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Introdução 

 

Desde o ano de 1988, consta, no § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que ao 

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

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 1988). No 

entanto, somente em 07 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei nº 11.340/2006, denominada 

Lei Maria da Penha, com o encargo de fazer parar a violência doméstica e familiar, baseada 

em gênero, contra a mulher independente da orientação sexual (BRASIL, 2006).  

Decorridos 13 anos de vigência da Lei Maria da Penha, os índices de violência 

doméstica e familiar no Brasil continuam elevados, mantendo acalorados os debates acerca da 

efetividade social dessa lei.  

Certo é que a Lei Maria da Penha não abriga todas as formas de violência, mas 

somente as qualificadas como de gênero motivadas pela condição de vulnerabilidade e 

subordinação da vítima independe de orientação sexual. Além disso, em direção oposta à 

ordem Constitucional vigente de preservação da dignidade da pessoa humana, conforme se 

depreender do artigo 6º da própria Lei Maria da Penha “a violência doméstica e familiar 

contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos” (BRASIL, 

2006).  

A violência, historicamente, sofrida pelas mulheres, dentro de uma lógica desumana 

de desigualdade, também é direcionada para as pessoas que diferem da dicotomia 

masculino/feminino. Isso porque “a normalização tem como referência a heterossexualidade e 

coloca a homossexualidade e o sujeito homossexual como desviantes” (LOURO, 1997, p. 

137).   

 Logo, um dos questionamentos que se levanta é como o Judiciário tem aplicado a Lei 

Maria da Penha quando os casos de violência ocorrem em razão do relacionamento entre 
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pessoas do mesmo sexo? A busca pela resposta para esta indagação constitui-se o norte 

principal deste estudo.  

 

Metodologia 

 

O principal objetivo deste estudo é conhecer o posicionamento atual do Judiciário 

brasileiro na aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar 

ocorridas nas uniões homoafetivas.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, documental e de abordagem 

qualitativa, cuja coleta de dados deu-se através de consulta ao banco de jurisprudência 

Jusbrasil. Mediante cadastro e assinatura prévios, este site disponibilizou o inteiro teor e a 

ementa das decisões dos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal (STF), Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal Militar 

(STM), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Turma 

Nacional de Uniformização (TNU), Tribunal de Conta da União (TCU), Tribunais Regionais 

Federais (TRF), Tribunais Regionais Federal (TRE), Tribunais Regionais do Trabalho (TRT), 

Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais de Contas dos Estados (TCE).  

Em razão da pertinência temática e da relevância da decisão para o alcance objetivo da 

pesquisa, optou-se por realizar a busca dos casos paradigmáticos na jurisprudência dos TJ. 

Foram utilizados os termos: Lei Maria da Penha; relação homossexual; relação homoafetiva; 

violência. A fim de se obter os julgados desde a vigência da Lei Marida da Penha até 

07/10/2019, não foi estabelecido limite temporal inicial de publicação das decisões. No total, 

foram encontradas 108 jurisprudências. Após leitura, os recortes representativos do 

posicionamento do Judiciário foram analisados crítica e reflexivamente em correlação com a 

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais.  

 

Gênero, orientação sexual e a pertinência da Lei Maria da Penha nas relações 

homoafetivas 

 

Primeiramente, para a compreensão do alcance protetivo da Lei Maria da Penha, é 

essencial examinar-se o artigo 5º em conjunto com parágrafo único dessa lei:  

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: 
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I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual (BRASIL, 2006).  

 

No parágrafo único desse artigo 5º, expressamente é assegurado que as relações 

pessoas escritas na Lei Maria da Penha independem da orientação sexual.  Ou seja, a lei não 

se aplica apenas a mulher no sentido estritamente biológico, mas a qualquer pessoa cuja 

identidade de gênero a identifique como feminino.  

No parágrafo único desse artigo 5º, expressamente é assegurado que as relações 

pessoas escritas na lei independem da orientação sexual.  Ou seja, a lei não se aplica apenas a 

mulher no sentido estritamente biológico, mas a qualquer pessoa cuja identidade de gênero a 

identifique como feminino.  

Portanto, antes de qualquer esforço para a compreensão de gênero, precisa-se 

esclarecer o que é identidade e diferença. Identidade é a referencia sobre a qual se define a 

diferença e, apesar de existir em ambas uma íntima relação de dependência e de 

compartilhamento de características comuns de construção, como é o caso da origem através 

da criação linguística, no estabelecimento de uma ou de outra, o mundo é dividido segundo 

uma lógica binária de disputa de poder, até mesmo cruel, de inclusão ou exclusão, de 

normalidade ou anormalidade, de merecimento ou desmerecimento (SILVA, 2000). Nessa 

perspectiva, a pessoa cuja orientação sexual difere da maioria tradicionalmente aceita é vista 

como o diferente, desviante e anormal, por conseguinte, sofre as consequências dessa 

diferenciação.  

 Louro (2008) apresenta identidade e diferença como possuidoras da sutileza da 

colisão cultural, por isso solicitam um olhar igualmente sutil a fim de se identificar o modo 

como se (re)constrói  o espaço de normalidade e de diferença na sociedade.  

Todavia qual é o conceito de gênero? O gênero não é o sexo biológico identificado 

desde a gestação ou, mais tardiamente, desde o nascimento. A esse respeito, Louro (1997) 

explica que o gênero independe da anatomia e não contesta a biologia porque é formado sobre 

corpos sexuados. Aliás, é decorrente da construção social e histórica produzida sobre as 

características biológicas.  
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Ratifica Saffioti (2004), o conceito de gênero, por ser uma categoria histórica, 

simbólica e cultural da construção do masculino e do feminino, não precisa contemplar, 

obrigatoriamente, a dicotomia masculino/feminino. Ademais, informa Louro (2008, p. 18), 

através de aprendizagem, “a construção de gênero e da sexualidade dar-se-á ao longo de toda 

a vida, continuadamente, infindavelmente”.  

Quanto aos termos identidade sexual e identidade de gênero, ambos não compartilham 

o mesmo significado. A primeira representa a forma como a pessoa exerce a sua sexualidade. 

A segunda é a maneira como ela se identifica como masculino ou feminino (LOURO, 1997).  

Identidade é a referencia sobre a qual se define a diferença e, apesar de existir em 

ambas uma íntima relação de dependência e de compartilhamento de características comuns 

de construção, como é o caso da origem de ambas a partir da criação linguística, no 

estabelecimento de uma ou de outra, o mundo é dividido segundo uma lógica binária de 

disputa de poder, até mesmo cruel, de inclusão ou exclusão, de normalidade ou anormalidade, 

de merecimento ou desmerecimento (SILVA, 2000). Por esse ângulo, a pessoa cuja orientação 

sexual difere da maioria tradicionalmente aceita é vista como o diferente, desviante e anormal, 

logo sofre as consequências dessa diferenciação.  

 Louro (2008) apresenta identidade e diferença como possuidoras da sutileza da 

colisão cultural, por isso solicitam um olhar igualmente sutil a fim de se identificar o modo 

como se (re)constrói  o espaço de normalidade e de diferença na sociedade.  

Sobre o objetivo maior da Lei Maria da Penha que é cessar e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher independente da orientação sexual, menciona-se que o 

ideal masculino e feminino é criação duma sociedade marcada, historicamente, pelo 

machismo patriarcal de dominação, apesar da dissolução de fronteira atuais dos papeis 

exercidos, nunca se aceitou bem que mulheres tivessem comportamento masculino e vice 

versa.  

A ideologia discriminatória baseada no sexo, sexista, materializa-se nos agentes 

sociais tanto de um polo como no outro da relação de dominação-subordinação e, nessa 

cultura e dominação do homem para com a mulher, também se identifica a relação de posse 

sobre o corpo feminino como objeto sexual, reprodutor e provedor de mão de obra doméstica 

(SAFFIOTI, 2004). Além de tudo, na sociedade patriarcal, a sexualidade permanece no foco 

de vigilância e de controle. Nela, as mulheres são vistas como constituintes do segundo sexo. 

Já os homossexuais e bissexuais como sexualmente desviados, portanto todos têm sofrido 

repressão, agressão e violência em graus variados, na maioria das vezes, pelos 

tradicionalmente “normais” (LOURO, 2008).  
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Na relação de violência e de dominação baseada em gênero, em sentido contrário às 

prescrições da Lei Maria da Penha, o menosprezo sofrido pelas mulheres é potencializado e 

transferido para aqueles que, dentro das relações homoafetivas, exercem o mesmo papel 

feminino. Tudo isso contraria o intenção legislativa, haja vista que lei em pauta visa evitar e 

proteger da violência domestica e familiar travestis, lésbicas, transgêneros, transexuais 

indistintamente. Mas será que o Judiciário brasileiro, na aplicação da Lei Maria da Penha, 

tem se guiado por esse entendimento? É o que se discutirá a seguir.  

 

Posicionamento do Judiciário na aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de 

relações homoafetivas 

 

Em matéria penal, como é caso da Lei Maria da Penha, a decisão judicial poderá ser 

condenatória, quando reconhece a responsabilidade do réu, ou absolutória, em casos de não 

reconhecimento da responsabilidade do acusado.  

Em linhas gerais, a sentença ao ser prolatada deverá conter as determinações do artigo 

381 do Código de Processo Penal (CPP), quais sejam: nomes das partes ou, quando não 

possível, as indicações suficientes para identificá-las; a exposição resumida da acusação e da 

defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito estruturantes da decisão; a designação dos 

artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data do julgamento e a assinatura do juiz (BRASIL, 

1941). 

 Sendo que o relatório, o fundamento e o dispositivo são considerados pelo CPP como 

essências, mas nos Juizados Especiais Criminais, o relatório é dispensável.  Não obstante, o 

fundamento, também conhecido por motivação, é obrigatório e a sua ausência torna a 

sentença vazia e passível de anulação. No mesmo sentido, a sentença não poderá ser obscura, 

ambígua, contraditória ou omissa. Ou seja, pelas diretrizes processuais, no julgamento dos 

casos que são apresentados ao Estado, o juiz ou tribunal estão adstritos à Constituição Federal 

e às demais leis, devendo observar os requisitos formais e materiais especificados sob pena de 

nulidade relativa ou absoluta da decisão (CAPEZ, 2018).  

Do conjunto de decisões tomadas pelos órgãos judiciários sobre aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha em relações homoafetivas, toma-se com objeto de análise a seguinte 

amostragem:  

[...] Procedimento que visa apurar a prática do crime de lesão corporal, 

pela ex-namorada da vítima, em razão de ciúme. [...] Violência de 

gênero caracterizada, independentemente da orientação sexual da 

mulher. Vítima que no caso concreto encontrava-se em condição de 
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vulnerabilidade e humilhação perante sua agressora. Existência de relação 

de intimidade, o que é suficiente para legitimar a aplicação da Lei Maria da 

Penha. Interpretação contrária levaria à quebra de isonomia entre a vítima 

mulher heterossexual e a homossexual. Superior tribunal de justiça, que, 

recentemente, reconheceu a possibilidade de habilitação para o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, o que reforça a tendência de, cada vez mais, 

se conferir tratamento isonômico entre as pessoas, sendo irrelevantes suas 

preferências sexuais. Aplicação da lei que se coaduna com os seus 

objetivos, por constituir significativa ação afirmativa de resgate histórico e 

busca pela proteção do gênero feminino, após largos períodos de 

perpetuação de uma sociedade patriarcal, onde a mulher era vista com 

inferioridade. [...] (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, 

2012)1. 
 

Na decisão acima, emanada do TJ do Rio de Janeiro em 2012, em um caso de lesão 

corporal praticada pela ex-namorada, entendeu o tribunal que estava caracterizada a relação 

de gênero, namoro entre duas mulheres, independe da orientação sexual. Também 

reconheceu que a vítima se encontrava, no tempo do crime, em condição de vulnerabilidade 

e humilhação perante a agressora e, para não ofender a isonomia entre a mulher 

heterossexual e a homossexual, decidiu pela aplicação da Lei Maria da Penha. Em adição, 

enfatizou a pretensão legal de proteção ao gênero feminino que ao longo da história tenta 

afirmar-se contra a sociedade patriarcal que o percebe como inferior.  

Entretanto, no julgado a seguir, em 2017, o TJ do Estado da Bahia, em caso de 

entrevero e ameaça de morte motivada por ciúmes entre duas pessoas do sexo masculino, 

não reconheceu a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Fundamentou o tribunal que não 

houve comprovação da motivação de gênero e que o agressor exercia a identidade feminina 

na relação.  

Do inteiro teor desta decisão, extraiu-se que o agressor, era do sexo masculino, mas  

transgênero,  com nome social feminino.  Para o relator, “ainda que o conceito legal não se 

restrinja a atributos exclusivamente biológicos, comportando extensão por transgenia, é 

necessário, em qualquer caso, que a vítima da violência ostente o gênero feminino, sendo 

ofendida em sua razão” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, 2017).  

Eis a decisão:  

[...].Vara criminal e vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Competência. Ameaça. Envolvidos do sexo masculino. Transgenia da 

vítima. Inocorrência. Indicativo máximo ao autor do fato. Conflito. 

Procedência. [...] a competência das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher está adstrita à prática de violência definida na Lei 

Federal nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, em cujo art. 5º se exige a 

prática do ato "baseada no gênero" da vítima. 2. Ainda que o conceito legal 

não se restrinja a atributos exclusivamente biológicos, comportando 

 
1 Acrescentado negrito. 
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extensão por transgenia, é necessário, em qualquer caso, que a vítima da 

violência ostente o gênero feminino, sendo ofendida em sua razão. 3. Se, 

como no caso dos autos, a vítima é do sexo masculino e, ainda que em 

relacionamento homossexual, somente ao próprio agressor poderia ser 

atribuída a identidade de gênero diversa da biológica [...] (TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, 2017)2.   

 
 

 No julgado abaixo, o TJ de Minas Gerais em 2015, ao decidir sobre lesão corporal 

em homem vítima de agressão em relacionamento homoafetivo, entendeu que sendo a 

vítima homem e não tendo sido evidenciado sua vulnerabilidade não se deve aplicar a Lei 

Maria da Penha. Esse posicionamento exemplifica o entendimento jurisprudencial 

majoritário que é o de condicionar a aplicação da Lei Maria da Penha ao gênero feminino 

quando vítima das agressões. 

 
[...] Lesão corporal no âmbito doméstico, Homem como vítima de 

agressão em relação homoafetiva. Aplicação da lei n. 11.340/2006. 

Impossibilidade. Legislação para combate e prevenção da violência 

doméstica contra a mulher. Interpretação histórica, sociológica e 

sistemática do diploma legal. [...] Sendo o homem vítima de lesão 

corporal em relação homoafetiva e não estando evidenciada sua 

situação de vulnerabilidade é inaplicável a Lei n. 11.340/2006, Lei 

Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma legislação especial que se 

destina ao combate e à prevenção da violência doméstica e familiar contra 

a mulher, por um histórico de opressão e violência contra a mulher, não 

podendo ser aplicada genericamente a qualquer situação familiar e 

doméstica. [...] (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2015).3

  

Além das jurisprudências citadas, na pesquisa, encontrou-se a negativa judicial de 

aplicação da Lei Maria da Penha para agressão ocorrida após termino de relacionamento 

homoafetivo por carência de prova. Identificou-se que alguns juízes não têm aceitado a 

suficiência do depoimento da vítima para a confirmação dos fatos acusatórios. No caso 

estudado, o tribunal aplicou o principio da presunção da inocência conhecido como in dubio 

pro reo.  Em outras palavras, diante da insuficiência de provas, restando dúvida da autoria e 

materialidade, decidir-se-á em favor do réu. Tal postura judiciária orienta as possíveis 

vítimas, na medida do possível, a instruírem-se com provas, testemunhal e/ou exame de 

corpo delito, que comprovem a veracidade dos fatos alegados.  

 
Apelação criminal. Recurso defensivo. Violência doméstica. Vias de fato. 

Artigo 21 do decreto-lei 3.688/41. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal. 

Preliminar de incompetência da vara de violência doméstica e familiar 

 
2 Grifou-se 
3 Destacou-se com grifo.  
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contra a mulher. Fatos ocorridos após o término do relacionamento 

entre as partes e pelo fato de vítima e acusada serem do mesmo sexo 

(ambas do sexo feminino). Rejeitada. Absolvição. Insuficiência 

probatória. Possibilidade. Palavra da vítima não foi amparada pelos 

demais elementos de cognição. Provas insuficientes para amparar o 

édito condenatório. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso 

provido. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher tendo em vista, primeiramente, que 

o término do relacionamento amoroso não implica em afastamento da 

competência da Vara Especializada, sendo necessário somente que tenha 

havido relação de coabitação, amoroso ou de afetividade antes ou durante à 

época dos fatos, bem como, não é exigido a diferença de sexos entre vítima 

(sujeito passivo) e agente agressor (sujeito ativo), podendo este ser tanto 

um homem como outra mulher. Indícios de autoria são insuficientes para 

um decreto condenatório, tendo em vista que este exige certeza e 

inexistindo provas suficientes para confirmar os fatos narrados na exordial 

não se pode imputar a prática de um delito amparado única e 

exclusivamente na palavra da vítima sem qualquer outro elemento 

probatório que o confirme, sendo, portanto, imperativa a manutenção da 

absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL, 2015)4.  
 

 A decisão a seguir, do TJ de Rondônia, exemplifica um caso de autoria e 

materialidade comprovada mediante depoimento da vítima e prova testemunhal. Neste caso 

concreto, o TJ valorou a dicção da vítima em reconhecimento a dificuldade da formação 

probatória quando a violência ocorre nos recintos domésticos ou na intimidade dos 

relacionamentos, distante dos olhares das testemunhas.  

 

Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria e materialidade. 

Comprovada. Palavra da vítima e testemunha. Credibilidade. 

Afastamento Maria da Penha. Lesão Simples. Impossibilidade. A 

palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, normalmente 

praticados no âmbito das relações familiares, longe dos olhares de 

testemunhas, tem relevante valor probatório. Fica claro que a lei tem 

por escopo proteger a mulher contra atos abusivos decorrentes de 

preconceito e discriminação resultantes de sua condição feminina, não 

importando se o agressor é homem ou outra mulher (TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE RONDÔNIA, 2014)5.  

 

Ante os julgados acima, insta deslindar que, no artigo 6º da Lei Maria da Penha, 

consta que “a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos”.  Essa violência se expressa por ação ou omissão que 

causem dano psicológico, sexual, patrimonial ou moral (BRASIL, 2006). Dessa forma, as 

ofensas perpetradas nas relações de gênero aos moldes da Lei Maria da Penha configuram-

 
4 Acrescentou-se destaque em negrito.  
5 Adicionou-se grifo.  
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se no plano internacional injúria aos direitos humanos e no, no plano nacional aos direitos 

fundamentais. Isso porque, conforme argumentam Sarlet (2008) e Bonavides (2018), os 

direitos fundamentais são os próprios direitos humanos reconhecidos e escritos na 

Constituição de um dado Estado, mas quando esses mesmos direitos estão contidos nos 

documentos internacionais, recebem a denominação de direitos humanos.  

Sarlet (2018) esclarece que a doutrinária brasileira tem denominado os direitos 

fundamentais de direitos humanos fundamentais, no entanto muito mais importante que a 

nomenclatura é o entendimento de que todos esses direitos são inerentes à essencialidade da 

condição humana.  

Consoante à doutrina de Bonavides (2018), os direitos fundamentais inserem-se em 

cinco gerações, a saber: a primeira geração são direitos individuais de resistência ou de 

oposição, vinculados à liberdade civil e política e que impõem para o Estado uma abstenção 

contra a violação dos mesmos; os de segunda geração são os direitos que exigem do Estado 

um prestação com vistas a promover a igualdade no plano cultural, social e econômico; os 

de terceira geração são os direitos transindividuais, difusos e coletivos vinculados à 

solidariedade, à fraternidade, ao progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação e ao bem 

comum de todos os povos; os de quarta geração são os direitos à democracia, à informação 

e ao pluralismo cuja concretização depende da abertura da sociedade para as relações 

políticas e de convivência global; por último, os direitos de 5º geração que são os direitos de 

paz em todas as esferas, nacional e internacional.  

À vista dos julgados cotejados com os direitos humanos fundamentais de todas as 

vítimas de violência doméstica e familiar, constata-se que  há necessidade de se aprofundar 

o debate esclarecedor para o Judiciário a respeito do conceito de gênero e suas 

particularidades haja vista que os direitos humanos fundamentais são inerentes a todos os 

seres humanos e não se subordinam à orientação sexual.   

Outrossim, a ordem Constitucional vigente exige do Estado e da sociedade o 

compromisso para com a efetivação desses direitos de todos as pessoas. Posto que, a Lei 

Maria da Penha, ao estabelecer o dever de proteção, não fez distinção entre heterossexuais,  

lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros. Apenas exigiu que as partes mantivessem 

relação íntima de afeto em ambiente familiar ou de convívio e que a agressão fosse 

motivada por essa relação. 

Nas decisões judiciais supramencionadas, identificou-se que ainda são heterogêneas, 

com isso, há risco potencial, a depender do entendimento do magistrado ou colegiado, de 

promove a desigualdade entre vítimas heterossexual e vítimas de orientação sexual diferente 
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da maioria tradicionalmente aceita. Mas, enfatiza-se que ao poder Judiciário é requisitada a 

observância de todo arcabouço jurídico normativo na prestação jurisdicional e fim de 

responder aos anseios dos grupos vulneráveis.  

Por certo, as transformações históricas e culturais estão mais visíveis e aceleradas 

atualmente, novos comportamentos e novas maneiras de relacionamentos evidenciam-se 

(LOURO, 2008). Nesse cenário, em respeito à completude do ordenamento jurídico, exige-

se que o Estado evite as lacunas na prestação jurisdicional, por isso é necessário aptidão 

para conhecer e julgar os casos ocorridos em relações homoafetivas sem destoar dos direitos 

e garantias fundamentais da pessoa humana. 

 

Considerações finais  

 

Do exposto, infere-se que, atualmente, o Judiciário tem aplicado aos casos concretos o 

entendimento de que as relações ensejadoras da aplicação da Lei Maria da Penha independem 

da orientação sexual da pessoa ofendida, mas ainda não está consolidada a jurisprudência em 

relação ao direito das vítimas em relacionamentos homoafetivos.  

 É bem verdade que a Lei Maria da Penha é reconhecida nacional e internacionalmente 

por possuir mecanismos para a valorização da dignidade da pessoa humana, mas a sociedade 

ainda cabe abolir a discriminação e o preconceito de gênero, porquanto a violência de gênero 

no Brasil ainda é assombrosa quanti e qualitativamente.  

Dado a gravidade da ofensa aos direitos humanos e fundamentais das vítimas da 

violência doméstica e familiar, bem como em razão da reverberação dos danos desse tipo de 

agressão para outros integrantes da família e para o próprio Estado, a questão da violência de 

gênero deve ser pauta contínua e interdisciplinar nas discussões do poder público e membros 

da sociedade em geral.  
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