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RESUMO

O presente trabalho aborda a temática sobre as interpretações dos tribunais acerca da possível aplicação das medidas protetivas da Lei nº 
11.340/2006 nos casos de violência doméstica praticadas contra os homens. O tema discutido demonstra-se de grande importância para o meio 
jurídico visto que geralmente as mulheres são consideradas as mais frágeis na relação familiar. Este estudo se baseou em uma pesquisa 
bibliográfica por meio do método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. A presente pesquisa, justifica-se considerando os diversos 
estudos sobre a luta e os direitos da mulher, que reconhecidamente, sofreram discriminações, tais como: morais, ideológicas, financeiras, sendo 
comumente vivenciadas pela sociedade as agressões físicas, condutas que menosprezaram sua dignidade e honra e que, em 2006, acertadamente 
foi sancionada a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a qual tem como objetivo criar e prevenir mecanismos para coibir à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às vítimas que estiverem em situações de risco, 
bem como dispor sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar. Acrescente-se, ainda, que com o advento da Lei Maria da Penha, 
alguns argumentos indagatórios dos juristas e dos doutrinadores surgem questionando se a norma supramencionada poderá se expandir ao 
homem como vítima da violência no âmbito familiar. Desse modo, objetivou-se expor divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da 
possível aplicação das medidas protetivas da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, aos homens como vítima de violência doméstica. A 
proposito, o presente estudo se baseou em uma pesquisa bibliográfica por meio do método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. A 
principal discussão (problemática) gira em torno das objeções concernentes a provável afronta ao Princípio da Igualdade em decorrência do 
acolhimento restrito as mulheres vítimas de violência doméstica e se pode ser aplicada por analogia ao homem ou não, ou seja, é constitucional a 
aplicação da lei 11.340 de 2006 nas relações afetivas em que a vitimas sejam do sexo masculino? A hipótese preliminar para o problema 
levantado é de que a referida lei, foi criada para fins de atender somente ao público feminino que provavelmente é a parte mais frágil dessas 
relações, seja do ponto de vista físico, como psicológico e biológico, devendo ser portanto considerada inconstitucional no sentido material a 
aplicação nas relações em favor dos homens. Ademais, o presente estudo desenvolve-se em cinco tópicos, primeiramente, apresenta-se de forma 
breve como as mulheres eram de fato e de direito reconhecidas na sociedade. O segundo tópico, vem conceituando a forma de violência contra a 
mulher.  O terceiro tópico, analiticamente, exibe um parecer da Lei nº 11.340/2006, evidenciando seus objetivos e inovações. E por fim, o quarto 
tópico, de forma mais específica, expõe os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários acerca da (in) aplicação da norma em comento em 
favor dos homens, e se este texto legal pode ser considerado inconstitucional. Diante disso, o resultado da implementação dos novos estudos que 
culminaram com a redação da Lei supramencionada e sua aprovação, corroboraram para a mudança no contexto histórico e social das 
prerrogativas, que se fazem necessárias para utilização dos amparos legais junto ao poder judiciário.
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