
TRANSGENERIDADE E LEI MARIA DA PENHA 

 

     Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquói 

 

 

I – Introdução 

 Em 07 de agosto de 2006, entrou em vigor no Brasil a Lei n.º 11.340, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, primeiro documento legal no país a reconhecer a 

união homoafetiva entre mulheres. Entretanto, a lei trouxe o debate de uma outra 

questão para o âmbito jurídico no que tange ao reconhecimento da aplicação da lei às 

transmulheres, debate sempre limitado ao conservadorismo dos tribunais, delegacias de 

polícias e promotorias de justiça que refletem o conservadorismo da sociedade 

brasileira, bem representado na ascensão pelas urnas do último representante 

legitimamente eleito ao cargo de Presidente da República em 2018. A relevância do 

tema se justifica no presente momento em que se encontra em tramitação no Congresso 

Nacional o PLS nº 191/2017 que estende independente de identidade de gênero a 

oportunidade de todas as mulheres viverem sem violência, incluindo transgêneros 

femininos e masculinos. O objetivo do presente trabalho é demonstrar as dificuldades de 

aplicação da Lei Maria da Penha aos transgêneros, transexuais e travestis diante da não 

interpretação conforme a sua finalidade e na (des)necessidade que existe no Brasil de se 

modificarem leis para situações já previstas diante da resistência conservadora na sua 

aplicação. A metodologia utilizada será de cunho bibliográfico a trabalhar com os 

diversos conceitos como transgeneridade  transexualidade, travestilidade  e o ser mulher 

para o Direito sob o alcance da referida lei e a partir de coleta de legislações específicas 

e pertinentes ao tema e projetos de lei em tramitação.  

 

II – Transgeneridade e transexualidade 

 

  O conceito de Transgeneridade abarca outros conceitos como 

transexualidade e travestilidade, uma vez que o transgênero não é obrigado a se 
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submeter à cirurgia para redesignação sexual, mais conhecida como “mudança de sexo”, 

pelo fato de se identificar com o gênero diverso ao biológico. Nem mesmo outras 

mutações corporais são necessárias para identificação do transgênero, bastando somente 

que se identifique com o gênero oposto ao biológico. O transexual também não está 

obrigado a se submeter a cirurgias que modifiquem seus órgãos genitais (primários e 

secundários) para que possa ser pleiteada a identidade de gênero a qual se reconhece. O 

termo trânsgenero é mais abrangente. Portanto, não será a intervenção cirúrgica, a 

redesignação sexual que determinará a “mudança” de sexo, mas sim a identificação com 

o gênero oposto ao biológico dentre outros fatores culturais determinados como 

femininos e masculinos. 

Uma compreensão precisa da extensão e função dos genitais também 

pode ser extremamente útil para as mulheres e homens que estão 

explorando diferentes papéis ou identidades de gênero, ou 

considerando a possibilidade de uma cirurgia de mudança de sexo. 

Até não muito tempo atrás, a cirurgia era tida como essencial para 

muitos transsexuais. Hoje, compreende-se que os genitais são apenas 

um fato _ e nem mesmo o mais significativo – da identidade de 

gênero. Como consequência, desenvolveu-se um continuum mais 

amplo e fluido de definições de gênero, que permite que muitos 

encontrem personas sexuais com que se sentem à vontade sem 

precisar de intervenção cirúrgica. O fato de que mulheres, homens e 

mesmo aqueles que possuem genitálias ambíguas apresentam 

essencialmente as mesmas estruturas genitais, apenas arranjadas 

diferente, pode ser uma informação útil para quem pensa em 

submeter-se a uma cirurgia de transformação sexual. P.49 

 

 Nesse mesmo diapasão, o Ministério Público Federal por meio de sua cartilha 

Ministério Público e a Igualdade de Direitos Para LGBTI, citando os conceitos de 

Jacqueline Gomes Jesus, explica a diferença entre pessoas transgêneras, trasnsexuais e 

travestis: 

 

“Identidade de gênero é, assim, a compreensão que uma pessoa tem de 

si, percebendo-se como sendo do gênero masculino, feminino ou 

ainda da combinação de ambos. Essa compreensão é incorporada à 

forma como ela se apresenta socialmente (nome, vestimentas, 

comportamento), independentemente do sexo biológico que ostente.  

Transgêneras é a expressão “guarda-chuva” utilizada para designar as 

pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente daquela 

correspondente ao sexo biológico. Há transgêneros heterossexuais, 

bissexuais e homossexuais. Neste último caso, a orientação sexual da 

pessoa transgênera é dirigida para alguém com a mesma identidade de 

gênero, mas de sexo biológico diferente.  

No caso das transexuais, costuma-se simplificar a situação dizendo 

que a pessoa nasceu com a “cabeça de mulher em um corpo 
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masculino” (ou vice-versa). Por isso, muitas e muitos transexuais 

necessitam de acompanhamento de saúde para a realização de mo-

dificações corporais por meio de terapias hormonais e intervenções 

cirúrgicas, com o intuito de adequar o físico à identidade de gênero. É 

importante ressaltar, porém, que não é obrigatório e nem todas as 

transexuais desejam se submeter a procedimentos médicos, sobretudo 

aqueles de natureza invasiva ou mutiladora, não havendo nenhum tipo 

de condição específica ou forma corporal exigidas para o 

reconhecimento jurídico da identidade transexual.  

Travestis. São travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero 

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

mas como membros de um terceiro gênero ou de um não-gênero. É 

importante ressaltar que travestis, independentemente de como se 

reconhecem, preferem ser tratadas no feminino, considerando 

insultuoso serem adjetivadas no masculino: as travestis, sim; os 

travestis, não
2
. (Fonte: JESUS, Jaqueline Gomes. Orientações sobre a 

população transgênero: conceitos e termos. Brasília. 2012. Disponível 

em: < 

https://issuu.com/jaquelinejesus/docs/orienta__es_popula__o_trans 

>.)”  

 

 Isso significa que o conceito de transgeneridade se aplica a todo o público trans, 

independentemente de ter se submetido ou não à cirurgia de redefinição sexual ou 

mudança de sexo, fazer uso de hormônios, independentemente de se travestir com 

modos e vestimentas do gênero oposto o que é de importância para o presente estudo. A 

referida cartilha do Ministério Público Federal segue os princípios da Conferência de 

Yogyakarta.  

 

III – A aplicação da Lei Maria da Penha e violência contra pessoas transgêneras 

 

Em 04.01.2019, o jornal Último Segundo noticiou que em 2019 o 

número de mulheres mortas por feminicídio já ultrapassava o número de 100. Ocorre 

que se fala em número de mulheres vítimas do sexo biológico feminino. As mulheres 

transgêneras são computadas como vítimas de homofobia mesmo quando mortas por 

amantes, namorados ou familiares. Há a possibilidade jurídica e necessidade da 

aplicação da Lei n.º 11.340/2006 para mulheres transgêneras. Ocorre que não extensão 

da lei a essas transmulheres que estão diante de situações que envolvem em seu 

cotidiano familiar e suas relações afetivas e sexuais é uma omissão gravíssima do 

Estado. Trata-se de um direito humano violado e desrespeito à prevenção a todas as 
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formas de violência contra a mulher e nesse caso não se distingue mulher quanto à 

acepção biológica ou social. 

  Em 07 de agosto de 2006, entrou em vigor no Brasil a Lei n.º 11.340, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha, primeiro documento legal no país a 

reconhecer a união homoafetiva entre mulheres, com um detalhe importante: devido a 

vacatio legis a referida lei só entrou em vigor em 45 dias após sua publicação e 

consequentemente o reconhecimento das relações homoafetivas entre lésbicas.  

  A Lei Maria da Penha protege a mulher vítima de violência física, 

psicológica, patrimonial, moral e sexual no âmbito doméstico, familiar, afetivo. O 

agressor ou agressora pode ser qualquer indivíduo que pertença a esse círculo, mas a 

questão que se coloca: quem é a mulher vítima para a lei? A mulher no sentido 

biológico somente ou no sentido mais amplo de gênero, abarcando o sentido social, de 

identidade de gênero, a auto identificação com o ser mulher? Quem diz o que é uma 

mulher numa relação? Como me defino mulher?  

  Maria Berenice Dias foi a primeira jurista a ter sensibilidade jurídica para 

esta questão. 

Ao ser afirmado que está sob o abrigo da Lei a mulher, sem distinguir 

sua orientação sexual, encontra-se assegurada proteção tanto às 

lésbicas como as travestis, as transexuais e os transgêneros do sexo 

feminino que mantêm relação intima de afeto em ambiente familiar ou 

de convívio. Em todos esses relacionamentos as situações de violência 

contra o gênero feminino justificam especial proteção. DIAS: 2007, p. 

35 

  O que chama a atenção no entendimento de Maria Berenice Dias é que 

seu entendimento antecede o reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal das 

uniões homoafetivas e posterior conversão em casamento dessas uniões, conforme se 

verifica da leitura da própria Maria Berenice Dias e em Paulo Lôbo:  

  

Por absoluto preconceito, a Constituição emprestou, de modo 

expresso, juridicidade somente às uniões entre às uniões estáveis entre 

um homem e mulher, ainda que em nada se diferencie a convivência 

homossexual da convivência heterossexual. A nenhuma espécie de 

vínculo que tenha por base por base o afeto pode-se deixar de conferi 

o status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a 

Constituição (1º, III) consagra, em norma pétrea, o respeito à 

dignidade da pessoa humana.   (...) Se a negativa de emprestar direitos 

às uniões homoafetivas tinha por fundamento a ausência da lei, esta 

desculpa deixou de servir quando a Lei Maria da Penha definiu 
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família como relação íntima de afeto e, de forma até repetitiva (LMP 

2º e 5º, parágrafo único), ressaltou a orientação sexual de quem se 

sujeita à violência doméstica . com isso acabou por albergar no seu 

conceito , de modo expresso , as uniões homoafetivas. (DIAS:  

2009, pp.46-47)  

 

  E segundo Paulo Lôbo: 

 

As uniões homossexuais seriam entidades familiares 

constitucionalmente protegidas? Sim, quando preencherem os 

requisitos de afetividade , estabilidade e ostensibilidade e 

tiverem finalidade de constituição de família. (...) As inúmeras 

decisões judiciais atribuindo consequenciais jurídicas a essas 

relações levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecê-la como 

união estável com iguais direitos e deveres. A partir dessa 

decisão passou a admitir a conversão da união homoafetiva em 

casamento.  (LÔBO: 2010, pp84-85) 

 

  Houve recentemente casos em que autoridades policiais, o Ministério 

Público e o Judiciário brasileiro passaram a conceder medidas protetivas previstas na 

Lei Maria da Penha a transexuais femininos o que não significa dizer que criminalmente 

os agressores foram condenados pela Lei Maria da Penha.   

Em 19.10.2015, a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo determinou que a Lei Maria da Penha, no que tange às medidas protetivas 

previstas, fossem aplicadas em favor de pessoas transexuais femininas ameaçadas pelos 

ex-companheiros. Conforme consta do Acórdão: “O pedido foi negado pelo juiz de 

primeiro grau sob justificativa de que a vítima pertencia biologicamente ao sexo 

masculino, fora do campo de ação da Maria da Penha”. 

A Relatora do Mandado e Segurança, Desembargadora Ely Amioka, em 

seu voto, reconheceu que o termo mulher se estende ao gênero feminino em seu sentido 

social também e não somente biológico revendo a decisão do juízo de primeiro grau: 

A expressão ‘mulher’, contida na lei em apreço, refere-se tanto ao 

sexo feminino quanto ao gênero feminino. O primeiro diz respeito às 

características biológicas do ser humano, dentre as quais a impetrante 

não se enquadra, enquanto o segundo se refere à construção se refere à 

construção social de cada indivíduo e aqui a impetrante pode ser 

considerada mulher (...) É, portanto, na condição de mulher, ex-

namorada, que a impetrante vem sendo ameaçada pelo homem 

inconformado com o término da relação. Sofreu violência doméstica e 

familiar, cometida pelo então namorado, de modo que a aplicação das 

normas da Lei Maria da Penha se fazem necessárias, no caso em tela, 
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portanto comprovada pela condição de vulnerabilidade no 

relacionamento amoroso. 

 

No Estado do Rio de Janeiro houve a decisão em sede de Apelação 

Criminal/Processo n.º 0060101-81.2012.8.19.0000, onde cita decisão no Habeas Corpus 

1.0000.09.513119-9/000,j.24.02.2012 (Relatoria Desembargador Júlio Cézar Gutierrez). 

 

Quanto ao sujeito passivo abarcado pela lei, exige-se uma qualidade 

especial: ser mulher, compreendida como tal as lésbicas, os 

transgêneros, as transexuais, s travestis, que tenham identidade com o 

sexo feminino. Ademais, não só as esposas, companheiras, namoradas 

ou amantes estão no âmbito de abrangência do delito de violência 

doméstica como sujeitos passivos. Também as filhas e netas do 

agressor como sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente que 

mantém vínculo familiar com ele poderá integrar o polo passivo da 

ação delituosa”. 

 

Mas o que vem a ser gênero e o que vem a ser transgênero em termos 

conceituais para nosso projeto? Gênero seria uma construção social no momento em que 

é possível o indivíduo se identificar ou não com padrões impostos. Entretanto, em 

sociedade os grupos hegemônicos, não necessariamente em maior número de pessoas, 

reforçam padrões de comportamento em virtude de interesses próprios. Nesse sentido, 

corrobora-se que gênero é conceito construído a partir de uma evolução de papéis 

construídos no tempo conforme Rabay. 

 

Gênero é um conceito inter/multi/transdisciplinar, complexo e de 

difícil compreensão. É importante ressaltar que tanto é pouco estudado 

no campo educacional, quanto sua dimensão educacional em geral é 

pouco estudada no campo das Ciências Sociais e Humanas. O 

conceito que se disseminou na academia é o de que gênero é uma 

construção histórica, cultural ou social, sem se explicitar que é uma 

construção educacional (...) Entender a reprodução das relações de 

gênero como processo um processo educacional, como aprendizagem 

de modelos, papéis, valores e identidades sociais, é crucial para 

superar a desigualdade. (RABAY: 2016, p. 53) 

  

  Portanto, a transgeneridade nada mais seria do que um direito congênito 

de pessoas que nascem em determinado período histórico condicionadas a padrões 

socialmente impostos estranhas a sua subjetividade.  

O reconhecimento da transgeneridade é um passo importante para 

assegurar o direito à autodeterminação de gênero, que deve ser um 

direito de todas as pessoas, garantindo-se inclusive o direito à 

mudança de nome no registro civil (CARVALHO, ANDRADE E 
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JUNQUEIRA, 2009) (...) As pessoas transexuais, que nem sempre 

alteram cirurgicamente a anatomia sexual, reivindicam o 

reconhecimento social e jurídico de uma nova identidade de sexo e de 

gênero, diferente daquela que lhe foi atribuída no nascimento 

(BENTO,2008). Homns transexuais são chamados de transexuais 

masculinos (em inglês, FTM – female to male e mulheres transexuais 

são chamadas de transexuais femininas (em inglês, MTF – “male to 

female”) RABAY: 2016 p. 33 

 

  No que tange à realidade dessas mulheres transexuais em seus 

relacionamentos afetivos ou familiares, haja vista que muitas são vítimas de violência 

doméstica por serem agredidas por irmãos, irmãs, pais, padrastos, mães, pelo fatos de 

serem transgêneras, deve ser levado ao conhecimento dessas mulheres e conscientizado 

junto às autoridades mais resistentes a necessidade da utilização da Lei Maria da Penha.  

  As minorias devem ocupar todos os espaços de poder e o Poder 

Judiciário é um espaço de Poder por excelência. Daí a necessidade de mulheres trans 

saberem instrumentalizar esse espaço quando vítimas de relacionamentos abusivos ou 

de violência doméstica no âmbito familiar. Como diz Márcia Tiburi, toda minoria é 

carrega sua dor e toda dor deve se tornar um lugar de fala. Fala-se hoje em 

“doloridade”: 

 

 Aquele que é marcado como minoria carrega como minoria a sua dor, 

e toda dor deve ser respeitada. De onde vêm as dores politicas? Da 

violência do poder. Por isso, para que o lugar da dor se torne lugar de 

fala, é preciso articular a dor, reconhecê-la, colocá-la em um lugar 

político, aquele lugar onde o outro está incluído como um sujeito de 

direitos que também tem a sua dor. Por isso, Vilma Piedade tem razão 

em falar de “doloridade” em vez de “sororidade”.” (TIBURI:2018, 

116) 

    Importante ressaltar ainda é que o Brasil é um dos países mais 

homofóbicos do mundo. Segundo a Rádio Senado, somente no ano de 2017, 445 

homossexuais foram assassinados e a causa foi homofobia, segundo dados coletados do 

Grupo Gay da Bahia. 

O Brasil registrou 445 casos de assassinatos de homossexuais em 

2017, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. De acordo 

com a ONG Transgender Europe, entre 2008 e junho de 2016, 868 

travestis e transexuais perderam a vida de forma violenta. O alerta 

para essas mortes é o tema da reportagem da Rádio Senado no Dia 

Internacional de Combate à LGBTFobia, celebrado em 17 de maio. 

Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o PLS nº 191/2017 que 

estende independente de identidade de gênero a oportunidade de todas as mulheres 

viverem sem violência, incluindo transgêneros femininos e masculinos. Nesse mesmo 
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sentido existe o PL134/2018 (Estatuto da Diversidade Sexual) que tem como um dos 

objetivos demonstrar as dificuldades de aplicação da Lei Maria da Penha aos 

transgêneros, transexuais e travestis diante da não interpretação conforme a sua 

finalidade e na (des)necessidade que existe no Brasil de se modificarem leis para 

situações já previstas diante da resistência conservadora na sua aplicação. 

 

Iv – Conclusão 

A conclusão é que há margem na própria Lei Maria da Penha em seu artigo 5º 

(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) que autoriza a 

aplicação das medidas protetivas e qualificadoras aos agentes que cometem crimes 

contra pessoas transgêneras.  

Ocorre que no Brasil existe uma cultura legislativa e interpretativa restritiva de 

não estender às categorias minoritárias direitos que muitas vezes estão dispostos na 

própria legislação, demandando novos projetos de lei até que os grupos vulneráveis 

possam realmente gozar de uma proteção mais efetiva do Estado por meio do Ministério 

Público, do Poder Judiciário e da autoridade policial.  

Infere-se que independentemente da aprovação do PLS 191/2017 e outros 

projetos de lei, a exemplo do Projeto de Lei 134/2018 (Estatuto da Diversidade Sexual) 

a Lei Maria da Penha já é aplicável às pessoas transgêneras, transexuais e travestis.  
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