
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: VULNERABILIDADE DA PESSOA HUMANA E A LEI 11.340/06: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA O HOMEM
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARYELLY CAROLINE DIAS BARBOSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TAÍS NADER MARTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): GUILHERME BITTENCOURT MARTINSCOLABORADOR(ES): 



RESUMO  

O presente trabalho visa o estudo aprofundado acerca do critério de aplicação 

da Lei 11.340/06, que até a presente data tem se utilizado como preceito a mera 

conceituação do gênero da vítima.  

No mesmo sentido propõe a modificação de tal método, para que se passe a 

utilizar a vulnerabilidade da pessoa humana afim de uma maior abrangência da 

limítrofe protetiva fornecida pela “Lei Maria da Penha”, que hoje, em virtude da 

realizada vivencia não só em nosso país como também no mundo, a base 

atualmente utilizada não possibilita a ampla proteção da pessoa humana, no que 

tangem a violência doméstica nas relações homo afetiva, ou em violências 

cometidas de filhos contra os pais, quando não, cometida dos pais contra os filhos e, 

nas raramente conhecidas pelo público em geral, violência domésticas cometidas 

pelas mulheres em desfavor do marido. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar os meios pelo qual a Lei Maria da Penha 

pode promover a igualdade material entre homens e mulheres, garantindo a 

promoção da justiça, perseguindo os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, para efetivação de um Estado Democrático de Direito. 

Esta pesquisa buscou avaliar a Lei Maria da Penha, bem como as medidas 

protetivas por ela previstas, suas aplicações e a promoção da igualdade de gênero, 

como meio de resguardar o homem - seja pai, irmão, filho, marido, companheiro ou 

namorado – enquanto vítima de violência doméstica. 

A hipótese do trabalho consistiu em verificar se a aplicação da Lei nº 

11.340/06 proporciona ou não, uma amplitude de proteção, ou seja, se está sujeita a 

outras possíveis vitimas de agressão doméstica.  

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é evidenciar a necessidade da mudança do 

critério de aplicação da Lei “Maria da Penha” visando à ampliação de seu campo de 

proteção, para além do gênero feminino, possibilitando o atendimento de inúmeros 

casos de violência doméstica contra o homem que hoje é meramente tratada como 

agressão física. Mais especificamente utilizar de analises a julgados que estenderam 

as medidas protetivas para atender a homens, vítima da violência doméstica em 

consonância com a exploração dos princípios utilizados para a criação da Lei 

11.340/06. A partir deste método, ou seja, ao analisar-se a Lei Maria da Penha a luz 

da Constituição, usando-se dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da 

Igualdade, cumulado da apreciação de jurisprudências, evidenciar-se-á a 

necessidade da aplicação dos princípios constitucionais visando à proteção da 

integridade física e moral do homem. 

METODOLOGIA  

A pesquisa se dará por meio de analises doutrinarias e, de decisões 

proferidas pelos Tribunais de Justiça. Seu desenvolvimento se dará a partir de 

materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses.  Enquanto à análise 

das decisões, ocorrera por meio de pesquisas a serem realizadas em acervo digital 

dos Tribunais de Justiça. Por ora, em razão da prematuridade da pesquisa, apenas 
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se apresenta aspectos pontuais sobre o assunto, de forma a se estabelecer uma 

diretriz para a pesquisa. Num segundo momento, analisar-se-á toda documentação 

bibliográfica pertinente, bem assim de teses, informativos eletrônicos e periódicos de 

revistas especializadas, procedendo as suas devidas compilações, fichamentos e 

análises interpretativas. As informações e orientações aqui apresentadas têm seus 

fundamentos baseados nas normas para apresentação de seus artigos científicos 

impressos. 

DESENVOLVIMENTO 

Esta proposta funda-se, principalmente, no princípio da igualdade tutelado 

pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, pois se todos são iguais 

perante a Lei, não pode o homem vítima de violência no âmbito doméstico não 

possuir proteção e a mulher vítima da mesma violência ter medidas que garantam 

sua integridade física e mental. 

Para a Doutrinadora e Mestre em Processo Civil, Dra. Maria Berenice Dias, 

conceitua-se a violência domestica como sendo: 

“[...] violência domestica é qualquer das ações 

elencadas no art. 7.º (violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial ou moral) praticada contra a mulher 

em razão de vinculo de natureza familiar ou afetiva. 

[...]”.  

Malgrado seja dito que a mulher, por ter em seu histórico social uma gama de 

relatos de abuso e humilhações deve ser mais bem amparada pela lei em busca da 

plena igualdade de direitos. Todavia no artigo 1º, da Declaração dos Direitos 

Humanos e do Cidadão, vê-se garantido que, todos os homens são iguais e 

permanecem iguais em direito, assim, não como se buscar uma igualdade ampla 

afastando a uma parcela da sociedade garantias de medidas que protejam o 

ambiente familiar, por ser a vitima um sujeito não previsto em uma norma. 

Segundo o Doutor, José Afonso da Silva, deve-se salientar que a igualdade 

buscada tanto pelo artigo 1º, da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão e o 

“caput” do artigo 5º, da Constituição Federal, não tratam-se de mera isonomia 

formal, pois não trata-se de mera igualdade perante a Lei, mas sim da igualdade em 

direitos e obrigações e se havendo tratamento diferenciado entre um e outro 

constituir-se-á uma infringência constitucional.  

Hoje, pode-se observar o surgimento de novos modelos familiares que 

necessitam da mesma garantia jurídica fornecida ao modelo familiar tradicional de 

que todas as pessoas que constituem esses núcleos familiares possuíram as 

mesmas medidas de proteção.  

Um dos modelos que atualmente vem ganhado cada dia mais força é formado 

por casais que possuem o mesmo gênero, com as mesmas bases e objetivos dos 

casais “convencionais”, sendo estes, o desejo de constituir uma família, terem filhos, 

adquirir bens. Posto isso, também possuem em seu seio familiar dificuldades e 

obstáculos que podem ocasionar desavenças. 

Por se tratar de mais um paradigma de família, é possível neste conter a 

mesma violência doméstica contida nas “famílias tradicionais”. Contudo neste molde 
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de agressão ao cônjuge ou ao companheiro, a parte mais vulnerável, vítima da 

agressão não possui as garantias de proteção que a Lei 11.340/06 traz em seu texto 

legal. 

Isto, por que a referida Lei traz em seu dispositivo, já no artigo 1º que a 

mesma “[...] cria mecanismos e previne a violência doméstica e familiar contra a 

MULHER, [...]”, este dispositivo impede, quase totalmente, qualquer probabilidade 

de proteção da população masculina em uma relação baseada em ambiente de 

extrema violência, mesmo que esta seja apenas psicológica. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com a pesquisa seja desenvolvido um artigo final com a 

abordagem de um tema – a violência doméstica contra o homem –, que no meio 

jurídico, ainda pouco conhecido e estudado. Ademais, o artigo pretende do 

questionamento – “qual a diferença da violência doméstica cometida contra o home 

e contra a mulher?” – é conscientizar e a apresentar proposta para que futuramente 

se possa ter tutelada legalmente a ampliação das medidas protetivas da Lei 

11.340/06, que hoje somente encontra amparo em jurisprudência, a proteção do 

homem como parte vulnerável de uma relação, uma vez que, se tome por base a 

analise do artigo 5º “caput” da Constituição Federal, todos são iguais perante a Lei 

não sendo passível a discriminação por SEXO, raça, credo, orientação sexual e 

demais características presente no rol descritivo deste artigo. 
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