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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo, realizar uma pesquisa que promova 

análise acerca da atuação da Lei n°. 11.340/06 - Lei Maria da Penha -, na perspectiva 

de garantia de direitos e proteção aos casais homoafetivos masculinos. Com isso, tem-

se como principal foco de estudo a interpretação do diploma legal mencionado no que 

tange os casos de violência doméstica nas relações compostos por pessoas de mesmo 

gênero. Dessa forma, será utilizado um percurso metodológico que se constitui de 

estudos bibliográficos, juntamente com a legislação vigente, além da pesquisa de 

campo por meio de entrevistas, aliado a um roteiro semiestruturado para a construção 

de dados, cuja a intenção é avaliar a possível aplicação do dispositivo legal em casos 

de violência doméstica que ocorram no ambiente familiar de uniões homoafetivas. 

Nesse entender, a temática em questão torna-se relevante, por se tratar de um debate 

atual e instigante, como também, investigará a possibilidade da aplicação da legislação 

em estudo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n°. 11.340/06 assumiu posição de referência na história do ordenamento 

jurídico brasileiro no que se refere à violência de gênero, perpetrada nos contextos 

doméstico e familiar. Na busca da tutela feminina, a Lei incluiu diversas alterações na 

legislação pátria, dentre as quais, a primeira visualização legal da família homoafetiva. 

Assim, na procura por defesa da parte vulnerável no ambiente familiar, o estudo 

em tela, investiga a perspectiva de se estender o emprego da mencionada legislação 

tendo em vista albergar todos os prismas de relação familiar. 

 

2. OBJETIVO 

O trabalho em andamento busca analisar a possibilidade de aplicação da Lei 

11.340/06 nas relações homoafetivas masculinas. Com isso, irá se realizar uma revisão 

bibliográfica sobre a temática, na tentativa de discorrer acerca da aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha no tocante às novas configurações familiares, qual seja, os casos de 

violência doméstica entre casais homossexuais – homens x homens -, e por fim, 



investigar a necessidade de um tratamento equânime legislativo para os casais de sexo 

masculino. 

3. METODOLOGIA 

 Este estudo será desenvolvido utilizando o método dialético com abordagem 

qualitativa e pesquisas de campo com técnica de entrevistas com roteiro 

semiestruturado. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

No que concerne à definição de família, trata-se hodiernamente de um conceito 

pluralista (DIAS, 2011, p. 67). Nesse sentido, o elemento que a caracteriza e 

prepondera é o afeto. 

 Nessa linha, a Constituição Federal de 1988, veda a discriminação por 

orientação sexual em razão dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana (FACHIN, 2011, p. 118). Em consonância com a Carta Magna, a Lei 11.340/06 

tutela também a união composta por pessoas ligadas por vontade manifesta, onde 

também se ressaltou que tais relações pessoais possuem um caráter autônomo da 

orientação sexual.  

 As relações homoafetivas possuem um ponto importante quando equiparadas às 

relações heteroafetivas, que consiste na tutela das vítimas de violência doméstica e 

familiar, de modo que um olhar literal da legislação objeto deste estudo identifica como 

escopo a prevenção e repressão de atos violentos contra a mulher. No entanto, o 

intérprete que atém à letra fria da lei como único critério, sem se preocupar com os 

demais, é um mau intérprete ou um mau aplicado do texto legal, é um ‘formalista’ 

(BITENCOURT, 2007, p. 150). 

 Nessa lógica, pode-se afirmar que a intenção do legislador fora tutelar a mulher 

conquanto for vulnerável. Diante disso, é razoável inferir que no relacionamento 

homoafetivo masculino também poderá haver uma parte vulnerabilizada. 

 Nessa perspectiva, vale salientar acerca da interpretação lógico-sistemática do 

dispositivo legal, levando em consideração a carga principiológica constitucional. 



 A violência doméstica pode ocorrer em qualquer tipo de relação, entretanto, no 

que se refere aos gays, não há nenhum dispositivo legal específico para proteger tais 

vítimas. 

 O dilema a ser encarado vem nos casos de convivência entre homens, tendo em 

vista que a intenção legislativa é resguardar os direitos da mulher, parte historicamente 

vulnerável nas relações familiares, que vem garantindo seus direitos ao longo do 

tempo. 

 Dessa forma, tem-se como resolução a utilização da analogia, que consiste na 

extensão de uma norma jurídica de um caso previsto a um caso não previsto com 

fundamento na semelhança entre os dois casos, porque o princípio informador da 

norma que deve ser estendida abraça em si também o caso não expressamente nem 

implicitamente previsto (BITENCOURT, 2007, p. 150), como instrumento a fim de suprir 

possíveis lacunas. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 De fato, o verdadeiro objetivo da Lei Maria da Penha é prevenir, punir e erradicar 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, não em razão do sexo, mas em virtude 

do gênero, bem como diante o império do Princípio da Igualdade entre os sexos, 

cabível, pode-se compreender preliminarmente que é necessária à aplicação da Lei 

Maria da Penha, aos crimes praticados contra homens nas relações domésticas. O que 

caracteriza a violência doméstica não é o sexo, mas sim a existência de relação familiar 

ou de afetividade entre as pessoas envolvidas, desde que uma esteja em situação de 

vulnerabilidade em relação à outra. 
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