusão de curso (TCC) tem objetivo falar 

sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no tocante ás novas configuração 

familiares no caso de violência entre casais homossexuais- homem x homens, 

heterossexuais, transexuais, Lésbica, sem desigualdade de gênero.  

Pretendo demonstrar nesse trabalho que os indivíduos que se relacionam 

com pessoas do mesmo sexo, busca garantir seus direitos por intermédio do nosso 

poder judiciário, em decisão dadas por princípios constitucionais genéricos, como 

direito de igualdade e da pessoa humana, e direito a felicidade, em um processo 

denominado judicialização da política. Isso, pois o tema abortado nessa pesquisa 

mostra-se o atual relevante, na medida em que tem fulcro que é a dignidade da 

pessoa humana, que uns dos fundamentos, consistem no art. 5° da Constituição 

Federal, que é considerado cláusula pétrea.   

O atual trabalho será comporto por três capítulos, nos quais abordaremos os 

seguintes temas: princípios constitucionais relatando das relações familiares, a 

família e a Lei Marinha da Penha.  A escolha por esta divisão que se relaciona o 

trabalho se enquadra em três grandes áreas do direito, que é o direito constitucional 

que se refere ao direito do cidadão, direito de família que se relaciona o direito das 

pessoas do mesmo sexo temam uma família com dignidade e o direito penal, que é 

o foco do trabalho, pois se enquadra na agressão. 

No primeiro capítulo, tratamos uns dos aspectos constitucionais, mas 

importantes, quais se referem o princípio da igualdade e o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

No segundo capítulo, será tratada a questão da evolução do modelo familiar, 

através de um breve relato histórico, dando ênfase ás principais mudanças ocorridas 

no conceito de família com base a CF/88 e o surgimento Código civil brasileiro de 

2002. Ainda no mesmo capítulo irá decorrer conceitos sobre a união estável, a 

família mono parental, e ainda a família homo afetiva. 

E, por fim, no terceiro e último capítulo desta pesquisa, abordaremos acerca 

da Lei Maria Penha, dando enfoque às questões específicas relacionadas ao 

surgimento da mesma, bem como mencionaremos acerca da discussão sobre a sua 
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constitucionalidade. Apresentaremos ainda a relação existente entre a Lei Maria da 

Penha e a família homo afetiva, e, ao final, citaremos casos práticos de aplicação da 

Lei Maria da Penha em casais homossexuais – homens x homens, vítimas de 

violência doméstica e familiar. 

Ainda, cabe dizer nesse momento, que o presente estudo não tem o intuito 

de exaurir o assunto da temática em questão, mas tão somente elucidar o tema, 

abordando seus principais e mais discutidos tópicos. 
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CAPITULO I 

 

1.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

 

Antes de começarmos na discussão acerca dos princípios, mas importantes 

no nosso ordenamento jurídico na relação familiares, temos que destacar a 

diferença entre regras e princípios. Entretanto, segundo o escritor Barroso, ele 

interpreta que sempre devemos tomar como base princípios constitucionais, tendo 

em vista um conjunto de normas que se espalham a ideologia da CF, com seus 

postulados e seus fins (BARROSO. LUÍS. 2010, pag. 96) . Ainda para o mesmo 

autor, os princípios são as normas estabelecidas pelo constituinte com os seus 

fundamentos instituído pela própria ordem jurídica. 

Ainda falando disso Barroso se posiciona, quando expressa que o principal 

valor atinge as regras que é a segurança jurídica, pois na verdade as regras são as 

decisões estabelecidas do constituinte. Depois do efeito cabível elas se tornaram 

materializadas, num parecer objetivo.  Logo é provável afirma, que segundo o autor, 

que as regras fizeram o direito mais concreto, ou seja, mas objetivo, e por conta 

dessa criação no ordenamento passou-se a ter, mas segurança jurídica.  No que se 

fala aos princípios Barroso se expressa que os mesmo que possuem função diversa, 

visto como que na área jurídica eles servem como base ao interprete, guiam os 

caminhos e os objetivos a serem traçados. Por contas desses atritos que pertencem 

aos princípios e aos mesmo que favorecem aos aqueles que interpretam a produção 

com a melhor resolução dos casos concretos para que seja debatido, desta forma, 

agindo com sabedoria e com a justiça. 

Segundo Bonavides, a constitucionalização dos princípios colaborou para a 

condução a valoração dos princípios como sendo todas as normas chaves para o 

ordenamento jurídico. É graças aos princípios constitucionais conseguem a unidade 

de sentido auferem a valorização de sua ordem normativa. (BONAVIDES. PAULO 

2004, PAG 356)  
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Com base no texto acima, é possível entender que os princípios, pelo seu 

caráter expansivo, faz que o intérprete possa entender com calma aos mesmos a 

cada caso verídico tendo com limites para uma tal aplicação entres princípios e 

regras. Conta ainda o autor, que, com a relação as mesma já estão 

antecipadamente estabelecidas e definidas, ou seja, quer dizer que não pode mais e 

nem menos, apenas o que esteja estabelecido e determinado. Então, conclui- se 

que todas as normas é uma regra ou um princípio.  

 

1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

É sem dúvidas na área do direito de família se reflete com o maios 

destaque que é a principiologia constitucional que existe em nossa carta Magna. 

A CF/88 fez diversos princípios que entre deles o que mais vamos falar e se 

aprofundar é o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Diante dessa monografia, é importante falar também e mencionar a área do 

direito de família que se refletem aos princípios constitucionais que estabelece a 

nossa carta magna. Os princípios eleitos que se refere ai direito de família não 

podem se afastar do atual conceito de família, no qual falaremos no próximo 

capitulo.  

De acordo com Almeida, com a promulgação da CF/88, surge um novo viés 

que em que se tem um novo sistema de direito civil contemporâneo, que se trata 

na proteção dos valores que existe da pessoa humana. Ocorre um ato em que se 

passa a ver o ser humanos com outros olhos, como sendo um sujeito de direitos e 

deveres e não como abstrato como anteriormente se fazia. (Almeida. Patrícia. 

2011 pag. 56)  

Confirmam-se também nesse sentido exposto Cardoso quando explana 

que com a promulgação da CF/88, em que surgiu o princípio fundamental da 

constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, como princípio 

fundamental da CF/88 que é clausula pétrea, o estado Democrático de direito, a 

família deixou de se passar de entidade jurídica, para adquirir várias formas e 

variedades de relações, que trataremos também no decorrer do trabalho, mas em 

um momento oportuno. Surge com a chegada da lei maior uma nova valorização 

do afeto, como sendo um fator fundamental da família. (Cardoso. Gyovane. 2008 
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pag. 234) 

Já o entendimento de Dias acerca dos princípios constitucionais, o correto 

é afirma que existem princípios gerais e princípios especiais, que são aqueles que 

se aplicam em todas as áreas do direitos, não unicamente ao direito de família, 

como que se refere a dignidade da pessoa humana. 

Então vem os princípios especiais que são aqueles que servem para 

relação familiares que sempre devem servir ao parâmetro, no momento em que 

devemos analisar em alguma situação verdadeira que aborde questões familiares, 

como que tem o caso da afetividade. Entretanto a consideração acarreta dos 

princípios constitucionais, que também pode- se falar aos princípios da igualdade.  

1.3 O Princípio da Igualdade 

 

O princípio da isonomia, mas conhecido como princípio da igualdade, trata-

se de alguns aspectos relacionada ao direito processual. A CF/88 traz em seu art. 

5° estampado ‘que todos são iguais perante a lei’, sem qualquer distinção de 

gênero, cor, raça entre. 

A lei nos traz que temos que tratar os iguais de formas iguais e os 

desiguais de formas desiguais na medida das suas desigualdades, a CF/88 se 

preocupam em proteger as garantias fundamentais para pessoa humana. Os 

direitos fundamentais são aqueles que protegem a garantia de direitos, ela se 

preocupa com, com a pessoa, a constituição traz uma carga de proteção a 

pessoa sem distinção.  Existe uma preocupação do indivíduo dos estados, no 

arbítrio do estado e nas condutas do cidadão.  

A constituição nos traz o princípio da igualdade, esse princípio também é 

trazida em muitas outras normas estabelecidas pelo texto da nossa constituição, 

tais como: o próprio inciso I declara que os homens e mulheres são iguais e tem o 

mesmo direitos e obrigação, qualquer pessoa física e jurídica é destinatária do art. 

5°. 

Esses direitos são direitos inerentes a qualquer pessoa, mesmo sendo 

estrangeiro, eu não posso ter interpretação por causa de cor, sexo, gênero.  No 

artigo 7°, XXX e XXXI, fala-se igualdade material, é aquelas que proibirem 

diferença de salários, de exercícios de função e de critério de admissão por 

motivo de idade, sexo, cor, estado civil, e por qualquer discriminação ao salário do 
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portador de deficiência. 

 

CAPITULO II 

2.1 ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

O objetivo deste capítulo visa demonstrar mediante análise de estudo de 

trabalhos correlatos que o tema exposto por mim nesta monografia é tão praticado e 

exposto na mídia mundial e brasileira por nossa sociedade, nossos comunicadores. 

Este método se torna importante, ao passo que com estas análises reforça o 

problema exposto nesta monografia que é a nova lei Maria da penha para 

transexuais e heterossexuais que cerca a realidade da nossa sociedade. Além de 

fazer com que as hipóteses defendidas serão bem mais discutidas e relevantes do 

que imaginamos. 

 

Vejamos os estudos de trabalhos correlatos a seguir:  

A Lei Maria da Penha incorporou o avanço legislativo internacional e se 

transformou no principal instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica 

contra a mulher no Brasil. 

Renan de Marchi Moreno, renanzim_moreno@hotmail.com, 

Acadêmico de Direito na Universidade Unicastelo – Fernandópolis-SP. 2014 

A violência contra mulher é um tema mais discutido e polemico atualmente.  

A violência doméstica contra milhares mulheres ocorre em todo mundo. Essa lei 

surgiu por causa de uma mulher que fosse espancada por seu marido que ficou 

paraplégica, ela procurou o estado onde o estado foi processado por negligência por 

não dar esse amparo para a mulher. 

A lei Maria da penha serve para tutelar violência doméstica e familiar contra 

a mulher, essa lei não se trata apenas de violência física, mas também psicológica, 

sexual, patrimonial e moral (art. 7º da lei 11.340/2006) essa lei é importante para 

medidas protetivas de urgência, existem medidas protetivas para proteger a própria 

mulher, e outras medidas que servem para auxiliar a própria mulher. 

 

2.2  Lei Maria Da Penha: Mulheres Ganharam Direito E Proteção 
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A lei Maria da penha, (lei 11.340/2006) essa lei foi muito importante por que 

tendo em vista que ela é mulher, que tem o resguardo melhor, os direitos dessas 

mulher, o direito a proteção, a existência dessa lei se dá um apoio maior, essas 

mulheres tem apoio pelo acolhimento, acompanhamento, o estado dá um resguardo 

para essas mulheres.  

A lei Maria da penha trouxe as medidas protetivas, que o agressor do lar o 

agressor não pode ter qualquer tipo de contato com a vítima que tange em sua 

residência, local de trabalho ou até mesmo dos seus familiares, trouxe também a 

possibilidade de ser restringidas as visitas para os filhos, pagamento de pensão 

alimentícia. 

Embora a lei tenha apoio significativo de toda a sociedade, sua 

implementação trouxe à tona muitas resistências. Resistências que conviviam com a 

aceitação da violência doméstica como crime de menor poder ofensivo e reforçavam 

as relações de dominação do sistema patriarcal. 

Por meio, a Lei Maria da Penha representou uma verdadeira história da 

impunidade. Por meio dela, vidas que seriam perdidas passaram a ser preservadas; 

mulheres em situação de violência ganharam direito e proteção; fortaleceu-se a 

autonomia das mulheres. Com isso, a lei cria meios de atendimento humanizado às 

mulheres, agrega valores de direitos humanos à política pública e contribui para 

educar toda a sociedade. 

 A Lei Maria da Penha: mulheres ganharam direito e proteção Lei Maria da 

Penha determinou que a prática de violência doméstica contra as mulheres leve o 

agressor a ser processado criminalmente, independentemente de autorização da 

agredida. 

 

2.3  Principais Aspectos da Lei Nº 11.340/2006. 

A lei Maria da Maria da penha estabelece que toda agressão contra mulher 

seja crime, não somente agressão física, mas também agressão como moral, 

psicológica entre outras.  

Essa lei tem como principal objetivo é proteger as mulheres, que sofrem 

violência doméstica, mas essa lei não serve só para mulheres que são agredidas 

pelo marido, ela traz em seu corpo um acréscimo falando que todas as pessoas que 

é agredida que tenha algum aspecto familiar também é considerado Maria da penha. 
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Exemplos: uma mãe que bate em filha, irmão que agride a irmã, cônjuge sem 

distinção de gênero. 

 

 

2.4 Dos Benefícios com a Lei Maria da Penha 

 

Os benéficos que a lei Maria da penha traz são inúmeros benefícios que 

tange, a aplicabilidade de uma pena mais severa, também temos a medida 

protetivas de urgências, onde protege a vítima de violência doméstica ou familiar, 

também tem uma casa de apoio para a vítima, o agressor não pode chegar e nem 

ter nenhum tipo de contato com a vítima e nem com sua família. 

Antigamente a lei Maria da penha tinha uma pena, mas leve, que a vítima 

não tinha muito segurança, onde na CF/88 cita que o estado tem que se passar 

segurança. As penas da lei anteriormente era pagar serviços comunitários ou 

pagarem cesta básica para entidades que necessitava. O homem só ia preso 

quando matava a mulher mas não demorava muito para estar em liberdade 

novamente.  

 

3 DOS PRINCÍPIOS 

3.1 Princípio da Igualdade 

Também conhecido como “princípio da isonomia da lei”, o princípio da 

igualdade se refere ao direito pelo qual todas as pessoas devem ser tratadas, o que 

está previsto no art. 5º da Constituição Federal. Não é permitido nenhuma 

discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo e religião. 

Sendo uma das principais fontes que muitos movimentos feministas e da 

defesa da mulher utilizaram por longo tempo, entre homens e mulheres. 

3.2  Princípio do Juiz Natural 

 Os princípios do juiz natural estabelecido no art. 5º, incisos XXXVII e LIII da 

Constituição Federal, impedem que alguém seja processado por um órgão 

competente. 

Esse princípio fala que ação penal deve julgado em juiz competente, é um 

tribunal para julgar um caso específico, esse princípio não impende que se criem 

várias especificas  
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3.3 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana é base da nossa constituição 

federal, ela é uns dos mais importantes que existe, na, mais simples que dignidade 

da pessoa humana é a razão da proteção da valorização da pessoa. A dignidade é 

um direito humano, ninguém pode ser desprezado ou humilhado por sua crença, 

valores, etnia, raça, cor, sexo, idade, cada cultura ou sociedade tem sua própria 

noção de dignidade, mas em todas elas esse valor tem que ser respeitada com valor 

fundamental. 

Com a relação da lei Maria da pena pode dizer que a lei alterou muitas 

coisas tanto na estrutura e nas práticas do poder judiciário. 

Houve inúmera mudança para melhoria do nosso país, foram também 

colocadas várias ou juizado de competência exclusiva para aquelas ações relevante 

ao crime na Lei e decorrentes de todos os danos causados na violência contra as 

mulheres, heterossexuais e transexuais. 

Dando uma ênfase independente das ações e de determinada atitudes 

devemos dar-se ao respeito e aceitação, pois todos nós temos o direito inerentes de 

igualdade e liberdade, independentemente de cor, raça, religião e até mesmo de 

gênero.  

Cabe destacar também o princípio da felicidade que cada pessoa humana 

tem a sua individualidade, sua personalidade, seu modo de viver e seu modo de 

sentir e viver as coisas.  

Diante desse contesto, o Direito teria que deixar de se preocupar as 

formalidades e observar claramente o que está acontecendo de fato na nossa 

sociedade. Lésbica, Gays, travesti e transexuais são cidadão como todos os 

indivíduos da sociedade, desde então teríamos que privá-los de uma proteção, ou 

seja eles sofrem de uma forma terrível preconceitos, uns até mortos, poderíamos ter 

algo que alguma coisa que a lei Maria da penha pudesse combater e dar uma 

determinada proteção igual dá para as mulheres. 

 

 

3.4 A aplicabilidade da Lei Maria da Penha na proteção da violência contra a 

mulheres transexuais e o heterossexuais 
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Marcela Cardoso Schütz de Araújo, Analista Judiciária do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do 

Trabalho pela Universidade Anhanguera – UNIDERP. Hebert Mendes de Araújo 

Schütz, Mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás analista 

judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás e professor da FAR - Faculdade Almeida 

Rodrigues em Rio Verde - GO. Fernanda Martins Dias, Acadêmica de Direito na 

Faculdade IESRIVER. 

3.5 INTRODUÇÃO 

Não obstante, a “Lei Maria da Penha” ter sido introduzida no nosso 

ordenamento jurídico há mais de cinco anos, os operadores do Direito ainda 

esbarram em dúvidas e incertezas quanto à sua aplicabilidade; pois se trata de um 

crime cometido dentro do âmbito familiar em que estão sujeitas a agressões entre 

irmãos, pais com filhos constituídos com outras famílias e até mesmo entre os 

casais, sendo a mulher ou o homem a vítima – atualmente é comum a procura da 

Lei 11.340/2006 para homens que são agredidos dentro de casa por suas 

companheiras. 

A referida lei ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia 

Fernandes, biofarmacêutica cearense que foi casada com o professor universitário 

Marco Antonio Herredia Viveros, que tentou assassiná-la por duas vezes. 

Segundo estabelece o artigo 226, § 8º da Constituição Federal: “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 

Quanto à sua abrangência, a Lei objeto de análise se destina tão somente 

às mulheres em situação de violência (Lei nº 11.340/2006, Artigo 1º): 

“[...] esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a 

Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 

Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar [...].” 
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No entanto vale destacar uma análise de Dias (2008: 96) sobre o ciclo de 

violência contra a mulher: 

“Os resultados são perversos. Segundo a Organização Mundial da Saúde – 

OMS, 30% das mulheres foram forçadas nas primeiras experiências sexuais; 52% 

são alvo de assédio sexual; 69% já foram agredidas ou violadas. Isso tudo, sem 

contar o número de homicídios praticados pelo marido ou companheiro sob a 

alegação de legítima defesa da honra. 

Ainda que tais dados sejam surpreendentes, é preciso atentar que esses 

números não retratam a realidade, pois a violência é subnotificada, somente 10% 

das agressões sofridas por mulheres são levadas ao conhecimento da polícia. É 

difícil denunciar alguém que reside sob o mesmo teto, pessoa com quem se tem 

um vínculo afetivo e filhos em comum e que, não raro, é o responsável pela 

subsistência da família. “A conclusão só pode ser uma: as mulheres nunca param 

de apanhar, sendo a sua casa o lugar mais perigoso para elas e os filhos.” 

 

4 ABRANGÊNCIAS DA LEI 11.340/2006 

 

A lei configura a proteção da mulher, não trazendo distinção ou orientação 

sexual, também chaga ao alcance para que tantos para aquelas pessoas que tem 

relação intima com pessoas do mesmo sexo.  

Por tanto essa delimitação ao sexo feminino deu um breve destaque e 

muitos questionamento pois existe uma inconstitucionalidade da lei, por haver uma 

violação do princípio da igualdade, pois na CF/88 em seu artigo 5°, inciso conta que 

‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações’ e o artigo 226§ 8° fala-se 

que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que 

integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. É 

certo afirmar que na CF/88, artigo 5° fala-se também que ‘todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza’ 

Contudo, nota-se nas suas citação mostra que devemos buscar não apenas 

a igualdade formal, mas também a igualdade material, para que o tratamento de 

todos sejam tratados igualmente, na medida de suas desigualdades. 

 

4.1 CONCEITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
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Violência doméstica e familiar é considerada para todos os membros que 

reside em ambiente familiar ou comum. A violência doméstica não precisa ser 

necessariamente agressão, pois psicóloga, moral também é considerada violência 

doméstica.  

A lei 11.340/2006 tem como lidar de forma adequada com esse problema 

de violência doméstica. 

Conforme o artigo 5° da lei 11.340/2006, fala-se que a mulher não sofre 

apenas a violência física e sexual, mas também passa por um grande transtorno 

de violência patrimonial, e ainda sofre uma grande uma grande descriminação 

contra sociedade.  Conforme pode ser visto no artigo citado abaixo.  

“Artigo 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.” 

 

4.2 DAS PENAS E SUAS MUDANÇAS 

 

Tivemos inúmeras alteração na lei Maria da penha, umas das mudança foi a 

medida projetiva, em qual o agressor não pode chegar perto da vítima, também 

temos vários mecanismo onde o agressor tem que pagar pensão alimentícia para a 

vítima, afastamento do lar, protegendo a vítima 24 horas e ainda também 

afastamento temporário dos filhos.  
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Ainda, no que se restringe a punição do agressor, a lei inovou trazendo 

inúmeros mecanismos, uma dela é a prisão temporária para o agressor para garantir 

que a medida projetiva tenha eficácia.  

Ainda vale ressaltar que teve uma inclusão no rol de agravantes no crime 

praticado contra a mulher   e pena máxima para aquele que prática o crime de 

lesão corporal contra a companheira. 

Finalmente, devemos ressaltar a alteração da lei para que possa pagar 

com pagamento de cestas básicas e serviços comunitários, entretanto todas as 

agressão terá a pena máxima, não terá mas essas penas citadas acima.  

 

4.3 DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

Como o nome mesmo diz medida protetivas de urgência é adotadas quando 

a vítima ocorre sério risco ao voltar a residência, depois que fez a denúncia, e quem 

decide que se o agressor terá a necessidade ou não de tomar essas medidas é o 

juiz.  Algumas concepção da medidas protetivas são: determinas que o agressor 

tenha o afastamento do lar, proibir que o agressor tem algum contato com a vítima, 

familiares ou pessoas próximas a ela, se a vítima é dependendo do agressor ele terá 

que pagar pensão alimentícia para a vítima e também proíbe contatos de compra e 

vende de bens que eles tem em comum.     

Para a concessão da medida projetiva, enquanto medida cautelar, são 

imprescindíveis a existência do fumus boni iuris - ter o direito do que se está pedindo 

e do periculum in mora - risco da demora na concessão da medida). 

Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, tem-se como 

hipótese, a prisão, o juiz deve fundamentar essa medida cautelar pessoal, sendo 

indispensável a satisfação dos requisitos tais como prova do crime e indícios 

suficientes de autoria, descrito no artigo 312 do CPP. 

A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é sempre 

uma medida cautelar, sendo necessário que não se perca de vista os resultados 

finais do processo, que em último caso, é a sua definição de ser. 

Diante de tal fato o artigo 45 determina que o magistrado permita tratamento 

ao agressor com comparecimento a programas de recuperação e reeducação, não 

deixando de inserir a regra do artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execução 

Penal: “nos casos de violência doméstica conta a mulher, o juiz poderá determina o 
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comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação”. Sabe-se, no entanto, que tal medida não é adotada em nosso 

ordenamento como deveria ser, o Estafo deveria destinar mais verbas para o 

combate à violência. 

 

 

 

4.4 Crítica 

 

Com análise deste trabalho ficou exposto onde demonstra a grande 

facilidade com que a mulher, mulher transexuais, heterossexuais podem e são 

agredidos constantemente numa sociedade racista e incrédula de igualdade de 

gêneros, resultando lesão física e psicológica e o seu lar destruído por um indivíduo, 

mas a lei considera que com um bom tratamento esse indivíduo possa se recuperar 

e não mais cometer violência contra a mulher. 

Há uma atenção também pela falta de ajuda por parte das vítimas, que se 

calam diante da agressão por se sentirem obrigadas a manter o convívio e o leito 

familiar, deixando assim seus filhos expostos à mercê de tanta tortura e violência. 

A lei apresenta medidas protetivas que sendo usadas com rigor, diminuiria o 

índice de violência contra a mulher, ao mesmo tempo, retrata a omissão por parte 

das vítimas.  
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como meio de correlata os temas, pois mesmo ambos sendo considerando 

a fundamentação e a importância deste método de abordagem, os temas propostos 

acima são temas atuais, sendo muito discutidos e que visam o desenvolvimento e 

aceitação da sociedade, perante o assunto que é gravemente exposto por nossa 

mídia, que está sempre atualizada nas situações de violência contra mulheres, 

transexuais, heterossexuais, que os brasileiros vivem no dia a dia , no decorrer de 

cada semana ou mês, pois não sabemos quando um homem ou um grupo poderá 

agir. Por iguais razões, de forma produtiva, a lei obteve aumento em sua pena, 

colocando assim severidade ao crime, mas infelizmente as vítimas dessa violência, 

pela omissão, não cooperam para que esse tipo de crime seja punido, os agressores 

presos e elas amparadas pelos programas de proteção e recuperação da 

autoestima. Importante sustentar que a lei só será aplicada se a vítima denunciar os 

abusos sofridos para que se repare por meio dos instrumentos projetivos, a sua 

reestruturação emocional e bem estar no lar. Hoje em dia não podemos mais confiar 

nas pessoas e na sociedade em que vivemos pois, poderemos estar ao lado de um 

homem violento sem saber ou até mesmo sabendo.  
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CAPITULO III 

 

5 NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES 

 

O ditame constitucional de 1988, em destaque para o artigo 226 e seus 

parágrafos, reconheceu novos modelos familiares com base na existência do afeto 

entre as relações dos indivíduos. A Carta Constitucional vem com o intuito de 

promover os princípios constitucionais que norteiam todo o Ordenamento Jurídico 

Brasileiro, impedindo qualquer forma de discriminação no que tange à sexualidade 

do indivíduo, motivo pelo qual autoriza a formação de diversas configurações 

familiares que não se enquadram   necessariamente dentro da proposta 

estabelecida pelo direito civil codificado. 
 

Dentre as grandes alterações introduzidas pela Constituição Federal de 

1988 no que compete ao Direito de Família, podemos citar aquela que consiste no 

reconhecimento da união estável entre homem e mulher como entidade familiar 

protegida pelo estado.  

Como se pode observar no Código Civil de 2002, o artigo 1.723, caput, 

dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e 

a mulher, configurada convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com 

objetivo de constituição de família”. Assim, verifica-se que partir da atual 

Constituição e também através da disposição legal do artigo 

1.723, CC, que elevou a união estável à categoria de entidade familiar, não 

há mais como prevalecer o enunciado previsto pela Súmula 380, uma vez que o 

mesmo exigia a existência de uma sociedade de fato, baseada num entendimento 

de direito obrigacional entre os conviventes. No que tange à união entre pessoas do 
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mesmo sexo, é possível observar que tanto a Constituição Federal quanto o Código 

Civil de 2002 silenciaram a respeito disso, dando margem para que a doutrina e a 

jurisprudência passassem a debater o tema em busca de soluções plausíveis para 

os casos dessas relações.  

Logo, por conta disso, qualquer forma de negação desses direitos 

caracteriza um afronto constitucional, mais especificamente, uma ofensa aos 

princípios da igualdade e à dignidade da pessoa humana. Com isso, qualquer forma 

de discriminação aos homossexuais vai contra o disposto de nosso preâmbulo 

constitucional cujo objetivo principal reside na construção de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Observa-se então que, em se tratando da união entre pessoas do mesmo 

sexo, que são muitas vezes excluídas do direito civil, como sendo uma configuração 

familiar, não se pode olvidar que com base no conceito ínsito do caput do art. 226, 

CF/88, essas famílias estão sim inseridas no contexto de uma forma de família.  

A despeito disso, houve um julgamento recente, datado de 05/05/2011, 

concluído pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou em discussão a 

questão do reconhecimento da possibilidade jurídica de constituição de união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Esta forma por unanimidade os Ministros do STF julgaram procedentes os 

pedidos consignados na ADI nº 4.277 e na ADPF nº 132, concedendo eficácia erga 

omnes e efeito vinculante à decisão e autorizando os Ministros a decidirem 

monocraticamente sobre o mesmo assunto, independentemente de publicação de 

acórdão. 

Essa decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi indubitavelmente 

inédita e teve uma repercussão significativa na sociedade como um todo. A partir 

dela muitos magistrados passaram então a conceder os mesmos direitos legais aos 

casais homo afetivos.  

 

Essa decisão que já pode ser considerada histórica acabou gerando uma 

vasta repercussão midiática, acarretando em uma série de dúvidas e 

questionamentos acerca da sua natureza. 

Tecidas essas considerações acerca das novas configurações familiares, 

convém dizer que centraremos nosso estudo no que tange à família homo afetiva, 

visto que o próximo e último capítulo desta pesquisa tem por objetivo comentar a 
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respeito da aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica 

entre casais homossexuais (homens x homens). 

 

 

 

 

5.1 BREVE ANÁLISE SOBRE A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

11.340/2006 

 

Como se sabe muito se discute acerca da constitucionalidade da Lei Maria 

da Penha (Lei 11.340/06). A principal discussão concerne à abrangência da lei no 

sentido de alcançar somente mulheres no polo passivo da violência doméstica e 

familiar. Dessa forma podemos dizer que a referida lei estaria rompendo com a 

previsão legal estampada em nossa Carta Política de 1988 sobre a disposição legal 

do princípio da igualdade e também por conta da previsão do mesmo em esfera 

penal. Mas, o que se sabe é que a Lei Maria da Penha foi criada de acordo com a 

perspectiva de gênero. 

De acordo com Dias, a Lei Maria da Penha é constitucional, ela não afronta 

o princípio da igualdade estabelecido no caput do artigo 5º de nossa Constituição, 

isso porque tem por objetivo proteger as mulheres que sofram com a violência 

dentro de suas casas. Trata-se da igualdade substancial e não apenas da igualdade 

formal, conforme expõe o texto constitucional. Além do que, a lei não afronta o 

disposto no inciso I do aludido dispositivo constitucional, pois o diferenciado 

tratamento fornecido às mulheres está consubstanciado a um critério de valoração, 

com o intuito de fornecer equilíbrio no que tange ao aspecto social e formal do 

gênero feminino. 

Dentre os argumentos que sustentam o fato da Lei Maria da Penha ser 

considerada inconstitucional, um deles, envolve o princípio da isonomia entre os 

sexos (art. 5º, inciso I, da CF), visto que o mesmo estaria sendo afrontado pelo 

tratamento diferenciado e pela especial proteção concedida às mulheres vítimas da 

violência doméstica por conta da Lei 11.340/06.  

Todavia, Gomes e Bianchini, expressam que esse diferenciado tratamento é 

totalmente justificável, pois se considera um nítido caso de ação afirmativa no 
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sentido de buscar uma maior e melhor proteção a um contingente da população que 

vem sendo vitimizada durante muitos anos. Em outras palavras, “quando se trata de 

diferenciação justificada, por força do critério valorativo, não há que se falar em 

violação ao princípio da igualdade”. 

No tocante à possibilidade do homem ser considerado sujeito passivo da 

relação, esclarece Souza que a Lei Maria da Penha não abarca a questão da 

violência doméstica da mulher contra o homem. Isso porque, diante dessa 

modalidade o tratamento aplicado deve ser o geral, com isso, as normas a serem 

aplicadas devem estar baseadas na legislação penal comum prevista, mais 

especificamente no Código de Processo Penal. No entanto, salienta o autor que, 

Mas isso não impede o uso da analogia para garantir, em caráter 

excepcional, a integridade do homem que esteja em risco, através do 

deferimento tão-somente de medidas protetivas de urgência, como 

poderia ocorrer, v.g., na hipótese em que a mulher agressora possua 

arma de fogo registrada e sofra restrição de suspensão prevista no art. 

22, I, aplicando-se, quanto ao mais, as regras gerais. Mas esta posição 

de maneira nenhuma se compatibiliza com a dos defensores da tese de 

que para garantir a igualdade entre homens e mulheres, a Lei 11.340/06 

deve ser aplicada indistintamente a homens e mulheres, pois tal posição 

não leva em conta a essência da própria lei, que é combater a violência 

de gênero. (DIAS. FIGUEREDO. 2007) 

 

Já no que concerne ao sujeito ativo da relação que envolve a violência 

doméstica, há certa divergência no que tange a quem possa figurar como autor 

dos crimes acometidos por essa lei. É possível observar a existência de duas 

correntes, a primeira delas crê ser possível figurar no polo ativo apenas o homem, 

e quando muito a mulher, que venha a ter relação homo afetiva com a vítima 

também mulher (§ único do artigo 5º da Lei 11.340/06), por abranger crime 

relacionado ao gênero e cujos objetivos principais residem, especialmente, no 

combate da violência doméstica contra a mulher, em âmbito familiar. 

Nestas circunstâncias, Hermann que o artigo 5º da Lei Maria da Penha, tem 

objetivo conceitual ao desdobrar seu conceito e determinar sua abrangência. 

Segundo a autora, fica evidente que o sujeito ativo da relação possa ser alguém 

tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, desde que a agressão ocorra 
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nos moldes dos incisos I, II e III do aludido dispositivo legal. 

Tecidas essas breves considerações acerca da problemática apresentada 

relacionada à (IN) constitucionalidade da Lei Maria da Penha (11.340/2006), 

passa-se agora ao exame da relação da aludida Lei com a família homo afetiva, 

analisando sua possível existência e seus prováveis efeitos. 

 

 

 

5.2 A LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006) E AS REÇÃOES HOMOARFETIVAS  

 

A CF/88 não se fala em unidade familiar de pessoas dos mesmos sexo, 

desde então o fato é que pessoas do mesmo sexos possam construir a sua família, 

a partir desse momento os tribunais superiores reconheceram a união estável de 

pessoas do mesmo sexo, não necessariamente podem ser do mesmo sexo, mas 

também a classe LGBT.  

Todos nós sabemos que a lei Maria da penha foi criada em intenção de 

proteger as mulheres independe da sua orientação sexual, a partir do momento que 

foi reconhecida união familiar de pessoas do mesmo sexo também é reconhecida a 

aplicabilidade da lei Maria da penha, não se cabe questionar a natureza dos vínculos 

formados por pessoas do mesmo sexo, ou seja, a família construída por pessoas do 

mesmo sexo tem as mesma fragilidade e complexidade das demais famílias, isso 

significa que independente do que seja os mesmo merecem a mesma proteção que 

a lei oferece para a mulher, embora não seja tão fácil assim ter essa aplicabilidade 

da lei para pessoas do mesmo sexo. 

Vivemos em uma sociedade que ainda temos muito preconceito e 

discriminação com pessoas da classe LGBT, tem muitos casos que chegam até a 

morte, a diferença é quando um homem bate em sua companheira ou algum ente 

familiar a mulher que foi acredita ela tem um determinado amparo, uma segurança, 

e essas pessoas que optam a se relacionar por pessoas do mesmo sexo, ou fazer 

diversas mudanças em corpo por motivo de sua orientação sexual, eles não tem 

essa resguarda que as mulheres tem, muitas vezes essa agressão acontece até 

mesmo dentro da família por pais, primos, irmão quando essas pessoas “ sai do 

armário’’ como é dito. 
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Quando uma mulher é morta por seu companheiro ou por entidade familiar, 

a sociedade se questiona pelo foto que aconteceu, a forma trágica da morte, quando 

uma mulher é estuprada a sociedade até mesmo querem fazer justiça com as 

próprias mãos, e quando acontece que um Gay, Travesti é espancada ou até 

mesmo morta a sociedade diz “também olha o que ela era não valia nada” por causa 

de sua opção sexual, embora infelizmente o mundo que vivemos hoje é assim e 

temos que mudar e pensar que eles são seres humanos como qualquer um, 

independe da sua cor, raça , religião e até mesmo de sua opção sexual, eles tem o 

mesmo direito e esse direto temos que colocar em regra, colocar no nosso cotidiano, 

pois na CF/88 fala que tomos são iguais perante a lei.   

Desde então depois que foi reconhecida a união homo afetiva elas se 

passaram ser uma entidade doméstica, a lei Maria da penha que tenha protegido 

somente as mulheres passou por uma aplicação e houve sim, uma aplicação de 

conceito de família, não se importando a opção sexual. Segundo o dispositivo 

constitucional prevê o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, tal 

regra deve ser também estendias as casais homossexuais, formados por dois 

homens, duas mulher, um travesti e um homem e também tem o caso de trans se 

relacionar com mulher, e entre outras, em sendo o caso.  

Diante de todo o exposto, acerca da relação existente entre a Lei Maria da 

Penha e a família homo afetiva, após constatar-se que a referida lei ampliou de fato 

o conceito de família até então existente.   
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5.3 CONCLUSÃO 

 

 

O tema decorrido do trabalho tem como objetivo mostrar a aplicabilidade da 

lei Maria da penha ás novas modificação familiares, mas focando em casais 

homossexuais, ou seja, homens X homens, norteados nos princípios da igualdade e 

o princípio da dignidade da pessoa humana.  

No segundo capitulo trata-se um pouco da proteção que garantias que as 

mulheres conceberam com essa determinada lei, e seus benefícios.  

Por sua vez o terceiro capitulo mostra sobra a nova configuração familiares, 

das mudanças em que temos na lei. 

O terceiro capítulo, por sua vez, teve o intuito de apresentar uma breve 

trajetória acerca da evolução conceitual do modelo familiar na ordem jurídica 

brasileira. Importa frisar, que a Carta Política de 1988 teve inegável importância ao 

ampliar nitidamente os chamados direitos fundamentais e abrilhantar ainda mais a 

sociedade com o relevante destaque do princípio da dignidade da pessoa humana, 

considerado não somente uma norma jurídica, mas principalmente um dos 

fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, com previsão expressa no 

preâmbulo constitucional. 

Nesta senda, insta mencionar que com a CF/1988 e o novo CCB/2002 

houve o surgimento de uma sociedade mais justa e igualitária com a proibição de 

toda e qualquer forma de discriminação e preconceitos, por força do elevado 

destaque aos princípios constitucionais, fonte mais importante para análise e 

observação do direito de família, em que o afeto passou a ser o cerne das relações 

familiares. 
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