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RESUMO: este trabalho tem como objetivo demonstrar o tratamento 

jurídico dado à violência doméstica no âmbito das relações homoafetivas, a partir 

de uma análise do conceito, bem como das formas de violência doméstica e 

familiar previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e da qualificadora 

advinda da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015). A partir disso, será 

examinado o conceito de identidade de gênero e orientação sexual, bem como 

o recente surgimento da Pluralidade Familiar, o qual redefine o conceito 

tradicional de família. 

Analisar-se-á ainda, a aplicação da legislação específica no tange às 

relações homoafetivas, sendo os cônjuges ou parceiros do gênero feminino ou 

masculino (transexual ou cisgênero), bem como o que pensa a doutrina jurídica 

sobre a questão. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; Violência Doméstica e 

Familiar; Homoafetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: the objective of this study is to demonstrate the legal 

treatment given to domestic violence in homosexual relationships, based on an 

analysis of the concept and the forms of domestic and family violence foreseen 

in the Maria da Penha Act (Act no. 11.340 / 2006) and the qualifier derived from 

the Feminicide Act (Act no. 13.104 / 2015). From this, we will examine the 

concept of gender identity and sexual orientation, as well as the recent 

emergence of Family Plurality, which redefines the traditional concept of family. 

It will also analyze the application of specific legislation regarding 

homoaffective relations, being the spouses or partners of the female or male 

gender (transsexual or not), as well as what the legal doctrine thinks about the 

issue. 

KEYWORDS: Maria da Penha Act; Domestic and Familiar Violence; 

Homoafection.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica se faz presente em grande parte dos lares brasileiros, 

seja na forma de agressões ou de violências psicológicas, não sendo raro, 

infelizmente, que a vítima de tal conduta venha a óbito. Diante disso, com o intuito 

de coibir tal comportamento, o Brasil vem se munindo juridicamente a respeito e, por 

meio de campanhas de conscientização veiculadas nas mídias de massa, vem 

incentivando que as mulheres vítimas desse tipo de violência denunciem seus 

agressores. 

Segundo dados apresentados pela presidente do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, durante 

a 261ª Sessão Ordinária do CNJ, somente no ano de 2016 tramitaram na Justiça 

brasileira mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a 

mulher, o que corresponde, em média, a 1 (um) processo para cada 100 (cem) 

mulheres brasileiras1. 

No que tange às relações homoafetivas, o cenário não é muito diferente, visto 

que a violência doméstica, como o próprio nome sugere, ocorre no ambiente 

familiar, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero dos 

cônjuges ou parceiros. 

Diante da proteção legal do Estado Brasileiro às mulheres que sofrem esse 

tipo de abuso, qual a aplicabilidade da norma legal em face da pluralidade familiar 

vivenciada pelo país nas últimas décadas? Busca o presente estudo a análise da 

violência doméstica nas relações homoafetivas, demonstrando que esse 

comportamento, uma prática corriqueira já enraizada no seio familiar, vai além da 

agressão à mulher, atingindo todo e qualquer tipo de relacionamento. 

Para melhor elucidar a questão e explorar o tema em sua totalidade, assuntos 

correlatos como a união estável entre pessoas do mesmo sexo e o casamento 

homoafetivo, bem como orientação sexual e identidade de gênero, serão abordados 

e minimamente analisados. 

A pesquisa se inicia com a conceituação de violência doméstica, bem como 

suas características, modalidades, efeitos e abrangência, de acordo com a norma 

                                                
1Conselho Nacional de Justiça. CNJ divulga dados do Judiciário sobre violência contra a mulher. 
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-
mulher-no-judiciario>. Acesso em 09 jul. 2018. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario
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legal e doutrina jurídica. Em seguida, aborda-se o processo de tipificação dessa 

infração. 

No seguinte capítulo, a pesquisa aborda a questão familiar e sua pluralidade, 

conceituando e delimitando esse fenômeno social; as ações adotadas pela 

legislação brasileira para assegurar os direitos dessas novas construções familiares. 

Continuando, são analisados e diferenciados os conceitos de orientação sexual e 

identidade de gênero, e como a legislação específica é aplicada nesses casos.  

No derradeiro capítulo, é verificado como é aplicada a lei nos casos de 

violência doméstica nas relações homoafetivas femininas e masculinos, bem como é 

analisado a jurisprudência e entendimento doutrinário sobre o tema, a fim de 

verificar se há amparo legal às vítimas de violência doméstica LGBT e como se 

procede esse amparo, seja por meio de tipificação, seja por meio de analogias ou 

construções doutrinárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Ao longo da análise do tema exposto no título deste capítulo, será 

demonstrado que a violência doméstica possui diferentes modalidades. Por ora, 

basta esclarecer o conceito mais abrangente, analisando as categorias de violência 

doméstica e familiar. 

Dito isto, violência de gênero trata-se de um conceito mais amplo, envolvendo 

vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos e, como será 

demostrado no curso deste estude, homens. Como cediço, no exercício da função 

patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais 

nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para 

punir o que se lhes apresenta como desvio. 

Para o senso comum, pode ser fácil conceituar violência, pois existe o 

conhecimento de que é uma ação realizada por indivíduos, grupos, classes ou 

nações que ocasiona danos físicos, emocionais ou morais, a si próprio ou a outros, 

gerando muitas teorias parciais. 

Importante salientar que a violência pode ocorrer também por omissão, não 

apenas por ação, quando se nega ajuda, cuidado e auxílio a quem precisa; porém, 

não se pode deixar de destacar que a violência está longe de ter um significado 

preciso e único, visto que, nessas situações, cada caso possui suas peculiaridades, 

sendo crucial uma visão mais atenta à situação fática. 

A Organização Mundial de Saúde2 (OMS) realizou um estudo, no ano de 

2002, e publicou o resultado no “Relatório Mundial sobre a Violência e Saúde”, no 

qual definiu a violência como: 

“(...) uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra 
si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação”. 

Neste diapasão, podemos extrair o conceito de violência doméstica: o uso da 

força física ou do poder socialmente constituído dentro do ambiente familiar3, por 

                                                
2Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_content&view=article&id=4734:a-opas-oms-
apoia-os-16-dias-de-movimento-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820>. Acesso em 
09 jul. 2018. 
3 Por ambiente familiar entendem-se todos os tipos de famílias, como será melhor abordado no 
Capítulo 4. 

https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_content&view=article&id=4734:a-opas-oms-apoia-os-16-dias-de-movimento-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820
https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_content&view=article&id=4734:a-opas-oms-apoia-os-16-dias-de-movimento-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820
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meio do qual o agente agressor exerce controle sobre a vítima, tendo como 

resultado lesões físicas e/ou psicológicas e consequentes limitações sociais. 

 

2.1. FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Neste tópico, a violência doméstica será trabalhada e analisada em suas 

diversas modalidades, de acordo com a legislação brasileira, geral e específica4, e 

conceitos doutrinários. 

 

- Violência Física 

 

Segundo nosso ordenamento jurídico, pela redação do artigo 7.º, I, da Lei nº 

11.340/06 (Lei Maria da Penha) a violência física é “entendida como qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. 

De acordo com a doutrina, para Pedro Rui de Fontoura Porto5, a violência 

física é a ofensa à vida, à saúde e integridade física, tratando-se da violência 

propriamente dita; para Maria Berenice Dias6, é caracterizada normalmente por 

hematomas, equimoses, queimaduras e fraturas, sendo uma das formas mais 

frequentes de violência intrafamiliar, se originando de várias formas, por meio de 

punições e disciplinamento. Entretanto, ainda segundo a aludida autora, a disciplina 

e a punição não são os motivos legitimadores da violência, mas sim uma forma de 

alívio de tensões e frustrações dos seus agentes agressores. Dessa forma, esse tipo 

de violência também está relacionado com o fator psicopatológico. 

 

- Violência Psicológica 

 

O artigo 7, inciso II, da Lei Maria da Penha traz a definição legal de violência 

psicológica: 

“(...) 

                                                
4 As modalidades de violência doméstica estão elencadas no artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. 
5 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: análise crítica e 
sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 25. 
6 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
67. 
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a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que 
lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que 
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”. 

Dessa forma, podemos entender que violência psicológica nada mais é do 

que a ameaça, o constrangimento e a humilhação pessoal. Este tipo de violência se 

insere em todas as outras formas de violência e é muito difícil de identificar, devido a 

sua subjetividade, pois não deixa marcas aparentes, apenas um sentimento de 

rejeição e desvalia nas vítimas. 

Por muitas vezes, a violência psicológica se origina ainda na infância, 

momento no qual o psicológico da criança é frágil e as respostas inadequadas dos 

pais em relação às suas necessidades básicas podem desencadear traumatismos 

em seu futuro, como indivíduo adulto. Tais respostas inadequadas podem gerar 

condutas agressivas e desadaptadas, pois são elementos deformantes do caráter e 

da personalidade da criança e do adolescente, ainda em desenvolvimento. 

Esta forma de violência é a mais frequente e a menos denunciada. Muitas 

vezes, as vítimas não se dão conta de que estão sendo violentadas 

psicologicamente, por estarem acostumadas. Isso pode ocorrer devido a, na 

sociedade moderna, existir muito preconceito e discriminação de gênero, ou ainda, 

as famílias em que se criaram tratarem uns aos outros habitualmente de forma 

violenta, usando xingamentos e palavrões, o que faz com que o indivíduo cresça 

com aquele costume, gerando um problema futuro. 

 

- Violência Sexual 

 

O artigo 7, III, da Lei Maria da Penha traz a definição legal de violência 

sexual: 

“(...) 
a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 
ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
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chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”. 

Inicialmente, importante salientar que existem várias definições de violência 

sexual. Pode-se afirmar que violência sexual é uma questão de gênero; que ela se 

dá por causa dos papéis masculino e feminino em nossa sociedade patriarcal, por 

razões sociais e culturais em que o homem (papel masculino) é o dominador. 

Definições à parte, esse tipo de violência envolve relações sexuais não 

consentidas e pode ser praticada tanto por conhecido, por um familiar, ou por um 

estranho. Nesta esteira, podemos dizer que a violência sexual é um problema 

universal, pois se sabe que o papel masculino em nossa sociedade está atrelado ao 

poder e controle. 

Outrossim, de acordo com o anteriormente mencionado relatório da 

Organização Mundial de Saúde, a violência sexual pode ser definida como: 

“Qualquer ato sexual ou tentativa do ato não desejada, ou atos 
para traficar a sexualidade de uma pessoa, utilizando 
repressão, ameaças ou força física, praticados por qualquer 
pessoa independente de suas relações com a vítima, qualquer 
cenário, incluindo, mas não limitado ao do lar ou do trabalho”. 

Esta forma de violência sempre foi muito confundida e as vezes difícil de ser 

detectada, pois a tendência é confundir a sexualidade como um dos deveres do 

casamento, sendo legítima a insistência do agressor, pois o mesmo estaria 

exercendo seu direito, sendo uma obrigação por parte da vítima. Por isso, houve 

certa resistência da doutrina e da jurisprudência em admitir a possibilidade da 

ocorrência da violência sexual nos vínculos familiares, especialmente entre marido e 

mulher. 

Por conta de sua gravidade, mesmo antes do advento da Lei Maria da Penha, 

este tipo de violência doméstica já era tratado pelo Código Penal Brasileiro de forma 

mais rígida, porque, quando o crime é praticado nestas circunstâncias, a pena será 

agravada. Pode-se destacar o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, de nosso Código 

Penal, que em seu inciso II, traz um rol destas agravantes: 

“(...) 
e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com 
violência contra a mulher na forma da lei específica7”. 

                                                
7 A alínea “f” foi incluída pela Lei Maria da Penha. 
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A violência sexual é constituída pelos delitos equivocadamente chamados de 

“contra à desigualdade sexual”, também elencados em nossa legislação penal, a 

saber: 

“Estupro 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso. 
(...) 
Violação sexual mediante fraude 
Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 
com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou 
dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. 
(...) 
Assédio sexual 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter 
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente 
da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 
(...) 
Estupro de vulnerável 
Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 
com menor de 14 (catorze) anos. 
(...) 
Corrupção de menores 
Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a 
satisfazer a lascívia de outrem. 
Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 
adolescente 
Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 
(catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou 
outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de 
outrem (...)”. 

 

- Violência Patrimonial 

 

A violência patrimonial é tratada pela Lei Maria da Penha em seu art.7º, inciso 

IV: 

“(...) 
a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades”. 

De acordo com Porto, constitui o crime de violência patrimonial a retenção, a 

subtração e a destruição de instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos. 
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A violência patrimonial se faz presente em diversas situações, porém ainda é 

desconhecida pela maioria das vítimas. Esta ignorância decorre do fato de que a 

população em geral não sabe que a retenção, a subtração e a destruição parcial ou 

total de seus objetos pessoais são tipificadas pela legislação específica. 

Diante da falta de informação, as vítimas não reconhecem a ilicitude de tais 

ações e, por sua vez, não denunciam esse tipo de agressão. Dessa forma, a 

violência patrimonial raramente se apresenta separada das demais, servindo, quase 

sempre, como meio para agredir física ou psicologicamente a vítima; ou seja, 

durante as brigas o agressor usa do artifício de abstrair os bens da vítima para que 

ela se cale e continue a aceitar a agressão. 

Cabe mencionar outra peculiaridade importante da violência patrimonial, no 

que tange à obrigação alimentar. Quando o agente deixa de atender à obrigação, 

com plenas condições econômicas, além de violência doméstica, pratica o crime de 

abandono material, nos moldes do art. 244 do Código Penal. 

 

- Violência Moral 

 

O artigo 7º, inciso V, da Lei 11.340/06, define violência moral é “entendida 

como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”, sendo, de um 

modo geral, concomitante à violência psicológica. Ademais, o agente que infringir o 

art. 7º, inciso V, da Lei Maria da Penha, está sujeito às penalidades descritas nos 

artigos 138, 139 e 140 de nosso Código Penal, in verbis: 

“Calúnia 
 
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato 
definido como crime: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga. 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 

 
Difamação 

 
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 
Injúria 

 
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decoro: 
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Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”. 

Se o crime for cometido em decorrência do vínculo familiar ou afetivo, passa a 

configurar como violência doméstica. Quando isto ocorre, é instituído o agravamento 

da pena, conforme o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo disposto legal. 
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3. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Uma vez que no âmbito do Direito Penal vigoram os princípios da 

taxatividade8 e da legalidade9, não podem ser admitidos conceitos vagos. Portanto, 

como já apresentado no capítulo anterior, a Lei Maria da Penha reconhece as 

seguintes formas de violência doméstica: violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. 

Dito isto, neste capítulo a legislação específica é apresentada em seu 

contexto histórico e seus efeitos jurídicos são analisados. 

 

3.1. LEI MARIA DA PENHA 

 

A biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes foi casada com 

Marco Antônio Herredia Viveiros, professor universitário, que a agrediu durante seis 

anos, tentando, inclusive, matá-la em duas situações: primeiramente com um tiro de 

espingarda, enquanto Maria da Penha dormia, deixando-a paraplégica; e a segunda 

vez foi na tentativa de eletrocutá-la e afogá-la durante o banho. 

Diante de tais fatos, Maria da Penha procurou a delegacia de polícia para 

buscar proteção do Estado, conseguindo resguardo judicial para ela e suas filhas 

contra o marido agressor. Entretanto, devido à morosidade de nosso judiciário, 

somente após vinte anos o julgamento foi concluído: no entanto, o agressor foi 

condenado, mas ficou poucos meses encarcerado.  

Devido às especificidades do caso e do claro descaso do Estado, a história de 

luta de Maria da Penha chegou à a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

com o argumento de que o Brasil era tolerante diante a situação vivida por muitas 

mulheres, não punindo de forma efetiva o agressor. Destarte, após analisar os fatos, 

a aludida Comissão advertiu o Brasil para que adotassem medidas legais efetivas 

para punição do agressor. 

Tendo em vista a repercussão do caso a nível internacional, foi sancionada a 

Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, que ficou popularmente conhecida como “Lei 

                                                
8 Não basta existir uma lei que defina uma conduta como crime. A norma incriminadora legal deve ser 
clara, compreensível, permitindo ao cidadão a real consciência acerca da conduta punível pelo 
Estado. 
9 No Direito Penal, o princípio da legalidade se manifesta pela locução nullum crimen nulla poena sine 
previa lege, prevista no artigo 1º, do Código Penal brasileiro, segundo o qual não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. 



19 

 

Maria da Penha”. Esta lei teve como principal finalidade a criação de mecanismos 

que visam coibir a violência sofrida às mulheres, buscando a proteção de sua 

integridade física, psíquica, moral e patrimonial do gênero feminino que 

historicamente tolera a desigualdade de gênero.  

A Lei Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres, que 

tradicionalmente ocupam uma posição de vulnerabilidade social em relação ao 

homem, devendo ser vista também como a busca de implementação de políticas 

públicas de proteção e combate à violência de gênero10, em razão da necessidade 

de prestação de tutela jurisdicional rápida para casos de urgência, como estes.  

Dentre algumas das alterações e implementos advindos da legislação 

específica, podemos destacar a prisão preventiva ao agressor, e as medidas 

protetivas de urgência, como assim relata os artigos 20 e 22, in verbis: 

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 
criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação da autoridade policial. 
(...) 
Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 
 
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e 
o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação; 
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida; 
 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 
serviço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios”. 

Observado o já exposto, podemos perceber que a legislação atual, se 

interpretada de maneira saudável e correta, presta-se a albergar e tutelar o direito 

                                                
10 A violência de gênero é específica e praticada em relação ao gênero da vítima, como por exemplo 
o Feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por “ser” mulher. 
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das mulheres, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de 

gênero, segundo a própria lei, seja por sua ausência de força física, ou caráter 

psicológico, apresenta uma espécie de hipossuficiência em relação a outros, seja no 

relacionamento familiar, ou principalmente naqueles domésticos de caráter íntimo. 

 

3.2. FEMINICÍDIO 

 

Ponto que a vale a pena ser pincelado no presente estudo, sem dúvidas, é o 

Feminicídio. As mulheres ao longo da história foram vítimas de diversas atrocidades, 

tendo tratamento diferenciado no meio social e familiar. No ambiente familiar eram 

vistas como um objeto de posse do qual o homem poderia usufruir da maneira que 

bem entendesse. Aos olhos da sociedade, desde sua concepção como mulher, já 

tinham tarefas atribuídas como aquela de cuidar da casa, dos filhos; caso contrário, 

eram merecedoras de violência psicológica, física e até mesmo à morte. 

Esse comportamento social foi um dos fatores para o aumento quantitativo 

nos índices de assassinatos de mulheres, desenvolvendo trajes discriminatórios e 

complexos de inferioridade na mulher brasileira. De acordo com Marixa Fabiane 

Lopes Rodrigues, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “A 

subjugação máxima da mulher por meio de seu extermínio tem raízes históricas, e 

sempre foi invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade”. 

O conceito de Feminicídio ganhou destaque entre ativistas, pesquisadores, 

organismos internacionais e, mais recentemente, tem sido incorporado às 

legislações de diversos países da América Latina – inclusive do Brasil, com a 

criação da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), que alterou o Código Penal para 

incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado11, o Feminicídio: quando crime 

for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 

O § 2º-A foi acrescentado ao artigo 121 do Código Penal como norma 

explicativa do termo "razões da condição de sexo feminino", esclarecendo que 

ocorrerá em duas hipóteses: a) violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher; A lei acrescentou ainda o § 7º ao supracitado 

artigo, estabelecendo causas de aumento de pena para o crime de feminicídio: a 

pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado: a) durante a gravidez ou 

                                                
11 O homicídio qualificado ocorre quando o responsável pelo crime tem a intenção de matar por um 
motivo específico, no caso em análise, o motivo específico é a condição de sexo feminino. 
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nos 3 meses posteriores ao parto; b) contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 

anos ou com deficiência; c) na presença de ascendente ou descendente da vítima. 

Por fim, a Lei do Feminicídio alterou o art. 1º da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes 

Hediondos) para incluir a alteração, deixando claro que o Feminicídio é nova 

modalidade de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol dos crimes 

hediondos. 

Como cediço, a mulher é o sujeito passivo do Feminicídio, porém, isso não 

basta para que se enseja a qualificadora. Para tanto, é necessário que a conduta 

delitiva do agressor envolva violência doméstica e familiar, ou ocorra menosprezo ou 

discriminação à condição da mulher. 

Guilherme de Souza Nucci tece alguns comentários pertinentes ao tema, no 

qual o autor atrela a concepção da Lei do Feminicídio e sua aplicação conjunta à Lei 

Maria da Penha12: 

“Constitucionalmente, todos são iguais perante a lei. Essa 
afirmação normativa não bastava, tendo em vista que as 
mulheres continuavam a sofrer dentro de seus lares 
(principalmente) inúmeras formas de violência física e 
psicológica. Adveio a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
contendo normas explicativas, programáticas e determinadas, 
com o fito de tutelar, de maneira mais eficiente, a condição do 
sexo feminino, em particular nos relacionamentos domésticos e 
familiares. O feminicídio é uma continuidade dessa tutela 
especial, considerando homicídio qualificado e hediondo a 
conduta de matar a mulher, valendo-se de sua condição de 
sexo feminino”. 

A socióloga Lourdes Bandeira, descreve o Feminicídio como: 

“A última etapa de um continuum de violência que leva à morte. 

Precedido por outros eventos, tais como abusos físicos e 
psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica 
de dominação masculina e a um padrão cultural que subordina 
a mulher e que foi aprendido ao longo de gerações, trata-se, 
portanto, de parte de um sistema de dominação patriarcal e 
misógino”13. 

Nesta esteira, entende-se por Feminicídio a perseguição e a morte de 

mulheres pela simples condição de ser mulher, ou seja, por questão de sexo 

feminino: um crime de ódio contra as mulheres, justificada sócio culturalmente por 

uma história de dominação da mulher pelo homem e estimulada pela impunidade e 

indiferença da sociedade e do Estado. 

                                                
12 NUCCI, Guilherme De Souza. Código penal comentado. 17º ed. – Rio de Janeiro: Editora Forence, 
2017.p.455 
13 BANDEIRA, Lourdes. Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. Disponível 

em <http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-
mulher-por-lourdes-bandeira/>. Acesso em 09 jul. 2018. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
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- Aplicação da Lei do Feminicídio às travestis e transexuais 

 

Como vimos anteriormente, para se falar em Feminicídio, é imprescindível 

que o sujeito passivo seja do sexo feminino. Uma questão longe de simples, o 

conceito de mulher para a qualificadora do Feminicídio hoje, causa grandes 

indagações, inclusive dentro do nosso ordenamento jurídico. 

Os procedimentos cirúrgicos, tais como a neofaloplastia14 e a 

neocolpovulvoplastia15, trazem mudanças ao órgão genital do indivíduo e, sem 

desprestigiar a importância de tais procedimentos, nos deparamos tão somente com 

mudanças estéticas. Contudo, não é possível se falar em mudança genética, por 

exemplo, tampouco existe mudança no que se concerne os registros cíveis em 

decorrência da cirurgia apenas. 

Dito isso, como caracterizar o sexo feminino para aplicação da legislação 

penal? Existem três critérios que nos trazem esclarecimentos diante desta 

problemática: o Critério Psicológico, o Critério Biológico e o Critério Jurídico Cível. 

De acordo com o Critério Psicológico, o indivíduo é biologicamente do sexo 

masculino, mas se identifica, por alguma razão, ao sexo feminino ou vice e versa. A 

magistrada Adriana Ramos adota o entendimento de que deve prevalecer tal critério, 

ou seja, o sujeito passivo mulher do Feminicídio deve ser entendido quando a 

pessoa se identificar com o sexo feminino, mesmo quando não tenha nascido com o 

sexo biológico feminino (o que se aproxima da ideia de gênero). 

No que diz respeito ao Critério Biológico, o sexo feminino está relacionado tão 

somente ao sexo biológico, o qual é atribuído ao indivíduo em seu nascimento. Tal 

critério é apontado e defendido por Francisco Dirceu Barros, que assevera: 

“Entendo que deve ser sempre considerado o critério biológico, 
ou seja, identifica-se a mulher em sua concepção genética ou 
cromossômica. Neste caso, como a neocolpovulvoplastia altera 
a estética, mas não a concepção genética, não será possível a 
aplicação da qualificadora do feminicídio16”. 

                                                
14 A neofaloplastia é a construção de um pênis formado a partir da pele de outras partes do corpo da 
própria pessoa e seu enxertamento na área do órgão genital. 
15 A neocolpovulvoplastia é a mudança da genitália masculina para feminina; consiste, basicamente, 
em duas etapas: na primeira, o pênis é amputado e são retirados os testículos do paciente e, em 
seguida, faz-se uma cavidade vaginal; a segunda etapa é marcada pela constituição plástica: com a 
pele do saco escrotal são formados os lábios vaginais. 
16 BARROS. Francisco Dirceu. Feminicídio e neocolpovulvoplastia: As implicações legais do conceito 
de mulher para os fins penais. Disponível em 
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Temos ainda o Critério Jurídico Cível, por meio do qual se obtém registro cível 

como pertencente ao sexo feminino. Aqui encaixaria o indivíduo transexual que 

formalmente obtém o devido registro no qual passa a ser identificado civilmente 

como mulher (ou seja, do sexo feminino), porque, para efeitos da qualificadora, esta 

pessoa será considerada mulher. Contrariando o entendimento doutrinário acima e 

esclarecendo a defesa da utilização deste critério, Rogério Greco em seu texto, nos 

diz: 

“Das três posições possíveis, isto é, os critérios psicológico, 
biológico e jurídico, somente este último nos traz a segurança 
necessária para efeitos de reconhecimento do conceito mulher. 
Além disso, não podemos entender tal conceito a outros 
critérios que não o jurídico, uma vez que, in casu, estamos 
diante de uma norma penal incriminadora, que deve ser 
interpretada o mais restritamente possível, evitando-se uma 
devida ampliação do seu conteúdo que ofenderia, frontalmente, 
o princípio da legalidade, em sua vertente nullum crimen nulla 
poena sine lege stricta”17. 

Para o autor, devido à segurança jurídica que depende o nosso Código Penal, 

pautando-se no princípio da legalidade, para que se configure sujeito passivo do 

Feminicídio deve existir de fato o registro cível notificando o devido sexo feminino 

para tal qualificadora. 

Outrossim, para melhor interpretarmos as informações supracitadas, mister se 

faz analisar as diferenças entre sexo, gênero e orientação sexual: enquanto o sexo, 

que pode ser masculino ou feminino, é um conceito biológico, o gênero, também 

feminino e masculino, é um conceito sociológico independente do sexo;18 no que 

tange à orientação sexual, nos referimos à capacidade de cada pessoa de 

experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de 

gênero diferente (heterossexual), do mesmo gênero (homossexual) ou de mais de 

um gênero (bissexual), assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas 

pessoas. 

Após análise de todos os critérios, concordamos com o critério defendido pela 

magistrada Adriana Ramos, que abrange toda pessoa identificada com o gênero 

feminino (não necessariamente do sexo feminino), independentemente de ter feito 

ou não cirurgia de mudança de sexo, o que a nosso ver a autora inclui mulheres 

                                                                                                                                                   
<https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-
as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais>. Acesso em 09 jul. 2018. 
17 GRECO, ROGERIO, Código penal comentado. 11° ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 337. 
18  NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 575 e 
seguintes. 

https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais
https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais
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transexuais e travestis e todas as demais designações que reivindica o 

reconhecimento como mulher. 

Por fim, ponto que também merece ser analisado, é o caso do homem 

transexual. Isto porque, o homem transexual, por mais que se identifique com o 

gênero masculina, ostenta o sexo feminino. Ademais tal indivíduo dificilmente é 

aceito pela comunidade como efetivamente homem, ainda que tenha obtido 

mudança de sexo no registro civil, sendo vítima de opressão e discriminação. Estes 

fatos justificariam sua proteção pela legislação específica. 
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4. PLURALIDADE FAMILIAR 

 

No século XX, a luz do Código Civil Brasileiro de 1916, o casamento era a 

única maneira de se constituir família. A família tinha compreensão restrita e 

direcionada; ou seja, casava-se para procriar e assim perpetuar a espécie, bem 

como para acumular patrimônio e ter com quem deixá-lo após a morte. 

Neste esteio, a família tinha características próprias: era matrimonializada, 

portanto era essencialmente heterossexual, uma vez que a diversidade de sexos era 

fundamental ao casamento; indissolúvel, pois “o que Deus une o homem não 

separa”; unicamente patriarcal, gerando submissão absoluta de todos os membros 

da família à chefia do pai; hierarquizada entre os próprios membros e basicamente 

patrimonialista. 

Com as constantes modificações históricas e sociais, ocorridas desde a 

emancipação financeira da mulher, causada pela sua inserção no mercado de 

trabalho, bem como diante do liberalismo sexual, o mundo mudou. Como não podia 

ser diferente, o direito também sofreu imensos abalos. 

Neste esteio, a família brasileira, a partir do advento da Constituição 

Democrática de 1988, passou a ser redesenhada, com valores mais humanos, 

fraternos, plurais e igualitários, sempre fundados na dignidade da pessoa humana. 

Nestes moldes, a família abraçou a pluralidade, quebrando a hegemonia do 

casamento como única forma de constituir família. 

O texto Constitucional reconhece expressamente, além do casamento, a 

união estável como entidade familiar. Trata-se daquele convívio público, contínuo e 

duradouro, com o intuito de constituir família. Por sua vez, concebeu também como 

família a comunidade formada por pais, ou qualquer deles e os seus filhos, sendo 

chamada de família monoparental (Art. 226 da Constituição Federal de 88). 

Ocorre que, diante dos novos paradigmas do direito, o fundamento da família 

passou a repousar sobre o afeto e na busca da realização pessoal dos seus 

membros, valorizando a dignidade de cada um deles, concebendo uma igualdade 

substancial ao casal, aos filhos e a todos que integram este ambiente doméstico e 

familiar. 

Família, portanto, torna-se uma comunidade de entreajuda, fundada no afeto, 

que busca promover o desenvolvimento da personalidade e das potencialidades de 

seus membros, sempre na direção da felicidade. 
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Assim, com o alicerce no afeto, na igualdade e na dignidade da pessoa 

humana, a família torna-se gênero que alberga inúmeras espécies. Neste sentido, 

Paulo Lôbo19 esclareceu que o rol constitucional seria meramente exemplificativo, 

não restringindo as entidades familiares às hipóteses prescritas no texto legal. 

Sendo assim, além do casamento, da união estável e da família monoparental, 

podemos conceber as uniões homoafetivas, o casamento homoafetivo, as famílias 

parentais, a família extensa ou ampliada e as famílias recompostas ou reconstituídas 

entre outras que ainda podem surgir. 

De forma a ater-se ao tema desta pesquisa, trataremos apenas das uniões 

estáveis e casamentos homoafetivos. 

A família homoafetiva consiste na entidade familiar, que estabelece uma 

comunhão de vida por meio de um convívio público, contínuo e duradouro, com 

alicerces sólidos no afeto, mas estabelecido por pessoas do mesmo sexo. Trata-se 

da união familiar entre pares homoafetivos. 

Apesar da legislação pátria não a disciplinar, as uniões homoafetivas, após 

anos de debates controvertidos na doutrina e na jurisprudência, as mesmas foram 

reconhecidas como entidade familiar pela decisão do STF no bojo da ADPF n.º 

132/DF e da ADI n.º 4277/RJ, aplicando-se a ela, por analogia, todo o regramento 

legal destinado às uniões estáveis, de modo a suprir a lacuna da lei, conforme a 

seguir descrito20: 

“Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE 
OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, 
COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS 

ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO 
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir 
interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do 
Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. 

PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM 
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA 
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA 
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A 
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 

                                                
19 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Entidades Familiares Constitucionalizadas: para Além dos Numerus 
Clausus. In: FARIAS, Cristiano Chaves de. Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de 
janeiro: Lúmen Júris, 2004. P-1-18. 
20 Como o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 132/DF e na ADI n.º 4277/RJ se 
complementam, citamos a ADPF n.º 132/DF. Para obter mais informações sobre a ADI n.º 4277/RJ, 
acesse < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. 
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CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO 
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-
CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 

SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À 
VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, 
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em 
sentido contrário, não se presta como fator de desigualação 
jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º 
da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 
constitucional de promover o bem de todos. Silêncio 
normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do 
sexo dos indivíduos como saque da kelseniana norma 
geral negativa, segundo a qual o que não estiver 
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 
permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual 

como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa 
humana: direito a auto-estima no mais elevado ponto da 
consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto 
normativo da proibição do preconceito para a proclamação do 
direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz 
parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico 
uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade 
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula 
pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA 
INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO 
SUBSTANTIVO FAMÍLIA NENHUM SIGNIFICADO 
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A 
FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E 
PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE 

CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-
REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base 
da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase 
constitucional à instituição da família. Família em seu 
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, 
pouco importando se formal ou informalmente constituída, 
ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares 
homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da 
expressão “família”, não limita sua formação a casais 
heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou 
liturgia religiosa. Família como instituição privada que, 
voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém 
com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação 
tricotômica. Núcleo familiar que é o principal locus institucional 
de concreção dos direitos fundamentais que a própria 
Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X 
do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares 
homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se 
desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma 
autonomizada família. Família como figura central ou 
continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da 
interpretação não-reducionista do conceito de família como 
instituição que também se forma por vias distintas do 
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casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no 
plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo 
como categoria sócio-político-cultural. Competência do 

Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o 
Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da 
coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto 
à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. 
NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E 
MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO 
DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL 
DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS 
OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO 
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS 
CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A 
referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no 
§ 3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se 
perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas 
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades 
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à 
renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade 
de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da 
Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 
226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao 
utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu 
diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou 
diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de 
constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. 
Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo 
perfeito de família. A Constituição não interdita a formação 
de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do 

juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de 
um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, 
ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub 
judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à 
sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. 
Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a 
evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente 
listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios 
por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. 
DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO 
DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no 
particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo 
enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família 
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, 
reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como 
uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à 
conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da 
imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM 
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). 
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RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade 
de interpretação em sentido preconceituoso ou 
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel 
à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica 
de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para 
excluir do dispositivo em causa qualquer significado que 
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas 
regras e com as mesmas consequências da união estável 
heteroafetiva. 
 
(STF - ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de 
Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT 
VOL-02607-01 PP-00001)” – grifos nossos. 

Vale acrescentar, que após o reconhecimento das uniões homoafetivas como 

entidade familiar e com a aplicação por analogia da legislação destinada às uniões 

estáveis, passaram a bater às portas do judiciário pedidos de conversão da mesma 

em casamento, bem como pedido de casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Neste ponto, o STJ apreciando o Recurso Especial n.º 1183378-RS (2010/0036663-

8) passou a reconhecer como legítimo a conversão das uniões homoafetivas em 

casamento, sinalizando que não consta entre os impedimentos matrimoniais (Art. 

1521 do CC-02) qualquer vedação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo: 

“DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO 

MESMO SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 

1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA AQUE SE HABILITEM 

PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. 

VEDAÇÃOIMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. 

ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO 

JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ EDA ADI N. 4.277/DF. 1. 

Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito 

infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do 

direito privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do 

direito civil, não é possível ao STJ analisar as celeumas que lhe 

aportam "de costas" para a Constituição Federal, sob pena de ser 

entregue ao jurisdicionado um direito desatualizado e sem lastro na 

Lei Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua 

missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à 

lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita. 2. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF 
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n.132/RJ e da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código 

Civil de 2002 interpretação conforme à Constituição para dele 

excluir todo significado que impeça o reconhecimento da união 

contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo 

como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito 

de família. 3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 

uma nova fase do direito de família e, consequentemente, do 

casamento, baseada na adoção de um explícito poliformismo 

familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a 

constituir esse núcleo doméstico chamado "família", recebendo 

todos eles a "especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver 

que, em 1988, não houve uma recepção constitucional do conceito 

histórico de casamento, sempre considerado como via única para a 

constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos 

ora consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. Agora, a concepção constitucional do casamento - 

diferentemente do que ocorria com os diplomas superados - 

deve ser necessariamente plural, porque plurais também são as 

famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final 

da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um 

propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua 

inalienável dignidade. 4. O pluralismo familiar engendrado pela 

Constituição - explicitamente reconhecido em precedentes tanto 

desta Corte quanto do STF - impede se pretenda afirmar que as 

famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos dignas 

de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na 

tradição e formadas por casais heteroafetivos. 5. O que importa 

agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias 

multiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", e 

é tão somente em razão desse desígnio de especial proteção que a 

lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, ciente o 

constituinte que, pelo casamento, o Estado melhor protege esse 

núcleo doméstico chamado família. 6. Com efeito, se é verdade que o 

casamento civil é a forma pela qual o Estado melhor protege a 

família, e sendo múltiplos os "arranjos" familiares reconhecidos pela 

Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que 

por ela optar, independentemente de orientação sexual dos 

partícipes, uma vez que as famílias constituídas por pares 

homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos 

daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a 
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dignidade das pessoas de seus membros e o afeto. 7. A igualdade 

e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito à 

auto-afirmação e a um projeto de vida independente de tradições e 

ortodoxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza 

com plenitude se é garantido o direito à diferença. Conclusão diversa 

também não se mostra consentânea comum ordenamento 

constitucional que prevê o princípio do livre planejamento familiar (§ 

7º do art. 226). E é importante ressaltar, nesse ponto, que o 

planejamento familiar se faz presente tão logo haja a decisão de duas 

pessoas em se unir, com escopo de constituir família, e desde esse 

momento a Constituição lhes franqueia ampla liberdade de escolha 

pela forma em que se dará a união. 8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 

1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam 

expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e 

não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento 

homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, 

como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da 

pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar. 

9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, 

mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo 

"democraticamente" decretar a perda de direitos civis da minoria pela 

qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em regra é 

o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel contra 

majoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por 

não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com 

a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos 

humanos fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias. 

Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a democracia 

se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de governo, não 

das maiorias ocasionais, mas de todos. 10. Enquanto o Congresso 

Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, sua 

coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção 

dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se 

desse mister, sob pena de aceitação tácita deum Estado que somente 

é "democrático" formalmente, sem que tal predicativo resista a uma 

mínima investigação acerca da universalização dos direitos civis. 11. 

Recurso especial provido” – grifos nossos. 

Destarte, não há porque obstar a igualdade de oportunidades à constituição 

matrimonial com base na discriminação sexual, ou no preconceito, pois estes são 

vedados constitucionalmente pelo princípio da igualdade, prescrito no Art. 5º da 
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nossa Carta Magna. Tem-se, portanto, o reconhecimento do Casamento Igualitário, 

também chamado de Matrimônio Homoafetivo. 

Dessa forma, com o avanço e anseio da população em busca de seus 

direitos, o Estado parou de proteger o casamento fechado, vertical e machista, 

passando a defender a dignidade, tornando legitimas as relações homoafetivas, seja 

numa união estável ou pela sua conversão e reconhecimento em casamento. 
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5. TRANSEXUALIDADE E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Sexo e gênero são conceitos facilmente confundidos, apesar de serem 

substancialmente distintos. Para melhor esclarecimento e apresentação dos 

argumentos a respeito da aplicabilidade da legislação nos casos de violência 

doméstica no âmbito das relações homoafetivas, mister se faz abordarmos 

juridicamente de forma clara e direta a questão da identidade de gênero, 

diferenciando-a de orientação sexual: a orientação sexual irá fazer com que a 

pessoa busque relacionamentos afetivos-sexuais com pessoas do mesmo sexo 

(homossexual), sexo oposto (heterossexual) e ambos os sexos (bissexual); já a 

identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente, se do gênero feminino 

ou masculino. 

Enquanto o sexo, que pode ser masculino ou feminino, é um conceito 

biológico, o gênero, também feminino e masculino, é um conceito sociológico e 

independente do sexo. O termo sexo está ligado às peculiaridades biológicas que 

diferenciam homens e mulheres; por outro lado, o termo gênero está ligado à 

construção social sobre essas diferenças sexuais e as formas de relação 

socialmente instituídas entre os sexos. 

Em outras palavras, os sexos masculino e feminino são biologicamente 

definidos, enquanto os gêneros masculino e feminino são atrelados à papéis 

culturalmente designados aos indivíduos que nasceram na condição de homem e na 

condição de mulher. Tal informação já encontrava sua essência em Simone de 

Beauvoir, destacadamente em sua famosa frase “ninguém nasce mulher, mas se 

torna mulher”. Todavia, ressalta-se que Beauvoir não utilizou a palavra “gênero”. 

Como construções sociais, o gênero sofre influência política e social, ou seja, 

o que é “ser homem” e o que é “ser mulher” varia de uma sociedade para outra, 

devido a diferenças sócio culturais. Pode-se dizer também que as distinções de 

gênero – sejam diferenças culturais – que agem na sociedade categorizando 

indivíduos, acaba por dar a alguns privilégios em detrimento de outros. Forma-se 

uma relação entre o feminino e o masculino, desigual em autoridade, poder e 

prestígio, na qual o gênero define qualidades, virtudes e papéis de acordo com as 

raízes biológicas. 

No que diz respeito à transexualidade, o indivíduo transgênero não se 

identifica com seu sexo biológico, ou seja, se nasceu biologicamente com o sexo 
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feminino, se identifica com o sexo masculino; se nasceu biologicamente com o sexo 

masculino, se identifica com o sexo feminino. 

Em outros termos, é possível ser do sexo masculino e ser do gênero feminino 

(se apresentar socialmente no papel atribuído ao gênero feminino), e vice-versa. A 

questão se complica quando analisamos o tema pela perspectiva do direito, visto 

que o próprio sexo, atualmente, transcende à esfera biológica e é invadido pela 

esfera jurídica. 

Diante da possibilidade jurídica da retificação de sexo, este se constitui a 

partir de uma decisão do Estado e não mais apenas pela natureza, afigurando-se de 

igual maneira flutuante. Por isso destacamos que o sexo não é somente biológico, 

mas também é jurídico, e tal aspecto tem grande importância para fins de aplicação 

das normas penais incriminadoras. 

Não obstante tudo que se destacou acima vale uma breve observação sobre 

a não dependência entre os termos sexo, gênero e orientação sexual, inclusive para 

a compreensão prática de casos que volta e meia são levados ao judiciário. Antes, 

porém, cabe um acordo semântico a fim de minimizar as possibilidades de erronias: 

transexual é um termo genérico que caracteriza a pessoa que não se identifica com 

o gênero que lhe foi atribuído. 

A mulher transexual21 é a pessoa que reivindica o reconhecimento como 

mulher; enquanto o homem transexual é a pessoa que reivindica reconhecimento 

como homem. Travestis são indivíduos que vivenciam papéis de gênero feminino, 

mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como integrantes 

de um terceiro gênero ou de um não gênero, embora prefiram ser tratadas no 

feminino.  

Há o entendimento de que um indivíduo do dito sexo (biológico) masculino, 

pode se apresentar socialmente com o gênero feminino e ter orientação sexual 

(considerando seu sexo) heterossexual, ou seja, nutrir desejo por mulheres. De igual 

maneira, pode ser do sexo (biológico) masculino, se apresentar socialmente com o 

gênero feminino e ter a orientação sexual homossexual, ou seja, nutrir desejo por 

homens. 

                                                
21 Cisgênero é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, 
com o seu “gênero de nascença”. Logo, da mesma forma que existem homens e mulheres 
transexuais, existem homens e mulheres cisgêneros. 
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No que tange à orientação sexual dos indivíduos, em 2006, após reunião de 

especialistas na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, proclamou-se os chamados 

Princípios de Yogyakarta (PY), que devem pautar as legislações internacionais de 

direitos humanos em relação à orientação sexual e identidades de gênero, cujos 

conteúdos estão elencados em diversos documentos da ONU. Do PY se 

compreende:  

“(...) orientação sexual como estando referida à capacidade de 
cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, 
afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 
gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações 
íntimas e sexuais com essas pessoas”.  

Com efeito, o PY indica a classificação dos seres humanos quanto ao próprio 

desejo. Embora se tenha acima usado o termo gênero, a doutrina associa a 

classificação da seguinte forma: a atração emocional, afetiva ou sexual direcionada 

para indivíduos do mesmo sexo biológico se chamará homossexualidade; quando 

voltada a pessoas do sexo biológico diverso se denominará de heterossexualidade; 

e, finalmente, quando se estiver diante de atração para ambos os sexos biológicos 

se definirá como bissexualidade. “Na verdade, toda classificação perde o sentido em 

um mundo pós-gênero no qual as sexualidades sejam fluidas e não haja marcos 

binários”22. Ademais, tais classificações não levam em conta outras nuances, como 

as pessoas que não nutrem desejo sexual e não se relacionam sexualmente com 

ninguém. 

Com fulcro na ideia de dignidade humana, é possível pensar em “um sujeito 

de direito sem gênero e um laço familiar livre de sua dimensão biológica”, o que 

permitiria dar ou realçar no direito sua dimensão convencional, “libertando-o da 

metafísica da diferença de sexos e da naturalização de parentesco”. Nesta linha, 

sustenta-se que “uma ordem jurídica democrática não pode continuar a funcionar na 

base da divisão binária dos gêneros e da injunção à heterossexualidade”23, 

classificando pessoas como normais ou anormais a partir de sua orientação sexual 

ou de seu gênero. 

 

 

                                                
22 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Diversidade sexual e suas nomenclaturas. In: DIAS, Maria 
Berenice. (Coord.) Diversidade sexual e direito homoafetivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 98. 
23 BORRILLO, Daniel. O sexo e o Direito: a lógica binária dos gêneros e a matriz heterossexual da 
Lei. Meritum – Belo Horizonte – v. 5 – n. 2 – p. 289-321 – jul./dez. 2010 



36 

 

6. APLICABILIDADE NAS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS 

 
Neste capítulo é abordada a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito das 

relações homoafetivas, bem como a incidência da Lei do Feminicídio. Entendemos 

por relação homoafetiva os relacionamentos nos quais os cônjuges ou parceiros são 

do mesmo gênero, ou seja, duas pessoas do sexo masculino ou duas pessoas do 

sexo feminino, podendo ser uma das partes (ou até mesmo as duas), transgêneras. 

Outrossim, como já anteriormente demonstrado, tanto a união estável quanto 

o casamento homoafetivo são considerados legítimos, ou seja, as relações 

domésticas homossexuais também recebem amparo da legislação brasileira como 

um todo, e isso, obviamente, inclui a esfera penal. 

Para fins didáticos, conceituaremos as relações homoafetivas em “Relação 

Homoafetiva Feminina” e “Relação Homoafetiva Masculina”. 

 

6.1. RELAÇÃO HOMOAFETIVA FEMININA 

 

No que tange à relação entre duas mulheres, não há razão para qualquer 

discussão para a aplicação da Lei Maria da Penha. A mulher é o sujeito passivo por 

excelência dos crimes de violência doméstica e familiar, não sendo relevante o fato 

do sujeito ativo ser homem ou mulher. A orientação sexual da vítima, nesses casos, 

é irrelevante, visto que a própria Lei Maria da Penha, em seu artigo 5°, parágrafo 

único, dispõe que “As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual”. Dessa forma, é perfeitamente possível que atos de violência 

fundados no gênero, possam ser cometidos por mulheres, ou seja, tanto o sujeito 

ativo quanto o sujeito passivo são do gênero feminino. 

Observa-se, assim, que está sob o abrigo da lei a mulher, sem distinguir sua 

orientação sexual (lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros), desde que 

mantida relação íntima de afeto em ambiente familiar ou de convívio. Portanto, em 

todos esses relacionamentos, as situações de violência contra o gênero feminino 

justificam especial proteção. 

Neste sentido já decidiu o STJ no Conflito de Competência 88027: 

“Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é 
a mulher.  Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a 
mulher, desde  que  fique  caracterizado  o  vínculo  de  relação 
doméstica, familiar ou de afetividade”. 



37 

 

Ainda sobre o tema, destacamos a Súmula 114 do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: 

“Súmula 144- Para efeito de fixação de competência, em face 
da aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tanto o 
homem quanto a mulher podem ser sujeito ativo da violência, 
figurando como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que 
fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou 
de afetividade, além da convivência íntima, com ou sem 
coabitação, e desde que a violência seja baseada no gênero, 
com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da 
mulher em relação ao agressor”. 

Fato é que muitos atos de violência podem decorrer, independente do sexo 

do agressor, inspirados na reprodução, mesmo por uma mulher, de uma cultura 

sexista, machista, preconceituosa e patriarcal que domina o imaginário social do 

qual as mulheres não estão excluídas. 

 

6.2. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA 

 

No que diz respeito às Relações Homoafetivas Masculinas, temos o seguinte 

óbice: há a exigência de que o sujeito passivo seja do gênero feminino. Nesse 

conceito encontram-se as lésbicas, os transgêneros, que tenham identidade com o 

sexo feminino e, como sobredito, a agressão contra elas no âmbito familiar também 

constitui violência doméstica. 

Na tentativa de demonstrar a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 

Maria da Penha, o Presidente da República ajuizou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 19. Com o escopo de solucionar o conflito, o Supremo 

Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória, manifestando-se no 

seguinte sentido: 

“Aplicou-se o mesmo raciocínio ao afirmar-se a 
constitucionalidade do art. 1º da aludida lei (“Esta Lei cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 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”). Asseverou-se que, 
ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a 
violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas 
especiais de proteção, assistência e punição, tomando como 
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base o gênero da vítima, o legislador teria utilizado meio 
adequado e necessário para fomentar o fim traçado pelo 
referido preceito constitucional. Aduziu-se não ser 
desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério 
de diferenciação, visto que a mulher seria eminentemente 

vulnerável no tocante a constrangimentos físicos, morais e 
psicológicos sofridos em âmbito privado. Frisou-se que, na 
seara internacional, a Lei Maria da Penha seria harmônica com 
o que disposto no art. 7º, item “c”, da Convenção de Belém do 
Pará (“Artigo 7. Os Estados Partes condenam todas as formas 
de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os 
meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a 
prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: ... 
c. incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 
bem como adotar as medidas administrativas adequadas que 
forem aplicáveis”) e com outros tratados ratificados pelo país. 
Sob o enfoque constitucional, consignou-se que a norma seria 
corolário da incidência do princípio da proibição de proteção 
insuficiente dos direitos fundamentais. Sublinhou-se que a lei 
em comento representaria movimento legislativo claro no 
sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à 
reparação, à proteção e à justiça. Discorreu-se que, com o 
objetivo de proteger direitos fundamentais, à luz do 
princípio da igualdade, o legislador editara microssistemas 
próprios, a fim de conferir tratamento distinto e proteção 
especial a outros sujeitos de direito em situação de 
hipossuficiência, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e 
do Adolescente – ECA”. ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 
9..2.2012. (ADC-19)24 

Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça 

brasileira, caminhou no sentido de aplicar a Lei 11.340/2006 somente às mulheres 

vítimas de violência, excluindo, portanto, os homens que igualmente são vítimas de 

agressão no âmbito doméstico e familiar. Ademais, sugeriu ao Legislativo, caso 

fosse necessário, a edição de legislação específica às Relações Homoafetivas 

Masculinas. 

Ocorre que, como já mencionado no Capítulo 4, “PLURALIDADE FAMILIAR”, 

com o avanço de nossa sociedade e consequentes mudanças de valores, o Estado 

necessita também defender a dignidade das novas composições familiares, o que 

inclui os relacionamentos homoafetivos. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, prestigiou o 

princípio da razoabilidade, quando decidiu que: 

                                                
24 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo654.htm>. Acesso em 09 jul. 2018. 
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“Se a norma constitucional garante não apenas a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres (art. 5.º, I), cria a 
necessidade de o Estado coibir a violência no âmbito de 
relações familiares (art. 226, § 8.º) e confere competência 
legislativa à União para legislar sobre direito penal e processual 
penal (no art. 22, I), não há dúvida de que a Lei Federal 
11.340/2006 deve ser interpretada afastando-se a 
discriminação criada e não negando vigência à norma por 
inconstitucionalidade que é facilmente superada pelo só 
afastamento da condição pessoal de mulher nela existente. 
Basta ao intérprete afastar a condição pessoal de mulher 
em situação de risco doméstico, suscitada na sua criação, 
para que não haja qualquer inconstitucionalidade possível, 
estendendo-se os efeitos da norma em questão a 
quaisquer indivíduos que estejam em idêntica situação de 
violência familiar, ou doméstica, sejam eles homens, 
mulheres ou crianças. A leitura da Lei Federal 11.340/2006, 

sem a discriminação criada, não apresenta qualquer mácula de 
inconstitucionalidade, bastando afastar as disposições 
qualificadoras de violência doméstica à mulher, para violência 
doméstica a qualquer indivíduo da relação familiar, para que 
seja plenamente lícita suas disposições. Neste contexto, 
inexiste a condição de inconstitucionalidade decorrente da 
discriminação produzia, mas tão somente uma imposição 
inconstitucional que deve ser suplantada pelo intérprete 
equiparando as condições de homem e mulher, de modo a 
permitir a análise da pretensão que é da competência do Juízo 
que afastou a incidência da norma”25 – grifos nossos. 

Em que pese a manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido da 

constitucionalidade da Lei 11.340/2006, alguns juízes têm caminhado no sentido 

oposto, com a finalidade de perseguir a Justiça. Assim, a postura dos juízes quanto 

da aplicação da Lei Maria da Penha para os homens não representa uma 

incoerência no plano formal, mas a concretização da Justiça. 

Nessa esteira, caminhou o juiz Alcides da Fonseca Neto, da 11ª Vara Criminal 

da Capital, no Rio de Janeiro, quando aplicou a Lei Maria da Penha (11.340/2006) 

em um caso de lesão corporal envolvendo um casal homossexual. Foram três anos 

de união homoafetiva entre autor e réu. As agressões ocorriam na casa onde 

moravam, sendo a última delas a mais grave, causando à vítima diversas lesões no 

rosto, na perna, lábios e coxa. 

Em outra situação concreta, a Lei Maria da Penha foi aplicada em favor de um 

comerciante, que denunciou o namorado por violência doméstica e ameaças de 

morte, na qual a magistrada Tarcila Maria de Campos determinou que o suposto 

agressor fosse afastado do lar ou local de convivência com o ofendido e proíbe que 

                                                
25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. APCRIM 1.0672.07.249317-0. Rel. Judimar Biber. 

Data da Publicação: 21.11.2008.   
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o suspeito se aproxime do ofendido, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite de 200 metros entre eles26. Nas palavras da juíza: 

“A lei trata do combate à violência que ocorre no ambiente 
doméstico e protege inclusive os filhos, indistintamente do 
sexo. Por analogia, podemos interpretar que ela se estende ao 
homem, visto que, a partir do momento que o Supremo 
Tribunal de Justiça ampara o casamento homoafetivo, o 
entendimento de violência doméstica também passa a ter um 
sentido ampliado. Partimos, então, do conceito de isonomia, 
quando a lei deve valer para todos. A lei não deve ser 
interpretada isoladamente, mas dentro de um ordenamento 
social e jurídico, que dá proteção às uniões, indistintamente da 
sua configuração. Assim, o combate à violência doméstica 
pode ser aplicado a homens, quando vítimas desta violência, 
num tratamento igualitário, como manda a constituição”. 

Evidente que não somente nos casos em que a mulher é vítima de violência, 

mas também naqueles em que o homem o é, a dignidade humana é absolutamente 

violada. Assim como a sociedade, o exercício da prática jurídica se desenvolve e 

evolui constantemente. Assim, a harmonia do sistema jurídico deve se manter de 

acordo com o princípio da adequação. Nesse ínterim, a aplicação da Lei Maria da 

Penha aos homens produz uma decisão inovadora necessária, eis que, o caso 

concreto é que deve apontar o conteúdo de justiça. 

Verifica-se, portanto, que embora a Lei Maria da Penha tenha como 

beneficiária apenas a mulher – finalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal 

–, o princípio constitucional da isonomia estabelece a necessidade do tratamento 

igualitário entre homens e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Assim, 

a aplicação da Lei 11.340/2006 aos homens reflete a busca da justiça e da 

igualdade para o caso concreto, de modo que as disposições legislativas não se 

esgotem na vontade do legislador, mas caminhem de acordo com as necessidades 

da sociedade atual. 

Sobre tais analogias que vêm sendo feitas nos casos de violência doméstica 

envolvendo homens, o magistrado André Luiz Nicolitt traz a seguinte ressalva27: 

“A Lei 11.340/2006 é preponderantemente uma lei processual 
que cuida da assistência, do atendimento, do procedimento e 
da proteção à mulher. São poucas as normas penais que 
afetam a esfera de liberdade das pessoas e/ou interfiram no 
direito de punir do Estado (...) entendemos que todas as 

                                                
26 SÓTER, Gil. Lei Maria da Penha protege gay ameaçado pelo ex no Pará. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/09/homem-e-amparado-pela-lei-maria-da-penha-em-
obidos-no-para.html> Acesso em: 9 jul. 2018. 
27 NICOLITT, André. Sistema penal e transexualidade: Reflexões necessárias à tutela de direitos 
fundamentais. Revista dos Tribunais – RT, nº 986 (dezembro), 2017. 
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normas não penais, ou seja, processuais, civis e 
administrativas contidas na Lei Maria da Penha, são aplicáveis 
também a pessoa do sexo biológico masculino que exerça o 
papel social de mulher, isto é, que possua o gênero feminino, 
como os travestis, as mulheres trans, gays, etc (...) Todavia, ao 
acusado de qualquer crime no âmbito da violência doméstica, 
perpetrado contra pessoa do sexo masculino, ainda que com o 
gênero feminino, não pode ser aplicada a agravante do art. 61, 
relacionada a condição de “mulher”, igualmente não poderá ser 
submetido à programa de reeducação no âmbito da execução 
penal da limitação de fim de semana, ou ainda, ser privado das 
possibilidades despenalizadoras da Lei 9.099/1995, tampouco 
ver contra si, considerada pública incondicionada a ação penal 
por lesão corporal leve. Isto porque, as referidas normas 
possuem natureza penal material, cujo conteúdo incriminador 
ou prejudicial ao réu não pode ser aplicado fora dos limites da 
estrita tipicidade, ou seja, não admite analogia”.   

Ocorre que, essa questão ainda não está plenamente pacificada, de vez que, 

em uma interpretação literal da norma protetora, parte da doutrina se posiciona por 

sua incidência nos casos em que a vítima, necessariamente, seja mulher. Todavia, 

outra vertente, com base em princípios constitucionais da dignidade de pessoa 

humana e da igualdade, e fazendo uma análise extensiva da norma, defende que a 

Lei 11.340/06 deve ser aplicada em toda e qualquer situação de violência doméstica, 

pouco importando se a vítima é homem ou mulher, em relação homossexual. 

Maria Berenice Dias, ao se posicionar sobre o tema, defende que: 

“(...) Lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, que 
tenham identidade social com o sexo feminino estão ao abrigo 
da Lei Maria da Penha. A agressão contra elas no âmbito 
familiar constitui violência doméstica. Ainda que parte da 
doutrina encontre dificuldade em conceder-lhes o abrigo da Lei, 
descabe deixar à margem da proteção legal aqueles que se 
reconhecem como mulher. Felizmente, assim já vem 
entendendo a jurisprudência (...)28”.  

Em outro artigo publicado na internet, a autora complementa sua posição, 

invocando, justamente, o princípio da igualdade, sustentando que embora a Lei 

Maria da Penha se atenha a proteção da mulher, esta proteção deve ser estendida 

aos casais homossexuais formados por dois homens, desde que esteja configurada 

a violência doméstica, confira-se: 

“(...) Diante da expressão legal, é imperioso reconhecer que as 
uniões homoafetivas constituem uma unidade doméstica, não 
importando o sexo dos parceiros. Quer as uniões formadas por 
um homem e uma mulher, quer as formadas por duas 
mulheres, quer as formadas por um homem e uma pessoa com 
distinta identidade de gênero, todas configuram entidade 
familiar. Ainda que a lei tenha por finalidade proteger a mulher, 

                                                
28 DIAS, A Lei Maria...op.cit., p. 58. 
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fato é que ampliou o conceito de família, independentemente 
do sexo dos parceiros. Se também família é a união entre duas 
mulheres, igualmente é família a união entre dois homens. 
Basta invocar o princípio da igualdade. (...) 
Diante da definição de entidade familiar, não mais se justifica 
que o amor entre iguais seja banido do âmbito da proteção 
jurídica, visto que suas desavenças são reconhecidas como 
violência doméstica29”. 

Nesse viés, embora a norma tenha sido criada para proteger as mulheres 

vítimas de violência no âmbito de uma relação familiar, tanto heterossexual quanto 

homoafetiva, em face do princípio da igualdade e do viés da vulnerabilidade, é 

plenamente aplicável a Lei Maria da Penha nas Relações Homoafetivas Masculinas, 

quando comprovada violência praticada decorrente de situação de vulnerabilidade 

no relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
29 DIAS, Maria Berenice. Violência doméstica e as uniões homoafetivas. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/8985/violencia-domestica-e-as-unioes-homoafetivas> Acesso em: 9 jul. 
2018. 
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7. CONCLUSÃO 
 

É inegável o fato de que a Lei Maria da Penha, e mais recentemente advento 

da Lei do Feminicídio, fomentou muita discussão sobre o tema violência doméstica, 

sendo certo que a partir dessas leis aqueceu-se também a pauta de discussão sobre 

a homofobia, diversidade sexual, tutela da comunidade LGBT, etc.  

Levando em consideração o preconceito sexual existente em nossa 

sociedade, muitos não acreditam em relações homossexuais duradouras e estáveis, 

e admitir que alguns destes casais possam estar envolvidos em situações de 

violência doméstica torna-se inconcebível. 

Diante desta situação, muitos fatores fazem com que a violência doméstica 

entre homossexuais não seja reconhecida e, assim como os heterossexuais, tendem 

a negar a existência da agressão, e as vítimas raramente procuram ajuda, por medo 

da revelação de sua sexualidade e situação. Desta forma, evitam procurar ajuda 

policial, psicológica, legal ou médica por medo por medo do preconceito e 

discriminação. 

A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a igualdade de todos, 

independentemente de origem, sexo, cor, raça e idade (artigo 3°, IV, e 5°, caput) e 

ainda sobre a necessidade de se priorizar a dignidade da pessoa humana (artigo 1°, 

III). Em razão da mudança constitucional, o perfil social da família também mudou: 

deixou de ser uma forma de transmissão de patrimônio e procriação para se tornar 

ambiente de realização da pessoa. A busca pela dignidade humana passa pelo afeto 

da entidade familiar, sendo este seu elemento caracterizador. 

Nota-se que a Lei Maria da Penha possui em algum dos seus dispositivos 

legais a aplicabilidade a casais homoafetivos, e a Constituição Federal, em seu 

artigo 5°, I, considera homens e mulheres iguais em direitos e obrigações perante a 

lei. Sendo que a realidade social que circunda a Constituição ampliou a concepção 

de família, de forma a reconhecer, como pressuposto para o seu reconhecimento, a 

existência de um vínculo de afeto entre os integrantes, e estes como sendo 

membros de uma família gozam de proteção do Estado para coibir a violência no 

âmbito de suas relações, com a junção do artigo 5° da lei 11.340/2006, que dá 

assistência na sua aplicação, independentemente de sua orientação sexual, 

tomando como a relação de afeto em que se tenha violência e convivência com o 

agressor, a lei Maria da Penha deverá ter atuação plena de impetração. 
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Portanto, ao analisar a interpretação sistemática da Lei, deve-se reconhecer a 

sua aplicabilidade aos casais homoafetivos, formado por mulheres ou por homens, 

quando sendo configurada violência doméstica. Espera-se que, por meio das 

reflexões doutrinárias, jurisprudenciais e a legislação, sigam a evolução do 

pensamento da sociedade quanto ao reconhecimento dos direitos, o que tem 

suprido a omissão legal em relação a algumas questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

Conselho Nacional de Justiça. CNJ divulga dados do Judiciário sobre violência 

contra a mulher. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-

dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario>. Acesso em 09 jul. 2018. 

Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: < 

https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_content&view=article&id=4734:a-

opas-oms-apoia-os-16-dias-de-movimento-pelo-fim-da-violencia-contra-as-

mulheres&Itemid=820>. Acesso em 09 jul. 2018. 

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: 

análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 25. 

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 

11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 58-67. 

NUCCI, Guilherme De Souza. Código penal comentado. 17º ed. – Rio de Janeiro: 

Editora Forence, 2017, p. 455. 

BANDEIRA, Lourdes. Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a 

mulher. Disponível em <http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-

etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/>. Acesso em 09 

jul. 2018. 

BARROS. Francisco Dirceu. Feminicídio e neocolpovulvoplastia: As implicações 

legais do conceito de mulher para os fins penais. Disponível em 

<https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-

neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-

penais>. Acesso em 09 jul. 2018. 

GRECO, ROGERIO, Código penal comentado. 11° ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2017, p. 337. 
NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 575 e seguintes. 
LÔBO, Paulo Luiz Netto, Entidades Familiares Constitucionalizadas: para Além dos 

Numerus Clausus. In: FARIAS, Cristiano Chaves de. Temas Atuais de Direito e 

Processo de Família. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 1-18. 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais
https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais
https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/173139537/feminicidio-e-neocolpovulvoplastia-as-implicacoes-legais-do-conceito-de-mulher-para-os-fins-penais


46 

 

SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Diversidade sexual e suas nomenclaturas. In: 

DIAS, Maria Berenice. (Coord.) Diversidade sexual e direito homoafetivo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 98. 

BORRILLO, Daniel. O sexo e o Direito: a lógica binária dos gêneros e a matriz 

heterossexual da Lei. Meritum – Belo Horizonte – v. 5 – n. 2 – p. 289-321 – jul./dez. 

2010. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo654.htm>. Acesso 

em 09 jul. 2018. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. APCRIM 1.0672.07.249317-0. Rel. 

Judimar Biber. Data da Publicação: 21.11.2008. 

SÓTER, Gil. Lei Maria da Penha protege gay ameaçado pelo ex no Pará. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/09/homem-e-amparado-pela-lei-

maria-da-penha-em-obidos-no-para.html> Acesso em: 9 jul. 2018. 

NICOLITT, André. Sistema penal e transexualidade: Reflexões necessárias à tutela 

de direitos fundamentais. Revista dos Tribunais – RT, nº 986 (dezembro), 2017. 

DIAS, Maria Berenice. Violência doméstica e as uniões homoafetivas. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/8985/violencia-domestica-e-as-unioes-homoafetivas> 

Acesso em: 9 jul. 2018. 



Scanned with CamScanner


