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RESUMO: O trabalho se dedica a analisar a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha 

(Lei nº 11.340/2006) a mulheres transexuais, apresentando conceitos essenciais para a 

compreensão do tema, tais como o conceito de gênero e de transexualidade. Ademais, o trabalho 

aborda o surgimento da Lei Maria da Penha, discorrendo acerca do seu histórico de criação, 

bem como analisa o previsto em lei no que se refere a violência de gênero e a violência 

doméstica no âmbito  familiar, ressalvando a relação de vínculo e afeto entre a vítima e o 

agressor. Por fim, analisa a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres 

transexuais, examinando os termos conformados na lei, doutrina e decisões do Supremo 

Tribunal Federal acerca do tema.  
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ABSTRACT: This paper aims for the possibility of applying Maria da Penha Law (Law nº 

11.340/2006) to transgender women, presenting essential concepts for the understanding of the 

subject, such as the concept of gender and transsexuality. In addition, the paper addresses the 

appearance of the Maria da Penha Law, discussing its history of creation, analyzing the law as 

regards gender violence and domestic violence in the family scope, emphasizing the bond and 

affection between the victim and the aggressor. Lastly, it analyzes the possibility of applying 

the Maria da Penha Law to transgender women, investigating the terms conformed to the law, 

doctrine and decisions of the Federal Supreme Court about the subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Maria da Penha foi um grande marco para a história na conquista dos direitos das 

mulheres no Brasil. Foi a partir dela que a violência doméstica em razão de gênero expandiu-

se para o âmbito público, deixando de ser somente no âmbito particular, ou seja, deixando de 

ser somente “entre quatro paredes”.  

A Lei nº 11.340/2006 foi promulgada no ano de 2006, mas desde sua promulgação, 

surgiram questionamentos acerca da abrangência de sua aplicabilidade, em especial, o 

questionamento acerca da possibilidade de aplicação da lei às mulheres transexuais.  

Diante disto, observa-se que a sociedade modificou-se, assim, necessário se faz a 

adequação da lei à realidade, ou seja, a admissão de abrangência da lei às mulheres transexuais.  

 O método utilizado para a elaboração do presente artigo foi o método indutivo com a 

observação da realidade concreta da necessidade de proteção das mulheres transexuais em 

situação de violência doméstica e familiar.  

 Com isso, busca-se analisar através do presente trabalho a possibilidade de aplicação da 

Lei Maria da Penha a partir da leitura da legislação e doutrina sobre o assunto.  

 A justificativa da escolha do tema é a necessidade de adequação da legislação para a 

aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres transexuais, tendo em vista a situação de 

vulnerabilidade que as mesmas enfrentam.  

 No primeiro capítulo, explana-se o histórico da Lei Maria da Penha, que foi promulgada 

após ocorrência de omissão e tolerância do Brasil contra a mulher, o qual acabou sendo 

condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 No segundo capítulo, fala-se da violência doméstica e familiar, compreendendo os 

conceitos estabelecidos na legislação, tais como, o rol exemplificativo dos tipos de violência 

como a física, psicológica, patrimonial, sexual e moral.  

 No terceiro capítulo, explica-se o conceito de transexualidade juntamente com a 

diferenciação de gênero feminino e sexo feminino, elementos essenciais para a interpretação da 

Lei nº 11.340/2006 e saber se pode ser aplicada à mulher transexual. Observa-se, ainda, as 

decisões da desnecessidade de realização de cirurgia para modificação de sexo e a retificação 

de nome para que permitam a aplicação da lei para as mulheres transexuais.  

 Por último, analisa-se a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres 

transexuais, observando-se a interpretação legislativa e doutrinária.  
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1 HISTÓRICO DA LEI MARIA DA PENHA  

 

 A violência doméstica é um mal que atinge um grande número de mulheres no Brasil, 

violando seus direitos. Pode-se notar, diariamente, que os noticiários relatam novos casos de 

violência contra as mulheres todos os dias. Assim, resta evidente a necessidade de uma tutela 

mais eficaz pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

Dentre essas vítimas, pode-se destacar a história de Maria da Penha Maia Fernandes 

que, em 29/05/1983, foi vítima de uma tentativa de homicídio, por seu marido, Marco Antonio, 

através de um tiro de espingarda o qual fora desferido em seu dorso enquanto ela dormia. Em 

razão do ocorrido, Maria da Penha ficou paraplégica irreversivelmente. A versão dada por seu 

marido fora de que ladrões teriam invadido a residência do casal para roubar e acabaram 

atirando em sua esposa. Ocorre que logo após sair do hospital para recuperar-se do trauma, 

Maria da Penha sofreu novas agressões, sendo submetida ainda a cárcere privado.  

Segundo esclarece Maria Berenice Dias (2008, p. 13): 

 

A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes foi uma das tantas vítimas de 

violência doméstica deste país. Como muitas outras mulheres ela reiteradamente 

denunciou as agressões que sofreu. (…) Em face da inércia da justiça, Maria da Penha 

escreveu um livro, uniu-se ao movimento de mulheres e, como ela mesmo diz, não 

perdeu nenhuma oportunidade de manifestar sua indignação.  

O ciclo de violência doméstica é um mal que atinge um grande número de mulheres 

por todo o Brasil. Diariamente, o noticiário aborda novos casos desta prática 

criminosa, a qual, sem dúvida alguma, precisava ser tutelada de forma mais eficaz 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

Em uma das tentativas de homicídio praticadas por seu marido, o mesmo tentou 

eletrocutá-la no banheiro no momento em que tomava banho, crime este premeditado, tendo 

em vista que Marco Antonio obrigou a esposa fazer seguro de vida em seu favor anteriormente 

ao fato.  

No ano seguinte, em 1984, Maria da Penha iniciou sua luta por justiça junto aos órgãos 

judiciais brasileiros. Entretanto, somente 7 (sete) anos após, seu ex-marido foi condenado a 15 

(quinze) anos de prisão, porém com apelação da defesa, a sentença foi anulada no ano de 1992 

e apenas em 1996 Marco Antonio foi a novo julgamento, sendo condenado a 10 anos de prisão. 

Porém o agressor saiu do tribunal em liberdade, devido aos recursos impetrados por seus 

advogados.  
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No ano de 1994, Maria da Penha escreveu, na tentativa de divulgar sua história, o livro 

“Sobrevivi, posso contar”, que ganhou grande alcance nacionalmente e internacionalmente, 

tendo em vista a complexidade do caso.  

Diante da morosidade da justiça brasileira e passados anos da ocorrência da tentativa de 

homicídio e o agressor de Maria da Penha em liberdade, a CEJIL (Centro para a Justiça e o 

Direito Internacional) soube do caso através do livro publicado pela vítima e formalizou em 

conjunto com Maria da Penha e o CLADEM (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher), denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH), órgão responsável pela verificação de denúncia de violação de direitos 

humanos.  

A partir disso, o caso envolvendo Maria da Penha ganhou notoriedade internacional. A 

denúncia foi fundamentada na legitimidade contida nos artigos 44 e 46 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e no artigo 12 da Convenção de Belém do Pará.  

Em razão da denúncia, em 2001 a CIDH publicou o relatório nº 54/20013, admitindo a 

denúncia feita como justificada, aceitando ainda como legítima a culpabilidade do Brasil, sendo 

o Brasil condenado internacionalmente em 2001, pelo relatório nº 54.  

 

A Comissão condenou o Brasil pela omissão, tolerância e impunidade nos casos de 

violência contra as mulheres. Em seu pronunciamento, a Comissão condenou o Brasil 

a julgar o agressor de Maria da Penha Fernandes pelo crime de tentativa de homicídio, 

indenizá-la e elaborar lei específica sobre violência contra a mulher em conformidade 

com a Convenção de Belém do Pará. (BARSTED. 2011, p. 29). 

 

Através do conhecimento e dos movimentos internacionais, no ano de 2002 o processo 

foi concluído, resultando na prisão sob o regime fechado do ex-marido de Maria da Penha.  

Com isso, levando em conta as recomendações feitas pela CIDH, o Presidente da 

República no momento, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei com iniciativa do 

Executivo, da Câmara de Deputados (nº 37 de 2006), que entrou em vigor na data de 

22/09/2006, nos termos do artigo 226, § 8º da Constituição Federal do Brasil, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, designada como 

Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.  

 
3 CASO 12.051, Relatório Nº 54/01, (Maria da Penha Maia Fernandes) (BRASIL). Disponível em: 

<http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.pdf> Acesso em 20 abril. 2020. 
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2 DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

 A Lei Maria da Penha surgiu com o objetivo de amparar mulheres que sofrem violência 

em razão do seu gênero sexual dentro do contexto doméstico e familiar, tendo como agressores 

pessoas pertencentes ao meio familiar ou conjugal, sendo desnecessária a coabitação entre a 

vítima e o agressor. Ainda, a Lei Maria da Penha foi criada tendo em vista a dificuldade e a 

inexistência de proteção das mulheres na esfera doméstica e familiar, mediante a cultura de que 

“em briga de marido e mulher não se mete a colher" levando muitas mulheres à morte ou 

acarretando trágicas consequências.  

 Extrai-se do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 que:  

 

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: 

I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convício 

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

agregadas; 

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

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

vontade expressa; 

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

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.  

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. (BRASIL, 2006). (grifo nosso) 

 

 O artigo 5º, inciso I, leva em consideração o espaço ou lugar onde foi praticada a 

violência, ou seja, unidade doméstica é o espaço caseiro. Da sua leitura é possível se constatar 

que ele dispensa o vínculo familiar ou parentesco, podendo ser aplicado incluvise na violência 

praticada contra a empregada doméstica. 

 Para ocorrer a situação de vulnerabilidade do inciso II do artigo 5º não se necessita 

coabitação, mas é necessário o vínculo familiar. Estão abrangidos tanto o parentesco natural, 

como por afinidade e civil (“por vontade expressa”), podendo abarcar, portanto, os casos de 

adoção. 

 No caso do artigo 5º, inciso III, dispensa-se a coabitação e o vínculo familiar, mas se 

exige a relação de afeto, portanto, a Lei Maria da Penha aplica-se aos namorados, ex-

namorados, ex-cônjuges, amantes, etc. 

 Outrossim, no que diz respeito ao sujeito ativo, pode-se extrair da lei que tanto o homem 

quanto a mulher podem praticar as condutas ora comentadas. Não há a necessidade de que a 
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vítima e o agressor sejam marido e mulher, nem que tenham sido casados, para a caracterização 

da violência doméstica, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, independente da relação de 

afetividade ou relação familiar.  

O Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade de aplicação da Lei Maria 

da Penha na agressão de mãe em relação a filha: 

 

CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENA. INCIDÊNCIA.  RELAÇÃO 

FAMILIAR ENTRE FILHAS E A GENITORA. VULNERABILIDADE 

ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE 

REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PARA A 

DESCONSTITUIÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 

ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 

1. Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a caracterização 

de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos 

tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente. 

2. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem quanto a autoridade apontada 

como coatora consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que estava 

sendo submetida a mãe em relação às filhas agressoras, circunstância que justifica a 

incidência da Lei Maria da Penha. 

3. A desconstituição de tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-

probatória, providência que é vedada na via eleita. 

4. Habeas corpus não conhecido.  

(HC 277.561/AL, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, j. 13/11/2014).    

 

 

 Por outro lado, o sujeito passivo estabelecido na lei pelo legislador teve como base a 

intenção de proteger a mulher. Trata-se da manifestação do fenômeno da especificação do 

sujeito passivo, ou seja, proteção específica à vítima específica. Ressalva-se o previsto no 

parágrafo único do art. 5º de que as relações pessoais independem da orientação sexual 

escolhida pela mulher, ou seja, abrange-se também a mulher transexual na aplicação da Lei 

Maria da Penha. 

 Neste sentido, doutrina Maria Berenice Dias (2008, p. 41): 

 

No que diz com o sujeito passivo, há a exigência de uma qualidade especial: ser 

mulher. Nesse conceito encontram-se as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as 

travestis, que tenham identidade com o sexo feminino, a agressão contra elas no 

âmbito familiar também constituí violência doméstica. 

 

 Ainda, Habib (2018, p. 1117) contextualiza que: 

 

Nesse sentido, abrangeu qualquer ação ou omissão, o que significa que estão 

abrangidas as duas formas de conduta relevante para o Direito Penal (comissão e 

omissão), que possa configurar a morte, a lesão, o sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e o dano moral ou patrimonial na mulher em situação de violência 

doméstica e familiar. 
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 Ainda, importante se faz destacar que, conforme a Súmula 600 do STJ, não há a 

necessidade de coabitação da vítima e do agressor para que configure-se crime. 

 

Súmula 600 - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 

5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor 

e vítima. (Súmula 600, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 

27/11/2017) 

  

 Fazendo uma análise do texto da lei, pode-se notar que o legislador configurou de forma 

discriminativa a violência doméstica e a familiar praticada contra a mulher. 

 A violência praticada na unidade doméstica deve ser compreendida como a conduta 

praticada em razão da unidade da qual a vítima faz parte. Por outro lado, a violência familiar 

prevista na legislação, abrange todas as formas de composição do núcleo familiar, não 

restringindo-se somente as famílias formadas a partir do casamento. Assim, as famílias 

monoparentais, homoafetivas e as paralelas, por exemplo, estão abrangidas pela lei no conceito 

constitucional de entidade familiar, sendo merecedoras de tutela do Estado.  

Portanto, o legislador configura como violência doméstica e familiar contra a mulher 

quando ocorrer uma omissão ou uma ação tendo como vítima a mulher que sofra danos à sua 

integridade física, psicológica, patrimonial e moral, formas essas previstas no art. 7º da mesma 

legislação, ou seja, a violência doméstica não se resume somente à violência física.  

 

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 

de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. (BRASIL, 2006). (grifo nosso) 
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 A partir da análise do texto da lei, compreende-se como violência física, qualquer 

conduta que ofenda a integridade e a saúde corporal da mulher, ou seja, ainda que a agressão 

não deixe marcas visíveis na vítima, a força física tendente a ofender a saúde da mulher, ou 

seja, não somente constitui a violência física a lesão corporal, mas também a contravenção 

penal de vias de fato.  

 Segundo Maria Berenice Dias (2008, p. 47) “não só a lesão dolosa, também a lesão 

culposa constitui violência física, pois nenhuma distinção é feita pela lei sobre a intenção do 

agressor.”  

 Ainda, a violência psicológica deve ser entendida como a conduta que cause abalo 

emocional à mulher, como o constrangimento, humilhação, entre outras formas que causam 

prejuízo à saúde psicológica da mulher.  

 Sobre a violência psicológica afirma Renato Brasileiro de Lima (2014, p. 912): 

 

Por meio desta espécie de violência, vez por outra inclusive mais grave que a violência 

física, o agressor procura causar danos emocionais à mulher, geralmente por meio de 

ameaças, rejeições, humilhações ou discriminações, objetivando não apenas diminuir 

sua auto-estima, como também prejudicar seu pleno desenvolvimento. Crimes como 

o constrangimento ilegal (CP, art. 146), a ameaça (CP, art. 147) e o sequestro e o 

cárcere privado (CP, art. 148), podem ser citados como exemplos de infrações penais 

que materializam essa violência psicológica. 

 

 

 A violência sexual é compreendida como a conduta que obrigue a mulher à praticar 

relações sexuais de forma indesejada.  

 Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 612) contextualiza a violência sexual: 

 

A definição estabelecida neste inciso é ampla, envolvendo desde o constrangimento 

físico (coação ou uso da força) até indução ao comércio da sexualidade, dentre outras 

formas. Muitas delas já estão previstas no Código Penal como agraventes (crime 

praticado contra ascendente, padrasto ou madrasta, ti, irmão, cônjuge, companheiro, 

tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tenha 

autoridade sobre ela; art. 226, II). 

 

 Por sua vez, a violência patrimonial é definida no Código Penal, sendo delitos como 

furto, dano, apropriação indébita, entre outros.  

 Dissertando sobre a violência patrimonial, Gabriel Habib (2018, p. 1125) afirma: 

 

Por violência patrimonial entende-se qualquer conduta ligada aos objetos, 

instrumentos de trabalho da vítima, bom como seus documentos pessoais, bens, 

valores e direito ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

necessidades. Note-se que nesse caso não deverá haver incidência das imunidades 

absolutas e relativas previstas, respectivamente, nos arts. 181 e 182 do Código Penal, 

em razão do maior rigor de punição dos delitos praticados em âmbito de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Isso porque dever ser considerado o âmbito de 

proteção da norma e a intenção do legislador de impedir a aplicação de qualquer 

espécie de benefício ao autor da infração penal no âmbito de violência contra a 

mulher, como fê-lo expressamente no art. 41 da presente lei ao afastar a incidência 

das medidas despenalizadoras previstas n lei nº 9.099/95, dispositivo que já foi 

declarado constitucional pelo STF. 

 

 A lei elenca ainda em seu rol exemplificativo a violência moral, entendida como os 

delitos de calúnia, injúria e difamação que quando perpetrados no âmbito familiar contra a 

mulher, caracteriza-se como violência doméstica.  

 Em relação à violência moral lembra Renato Brasileiro de Lima (2014, p. 914): 

 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, tem havido um 

sensível incremento da violência moral contra a mulher. Infelizmente, é comum a 

exposição pela internet de vídeos e fotografias capturadas em momentos de 

intimidade de um casal após o fim de determinado relacionamento, causando, 

inegável prejuízo à honra objetiva e subjetiva da mulher. 

 

 Por fim, além das formas de violência estabelecidas no art. 7º da Lei 11.340/2006, 

observa-se o contido no caput, ou seja, o rol presente no art. 7º trata-se de um rol 

exemplificativo, em razão da expressão “entre outros”, deixando claro a intenção de não exaurir 

as hipóteses ou prever todas as possíveis situações de violência possíveis de ocorrer.  

 

3 A TRANSEXUALIDADE 

 

 Entende-se como transexual a pessoa que sofre de dicotomia físico-psíquica, possuindo 

como um sexo físico diferente com o que se entende em sua conformação sexual psicológica.  

 A possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) a transexuais 

é um tema muito debatido atualmente, tanto nos tribunais de justiça quanto nas doutrinas de 

Direito. Isso se dá devido a necessidade de diferenciação da conceituação de gênero de 

orientação sexual.  

 Assim, entende-se por gênero a forma como o sujeito se identifica perante a sociedade. 

Por outro lado, orientação sexual é caracterizada por quem o indivíduo sente atração e desejo.  

 Existem duas correntes que tratam acerca da configuração do transexual como vítima 

de feminicídio: a corrente conservadora e a corrente moderna.  

 Na corrente conservadora defendida por doutrinadores como Márcio André Lopes 

Cavalcante e Francisco Dirceu Barros, o transexual não é aceito/visto como mulher, não sendo 
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passível de proteção especial como a Lei Maria da Penha. Nesta corrente, os doutrinadores 

defendem que o intérprete não pode valer-se da analogia para punir o agente.  

 Na segunda corrente, conhecida como corrente moderna, defendida por doutrinadores 

como Rogério Sanches, Alice Bianchini, Rogério Greco, Cezar Bittencourt e Jeferson Botelho 

Pereira, entende-se que desde que a pessoa portadora de transexualismo transmudem suas 

características sexuais através de cirurgia de modo irreversível, as mesmas devem ser 

reconhecidas como o conceito jurídico de mulher.  

 Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4.275 4 decidiu que:  

 

O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor 

extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar 

Mendes, julgou procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição e o 

Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos 

transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de 

transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o 

direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Impedido o 

Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. Presidiu o 

julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.3.2018. 

 

 Ainda, da mesma forma, decidiu através do Recurso Extraordinário n. 670.4225 que:  

 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 761 da 

repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Vencidos parcialmente 

os Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. Nessa assentada, o Ministro Dias 

Toffoli (Relator), reajustou seu voto para adequá-lo ao que o Plenário decidiu na ADI 

4.275. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese:  
i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de 

sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além 

da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto 

pela via judicial como diretamente pela via administrativa; 
ii) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a 

inclusão do termo 'transgênero'; 
iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, 

vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio 

interessado ou por determinação judicial; 

 
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275. Relator Ministro Edson 

Fachin.  Possibilidade de alteração de nome e gênero no assento de registro civil sem a realização de procedimento 

cirurgicode residegnação de sexo. Brasilia,  DF: Supremo Tribunal Federal [2018]. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085>. Acesso em outubro de 2019. 

5
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario nº 670.422. Relator Ministro Dias Toffoli. 

Direito Constitucional e Civil. Alteração do assento de nascimento. Retificação do nome e dogênero sexual. 

Utilização do termo transexual no registro Civil. Discussão  acerca dos princípios da personalidade, dignidade da 

pessoa humana, intimidade, saúde, entre outros, e da veracidade dos registros públicos. Brasília, DF: Supremo 

Tribunal Federal [2012]. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182>. 

Acesso em outubro de 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182


         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar 

de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para 

a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais 

deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos". 
Vencido o Ministro Marco Aurélio na fixação da tese. Ausentes, neste julgamento, o 

Ministro Gilmar Mendes, e, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia (Presidente). 

Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli (Vice-Presidente). Plenário, 15.8.2018. 
 

 Desta forma, decidiu o Supremo Tribunal Federal que é possível a alteração do nome e 

do sexo por transexuais sem que os mesmos se submetam a cirurgia de mudança de sexo, sem 

a necessidade de decisão judicial. 

 Com isso, resta-se evidenciada a possibilidade de que mulher transexual seja protegida 

pela Lei Maria da Penha, pois se declara mulher porque a identidade de gênero não se pautaria 

unicamente em critérios biológicos, mas em critérios biopsicológicos.  

 

4 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA À MULHERES 

TRANSEXUAIS 

 

 Denota-se a existência de muita dificuldade dos aplicadores de Direito na interpretação 

da Lei nº 11.340/2006 em favor das mulheres transexuais.  

 Essa dificuldade está associada na incapacidade de compreensão dos aplicadores de 

Direito de que a legislação tutela a vulnerabilidade estritamente biológica que existe das 

mulheres em relação aos homens. Desta forma, acabam excluindo a mulher transexual do rol 

de proteção da Lei Maria da Penha, já que entendem que as mesmas, sob o ponto de vista 

biológico, são identificadas como homens.  

 Entretanto, deve-se assimilar que a Lei Maria da Penha surgiu com o objetivo de corrigir 

a vulnerabilidade existente culturalmente na sociedade, onde as mulheres ocupavam o espaço 

de submissão perante o homem, em especial no âmbito doméstico.  

 O texto da Lei Maria da Penha traz em seu artigo 2º que: “Toda mulher, independente 

de classe, raça, etnia, orientação sexual (…) goza dos direitos fundamentais à pessoa humana”6. 

Além disso, extrai-se do artigo 5º que a violência doméstica e familiar abrange todas as 

mulheres, independentemente de sua orientação sexual. 

 Diante dos termos empregados pelo legislador, deve-se destacar o termo gênero e o mais 

importante, compreender que o termo gênero se desassocia completamente de elementos 

 
6 BRASIL, Lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). 
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biológicos. Assim, no texto da Lei nº 11.340/2006 não fala de sexo feminino, mas sim de gênero 

feminino.  

 Neste sentido, Maria Berenice Dias (2008, p. 37) explica que:  

 

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 às travestis, as 

transexuais e os transgêneros do sexo feminino que mantêm relação íntima de afeto 

em ambiente familiar ou de convívio Em todos esses relacionamentos as situações de 

violência contra o gênero feminino justificam especial proteção. 

 

 Tendo em vista o exposto, denota-se que a lei não faz distinção entre o gênero feminino 

e as mulheres transexuais, ou seja, a Lei Maria da Penha deve ser aplicada com o objetivo de 

proteger e acolher em situações de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais.  

 Diante o exposto, os aplicadores de Direito devem compreender que o que coloca a 

mulher em situação de vulnerabilidade perante o homem é o seu gênero, e não o seu sexo. 

Assim, ao aplicar a Lei Maria da Penha devem ser consideradas do gênero feminino, todas as 

pessoas que se comportam e se sentem como mulher, neste caso, abrangendo a transexual. 

 Neste sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios7 que: 

 

Transexual feminina, por se autoidentificar como mulher, goza da proteção conferida 

pela Lei Maria da Penha, mesmo que não tenha realizado a cirurgia de 

transgenitalização ou alterado o nome civil. A Turma reformou decisão do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, em inquérito que apura a prática 

de lesões corporais e ameaças contra transexual feminina, declinou da competência 

para uma das varas criminais. O Relator consignou que a ofendida havia declarado 

sentir-se como mulher, ser socialmente conhecida por nome feminino, ter marcado 

data para a cirurgia de redesignação sexual e ingressado com ação para alterar o 

registro civil. Apontou a decisão do STJ que permitiu a modificação do registro de 

transexual, sem a realização de cirurgia de transgenitalização. Afirmou que, 

recentemente, o STF e o TSE manifestaram-se no mesmo sentido e decidiram, 

também, pela dispensa de autorização judicial para a mudança de sexo. O 

Desembargador salientou, ainda, que a “autodefinição de gênero realizada por cada 

indivíduo deve ser acompanhada e não tolhida pelos institutos jurídicos”. Basta a 

transgênero feminina se autoidentificar como mulher, para se tornar titular de direitos 

da Lei Maria da Penha. Acrescentou que a Lei 11.340/06 utiliza o termo “gênero” no 

sentido construído socialmente, e não naquele pautado pela identificação do sexo ao 

nascer. Assim, a Turma reconheceu a vulnerabilidade da vítima e, ante a incidência 

da Lei Maria da Penha ao caso, fixou a competência do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgamento do feito. (Acórdão n. 1089057, 

20171610076127RSE, Relator Des. GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, 

data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJe: 20/4/2018).  

 
7 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Acórdão n. 1089057, 20171610076127RSE.  

Relator: Des. George Lopes Leite. 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/4/2018. Diário de Justiça Eletrônico 

em 20/4/2018. Disponível em <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/lei-

maria-da-penha-na-visao-do-tjdft/sujeitos-e-requisitos/sujeitos/transexual-feminina-como-sujeito-passivo>. 

Acesso em 11 de abril de 2020. 

http://sistj.tjdft.jus.br/sistj/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1089057
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 Ainda, assinou Maria Berenice Dias na Nota Técnica Sobre a Aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha à Violência Doméstica contra Transexuais e Travestis (2014) que: 

 

A Lei Maria da Penha não cria qualquer restrição as transexuais e travestis, tampouco 

exige prévia retificação do registro civil ou cirurgia de adequação de sexo, e onde a 

lei não re2stringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. Estabelecida proteção da mulher 

como gênero, e não como sexo, mostra-se plenamente aplicável à violência doméstica 

contra transexuais e travestis do gênero feminino.  
  

 Extrai-se da legislação e das decisões recentes dos Tribunais que não são os elementos 

biológicos e corporais que fazem com que as mulheres encontrem-se em situação de 

vulnerabilidade na sociedade, mas sim a simples expressão de ser mulher que as colocam nessa 

situação.  

 Neste sentido, encontra-se em trâmite o projeto de lei 191/20178, elaborado pelo 

Senador Jorge Viana, que prevê a alteração do artigo 2º. Da Lei nº 11.340 para assegurar à 

mulher as oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua 

identidade de gênero. Extrai-se do projeto de Lei 191/2017, que:  

 

Estamos falando, portanto, de conferir a proteção especial da Lei Maria da Penha a 

pessoas que se enxergam, se comportam e vivem como mulheres, e que, da mesma 

forma que as que nascem com o sexo feminino, sofrem violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral por parte de parentes, companheiros ou conviventes. Com 

esse propósito, a presente proposição acrescenta ao art. 2o da Lei Maria da Penha a 

expressão “identidade de gênero”, a fim de permitir a sua aplicação a transexuais e 

transgêneros que se identifiquem como mulheres.  

 

 Por fim, o Enunciado FONAVID nº 469 diz que: a Lei Maria da Penha se aplica às 

mulheres transexuais, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de 

redesignação sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5°, da Lei 11.340/2006. 

 Assim, resta evidenciada a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha à mulheres 

transexuais tendo em vista a análise de julgados e doutrina, ressaltando a dispensa de 

 
8 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 191/2017. Senador Jorge Viana. Altera a redação do 

art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha –, para assegurar à mulher as oportunidades 

e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade de gênero. Brasília, DF: Senado 

Federal. [2017]. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598>. Acesso 

em abril de 2020. 

9 FONAVID. Enunciado nº 46. Disponível em <https://www.amb.com.br/fonavid/enunciados.php>. Acesso em: 

21 de janeiro de 2020. 
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modificação de nome de registro e de cirurgia de modificação de sexo, bastando que a mulher 

transexual se identifique como mulher.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Lei Maria da Penha foi promulgada no ano de 2006, após o Brasil ter sido condenado 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela omissão e tolerância de violência 

contra a mulher. Com isso, a legislação fez com que o Estado fosse responsabilizado acerca da 

tutela das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.  

 Desde a sua promulgação, a Lei Maria da Penha enfrentou dificuldades e dúvidas  acerca 

da sua aplicabilidade, principalmente no quesito e aplicação da tutela às mulheres transexuais.  

 A violência de gênero é aquela que provém em razão do gênero da mulher, a qual é 

ainda vista em caráter de subordinação ao homem, cultura sedimentada e persistente através da 

tradição histórica do Brasil.  

 As mulheres transexuais são aquelas que identificam-se como mulheres, 

independentemente de elementos biológicos, ultrapassando qualquer tipo de limitação 

biológica. Essas mulheres são vítimas recorrentes de violência doméstica e familiar, violência 

essa originária de uma sociedade repleta de preconceitos e intolerâncias que perpetuam na 

cultura brasileira.  

 O gênero é construído no decorrer da vida e se refere ao estado psicológico, desta forma 

compreende-se que o transexual não se confunde com o homossexual, pois este não nega seu 

sexo, embora mantenha relações sexuais com pessoas do seu próprio sexo.   

 Através do presente trabalho verificou-se o atual posicionamento acerca da 

interpretação da Lei Maria da Penha no que tange a à abrangência as mulheres transexuais. 

Desta forma, conclui-se que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres 

transexuais, sem necessidade de realização de cirurgia para redesignação sexual e mudança do 

nome no registro.  

 Importante se faz ressaltar que a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres 

transexuais ensejam o reconhecimento e a defesa plena dos direitos individuais desta classe 

historicamente vítima de violência e preconceitos.  

 Ademais, a inclusão da proteção das mulheres transexuais na Lei Maria da Penha é 

sinônimo do direito e garantia à liberdade, garantindo à classe um modo de vida sem 

constrangimentos, sendo tratada em condições de igualdade em relação às demais mulheres na 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

sociedade. Por fim, desta forma, assegurará o Judiciário a proteção de sua intimidade, vida 

privada, imagem e honra, independente de sexo ou orientação sexual.  
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