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A APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA AOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
SOFRIDA POR TRANSGÊNEROS 

 
 

RESUMO 
 
Após inúmeros casos de violência contra as mulheres transgêneras no Brasil, a 
necessidade de proteção a esses indivíduos enaltece a falta de legislação 
específica, ainda que tenhamos a Lei Maria da Penha promulgada a princípio para a 
proteção apenas das biologicamente mulheres. Nesse sentido, a questão norteadora 
objeto desse estudo é como devemos aplicar as medidas de proteção da Lei Maria 
da Penha a quem biologicamente não é mulher? Isto porque, não existe atualmente 
um mecanismo legal objetivo para que esses indivíduos transgêneros sejam 
incluídos no contexto protetivo de referida Lei sem precisar de um longo e incerto 
embate judicial. Portanto, esse trabalho relata a evolução histórica da violência 
contra a mulher e os posicionamentos que incluem e afastam a Lei Maria da Penha 
às mulheres transexuais, permitindo, pois, identificar os pontos mais vulneráveis da 
Lei e o entendimento dos responsáveis em aplicá-la. 

 
Palavras-chaves: Comportamento na sociedade. Indivíduo Transgênero. Lei 
Maria da Penha. Violência contra mulher.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

THE APPLICABILITY OF MARIA DA PENHA LAW TO CASES OF VIOLENCE 
SUFFERED BY TRANSGENERIES 

 
ABSTRACT 
 
After numerous cases of violence against transgender women in Brazil, the need to 
protect these individuals praises the lack of specific legislation, even though we have 
the Maria da Penha Law enacted at first for the protection of biologically only women. 
In this sense, the guiding question object of this study is how we should apply the 
measuresof protection of the Law Maria da Penha to whom biologically it is not 
woman? This is because, there is currently no objective legal mechanism for these 
transgender individuals to be included in the protective context of said Law without 
needing a long and uncertain judicial clash. Therefore,this work reports on the 
historical evolution of violence against women and the positions that include and 
exclude the Maria da Penha Law to transgender women, thus allowing the 
identification of the most vulnerable aspects of the Law and the understanding of 
those responsible for applying it. 
 
Keywords: Behavior in society, Maria da Penha Law, Violence against women and 
Transgender Individual. 
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INTRODUÇÃO 
 

O dispositivo legal da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) promulgado para 

o pugnar da violência doméstica no país ainda possui um caminho longo pela frente, 

já que as vítimas no momento da denúncia pretendem sair da delegacia com a 

proteção que a Lei prevê. 

Entretanto, na maioria dos casos, nada é feito, algumas vítimas chegam a 

ouvir que devem resolver o problema em casa, ficando com a certeza de que a Lei 

não funciona, e, desta forma, ela tem que aguentar uma vida de violência e, em 

alguns casos, isto apenas é resolvido quando pior acontece. 

Afastando qualquer possibilidade de ajuda a quem já está claramente 

vulnerável ao perigo, o problema piora nos casos da violência doméstica sofrida 

pelos transexuais/transgêneros que muito embora se comportem, se vestem, e 

pensam como mulher, a literalidade do texto legal não lhes dá clareza para a 

aplicação das medidas de proteção antes da realização da mudança de sexo. 

Para essas que já passam pela crise existencial de viver em “corpo errado”, 

de se sentirem excluídas e, sem proteção legal, o problema se torna ainda maior, 

pois o processo de mudança de sexo e alteração do registro civil é longo e tortuoso, 

quando se pensa em um procedimento de tal magnitude para conseguir amparo 

legal. 

Nota-se que a definição de orientação sexual não pode ser confundida com a 

conduta de gênero, visto que o desejo sexual não trata o que o indivíduo é, e sim os 

gostos emocionais e as relações, logo, a identidade de gênero é definida como a 

prática pessoal do gênero, que pode ou não se semelhar ao sexo no nascimento. 

Ainda na mesma ideia de proteção as mulheres transgêneras, fica justificada 

a investigação minuciosa a respeito da vulnerabilidade que sofrem esses indivíduos, 

para que sejam ratificadas, através de investigações psicológicas e sociais, a 

definição como mulher. 

Em outro sentido, até mesmo a biologicamente mulher vítima de violência, ao 

efetivar uma denúncia, deve superar um processo dificultoso, qual seja o de 

comprovar a agressão, isto porque, nem toda a violência gera sinais no corpo da 

vítima, como por exemplo, cita-se a violência psicológica. 
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Fora isso, vários vestígios físicos podem e são contestados pela defesa do 

agressor, seja sob a alegação de que tais marcas não são oriundas de qualquer 

agressão, seja ainda sob a premissa de que decorrem de atos de intimidade do 

casal, com consentimento da vítima. Além disso, a questão é agravada pelo fato de 

que, em grande parte, a violência contra a mulher ocorre longe de testemunhas, 

tornando, desta forma, absolutamente complicada a construção de um conjunto de 

provas robusto o suficiente para ensejar uma condenação criminal. 

Voltando ao tema central do presente estudo, muito se discute nos Tribunais 

a respeito da aplicação da Maria da Penha aos transexuais, a divergência maior está 

na comprovação e até mesmo aceitação dos transgêneros no papel social da 

mulher, visto que poucos conseguem realizar a cirurgia para mudança de sexo e a 

alteração legal do Registro Civil. 

Embora esteja em análise um Projeto de Lei (PLS nº 191/2017) para amparar 

os indivíduos identificados como transgênero e transexuais como mulheres, pois é 

assim que se revelam e principalmente pelo perigo que sofrem nas ruas e no próprio 

âmbito familiar. Contudo, até o momento,a problemática apresentada ainda não foi 

resolvida, pois o projeto em questão ainda está tramitando no Congresso Nacional, 

não tendo sido votado pelas Casas Legislativas. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1.1. Histórico da violência contra a mulher 

 
Antes de analisarmos a criação da Lei Maria da Penha, devemos passar à 

análise para a violência praticada contra as mulheres desde os tempos antigos, em 

que pensamos no homem como um ser superior à mulher, rebaixando-a, 

humilhando-a, via agressões sexuais, físicas, psicológicas e intelectuais. 

Logo, a força física era um dos quesitos principais para submeter a imposição 

do homem sobre a mulher, sobre os filhos e até mesmo para alcançar um status de 

poder naquela sociedade, podendo o pai fazer com a filha o que bem entendesse 

enquanto solteira e o marido da mesma forma com a esposa após o casamento. 

Aprofundando um pouco mais sobre o assunto, voltemos aos ensinamentos 

bíblicos, onde se tem um subjulgamento de que a mulher nasceu da costela do 

homem e, só por isso, sua criação teria sido possível, demonstrando implicitamente 

o papel de superioridade do homem, sem ser cogitado o sentido contrário a essa 

criação, ou seja,que a mulher seria a obra de Deus melhorada após a construção do 

homem. 

Passando a análise aos tempos primitivos,existem grupos de estudiosos que 

relatam uma idéia de “tempos das cavernas” diferentes das histórias que 

conhecemos comumente, em que todos imaginam que a soberania do homem era 

grande em desfavor da mulher, entretanto, o que nem todos sabem, é que o 

histórico de submissão da mulher em relação ao homem, não ocorria nos “tempos 

das cavernas”, pois, nesse período,segundo tais estudiosos, a proporção de 

igualdade era importante para o crescimento e desenvolvimento humano, pois as 

mulheres se envolviam na busca pela alimentação, exerciam funções na 

administração das famílias, bem como contribuíam para o avanço da linguagem 

humana. 

Com o seguir da evolução e a formação de muitos clãs, para a segurança da 

família e da continuidade de domínio no poderio e influência na sociedade, as 

famílias renunciavam ao amor, em busca de poder político e patrimonial. Nessa 

época começavam os famosos casamentos arranjados que permanecem em 

algumas culturas, a mulher era tida apenas como matéria para criação de filhos, ou 

seja, servia apenas para assuntos de maternidade, podendo exercer o papel de 
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educadora de seus filhos com acompanhamento de um homem responsável, marido, 

pai, ou parente do sexo masculino. 

Essa situação permaneceu por séculos, somente após o período da 

Revolução Industrial e as Grandes Guerras é que se atentaram para os valores 

éticos, morais, políticos e individuais, tais como a vida, a liberdade e a igualdade. 

Ainda nesse sentido, o evoluir da igualdade veio com força total durante o 

século XX, período em que as mulheres começaram a deixar os seus os lares para 

trabalharem fora,descobrindo o direito ao seu próprio corpo. Além disso, passaram a 

lutar pela igualdade de receita, que era e ainda é diferenciada em relação aos 

homens e pelo direito à guarda dos filhos nos casos de divórcio. 

No Brasil a igualdade entre homens e mulheres, em seus direitos e 

obrigações, intensificou-se efetivamente com a Constituição Federal de 1988, que 

traz em seu artigo 5°, incisos I, II e III, as seguintes garantias fundamentais:  

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I -  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II -  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
III -  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;” (BRASIL, 1988) 
 

A Constituição de 1988 é, por isso, considerada mais humana, mais 

democrática e com mais fundamentos para os direitos e obrigações essenciais da 

população, dando ênfase aos princípios como ferramentas para interpretação dos 

casos tratados e auxílio na atuação dos operadores do direito. 

Passemos ao histórico da violência contra a mulher e às várias tentativas de 

Projetos de Lei, que buscavam medidas mais punitivas para os agressores e maior 

amparo para as vítimas. 

O 1° Projeto de Lei n° 905/1999 que disponha sobre os crimes de violência 

familiar e outras providências foi arquivado e considerado inconstitucional por ferir o 

principio do devido processo legal. 

Assim, foram surgindo mais projetos, alguns arquivados, outros vetados pelo 

Presidente da Republica da época, e alguns foram convertidos em Lei, passando à 

criação de Juizados Especiais Criminais para tratar os casos de violência doméstica, 

alcançando o direito à proteção da mulher ao afastar do lar o agressor. 
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Ainda nesse assunto, cumpre destacar o caso que deu origem à Lei Maria da 

Penha, sendo tamanha a proporção da agressão e falta de punição, em que se viu a 

vítima obrigada a buscar proteção em outros órgãos de competência legítima, sendo 

recebido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) a petição de Maria da Penha Maia Fernandes no ano de 

1997. 

O Brasil foi advertido pela Comissão Interamericana da OEA em 1999, que 

veio a aprovar o caso da Maria da Penha, porém, o governo brasileiro permaneceu 

sem qualquer providência até março de 2001, quando o relatório foi reencaminhado 

para o Brasil se pronunciar em 30 dias, ocasião em que, enfim, o país passou a 

tomar providências sobre o assunto e, enfim, a punição chegou ao ex-marido da 

Maria da Penha em setembro de 2002. 

Relatos do ocorrido, inclusive da própria Maria da Penha, como vemos a 

seguir: 

 

“Para mim foi muitíssimo importante denunciar a agressão, porque ficou 
registrado internacionalmente, através do meu caso, que eram inúmeras as 
vítimas do machismo e da falta de compromisso do Estado para acabar com 
a impunidade”, afirma Maria da Penha. “Me senti recompensada por todos 
os momentos nos quais, mesmo morrendo de vergonha, expunha minha 
indignação e pedia justiça para meu caso não ser esquecido”, acrescenta.” 
(Penha, Seminário de Capacitação. 2006) 
 

Atualmente, a Lei Maria da Penha é o principal instrumento legislativo no 

combate à violência doméstica familiar, agindo não somente na proteção física da vítima, 

como também nos abusos sexuais, psicológicos e na esfera civil, isto em razão de 

agressões advindas por qualquer integrante do âmbito familiar de convivência íntima. 

Superado o breve estudo sobre a história de violência contra a mulher, damos 

seguimento a este trabalho passando aos conceitos de gêneros convenientes a este 

trabalho. 

 

1.2. Conceito de gênero 

 

Considerando que o assunto gênero caminha em diferentes posicionamentos 

doutrinários, trazemos a este trabalho o conceito da palavra gênero ligada ao 

entendimento de alguns autores com objetivo de demonstrar as várias correntes acerca 

do tema. 
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Para Maria Berenice Dias (apud Silva, 2015, p. 12), gênero é a consequência da 

submissão da mulher sob o homem nas relações de desigualdades. 

 

“[...] Ao homem sempre coube o espaço público. A mulher foi confinada nos limites 
da família e do lar, o que ensejou a formação de dois mundos: um de dominação, 
externo, produtor; outro de submissão, interno e reprodutor. Ambos os universos, 
ativo e passivo, criam polos de dominação e submissão. A essa diferença estão 
associados papéis ideais atribuídos a cada um: ele provendo a família e ela 
cuidando do lar, cada um desempenhando a sua função.” 

 

Na mesma linha, menciona Pedro Rui da Fontoura Porto (apud Silva, 2015, p. 

12): 

 “A mulher sempre foi relegada a um segundo plano, posicionada em grau 
submisso, discriminada e oprimida, quando não escravizada e objetivada. [...] na 
Antiguidade e no Medievo, onde apenas o homem poderia ser sujeito de direitos e 
detentor de poderes”. 
 

Podemos ver que no entendimento da primeira autora, a definição do conceito trata 

de várias circunstâncias, já no segundo conceito, temos a ideia da opressão à mulher, 

atribuindo a elas direitos e poderes limitados. 

Já para Louro (apud Silva, 2015, p. 13), gênero: 

 
“[...] institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, a classe, ou a 
nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a algo que transcende o 
mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o gênero fazendo parte do 
sujeito, constituindo-o. No que tange a diferença entre homens e mulheres imposta 
pela sociedade: [...]”  

 

Para Scott (apud Silva, 2015, p. 13): “[...] gênero é: 1° um elemento constitutivo das 

relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas entre os dois sexos e 2° um 

primeiro modo de dar significados às relações de poder”. 

 

Passemos ao conceito da antropologia da mulher de Larousse apud Heilborn 

(1992, p. 98), em que gênero é caracterizado pelo “emprego de desinências diferenciadas 

para designar indivíduos de sexos diferentes ou ainda coisas sexuadas”. 

 

Finalizando, SABADELL (apud RITT, 2010, p.42) 

 

“[...] O emprego desse termo permite que se fale de homens e mulheres fora do 
determinismo biológico, o que é muito importante, pois grande parte das 
diferenças entre os sexos não são devidas a aspectos biológicos, mas são 
consequência da construção social da realidade” (SABADELL apud RITT, 2010, p. 
42).  
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Assim, conclui-se que são muitas as diferenças do tema e podemos entender que 

os conceitos quanto ao mesmo ainda estão em evolução, sendo perceptíveis alterações 

no que se entende por gênero a depender do autor estudado. 

 

1.3 Diferenças sobre identidade de gênero e orientação sexual 

 

A identidade de gênero não está fundada na parte do órgão biológico do ser 

humano,o “sexo” de nascimento, a identidade de gênero é a consequência de como o 

indivíduo se denomina, sendo homem ou mulher, ou até mesmo nenhum dos dois, 

buscando uma nova definição para sua identidade. 

Atualmente, existem três tipos de identidade de gênero vejamos a definição de 

acordo com cada significado: 

Enumerando cada significado de identidade, temos como destaque a primeira 

identidade denominada transgêneros, sendo o indivíduo que está fora do contexto social 

comum e de costume, pois o transgênero não se sente nada confortável com o sexo 

biológico que possui, exemplificando com o caso do transgênero mulher (pessoa do sexo 

masculino de acordo com seu nascimento) que não aceita seu órgão genital, pois se 

sente e se comporta com características femininas. 

Pouco se sabia antigamente sobre essa identidade, e podemos perceber que ainda 

há muito para se estudar, visto que o tratamento que os transgêneros recebiam há alguns 

anos era o mesmo que o de um doente mental e qualquer meio de repressão ou tentativa 

de reversão desse sentimento, figuram como violência aos direitos humanos e à liberdade 

individual. 

Não há um momento especifico para que se identifique uma pessoa transgênero, o 

que alguns profissionais relatam é que na idade ainda infantil a criança pode demonstrar 

traços de interesse contrários à sua característica e educação (costume da família). Por 

exemplo: um garoto que gosta de maquiagem, não significa que este seja o caso, mas 

pode ser futuramente interpretado como os primeiros sinais de transgeneridade. 

Bem define a diferença entre sexo e gênero a doutora em psicologia Jaqueline 

Gomes de Jesus, vejamos: 

 
“Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o gênero 
vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não 
são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a forma 
como a pessoa se expressa socialmente.” (Jesus, 2ª edição – revista e ampliada. 
Brasília Dezembro, 2012, p. 8) 
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Em linha contrária aos transgêneros, temos os cisgêneros, conhecidos como 

aqueles que estão de acordo com seu órgão biológico de nascimento, que se reconhecem 

no que se transformam naturalmente, nascem com sexo masculino ou feminino e se 

tornam conscientemente homens ou mulheres sem problema com sua estrutura corporal. 

Numa outra espécie de identidade, temos o não-binário  que foge completamente 

ao que vimos acima, pois a característica de um não-binário ainda está em descoberta, 

mas que partem da mistura entre o gênero feminino e o masculino, obtendo uma terceira 

identidade, desconhecida pelos padrões “homens e mulheres”. 

Na mesma linha de raciocínio ratifica o entendimento da Doutora em psicologia 

Jaqueline Gomes de Jesus: 

 
“Também denominado como “dimorfismo sexual”. Crença, construída ao longo da 
história da humanidade, em uma dualidade simples e fixa entre indivíduos dos 
sexos feminino e masculino. Quando essa ideia está associada à de que existiria 
relação direta entre as categorias sexo (biológica) e gênero (psicossocial), incorre-
se no cissexismo.” (Jesus 2ª edição – revista e ampliada. Brasília Dezembro, 
2012, p.28) 

 

Podemos observar que não está definido o conceito de “não-binario”, carecendo, 

portanto, de novas teorias e definições.  

Já no que tange à diferença entre identidade de gênero e orientação sexual 

passemos aos ensinamentos do que define a orientação sexual. 

Pois bem, a orientação sexual é um desejo manifesto pela busca do prazer 

associado à necessidade do ser humano de se relacionar, a partir do nascimento até o 

final da vida, sendo inerentes às formas de desenvolvimento da vida de um indivíduo. 

Com isso, não podemos tratar a expressão orientação sexual apenas como um 

sistema responsável pela reprodução (genitais), pois esta ultrapassa o sistema funcional 

reprodutor, caracterizando-se como comportamento individual de dimensões sexuais, 

psíquicas e comportamentais. 

Portanto, a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual pode ser 

resumida ao fato de que a primeira está relacionada à aceitação ou não das 

características masculinas ou femininas herdadas em nascimento, enquanto a segunda 

está ligada ao comportamento individual e ao desejo de se relacionar com alguém do 

mesmo sexo ou não. 

Avançando, trataremos à frente o procedimento de alteração de sexo. 

 

1.4. Procedimento de transgenitalização e alteração de registro civil 
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O Conselho Federal de Medicina, em uso das atribuições da Lei n° 3.268, de 

30 de setembro de 1957, avaliou importantes aspectos sobre a cirurgia de 

transgenitalismo, que vem seguindo novas orientações ao longo da experiência, 

passaremos abaixo aos requisitos obrigatórios e direitos dos transgêneros para o 

procedimento que estão presentes na Resolução do CFM n° 1.955/2010, vejamos: 
 

“Art. 1º Autorizar a cirurgia de transgenitalização do tipo 
neocolpovulvoplastia e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e 
caracteres sexuais secundários como tratamento dos casos de 
transexualismo. 
Art. 2º Autorizar, ainda a título experimental, a realização de cirurgia do tipo 
neofaloplastia. 
Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos 
critérios abaixo enumerados: 

1) Desconforto com o sexo anatômico natural; 
2) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 
primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 
3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente 
por, no mínimo, dois anos; 
4) Ausência de outros transtornos mentais.(Onde se lê “Ausência de 
outros transtornos mentais”, leia-se “Ausência de transtornos 
mentais”) 

1) Diagnóstico médico de transgenitalismo; 
2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 
3) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. 
Art. 5º O tratamento do transgenitalismo deve ser realizado apenas em 
estabelecimentos que contemplem integralmente os pré-requisitos 
estabelecidos nesta resolução, bem como a equipe multidisciplinar 
estabelecida no artigo 4º. 
§ 1º O corpo clínico destes hospitais, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Medicina, deve ter em sua constituição os profissionais 
previstos na equipe citada no artigo 4º, aos quais caberá o diagnóstico e a 
indicação terapêutica. 
§ 2º As equipes devem ser previstas no regimento interno dos hospitais, 
inclusive contando com chefe, obedecendo aos critérios regimentais para a 
ocupação do cargo. 
§ 3º Em qualquer ocasião, a falta de um dos membros da equipe ensejará a 
paralisação de permissão para a execução dos tratamentos. 
§ 4º Os hospitais deverão ter comissão ética constituída e funcionando 
dentro do previsto na legislação pertinente. 
Art. 6º Deve ser praticado o consentimento livre e esclarecido. 
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a Resolução CFM nº 1.652/02.” (CFM, 2010) 

 

O papel do Conselho Federal de Medicina é de suma importância, visto que 

muitas são as consequências possíveis ao final do procedimento, a Resolução 

1.652/10 corrobora com os direitos individuais, bem como contribui para tudo que 

engloba a cirurgia, visto se tratar de uma complexidade de fatores, tais como as 

mudanças que ocorrerão após o período de adaptação.  

No Brasil, a cirurgia é feita pela rede pública ou particular, sem necessidade 

de decisão judicial, sendo que cinco hospitais realizam esse procedimento são eles: 
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O Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital das Clinicas de Goiás, Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre, Hospital Universitário Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro e 

Hospital das Clínicas de Pernambuco.  

Já para os transexuais que querem a mudança no registro civil, mas não 

querem fazer nenhum procedimento cirúrgico, como a cirurgia de transmutação, já é 

possível alterar o documento de identidade mediante decisão favorável da Justiça. 

Alguns juízes permitem a mudança do prenome do indivíduo, com fundamento nos 

princípios da intimidade e privacidade, para evitar principalmente o constrangimento 

à pessoa. Outras decisões, por sua vez, não acatam o pedido, negando-o em sua 

totalidade, com base estritamente no critério biológico. 

Há um projeto de Lei dos deputados do PSOL e PT para criação de uma lei 

específica para a identidade de gênero, a fim de possibilitar a qualquer um que 

interesse, realizar a alteração do registro civil sem necessidade de autorização 

judicial, o projeto aguarda aprovação do relator da comissão dos direitos humanos. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

Neste capítulo, iremos analisar dois artigos correlatos, sendo eles “Violência 

doméstica e violência de gênero. Reflexões à luz da recente orientação do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo”, escrito por Rita de Cassia Curvo Leite, 

publicado em 2015, e, “Aplicabilidade da Lei Maria da Penha em favor de 

Transexuais em hipóteses de Violência Doméstica e Familiar”, escrito por Vinicius de 

Almeida Ferreira, publicado em 2014. 

 

2.1. Resumo e entendimento crítico do 1º artigo  

 

Adiante o resumo do primeiro artigo: “Violência doméstica e violência de 

gênero. Reflexões à luz da recente orientação do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo”. 

A autora inicia seu artigo salientando que em tempos atuais, uma recente 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chama atenção para um 

assunto de muita divergência, no julgamento do Mandado de Segurança da 9ª 

Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, da relatoria da Desembargadora Ely Amioka, 

o Tribunal em questão decidiu, por maioria de votos, valendo-se do método de 

interpretação extensiva e à luz do princípio constitucional da proteção à dignidade da 

pessoa humana, aplicar as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, 

inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da mencionada Lei, à impetrante, transexual feminina, 

que se viu agredida no ambiente doméstico por seu namorado. 

Continuando, questiona os destinatários da Lei 11.340/06 e o que falta para 

uma pacificação doutrinária a respeito da violência de gênero. 

Segundo a autora, a questão deixa aberto um tema não muito esclarecido, 

visto que se conhece um biótipo feminino e um masculino, sendo mais um destino 

cultural a seguir, do que uma escolha, inibindo um direito que deve ser respeitado, 

pois ninguém nasce com um órgão genital e está pronto para assumir este papel, há 

uma evolução da espécie, uma civilização que constrói esse produto, daí então se 

assume esse papel, sexo masculino é homem e sexo feminino é mulher, fomos 

educados assim. 

Relata Fustel de Coulanges em sua obra “A Cidade Antiga”, através de 

minuciosos estudos sobre o Culto, o Direito e as Instituições da Grécia e de Roma, 
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que “a família antiga era mais uma associação religiosa que uma associação 

natural.” 

Progride, salientando que ser sabido que em tempos de outrora o nascimento 

de uma filha não era motivo de comemorar, eis que o costume da época era a 

mesma renunciar aos seus direitos de filha e hereditária aos seguimentos das 

atividades da família, para se dedicar aos costumes e ensinamentos do seu marido 

após o casamento, perpetuando o desejo da família pelo nascimento do filho 

homem, que passará a manter e cuidar de todos os patrimônios e atividades da 

família. 

Como demonstra a autora, a violência doméstica está enraizada pela 

evolução histórica do Brasil, e só começou a mudar após a apresentação de 

denúncia realizada por Maria da Penha Maia Fernandes a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, de que sofreu diversos traumas físicos e psicológicos levando-

a a ficar paraplégica e seu marido preso por pouquíssimo tempo, a denúncia tomou 

grande comoção e também foi subscrita pelo Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL), bem como, pelo comitê Latino- Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), devido à impunidade pelo Poder Público 

e falhas judiciais. 

Dessa forma, a cultura perdurou por muitos anos, passando a ser natural a 

violência doméstica, como parte da cultura de dominação e subserviência do sexo 

masculino sobre o feminino. Em tempos atuais, a violência doméstica ultrapassa os 

limites da perversidade e da maldade. A gravidade do caso Maria da Penha serviu 

como mecanismo de repreensão e punição aos agressores e assistencialismo aos 

direitos humanos do gênero feminino, que começaram a uma campanha ao direito 

de liberdade. Lutando, dia apos dia, para coibir a violência contra o gênero feminino, 

por isso o nome Lei Maria da Penha. 

A autora adverte ser importante salientar também que a violência doméstica 

reflete tanto para evolução cultural quanto para a economia de um país, sendo o 

Brasil um dos países que mais mantém esses reflexos, já que para as mulheres 

economicamente mais necessitadas, a violência doméstica atinge como 

consequência dessa violência, o trabalho, já que muitas ficam marcadas física e 

psicologicamente, ou até mesmo desenvolvem doenças que as impedem de 

trabalhar.  
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A autora faz uma provocação ao questionar “a educação vem de casa, 

certo?”E continua concluindo que, nesses casos de violência diária, onde se tem 

crianças em fase de desenvolvimento, esse comportamento de agressor pode 

prosseguir em suas relações futuras, esse assunto merece toda atenção, sendo 

necessária a interferência e a ajuda de vários setores que compõe a sociedade que 

vivemos, pois no Brasil o suporte do Poder Público não é suficiente e vimos que a 

transexual feminina para obter a proteção de uma lei destinada a amparar as 

mulheres que sofrem violência doméstica sem distinção de orientação sexual, só foi 

resguardada ao pleitear a tutela jurisdicional do Estado, por meio de mandado de 

segurança, sendo que o Juiz de 1ª instância indeferiu as medidas protetivas, com o 

fundamento de se tratar do sexo masculino sendo apenas socialmente mulher. 

O fato de viver em situação assemelhada ao gênero feminino (aquele 

biologicamente definido no nascimento) deveria, segundo a autora, estar igualmente 

protegido pela Lei nº 11.340/06.  Facilitando essa transexual ao procedimento 

comum da Delegacia de Defesa da Mulher. Sem maiores constrangimentos e 

custos. 

Conforme corrobora os ensinamentos da desembargadora Maria Berenice 

Dias que entende ser exigível o abrigo da Lei Maria da Penha às lésbicas, 

transexuais, travestis e transgêneros, visto que todos se reconhecem como mulher e 

sofrem essas mutilações no ambiente familiar, causado por seus agressores, sendo 

pertinente a proteção legal da Lei Maria da Penha. 

Cita que, com o avanço de estudo denso e minucioso, Antônio Chaves 

esclarece, a partir das lições de Roberto Farina, Jairo Bouer, Orlando Lodovici, John 

Money e outros profissionais, brasileiros e estrangeiros, da área de saúde, há como 

identificar a transexual feminina visto que a mesma acredita, age, pensa e vive 

fielmente como mulher, contrariando seu órgão genital natural de nascimento, 

desejando desesperadamente realizar a cirurgia para se sentir mulher por completa. 

Se a transexual é igualmente reconhecida como pessoa do gênero feminino, 

não há porque deixar de aplicar a ela a Lei Maria da penha, em consonância com o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Pois ainda que possua os genitais de 

homem, a transexual está enquadrada ao gênero feminino de vulnerabilidade e 

hipossuficiência física e econômica, no ambiente familiar, mantida em situação de 

opressão por seu agressor, como reconhece a Lei. 

 



22 

 

Com isso, garantindo o respeito aos transexuais, lésbicas, travestis e 

transgêneros, não submetendo a vítima de violência de gênero a discriminação em 

razão da orientação sexual, das que não tenham realizado a cirurgia de mudança de 

sexo, podendo contar com o amparo da Lei Maria da Penha e seu direito à 

dignidade e igualdade em virtude da orientação sexual e respeito a sua identidade 

de gênero.  

Contudo, a autora critica o julgado tratado, em relação às fontes de 

entendimento sobre as questões probatórias da bibliografia médica, que como já dito 

“parecia”, “vestia” e se “sentia” mulher não serviram de argumento robusto para 

utilizar a aplicação da Lei Maria da Penha idealizada para combater a violência 

contra mulher, correndo a impetrante o risco de acabar sem a proteção dos seus 

maiores direitos, o seu direito à vida,à liberdade e a dignidade da pessoa humana, 

que a sociedade tanto luta e que a Justiça deseja. 

 

Entendimento crítico do artigo resumido: A relevância dos assuntos trazidos 

por essa autora segue em consonâncias a corrente adotada na produção deste 

trabalho, pois a evolução da condição da mulher desde os tempos de outrora, seguia 

a ideia de mulher dispensável e sem importância, mulher que servia apenas para dar 

continuidade à família, sendo na maioria das vezes esperado o nascimento do filho 

homem. 

Outro ponto muito importante analisado no artigo é a dificuldade da aplicação 

da Lei Maria da Penha aos transgêneros, que têm seus direitos primordiais de 

liberdade e dignidade violados por uma condenação da sociedade e falta de 

participação do Estado para o combate da violência doméstica sofrida pelos 

transexuais. 

 

2.2. Resumo e entendimento crítico do 2º artigo 

 

Seguindo, adiante o resumo do segundo artigo “Aplicabilidade da Lei Maria da 

Penha em favor de Transexuais em hipóteses de Violência Doméstica e Familiar”. 

O autor inicia discorrendo acerca da missão da nossa Constituição Federal, 

em destaque neste trabalho,cita que o Estado Democrático de Direito é garantir a 

existência digna em sua magnitude a todas as pessoas existentes no país, sem 

discriminação de raça, cor, etnia ou orientação sexual, devidamente presente o 
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princípio constitucional de direito à dignidade da pessoa humana e nas demais 

formas de aplicações existentes para garantir a tutela jurisdicional a todos, 

possibilitando assim, a Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, a aplicação da proteção 

aos transexuais vítimas de violência doméstica e familiar sofridos em seu ambiente 

particular.   

Após um breve relato histórico sobre a Lei Maria da Penha, menciona a 

efetividade do princípio da isonomia como forma de proteger as vítimas de violência 

doméstica e familiar ocorrida pelos transexuais ou transgêneros. 

Segue o autor citando que a partir do conceito histórico de mulher, teríamos o 

conceito de que mulher seria apenas aquela pessoa que possui o órgão genital 

feminino e registro de identificação que aponte a definição de sexo biológico 

feminino.  

Entretanto, adverte o autor que, em decorrência de tal conceito cultural sobre 

mulher, qualquer outra definição necessitaria de profundo embate judicial para, por 

exemplo, ser dado amparo da Lei Maria da Penha às transexuais identificadas como 

mulheres nos casos de violência doméstica, isto em razão do sexo biológico e do 

registro civil. Assim, segundo o autor, não há regulamentação legal clara para 

pacificar o entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca do tema. 

Com isso, continua afirmando que, para que sejam aplicadas as medidas de 

proteção da Lei 11.340/06 aos transexuais vítimas de violência, é pertinente trazer 

os princípios do direito, em especial, o principio da dignidade da pessoa humana, 

presente na Constituição Federal do Brasil, nos Tratados e Convenções 

Internacionais sobre Direitos Humanos e proteção da mulher, de modo especifico, 

ponderando a legalidade penal e o princípio de máxima constitucional atual no 

mundo jurídico para cada caso prático. 

Prossegue com a afirmação de que a consequência da lentidão e da 

negligência com o caso de Maria da Penha Fernandes Maia, fez com que o caso 

fosse encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA 

(Organização dos Estados Americanos) que condenou o Estado brasileiro, após a 

vítima sofrer duas tentativas de homicídio, diversas agressões, se tornar paraplégica 

com apenas 38 anos de idade, na Capital do Ceara, em 1983, e seu companheiro 

que embora tenha sido culpado pela Justiça local, permanecia em liberdade. 

A partir de então, foi inserida a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 

regulamentando as formas de violência doméstica, a tipificação dos crimes 
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cometidos contra a mulher em seu âmbito doméstico e familiar, como forma de 

prevenir, coibir e punir esses agressores. 

Essa norma foi sancionada pelo Presidente da Republica na data de 22 de 

setembro de 2006, alterou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal, com a função de eliminar todas as formas de discriminação contra 

a mulher. 

Segue o autor apresentando a alteração do Código de Processo Penal, a 

possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva do acusado mediante indícios de 

perigo à integridade física ou psicológica da mulher, já no caso da alteração da Lei 

de Execução Penal, permite a determinação de tratamento obrigatório do agressor 

em programas de educação e recuperação, bem como a criação dos Juizados 

Especiais de violência doméstica contra a mulher com competências na área civil e 

criminal para tratar dos casos de violência familiar. 

Avança informando que a Lei nº 11.340/06, mais precisamente em seu artigo 

5º, inciso II preconiza que a violência praticada no âmbito familiar deve trazer a 

aplicação das medidas nela prevista, tal vinculação não resta suficiente para a 

incidência da legislação mencionada. Demonstra a imprescindibilidade da 

comprovação de convivência íntima, além da situação de vulnerabilidade, para que, 

assim, se mostre cabível a utilização da norma protetiva. 

Compara que no mesmo sentido é a exigência para aplicar as medidas de 

proteção da Lei Maria da Penha aos transgêneros, em união com os princípios 

constitucionais expressos ou implícitos existentes no Ordenamento Jurídico 

brasileiro, Tratados e Convenções Internacionais de acordo com a Lei nº 11.340/06, 

bem como se faz necessária uma minuciosa investigação acerca da identidade de 

gênero para que seja definido o alcance da Lei Maria da Penha para o caso. 

Quanto à questão da identidade de gênero, salienta a relação da orientação 

sexual e a transexualidade como uma identidade, visto um conhecimento especifico 

da área da medicina, por não se tratar de escolha, mas sim um sentimento. 

Adverte o autor que a pessoa transexual vive em sociedade como se mulher 

fosse, pois é assim que se sente, adota novos nomes, muda o quanto pode as 

aparências e comportamentos, age e pensa como mulher e anseia ser tratada como 

se identifica. 

Cita que na maioria dos casos, os transexuais homens ou mulheres se 

sentem em corpos errados, com suas imagens distorcidas e sentimentos 
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perturbados, desejando e até praticando a automutilação em seu corpo, realizando, 

por consequência, no caso de transexual mulher, a retirada dos seios e a cirurgia 

para a correção do órgão sexual correto ao seu sentimento, essa “correção” se 

chama transgenitalização. 

Já para os transexuais, o reconhecimento do que são, ou como se sentem é 

muito importante, seja pela família, pelos amigos e companheiros, bem como para 

todo o mundo exterior, realizando através da Justiça a mudança no registro civil em 

busca da aceitação da sociedade.  

O autor passa a abordar o entendimento jurisprudencial e a interpretação da 

Lei referida, aludindo que, quando passamos à pesquisa de algumas decisões sobre 

a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres vítimas de violência doméstica, 

comprovada a situação de convivência íntima e vulnerabilidade, o posicionamento é 

pacificado, aplicando a essas vítimas as medidas de proteção presentes na Lei nº 

11.340/2006, por outro lado, quando essa análise versa sobre os transexuais, temos 

um conflito de entendimentos, visto que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, ao julgar a aplicabilidade da Lei mencionada a uma 

transgênero, entendeu, que o sujeito passivo são aquelas entendidas com a 

identidade feminina, como mulheres, por isso, a Maria da Penha deve alcançar as 

transexuais, transgêneros e travestis. 

Entretanto, o autor ilustra o conflito jurisprudencial ao mencionar um julgado 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que afastou a aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha ao transexual,sob o fundamento de que seria necessária a alteração 

do Registro Civil, para que tal indivíduo fosse considerada formalmente mulher e 

assim ser considerada a aplicação da medida protetiva presente na Lei nº 11.340/06. 

O autor menciona a proteção da norma constitucional para a busca da tutela 

jurisdicional, os princípios como fonte de direitos, integralização e forma 

interpretativa da busca pela aplicação do texto constitucional. 

 

Discorre sobre a questão psicológica e social do indivíduo transgênero, 

defendendo a admissão da Lei nº 11.340/06 a esses casos, quando possuem a 

relação de vulnerabilidade e convivência íntima e sofrem a violência doméstica. 

Explica o autor que a própria medicina já reconheceu a confusão do sexo 

biológico em um corpo errado, por isso não restaria dúvida de que é possível que o 

sexo biológico esteja em desacordo com o sexo psíquico e o desentendimento 
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desse corpo, com seu pensamento, seus desejos e suas necessidades, devem ser 

respeitados e reconhecidos pelo que o indivíduo se posiciona ser, decide ser e viver 

como se identifica, ou seja, mulher.  

 

Entendimento crítico do artigo resumido: Venho a corroborar com a ideia do 

autor em muitos fatores, entre eles a questão da mudança que a Lei nº 11.340/06 

trouxe para o Direito Penal, Direito Processual Penal e Lei de Execução Penal, é 

muito importante e pertinente a agilidade do processo, bem como maior proteção à 

vítima de violência doméstica quando concedidas as medidas de proteção ou até 

mesmo a prisão preventiva para afastar esse agressor e proteger a vida da vítima. 

Sobre o que tange à aplicação da Lei Maria da Penha aos transgêneros, é de 

suma importância a prova dessa condição de transgeneridade e de convivência 

íntima entre vítima e agressor, isto para que não haja nenhuma injustiça ao acusado. 

 

2.3. Considerações finais sobre os artigos 

 

No que tange ao desenvolvimento dos dois artigos correlatos, ambos 

demonstram a importância da evolução cultural sobre o reconhecimento de uma 

nova classe de pessoas, denominadas transexuais, travestis ou transgêneros. 

O caminhar da Lei Maria da Penha já progrediu bastante, embora a Justiça 

brasileira tenha sido tão negligente com as vítimas de violência doméstica,a busca 

pelo reconhecimento de mulher vítima de violência ainda é muito grande, o 

reconhecimento da Lei específica para mulheres e os Juizados Especiais criados 

auxiliam essas vítimas de modo mais célere e com medidas mais eficientes.  

Contudo, não há que se falar em satisfação dessa Lei, pois muito ainda 

precisa acontecer, como por exemplo, normas que abranjam os transexuais sem a 

cirurgia de mudança de sexo e sem a alteração do Registro Civil, pois, como já 

explanado, há uma divergência de entendimento doutrinário e jurisprudencial da 

aplicação da Lei Maria da Penha aos transexuais, travesti e transgêneros. 

Como citado em ambos os artigos, para muitos, não basta a minuciosa 

averiguação médica a respeito dos transgêneros, não basta a imagem que 

apresentam, nem tampouco basta o sentimento de viver em um corpo diferente da 

conduta de comportamento ordinário da sociedade, o ideal, para eles, é a 

intervenção cirúrgica e mudança do registro civil, o que demonstra o equívoco de 
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interpretação que afasta indevidamente os transgêneros e transexuais da devida 

proteção legal da Lei Maria da Penha. 

Logo,esse indivíduo que recorre à Justiça para a proteção jurisdicional de sua 

integridade, física e psíquica, acaba travando outra briga, agora judicial, outro 

desgaste,apenas para provar que é sujeito passivo de direito por se enquadrar, se 

comportar e viver como mulher. Assim,como defendem os autores, deveríamos levar 

em consideração o desiderato de proteção a todos com mais claridade da Lei. 
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CAPÍTULO 3 – LEI MARIA DA PENHA E OS TRANSGÊNEROS 

 

3.1 A Lei nº 11.340/06  

 

O que importa no presente ponto é a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e 

as diferentes constatações de mulheres, isto por essa Lei tratar da histórica luta de 

igualdade entre os gêneros, com propósito de proteger a mulher no âmbito do seu 

lar. Por tal espírito, a Lei nº 11.340/06 precisa ser atualizada a fim de constar as 

demais classes de mulheres que, atualmente, estão à margem da literalidade do 

texto legal. 

Nesse sentindo, aplicar a Lei para quem não está protegido por ela, não é 

uma missão tão simples, entretanto, deixar de aplicá-la a quem necessita é muito 

pior. A Lei Maria da Penha se demonstra totalmente contra a violência, abusos e 

preconceitos, logo, não há por que desamparar quem é igualmente reconhecido 

como mulher. 

As vítimas que recorrem à Lei Maria da Penha são mulheres de gênero 

definido desde o nascimento até a construção da identidade feminina, a questão que 

se expõe ao desiderato é aplicar a lei a quem se iguala como mulher, através do 

comportamento feminino, embora tenha a genitália masculina, por isso, o órgão 

sexual não deve importar a quem se define e vive como mulher, pois nesse caso não 

estamos tratando da orientação sexual do indivíduo, o que temos é o sujeito que se 

comporta com o gênero oposto ao do nascimento. 

Logo, vive o contexto social de mulher, a identidade que se apresenta para 

todos é claramente a de uma mulher, sendo que investigações psicológicas podem 

corroborar essa identidade, porém a compreensão da identidade de gênero não é 

tão simples, mesmo as próprias transgêneras têm dificuldade para lidar com essa 

situação de viver fora do costume social que se espera, muitas fazem tratamento 

psicológico para lidar com esse impasse, por isso ser homem ou ser mulher, não 

deve estar vinculado apenas a genitália do nascimento. 

Para as transgêneras femininas, a cirurgia de transgenitalização (mudança de 

sexo) não é uma obrigação, pois a mudança de órgão sexual não é o principal 

problema, aliás nem todo transgênero tem essa vontade, o que necessitam é ser 

reconhecida como mulher pela sociedade.  
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Podemos observar com a leitura dos artigos abaixo reportados que a lei se 

destina a mulher, e de fato tem uma razão para ser assim, entretanto, também 

observamos que a lei protege de forma evidente a cultura, a pessoa humana e a 

integridade física dessas pessoas, ora, quem se veste de mulher, deve ser mulher, 

quem se comporta como mulher, deve ser mulher, logo quem vive como mulher, é 

mulher, então, qual a dificuldade de aceitar que a mulher transgênera não precisa 

mudar seu registro civil nem realizar a cirurgia, para ser considerada mulher de fato 

e de direito. 

A prova robusta de que de fato pertence a um corpo errado e espera 

aceitação da sociedade deve encontrar amparo na Lei Maria da Penha que veda a 

discriminação.  

Aliás, os artigos 2° e 5° da Lei 11.340/06 dispoem sobre as relações pessoais 

sem se importar com a orientação sexual. Vejamos: 

 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (BRASIL, 
2006) 
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 (BRASIL, 2006) 

 

Embora muito tenha sido exposto sobre a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), podemos observar na transcrição do artigo que a expressão “toda mulher” 

não necessariamente receberá a devida interpretação extensiva, pois somente 

exercer o papel social de mulher não induz, para muitos, o idêntico tratamento, 

impedindo, com isso, que vítimas de violência doméstica transgêneras tenham 

resguardados seus direitos.  

Assim, a alternativa é demonstrar os argumentos aos operadores do direito 

sobre a urgência e os riscos da ausência de aplicação das medidas protetivas a este 

grupo de pessoas para, após, inserir na legislação previsão expressa e inequívoca 

sobre a aplicabilidade da proteção da Lei Maria da Penha também aos transgêneros 

femininos. 
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Isto porque, a Lei Maria da Penha foi criada para tutelar as desigualdades 

encontradas nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, mas 

embora tenha dado ênfase à proteção da mulher, deixou de esclarecer claramente o 

que deve ser entendido como mulher, entregando à interpretação judicial os casos 

de indivíduos com sexo biológico masculino, mas identidade feminina e que, em 

muitos casos, também se encontram em situação de vulnerabilidade.  

A literalidade da legislação, portanto, ignora que gênero não deve estar ligado 

exclusivamente à dimensão estrita do corpo, da genitália. 

 

3.2 Interpretações atuais no Poder Judiciário  

 

No presente capítulo falaremos sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha 

aos transgêneros femininos vítimas de violência doméstica que não estão inseridos 

na Lei nº 11.340/06, mas que tem por alternativa buscar medidas de proteção 

através da Justiça. 

Será demonstrado no discorrer desse capítulo que o posicionamento dos 

Tribunais de Justiça Estaduais ainda não está pacificado, mesmo que 

predominantemente seja aplicada a Lei Maria da Penha nas circunstâncias já 

mencionadas, a falta de inclusão clara e objetiva na Lei desse grupo de pessoas, 

contribui para resistência de alguns tribunais em não permitirem as medidas de 

proteção para quem não realizou a cirurgia de transgenitalização ou a mudança do 

registro civil. 

No julgado replicado abaixo, proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 2097361-

61.2015.8.26.0000, verificamos que a decisão foi favorável em conceder às medidas 

de proteção a pessoa transgênera. Entretanto, o que se pretende demonstrar é que 

a votação não foi unânime, bem como que o motivo desse julgamento, a decisão de 

1° grau, foi contrária à aplicabilidade, o que corrobora a importância desse trabalho, 

demonstrando a necessidade de inclusão expressa dos transgêneros na Lei nº 

11.340/06, para que esse embate judicial seja extinto, simplificando-se a busca pela 

proteção dos transgêneros vítimas de violência doméstica. 

 

Vejamos trechos da decisão mencionada:  
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"Por maioria de votos, concederam a segurança para aplicar em favor de 
___________________ as medidas protetivas de urgência previstas no 
artigo 22, inciso III, alíneas a,b e c, da Lei nº 11.340/06, vencido o E. 
Desembargador Roberto Solimene, que a denegava e não declara." 
"O Juízo de origem, contudo, indeferiu as medidas pleiteadas alegando que 
estas têm por objetivo a prevenção e coibição de violência doméstica e 
familiar motivada por desigualdade de gênero em face da mulher, excluindo, 
assim, sua aplicação em favor da ora IMPETRANTE, que biologicamente 
pertence ao sexo masculino." (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
2015.) 
 

No mesmo sentindo, pela não aplicabilidade da Lei Maria da Penha aos 

transgêneros que não possuem a alteração do registro civil, temos a seguinte 

decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul mencionada por Ferreira: 

 
“Em Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça local traz entendimento 
diverso. O Desembargador José Augusto de Souza, no julgamento de 
Conflito de Competência, expressamente em seu voto afasta a incidência da 
Lei Maria da Penha quando a vítima for transexual que não tenha alterado 
seu registro civil. Em resumo, o relator entende que mulher é apenas quem 
assim nasce, ou quem tenha em seu registro civil o sexo 
feminino.Desconsidera, portanto, a situação fática, dando relevo à situação 
jurídica, vale dizer, entende que o sujeito deve ser formalmente mulher.” 
(Ferreira, 2014 apud Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul CC 
2006.017235-4/0000-00,) 
 
 

Podemos observar que a falta da alteração do registro civil é o maior impasse 

para a obtenção da proteção da Lei e, caso tal lacuna seja sanada no dispositivo 

legal da Lei nº 11.340/06, muito se ganhará, visto que o procedimento para as 

medidas de proteção serão mais célere, possibilitando maiores chances de a vítima 

ser amparada e manter-se em sua rotina de costume, já que não precisará se 

esconder como muitas fazem, abandonar empregos e lares para não serem mais 

abusadas física e psicologicamente. 

Contudo, sobre a razão deste trabalho, trago à análise as correntes 

predominantes favoráveis à aplicabilidade da Lei Maria da Penha aos transgêneros 

que sofrem violência doméstica e buscam o abrigo da lei e os mecanismos de 

proteção, sob a égide dos direitos humanos, dos princípios e da Constituição 

Federal.  

Trago à baila um caso de grande repercussão na Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, da Comarca de São Gonçalo, processo nº 0018790-25.2017.8.19.0004, em 

que o Juiz do caso concedeu decisão parcialmente favorável à aplicação da Lei 

Maria da Penha e suas medidas de proteção a uma jovem transexual feminina 
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assumida desde 2016 que, não obstante a discriminação que enfrenta na sociedade, 

teve por maior problema a falta de aceitação de sua identidade pela mãe, que 

cometeu várias barbáries por acreditar que a filha transgênera sofre de doença 

mental e influência de más companhias.  

No caso citado, a degradante situação de ser internada coercitivamente em 

uma clínica de tratamento de drogas e ter seu cabelo raspado sem seu 

consentimento chamou a atenção da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, bem como levantou a necessidade de proteção que os 

transexuais/transgêneros vivenciam, portanto, a decisão do Juiz de Direito André 

Luiz Nicolitt de conceder as medidas de proteção à transgênera mencionada, abre 

discussão para a fragilidade que está submetida essa classe sem a expressa 

proteção da Lei Maria da Penha. 

Em outra direção, exemplificando as dificuldades experimentadas pelos 

transgêneros na busca do reconhecimento judicial de direitos, conveniente ressaltar 

que mesmo mostrando claramente sua identidade de gênero, há grande impasse 

jurisprudencial no tocante à retificação do gênero em documentos, havendo casos 

em que o Judiciário exige o procedimento cirúrgico para que, só então, seja aceita a 

alteração registral.  

 

Adiante veremos a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE 
NASCIMENTO PARA A TROCA DE PRENOME E DO SEXO (GÊNERO) 
MASCULINO PARA O FEMININO. PESSOA TRANSEXUAL. 
DESNECESSIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 1. À luz 
do disposto nos artigos 55, 57 e 58 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros 
Publicos), infere-se que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto de 
ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o interesse individual 
ou o benefício social da alteração, o que reclama, em todo caso, 
autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do Ministério 
Público (...) Ou seja, independentemente da realidade biológica, o registro 
civil deve retratar a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual, 
de quem não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de 
um direito. 13. Recurso especial provido a fim de julgar integralmente 
procedente a pretensão deduzida na inicial, autorizando a retificação do 
registro civil da autora, no qual deve ser averbado, além do prenome 
indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada a existência de determinação 
judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, 
resguardando-se a publicidade dos registros e a intimidade da autora. 
(STJ - REsp: 1626739 RS 2016/0245586-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 01/08/2017) 
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Podemos extrair desse julgado o conflito sobre a temática entre pontos 

específicos da alteração do registro civil, como por exemplo, a possibilidade do 

transgênero alterar o nome e não o sexo presente no documento de identidade. 

Logo, é oportuna a discussão sobre o real efeito dessa mudança, pois só a alteração 

do nome deixará ainda mais confusa a situação, pois, por exemplo, uma pessoa que 

se apresenta com características óbvias de mulher, nome de mulher, mas com o 

registro civil indicando o sexo masculino, ainda estará sujeita às situações de 

vexame que esse grupo de pessoas normalmente enfrenta. 

Portanto, acertadamente foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça para 

afirmar o direito que se amolda à necessidade do indivíduo quanto a perfeita 

identificação e responsabilização da pessoa na sociedade.  

Nesta linha, adiante será exposta análise acerca da fundamentação 

constitucional acerca da aplicabilidade da Lei especial em análise sob o enfoque do 

transgênero feminino. 

 

3.3. Artigo 5° da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana 

 

O artigo 5° da Constituição Federal tem como finalidade precípua o 

tratamento digno e igualitário a todos, prevendo que o Ordenamento Jurídico deverá 

tratar os iguais sem qualquer distinção (igualdade formal), porém não coibindo o 

tratamento desigual em casos de desigualdades notórias, isto para que estas sejam 

diminuídas ou sanadas (igualdade material). 

 

Passemos à análise do artigo: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:” (BRASIL, 1988) 

 

Ao fazer a leitura do artigo 5°, caput, da Constituição Federal, podemos 

entender a proteção aos brasileiros e estrangeiros, sendo certo que tais garantias, 

naquilo que for oportuno, também se estendem às pessoas jurídicas. 

Façamos um paralelo entre os principais direitos elencados no referido artigo 

e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no caso dos transgêneros: 
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Direito à Vida: o direito mais forte que temos, pois ninguém tem o direito de 

ceifar a vida alheia, nem mesmo de provocar agressões, torturas e humilhações.  

Assim, ao negar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em face de 

agressões contra os transgêneros, estaremos deixando-os à mercê da própria sorte, 

inclusive quanto à própria manutenção da vida de tais indivíduos, até porque, tratar a 

temática pelas vias ordinárias (Código Penal) é atuar tão somente no aspecto 

repressivo da questão, punindo, por exemplo, o homicídio de determinado 

transgênero, renegando, assim, os notórios benefícios preventivos previstos pela lei 

especial. 

Ao transgênero assassinado, a punição ao seu homicídio é, em essência, 

irrelevante. Já ao transgênero em vias de sofrer uma grave agressão, a proteção da 

Lei Maria da Penha pode significar a efetivação do sagrado direito constitucional à 

vida. 

Direito à Liberdade: outro direito muito importante, eis que permite ao 

indivíduo fazer com seu corpo, com suas ideais, com suas crenças, o que entender 

melhor, respeitando, por óbvio, o direito alheio. 

Imaginemos um transgênero sendo ameaçado por seu companheiro, em vias 

comuns, ou o transgênero irá conviver com a ameaça, sendo, portanto, subjugada 

por seu agressor, ou, em uma hipótese extrema, irá distanciar-se, fugir, 

abandonando sua moradia, bens etc. Já com a proteção da lei multicitada, esse 

mesmo contexto seria resolvido com o afastamento compulsório do lar pelo 

agressor, não pela vítima. 

Direito à Igualdade: é utilizado para diversos casos, já que existem nele duas 

formas de classificação, sendo a primeira a igualdade formal, que trata os indivíduos 

de maneira igualitária, já no caso da igualdade material, temos que, na medida de 

suas fraquezas, os indivíduos terão um tratamento diferenciado para que se 

minimize a desigualdade perante os mais fortes. 

Há violação ao preceito constitucional em questão na medida em que 

diferenciamos, para fins de defesa via Lei Maria da Penha, os transgêneros com ou 

sem cirurgia e com ou sem a alteração do Registro Civil, pois, em essência, não é a 

retirada de um órgão sexual ou a mera mudança no papel que define tais indivíduos 

como homens ou mulheres. Assim, o resguardo da Lei nº 11.340/06 deve considerar 

em condições iguais todos os transgêneros, pois todos estão em situação de 

vulnerabilidade apta a legitimar a proteção especial.  
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Direito à Segurança: não podemos viver sem as punições que a Lei aplica a 

quem comete crimes, não podemos conviver sem proteção contra injustiças e 

agressões. 

Dessa forma, não há dúvidas de que a Lei Maria da Penha assegura maior 

segurança às vítimas de violência doméstica e, por isso, revela-se indiscutível que 

aplicá-la em defesa dos transgêneros tem o condão de coibir agressões e possibilitar 

um ambiente familiar mais saudável àqueles que já sofrem com imensos 

preconceitos da sociedade em geral. 

Direito à Propriedade: resume-se à proteção ao conjunto patrimonial de cada 

indivíduo, assegurando que o Ordenamento Jurídico protegerá de injustas 

agressões aqueles que ostentem patrimônio legítima e pacificamente.  

Voltando ao exemplo do transgênero agredido pelo companheiro, a saída 

deste, e não daquele, da moradia em comum, assegura que o transgênero em 

questão não tenha que abandonar bens angariados com esforço e sacrifício.  

São esses os principais direitos presentes no artigo 5° da Constituição 

Federal que, em última análise, regem o Estado Democrático de Direito brasileiro, 

garantindo proteção a todos e que, por isso, devem ser observados para fins de 

proteção especial aos transgêneros. 

Em outro sentido, imprescindível colacionar a disposição constitucional que 

assegura que o Estado brasileiro deve respeitar o indivíduo com um tratamento 

digno: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana;” (BRASIL, 1988)  
 

Em consequência, a observância da dignidade humana é obrigatória em um 

Estado Democrático de Direito, constituindo, pois, um de seus mais relevantes 

fundamentos. 

Nesta toada, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para coibir violência 

contra transgêneros é corolário inafastável da própria essência da norma 

constitucional ressaltada. 
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Isto, pois, negar a quem se identifica intrinsecamente como mulher, um 

tratamento jurídico positivado para proteção da mulher é, em última análise, renegar 

o que aquele indivíduo é, impedindo que o mesmo seja respeitado por uma condição 

não escolhida, mas existente desde seu nascimento. 

Afinal, não podemos afirmar que é respeitada a dignidade humana no 

contexto em que se nega à mulher (transgênero feminino) a proteção que outras 

mulheres (biológicas) possuem. 

Logo, seja pelos princípios constitucionais do Art. 5º, seja ainda pelo princípio 

da dignidade da pessoa humana, a única resposta justa à questão posta por esse 

trabalho é inexoravelmente pela viabilidade de proteção especial aos transgêneros 

femininos via Lei Maria da Penha. 

Corroborando a fundamentação eminentemente jurídica, cabível traçar a 

necessidade de evolução na sociedade como um todo, mas em especial no que se 

atrela aos transgêneros. 

 

3.4. Transformação da sociedade 

 

Quando o assunto é sobre transformações sociais, muito se discute sobre as 

crises que enfrentamos atualmente na política, economia, pobreza e as diversas 

opiniões culturais acerca dos direitos humanos e fundamentais dos indivíduos, 

sendo estes os assuntos que rendem muita polêmica, devido à grande divergência 

de ideais e costumes entre os brasileiros. 

De modo geral, as pessoas que são mais excluídas do contexto social são as 

que mais necessitam dessa evolução e essa mudança precisa acontecer, antes de 

mais nada, dentro do próprio lar, pois, tratando especificamente da situação dos 

transgêneros atualmente, podemos ver que muitos não tem o apoio da família, pois 

os familiares não compreendem o que não conhecem, pensam que os transgêneros 

são portadores de doenças mentais ou que apenas querem chamar atenção, com 

esse pensamento, a solução que encontram por desconhecer sobre a identidade de 

gênero é a expulsão de seus familiares por não saberem como lidar ou compreender 

o transgênero. 

Os transgêneros, por sua vez, se vêem cada vez mais sozinhos e 

desamparados numa sociedade que ainda não tem condições para acolhê-los, pois 

o assunto ainda é pouco tratado, razão pela qual é de suma importância que a 
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transformação da sociedade aconteça o quanto antes, para que sejam esses 

indivíduos respeitados e aceitos como se sentem de fato, e não pelo que o sexo 

biológico determina.  

Como o Brasil é um dos países em que mais há violência à população LGBT, 

a mudança de perspectiva de orientação para inclusão desse grupo, passa pela 

evolução na sociedade para que se entenda os direitos de tais indivíduos e, com 

isso, possa ser alterado esse cenário exacerbado de hostilidade. 

Como tratamos acima, a inclusão da mulher transgênera na Lei Maria da 

Penha ou mesmo a possibilidade de alterar os documentos civis sem a necessidade 

de cirurgia já servem como um passo para essa transformação, isto para cada vez 

mais pessoas apoiarem a causa do respeito ao indivíduo, bem como a liberdade de 

expressão, de sentimento e de amor.  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a identidade de gênero por se tratar de um assunto que divide 

opiniões, necessita de muito esclarecimento, pois são confundidas e associadas 

como sinônimo da orientação sexual e vimos que são questões bem diferentes. É 

fundamental o esclarecimento à sociedade para que se entenda que um assunto é a 

falta de identificação com o próprio corpo e o outro é o desejo ou sentimento por 

outra pessoa do mesmo sexo. 

Na mesma medida, trazemos a este trabalho a exploração que já sofreram as 

mulheres e a falta de abrigo da lei sobre os grupos transgêneros que estão à deriva 

de uma concepção clara de direitos. 

Logo, necessitam de atenção os direitos já conquistados pelas mulheres, mas 

que não atingem de fato as mulheres transgêneras, por ser um assunto pouco 

esclarecido e divergente. Assim, quanto mais se fala sobre o assunto, mais se 

aprende ou se discute sobre ele, tendo em vista a necessidade de entendimento 

para que essas pessoas transgêneros possam viver dignamente em sociedade.  

Por consequência, a falta de acepção desses assuntos prejudica o progresso 

que precisa acontecer na coletividade quanto às diferenças de gênero, de orientação 

e de direitos que assegurem a esse grupo de pessoas um tratamento digno e 

igualitário, isto para que possam se sentir como de fato são e, na consequência de 

violência, que sejam os responsáveis penalizados, bem como sejam resguardados 

os direitos das vítimas, seguindo a ideia de que tudo se transforma a partir do 

conhecimento. 

Em conclusão, não obstante as decisões judiciais que asseguram a 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha em caso de violência em face dos 

transgêneros, percebemos que a disposição expressa da lei especial deixa margem 

à interpretação, deixando ao julgador do caso concreto a possibilidade de não 

aplicabilidade com base eminentemente no critério sexual biológico. Assim, revela-

se imprescindível que a literalidade da lei seja reformada para que se inclua 

indubitavelmente a proteção aos transgêneros, afastando, desta forma, a 

desnecessária margem interpretativa.  

Para a realização desse trabalho foi encontrada dificuldade para explorar o 

entendimento jurisprudencial do assunto, visto que por ser assunto de foro intimo, a 

íntegra de alguns processos está protegida com segredo de justiça, no mesmo 
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sentido foi dificultoso achar vasto material de tema específico tratado por pessoas de 

notório saber jurídico que tenham influência no mundo acadêmico, que falem 

especificamente da falta de lei específica que abrigue os transgêneros sobre as 

questões de violência, ainda que este seja um grupo exposto a grande 

vulnerabilidade. 

Sugere-se para novos trabalhos assuntos que diferenciem igualdade de 

gênero e políticas sociais que envolvam essa classe para uma rotina comum e 

contribuam para a luta dos direitos civis.  
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