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RESUMO 

 

A violência praticada contra a mulher pelo simples fato de pertencer ao sexo feminino tem causado 
grande repercussão nos dias atuais, o que levou o legislador a necessidade de conceder às mulheres 
uma maior proteção, reconhecendo tal conduta como “feminicídio” por meio da Lei nº 13.104/2015, 
que incluiu o ato como qualificadora do crime de homicídio no Código Penal brasileiro. Este trabalho 
teve como objetivo preponderante a análise da identidade de gênero, em especial a transexualidade, 
a fim de comparar o contexto de violência em que todas as pessoas pertencentes ao gênero feminino 
encontram-se inseridas para fins de aplicação da respectiva qualificadora. Inicialmente, o estudo 
apresenta a contextualização do gênero na sociedade e suas consequências. Posteriormente, busca-
se revelar as circunstâncias que evidenciam a necessidade de uma proteção específica a todas as 
pessoas que se adequam ao gênero feminino. Por último, propõe-se a explanar a respeito do 
feminicídio para discutir sobre a possibilidade de a pessoa transexual figurar no polo passivo do 
delito. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem o assunto e estão 
disponibilizadas no meio físico e eletrônico. Os resultados da pesquisa mostraram que apesar de a 
mulher transexual se encontrar integrada na concepção de gênero feminino e estar sujeita às 
diversas formas de violências exercidas em face da mulher por questões de gênero, o ordenamento 
jurídico atual não permite de maneira pacífica equiparar a essas pessoas os mesmos respaldos 
jurídicos que são destinados à mulher. Vale ressaltar que esta monografia procura esclarecer a 
identidade de gênero com a finalidade de apontar caminhos que devem ser adotados para a 
efetivação da ampla igualdade de tratamento entre pessoas pertencentes ao mesmo grupo de 
minorias. 

 
Palavras-chave: Feminicídio. Gênero. Transexualidade. Violência de gênero. Violência contra a 
mulher.  
 



 
 

ABSTRACT 

 

The gender-based violence practiced against women has caused a large repercussion nowadays, 
which led the legislator the need to grant women more protection, recognizing such conduct as 
"feminicide" through Law No. 13.104/2015, which included the act as qualifying the crime of homicide 
in the Brazilian Penal Code. This work had as its main objective the analysis of gender identity, 
especially transsexuality, in order to compare the context of violence in which all female individuals 
are inserted for the purposes of applying the respective qualifier. Initially, the study presents the 
contextualisation of gender in society and its consequences. Subsequently, it seeks to reveal the 
circumstances that demonstrate the need for a specific protection for all people that fit the female 
gender. Finally, it is proposed to explain about feminicide for the discussion about the possibility of the 
transsexual individual act in the passive pole of the crime. The methodology adopted is based on 
bibliographic researches about the subject, which are available in the physical and electronic 
environment. The research results showed that although the transsexual woman is integrated into the 
female gender’s conception and is subject to the various forms of violence perpetrated against women 
on the basis of gender, the current legal system does not allow the peaceful assimilation of such 
individuals to the same legal endorsements that are intended for women. It is worth mentioning that 
this monograph seeks to clarify gender identity with the purpose of pointing out ways that should be 
adopted for the realization of broad equality of treatment among people belonging to the same 
minority group. 
  
Keywords: Feminicide. Gender. Transsexuality. Gender violence. Violence against women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade desde os tempos mais remotos cultiva valores que estabelecem 

uma divisão de características e comportamentos às pessoas com base no gênero 

que possuem, sendo eles feminino ou masculino. Essa divisão dicotômica é 

instituída com base em fatores patriarcais machistas, que na maioria das vezes 

posiciona o feminino como um ser secundário ao determinar ainda que de maneira 

inconsequente, a inferioridade do feminino sob o masculino, resultando em diversas 

formas de violência contra a mulher, das mais leves as mais brutais, atingindo seu 

ápice no momento em que mulheres são assassinadas por sua simples condição de 

pertencer ao gênero feminino. 

O presente trabalho busca apresentar o gênero diferenciando-o do sexo 

interpelando as questões que permeiam a identidade de gênero, em especial a 

transexualidade, possuindo como principal fator o questionamento da possibilidade 

de aplicação da Lei nº 13.104 de 2015 que incluiu o feminicídio como qualificadora 

do crime de homicídio as mulheres transexuais que se encontram no mesmo 

contexto de violência que as mulheres cisgêneros. 

A pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro o objetivo é estudar as 

relações de poder de um gênero sob o outro embasando-se no contexto doméstico, 

familiar ou social em que o gênero feminino se encontra, buscando-se relatar as 

hipóteses em que as condições sociais em que as mulheres (sejam elas cisgêneros 

ou transexuais) estão inseridas, contribuem significativamente para a efetivação da 

violência praticada em face do gênero feminino. 

No segundo capítulo, procura-se demonstrar a necessidade de disponibilizar 

um respaldo jurídico específico ao gênero feminino em consequência das questões 

abordadas no primeiro capítulo. Apresenta-se de maneira breve a assistência que é 

concedida à mulher cisgênero e a falta de aplicação das mesmas normas protetivas 

à mulher transexual, utilizando como alicerce princípios constitucionais, direitos 

fundamentais e os preceitos estabelecidos pelos direitos humanos. 

Por fim, no terceiro capítulo busca-se discorrer acerca da qualificadora de 

feminicídio com o interesse de explanar a respeito de seu conceito, tipologia, causas 

de aumento de pena e sua possível aplicação aos transexuais. 

Com base nesse questionamento este trabalho busca demonstrar a 

primordialidade do reconhecimento da identidade de gênero pelo ordenamento 
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jurídico por meio de uma interpretação das consequências do patriarcado, 

observando se a mulher transexual estará sujeita as mesmas formas de violência 

praticadas contra a mulher cisgênero, a fim de ajustar o questionamento a 

posicionamentos doutrinários, levantamento de dados que comprovam a violência 

contra o gênero feminino e legislações acerca do tema. 

Dessa forma, a escolha deste assunto justifica-se pelo fato de que a violência 

contra pessoas do gênero feminino tem se intensificado de maneira imensurável em 

nossa sociedade e embora as mulheres transexuais possam ser integrantes 

colaborativas desse aumento, a elas não é assegurado nenhum respaldo jurídico ou 

equiparação pacífica das normas protetivas que resguardam a integridade das 

mulheres além de seus direitos constitucionais. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO GÊNERO 

 

Em um contexto geral, a palavra gênero tem caráter classificatório, razão pela 

qual, no contexto desse capítulo o termo será empregado a fim de classificar as 

pessoas na sociedade conforme o gênero que possuem, levando em consideração 

diversos fatores que diferenciam o feminino do masculino. 

Preliminarmente, é necessário realizar uma diferenciação entre sexo e 

gênero. Para Diniz; Vasconcelos e Miranda (2004, apud CARVALHO; TORTATO, 

2009, p. 24) “diferentemente do sexo, o gênero é uma produção social, aprendido, 

representado, institucionalizado e transmitido ao longo das gerações”.  

Dessa forma, o gênero não se limita apenas à classificação das pessoas em 

mulheres e homens em conformidade com o sexo que possuem, uma vez que este 

decorre de um dado biológico e o gênero decorre de uma construção social. 

Com tal característica é oportuno mencionar a identidade de gênero que, 

segundo Solovagione (2008, apud CUNHA, 2014, p. 33) está vinculada ao conceito 

de pertencimento de cada um, no que diz respeito ao seu gênero, sem considerar a 

sua condição física ou biológica. Isso significa que determinada pessoa pode 

acreditar firmemente de que se é menino ou menina em regra até os três anos de 

idade, sem que se perceba uma escolha. 

O conceito faz alusão aos transgêneros, nomenclatura ordinariamente 

utilizada para descrever as pessoas que se identificam com o gênero oposto ao seu 

sexo biológico, como ocorre no caso dos travestis, transexuais, dragqueens e 

coderdressers. A terminologia oposta aos transgêneros, diz respeito aos cisgêneros, 

que são as pessoas cuja identidade de gênero coincide com o sexo biológico. 

Assim, o gênero se desvincula do sexo sem que haja uma relação direta entre 

os dois, decorrendo de uma construção social, ainda que permaneçam variadas 

abordagens existentes no que concerne a uma concepção de padrões sociais do 

masculino e do feminino na cultura. 

Maria Amélia Teles afirma: 

 

Gênero se constrói socialmente de acordo com o tempo histórico vivido em 
cada sociedade, enquanto a expressão “sexo” teria uma caracterização 
biológica com destaque para os aspectos físicos do ser feminino e do ser 
masculino. Assim, é a própria estrutura da sociedade e sua dinâmica que 
transformam as diferenças sexuais em desigualdades sociais, tendo em 
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vista atender interesses de determinados grupos. (TELES, 2006, apud 
REIS, 2008, p. 11). 

 

Por consequência, compreender o gênero é também absorver o fato de que 

em nossa sociedade encontram-se cravadas instituições de padrões de 

comportamentos distintos ao gênero feminino e masculino, indicando hábitos como 

sendo adequados ou não com o seu sexo biológico, que desencadeiam problemas 

como o preconceito e a desigualdade social. 

 Trata-se de características atribuídas a um gênero e outro de forma 

impositiva, como por exemplo, compreender como natural e de sua essência que a 

mulher seja mãe, submissa, amorosa, ao passo que do homem se exige que tenha 

controle, racionalidade, dominação como se essas características integrassem sua 

carga genética e biológica. 

A ideia de gênero teve início nas obras de Marx e Engels no início do século 

XIX, em que na avaliação do casamento patriarcal e da família ganhou destaque o 

fato da submissão do gênero feminino ao masculino, compreendendo os modelos 

históricos e conceituais de todos os sistemas de poder: as relações econômicas 

opressoras e a opressão em si mesmo. 

De modo igual, ao comentar a obra de Engels, Moraes afirma: 

 

Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado a condição 
social da mulher ganha um relevo especial, pois a instauração da 
propriedade privada e a subordinação das mulheres aos homens são dois 
fatos simultâneos, marco inicial das lutas de classes. Nesse sentido, o 
marxismo abriu as portas para o tema da ‘opressão específica’. (MORAES, 
acesso em: 22 de março de 2017, p. 1).  

 

Assim, a partir do momento em que o sistema comunitário em vigência nas 

sociedades tribais pré-capitalistas, com bases em lares comunais, matriarcais, foi 

substituído pelo sistema capitalista, a hierarquização do gênero masculino sob o 

gênero feminino foi relevantemente enfatizada, uma vez que a mulher passou a ser 

explorada no trabalho e confinada à casa, de tal forma que sua posição inferiorizada 

na carreira, vida econômica, seria indenizada pelo seu poder familiar (MORAES, 

acesso em: 22 de março de 2017, p. 2). 

Juliet Mitchell explica: 
 

A situação das mulheres é diferente da de outros grupos sociais oprimidos: 
elas são a metade da humanidade (...) à mulher é oferecido um mundo 
próprio: a família. Exploradas no trabalho, relegadas a casa: estas duas 
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posições compõem sua opressão. (MITCHELL, 1971, apud MORAES, 
acesso em: 22 de março de 2017, p. 2). 

 

Dessa forma, entende-se que na concepção Marxista, a subordinação do 

feminino ao masculino foi incoada com a instauração da propriedade privada. Assim, 

devido à divisão de papéis entre mulheres e homens em que o homem se 

encontrava na autoridade ao passo que a mulher assumia posições subalternas e 

inferiorizadas em relação a este, o pensamento conservador naturalizou 

determinadas funções como masculinas ou femininas. 

 Essa visão binária entre os gêneros construiu as relações de subordinação e 

hierarquização de gênero masculino sob o feminino, fato este que passou a ser 

questionado devido às buscas de mulheres feministas por igualdade de tratamento e 

oportunidades na sociedade. 

Nas palavras de Simião (2005, apud CARVALHO; TORTATO, 2009, p. 22) 

“na verdade, no mundo acadêmico, o termo gênero surgiu no momento em que 

pesquisadoras feministas buscavam, através dos chamados estudos sobre 

mulheres, desnaturalizar a condição da mulher na sociedade”. 

Da mesma forma, em razão do inconformismo de feministas com essas 

circunstâncias, o gênero passou a ser visto como um fato interligado à construção 

social desigual entre homens e mulheres e não mais como um fato intrínseco de 

cada sexo. 

Celeste Leite dos Santos (2016, p. 13) segmenta que no ano de 1948, a 

Declaração de Direitos Humanos anunciou que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais. Assim, foi formado um sistema normativo de proteção mundial no 

âmbito das Nações Unidas, constituído para que tivesse um alcance geral aos 

indivíduos. 

Somente em 1966 foi convencionado no Pacto de Direitos Civis, Políticos, 

Econômicos, Sociais e Culturais o princípio da não discriminação, o qual passou a 

proibir qualquer forma de tratamentos depreciativos, intolerantes ou preconceituosos 

(SANTOS, 2016, p. 13). 

Desse princípio, sobrevém o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

se encontra plenamente interligado com o direito à igualdade, garantido hoje 

expressamente na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º como sendo um dos 

direitos fundamentais garantido a qualquer pessoa, sem qualquer distinção atinente 

a diferença de sexos. 
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Santos classifica a evolução do pensamento feminista da seguinte forma: 

 

A evolução do pensamento feminista pode ser dividida em três ondas: (i) 
primeira onda – incorporação nos ordenamentos jurídicos de normas sobre 
a igualdade de sexos; (ii) segunda onda – equidade de gênero ou 
movimento de liberação da mulher, (iii) terceira onda – reconhecimento da 
diversidade ou aspectos múltiplos da feminidade. (SANTOS, 2016, p. 13). 

 

Santos (2016, p. 13) pontifica que “a primeira onda do movimento feminista é 

pautada pelo desenvolvimento do princípio da igualdade de sexos, exteriorizando-se 

pelo desenvolvimento dos programas sociais e o ativismo judicial”. Engatilhada a 

partir de manifestações dos EUA e do Reino Unido, teve primícias no final do século 

XIX e início do século XX. Dentre as principais causas estavam a luta pelo poder 

político, como exemplo o direito ao voto. 

  A crítica que se faz a esse movimento são os obstáculos formados devido à 

aplicação do princípio da paridade de sexos, sem dar importância à análise das 

questões de gênero, abrindo espaço para a ocorrência da discriminação, na qual o 

princípio da igualdade passa a ser sobreposto por comparação. (SANTOS, 2016) 

A segunda onda do feminismo compreende os trechos das décadas de 40 e 

80 e se caracteriza pelo ativismo organizado com o objetivo de reivindicar uma 

legislação que conferisse direitos específicos para as mulheres, como exemplo o 

direito ao atendimento médico adequado e políticas de direito ao corpo. 

Segundo Santos: 

 

A segunda onda do movimento feminista propugna a equidade de gênero e 
surge no pós-guerra com o denominado baby boom. A transversalidade da 
questão de gênero encontra em Simone de Beauvoir em sua obra O 
Segundo Sexo (1949) sua fonte de inspiração. Propugna-se que a mulher 
não é um produto natural, razão pela qual “não se nasce mulher, se chega a 
sê-lo”. (SANTOS, 2016, p. 14). 

 

A terceira onda feminista surge nos anos 90 e permanece em curso até os 

dias atuais. Há quem defenda um novo feminismo, divergente das outras ondas por 

representar uma fragmentação composta por novos e diferentes movimentos, como 

por exemplo, a marcha das vadias que tomou conta das ruas e avenidas em mais de 

200 cidades de todo mundo, em países como a Índia, África do Sul, Austrália, 

Alemanha e o Brasil. 

Santos (2016, p. 15) afirma que “atualmente, temos que o grande desafio do 

século XXI é o abandono do modelo androcêntrico vigente para o modelo integrador 
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de mulheres e homens, obtendo-se não apenas a igualdade de tratamento, mas 

também a igualdade de oportunidades”. 

Para Mariano: 

 

                                  Gênero, como categoria analítica, elaborada nos estudos feministas, tem a 
função de colocar luz sobre as diferentes posições ocupadas por homens e 
mulheres nos diversos espaços sociais, dando destaque ao modo como as 
diferenças construídas socialmente resultam em critérios de distribuição de 
poder, portanto, em como se constroem as relações de subordinação. 
(MARIANO, 2008, apud CARVALHO; TORTATO, 2009, p. 28). 

 

Nesse sentido, o gênero é oriundo de toda uma construção sócio-histórico-

cultural com marcas de classe em que a cultura, a sociedade, o gênero em si, estão 

emparelhados com a construção de papéis para o gênero masculino e feminino na 

sociedade. 

Motivo pelo qual, para obter a apreensão das questões de gênero é 

necessário que o elucidemos numa visão relacional. Segundo Carvalho e Tortato 

(2009, p. 26) “a forma relacional de compreender as questões de gênero, como o 

nome sugere, leva em consideração uma série de relações que circundam a 

questão, abandonando a visão dicotômica de gênero e da divisão de papéis”. 

Para Claúdia de Lima Costa (1994, apud CARVALHO; TORTATO, 2009, p. 

27) “não é o indivíduo, nem seus papéis, mas o sistema social de relacionamentos 

dentro dos quais os interlocutores se situam”. 

Essa afirmação reforça o entendimento de que o gênero decorre de uma 

construção social, conforme já demonstrado anteriormente, mas no sentido de não 

se preocupar mais em atribuir determinados comportamentos ao gênero feminino e 

masculino como exigência, objetivando dar destaque a diversidade e respeitar as 

diferenças. 

Marília Gomes de Carvalho e Cíntia Batista Tortato destacam: 

 

Chama-se atenção pelo fato de que não importa negar as diferenças, 
interessa afirmar que as diferenças podem ser enfatizadas, negadas, 
interpretadas, estudadas, diminuídas ou atribuídas a diferentes fatores de 

acordo com as circunstâncias. (CARVALHO E TORTATO, 2009, p. 27). 

 

À vista disso, o masculino e o feminino não devem ser vistos como dois 

mundos distintos. Suas características podem sofrer variações conforme as 

experiências sociais de cada indivíduo no seu cotidiano. 
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No entanto, ainda que a luta pela igualdade de gênero tenha desencadeado 

alguns resultados, ainda é estável em nossa sociedade a discriminação sexista, e 

não menos importante, a intolerância no que tange à identidade de gênero. 

 

2.1 Considerações a respeito da transexualidade 

 

A transexualidade encontra-se intimamente ligada à identidade de gênero 

expressando o inconformismo de uma pessoa com o seu sexo físico uma vez que 

ele se opõe ao seu sexo psicológico. Dessa forma, ao utilizar a expressão “mulher 

transexual” faz-se referência a aquela pessoa que nasceu possuindo um órgão 

sexual masculino, mas que possui características psicológicas condizentes com o 

gênero feminino, ao passo que a expressão “homem transexual” diz respeito à 

mulher que nasceu com o órgão genital feminino, mas acredita firmemente 

pertencer do gênero masculino.  

Elimar Szaniawski (1999, apud SCHMIDT, p. 16) apresenta a definição de 

transexual como “indivíduos que apresentam, ao simples exame ocular, genitais 

externos do tipo masculino e são portadores de uma psique totalmente ou 

predominantemente feminina, e vice-versa”. 

Seguindo a ideia de Ronaldo Pamplona da Costa (1994, p. 159), podemos 

compreender a pessoa transexual como alguém que vive durante quase toda uma 

vida, com sua alma aprisionada. Ao apresentar essa situação, o autor sugere que 

façamos uma reflexão para que haja uma melhor compreensão do que ocorre no 

caso de uma mulher transexual, que para este trabalho requer maior elucidação: 

 

Procure se imaginar na seguinte situação: você é verdadeiramente uma 
mulher. Comporta-se como mulher, sente-se uma mulher, emociona-se 
facilmente, é meiga e muito feminina. Enfim, você é uma mulher. Agora se 
imagine se despindo, lentamente, diante de um espelho. Observe 
carinhosamente cada detalhe de seu belo corpo. E veja, em sua parte mais 
íntima, um pênis e uma bolsa escrotal. Esse não é um exercício de 
imaginação fácil de fazer e talvez seja mesmo impossível para uma mulher. 
[...] Na fase final de sua transformação, o corpo já adquiriu todas as formas 
femininas. No entanto, algo está sobrando, enquanto outra parte, mais 
importante para ele, não existe. Aquele pênis não é "seu". No lugar deveria 
estar uma vulva e uma vagina. É como se tivessem colado ao seu corpo um 
órgão vivo de outra pessoa. (COSTA, 1994, p. 159). 
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 Costa (1994 p. 160) afirma que a grande dificuldade para compreender essa 

forma de existência, se justifica pelo fato de que “em quase todos nós a “alma”, está 

adequada ao nosso corpo biológico. Sequer conseguimos nos colocar no papel 

dessas pessoas em termos de suas sensações internas”. 

 Nesse sentido, a pessoa transexual nasce possuindo um órgão sexual, mas 

desde a infância já possui uma identidade de gênero oposta. No que tange à mulher 

transexual, para Costa (1994. p. 160) “não são homens que desejam se tornar 

mulheres. Eles, psicologicamente, são mulheres”. 

Nada obstante, importante salientar que a pessoa transexual não possui 

nenhuma anormalidade biológica, uma vez que nasce possuindo um órgão sexual, 

mas desde a infância, já possui uma identidade de gênero oposta.  

 Por se tratar de questões de identidade de gênero, a transexualidade não se 

confunde com a orientação sexual, pois esta, diz respeito ao desejo sexual pelo 

sexo oposto enquanto a transexualidade se refere à convicção de pertencer ao sexo 

oposto. 

 Para facilitar esse entendimento, Berenice Bento traz a seguinte definição: 

 

A afirmação identitária ‘sou um/a homem/mulher em um corpo equivocado’ 
nada releva em termos da orientação sexual/desejo sexual. Se um homem 
com cromossomos XY afirma: “sou um homem gay”, não significa que tenha 
confronto com o gênero masculino. Quando uma mulher com cromossomos 
XX afirma “sou lésbica” não está afirmando que tenha desconforto ou 
conflito com as performances do masculino. (BENTO, 2008, apud LOPES, 
2015, p. 4-5). 

 

 A doutrina classifica os transexuais em dois grupos. Costa (1994, p. 161) faz 

referência aos transexuais primários, chamados de transexuais verdadeiros, são 

aqueles cuja identidade de gênero, ou seja, a convicção de pertencer ao gênero 

feminino ou masculino começa a se definir por volta dos dois anos e meio de idade, 

o que significa, que desde cedo, a criança já se sente menino ou menina, rejeitando 

seu corpo.  

Segundo Júnior (2008, apud Cunha 2014) o segundo grupo diz respeito aos 

transexuais secundários, que não se encaixam no conceito de transexuais puros ou 

verdadeiros, pois embora se faça presente à manifestação de pertencer a outro 

gênero, a revelação é apenas esporádica ou manifestada após a idade adulta. São 

aqueles que não apresentam rejeição à sua genitália embora haja a vontade de 

pertencer ao sexo oposto, como ocorre com os travestis. 
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Para Araújo (2000, apud CUNHA, 2014, p. 50) a pessoa transexual se difere 

do travesti pelo fato de que este, embora se identifique com o sexo oposto, se vale 

de sua constituição genital para atingir o prazer, ao passo que o transexual vive em 

constante sofrimento por possuir uma genitália que entra em desconformidade com 

o gênero ao qual se identifica.  

Entretanto, torna-se difícil julgar os transexuais secundários se levarmos em 

consideração o fato de que muitos procuram seguir os padrões de comportamentos 

impostos na sociedade no esforço de conseguir adequar suas necessidades. Nesse 

sentido Cunha (2014, p. 55) certifica que independentemente da classificação do 

sujeito em primário ou secundário, a partir do momento em que for constatada a 

transexualidade, pertencerá a ele todos os pleitos inerentes.  

Ordinariamente os transexuais puros ou primários se sentem na necessidade 

de realizar um procedimento cirúrgico a fim de moldar sua condição física à sua 

condição psicológica. A cirurgia de redesignação é o meio pelo qual a pessoa 

transexual irá realizar a adequação à sua identidade de gênero, que nas palavras de 

Farina (1982, apud SCHMIDT, 2014, p. 16) “a cirurgia apenas completaria o perfeito 

entrosamento entre seu corpo e a alma e muitos transexuais que se submeteram ao 

ato cirúrgico encontram-se satisfeitos com a modificação do sexo físico e adequação 

a seu sexo psicológico”. 

 Durante muito tempo, a cirurgia de mudança de sexo foi considerada ilegal, 

caracterizando lesão corporal. Somente depois de sancionada a Resolução nº 1.995 

de 12 de agosto de 2010, é que a cirurgia foi legalizada pelo Conselho Federal de 

Medicina, revogando a ideia de que o procedimento fosse ilegal, passando a ser 

considerado como um objetivo terapêutico de adequação de sexo. 

No entanto, a Resolução é limitada ao fazer considerações sobre a 

transexualidade, utilizando-se do termo “transexualismo” em seus textos, remetendo 

a identidade de gênero a uma enfermidade.  

Em seu artigo 3º, prevê os requisitos para definir o “transexualismo”: 

 

Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos 
critérios abaixo enumerados: I - Desconforto com o sexo anatômico natural; 
II - Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 
primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; III - 
Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no 
mínimo dois anos; VI - Ausência de transtornos mentais. 
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Embora abundantemente preconceituosa, a fixação do termo “ismo” ainda é 

utilizada pelo fato de que a transexualidade consta como uma anomalia na categoria 

de Transtornos da Identidade Sexual (F64.0) no CID 10 – Classificação Internacional 

de Doenças, da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabelece as doenças 

relacionadas à saúde (OMS, 1997, apud LOPES, 2015, p. 5). 

À vista disso, Lopes afirma: 

 

Infelizmente, o Estado, e o Judiciário incluso, se preocupam mais em definir 
o que é transexualidade, prerrogativa da área médica, do que com a 
atenção aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, de 
forma a garantir que esses indivíduos tenham acesso a todos os meios 
necessários para atingir a vida plena. (LOPES, 2015, p. 4).  
 

 

               Entretanto, pensar na identidade de gênero como uma doença, remete ao 

Estado e ao judiciário buscar uma cura ao contrário de atentar-se aos princípios 

básicos fundamentais como o da igualdade e da dignidade da pessoa humana a fim de 

conceder aos transexuais todos os recursos necessários para que conquistem uma 

vida plena. 

   A resolução define também que para realizar a cirurgia de readequação a 

pessoa deve ser maior de vinte e um anos de idade e deve fazer acompanhamento 

com uma equipe médica competente. Elimar Szaniawski explica a técnica que é 

utilizada para a cirurgia de redesignação da mulher transexual, também conhecida 

como neocolpovulvoplastia: 

 

O paciente masculino sofre a imputação de seu falo e dos testículos, sendo 
construído, no seu lugar, uma neovagina, mediante a utilização de pele 
escrotal. São-lhe criadas mamas de silicone, e os demais atributos 
femininos secundários são adquiridos mediante aplicação de terapia 
hormonal. (SZANIAWSKI, 1999, apud SCHMIDT, 2014, p. 17). 
 

O mesmo autor explica a cirurgia para o homem transexual, também conhecida 

como vulvoplastia: 

 

É realizada a intervenção que tem por objetivo o fechamento da abertura 
vaginal, construindo-se, em seu lugar, um neopenis e testículos de silicone. 
São-lhe extirpadas as mamas e são-lhe outorgados os atributos 
secundários masculinos mediante tratamento hormonal. (SZANIAWSKI, 
1999, apud SCHMIDT, 2014, p. 17). 
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             Comumente, após passar pela cirurgia de redesignação de sexo o próximo 

objetivo do transexual é a alteração de seu nome no Registro Civil por outro que 

corresponda à sua verdadeira identidade, uma vez que na maioria das vezes o 

judiciário não reconhece como homem ou mulher o transexual que não passe pelo 

procedimento cirúrgico e realize a respectiva alteração. 

A falta de compreensão do nosso ordenamento jurídico e da sociedade a 

respeito do que vem a ser a transexualidade nos traz, ainda que de forma 

inconsequente, o que chamamos de violência, diante do preconceito, da transfobia 

(terminologia utilizada para definir um preconceito exacerbado com os transexuais) e 

de forma geral, da não aceitação dessas pessoas no corpo social como pessoas 

normais, uma vez que o transexual majoritariamente é rotulado como doente mental.  

Em consequência, a violência praticada em face do transexual não está ligada 

somente ao preconceito e a não aceitação de sua identidade de gênero, uma vez 

que mulheres transexuais estão sujeitas às formas de violência de gênero e a outras 

variadas formas de violência contra o gênero feminino. 

 

2.2 Violência de gênero 

 

Para que seja possível obter uma compreensão a respeito da violência de 

gênero, é necessário abordar um breve conceito de violência. Para isso, é 

necessário diferenciá-la da agressividade.  

Segundo João Baptista Herknoff (2004, apud LUZ, 2009, p. 48) “a 

agressividade, cujo oposto é a passividade, tem aspectos construtivos e significa 

dinamismo e energia vital. A violência, ao contrário, tem sempre a implícita 

destrutividade”. 

Diante de sua amplitude e complexidade, é importante demonstrar algumas 

definições e delimitações no que discerne à violência. Portanto, aqui, ela será 

abordada como uma construção histórico-social da qual faz parte as desigualdades 

de gênero, que resultam em sua estimulação. Entretanto, não podemos associar a 

violência de gênero somente ao uso da força física, posto que ela também decorre 

de um processo de socialização.  

Nas palavras de Maria Berenice Dias: 

 



21 
 

Apesar de todos os dogmas, princípios e regras que buscam assegurar a 
primazia dos direitos humanos, a sociedade, em nome da preservação da 
moral e dos bons costumes, impõe padrões de comportamento restritos. 
Com seu perfil nitidamente conservador, cultua valores absolutamente 
estigmatizantes, insistindo em repetir o modelo posto. (DIAS, 2004, p. 35). 
 

  E reforça: 
 

Tal postura gera um sistema de exclusões baseado muitas vezes em meros 
preconceitos. Tudo que se situa fora do estereótipo acaba sendo rotulado 
de “anormal”, ou seja, fora da normalidade. O que não se encaixa nos 
padrões aceitos pela maioria é apontado como uma afronta à moral e aos 
bons costumes. Essa visão polarizada é extremamente limitante. (DIAS, 
2004, p. 35). 

 

É a partir daí, que se origina a violência simbólica, proveniente do conceito de 

poder simbólico, criado pelo sociólogo francês Bordieu (1989, apud COSTA, 2015) 

que afirma que “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode 

ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

  Isso significa que existe um poder que não é percebido pelas pessoas, que se 

exerce pelo desinteresse ou até mesmo o descaso desempenhado quanto à sua 

existência. Este poder está ligado à razão de diversos outros poderes. 

Segundo Bordieu (1989, apud COSTA, 2015) é por meio dos sistemas 

simbólicos, como a arte, a língua ou a religião, que este poder aparece. Desse 

modo, podemos entender que os símbolos são a porta de entrada pela qual se 

manifestam os valores construídos dentro de uma cultura, por intermédio dos 

sistemas simbólicos. 

Ainda, o sociólogo se apoiou na percepção marxista, a fim de relacionar os 

sistemas simbólicos com os interesses das classes dominantes: 

 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 
[...]; para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à 
desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para a 
legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das 
distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções (BOURDIEU, 
1989, apud COSTA, 2015). 

 

Nesse sentido, os instrumentos de dominação se justificam em produções 

simbólicas, como ocorre no caso de excesso de poder de uma classe sobre a outra, 

dando mais vantagens a uns do que aos outros, resultando em diversas formas de 

violência, como exemplo a de gênero. 



22 
 

 A respeito disso, Bordieu se manifestou: 

 

É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a domesticação dos dominados (BOURDIEU, 1989, apud 
COSTA, 2015). 
 

Ainda que essa seja a origem do poder simbólico, dele é que se evidencia a 

violência simbólica que tonifica questões como a discriminação, o preconceito, e 

violências, seja pela religião, arte, ou a cultura.  

Dentre as violências, é que se destaca a violência de gênero, que pode 

atingir tanto homens quanto mulheres devido aos padrões, crenças e valores 

impostos em uma determinada cultura, que instituem papéis a serem exercidos por 

cada gênero na sociedade. 

A respeito disso, Sardenberg comenta: 

 

Por “violência de gênero”, refiro-me a toda e qualquer forma de               
agressão ou constrangimento físico, moral, psicológico, emocional, 
institucional, cultural ou patrimonial, que tenha por base a organização 
social dos sexos e que seja impetrada contra determinados indivíduos, 
explícita ou implicitamente, devido à sua condição de sexo ou orientação 
sexual (SARDENBERG, 2011, apud COSTA, 2015). 
 

 
À vista disso a violência de gênero inclui tanto homens quanto mulheres. 

Contudo, devido a toda construção social patriarcal de ordem de gênero examinada 

anteriormente, na maioria das vezes, as formas de materialização da violência são 

opostas no momento em que se aborda um gênero ou outro, pela construção de 

dominância do gênero masculino sobre o feminino. 

Sardenberg observa: 

 

De fato, a violência de gênero se expressa com força nas nossas 
instituições sociais (falamos então de violência institucional de gênero) e, de 
maneira mais sutil, embora não menos constrangedora, na nossa vida 
cultural, nos atacando (ou mesmo nos bombardeando) por todos os lados, 
sem que tenhamos plena consciência disso. Diariamente, ouvimos 
piadinhas, canções, poemas, ou vemo-nos diante de contos, novelas, 
comerciais, anúncios, ou mesmo livros didáticos (ditos científicos!), de toda 
uma produção cultural que dissemina imagens e representações 
degradantes, ou que, de uma forma ou de outra, nos diminuem enquanto 
mulheres. Essas imagens acabam sendo interiorizadas por nós (até mesmo 
as feministas “de carteirinha”), muitas vezes sem que nos demos conta 
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disso. Elas contribuem sobremaneira na construção de nossas 
identidades/subjetividades, diminuindo, inclusive, nossa autoestima.  Isso 
tudo se constitui no que chamamos de violência simbólica de gênero, uma 
forma de violência que é, indubitavelmente, uma das violências de gênero 
mais difíceis de detectarmos, analisarmos e, por isso mesmo, combatermos. 
(SARDENBERG, 2011, apud COSTA, 2015). 

 

Isso possibilita afirmar que a violência de gênero está mais voltada ao gênero 

feminino em decorrência das desigualdades de gênero, constituídas nas sociedades 

ao longo dos anos.  No entanto, a violência também se volta ao gênero masculino, 

mas quando isso ocorre, na maioria das vezes está direcionada ao espaço público, 

como exemplo o apelo social para que o homem se comporte seguindo um modelo 

de masculinidade, expressões como “homem não chora”, “não levar desaforo para a 

casa”, “homem tem que impor ordem” ... 

Ao passo que quando ela está direcionada ao gênero feminino, 

ordinariamente a violência tem ocorrido dentro do próprio lar, quando o agressor é o 

namorado, o marido, ou até mesmo o ex - parceiro, devido a uma construção social 

machista que naturaliza esse tipo de violência, como exemplo ao educar a mulher 

desde o seu nascimento para servir e agradar ao gênero masculino, sendo esta 

apenas uma das confirmações de que o sistema simbólico está infiltrado em nossa 

cultura. 

Ao fazer alusão à identidade de gênero, compreende-se que ela está ligada à 

condição de pertencimento de cada um, mas devido à uma imposição de 

comportamentos aos sexos, surge a intolerância, o preconceito, e 

consequentemente a violência de gênero. 

É esta violência simbólica, invisível aos olhos tanto de quem a exerce quanto 

de quem está submetido a ela, que na construção social como um todo, acaba por 

condicionar o gênero feminino a uma posição de inferioridade, afastando totalmente 

a ideia da igualdade entre os gêneros. 

   

2.3 A violência contra a mulher 

 

O controle do masculino sob o feminino, ainda é um forte amparo para a 

violência contra a mulher. A sociedade, não se desapega da ideia de que a mulher é 

propriedade do homem, que é seu objeto, transformando assim, o caminho para a 

igualdade de ambos, embaraçoso. 
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Este sentimento de posse do homem sob a mulher já vem ocorrendo através 

de gerações, devido a todos os fatores sociais e culturais expostos no decorrer 

desse capítulo, e como consequência disso, a mulher se torna vítima de diversas 

formas de violência. 

Conforme demonstrado, a violência direcionada à mulher nem sempre foi 

punida. Ela ganhou destaque em consequência das organizações feministas, que 

objetivaram retirar o assunto do ambiente privado, desnaturalizando as relações de 

poder e trazendo à tona discussões sobre o tema. 

Neste sentido, a violência contra a mulher passou a ser fundamentada como 

sendo resultado de uma construção de papéis na sociedade, quebrando a ideia de 

que é fruto de diferenças biológicas.  

Portanto, para compreender a violência contra a mulher é preciso absorver a 

ideia de que a construção de sua imagem como um ser secundário culmina de forma 

relevante na sua legitimação. 

A respeito disso, Maria Berenice dias afirma: 

 

Todos sonham com a felicidade, mas a mulher deposita este sonho no 
casamento: ser a rainha do lar, ter uma casa para cuidar, filhos para criar e 
um marido para amar. Não há casamento em que as casadoiras não 
suspirem pelo buquê da noiva. Ao depois, venderam para a mulher a ideia 
de que ela é frágil e necessita de proteção e delegaram ao homem o papel 
de protetor, de provedor. Daí à dominação, do sentimento de superioridade 
à agressão, é um passo. (DIAS, 2007, p. 15). 

  

Dessa forma, a ideia de que os homens devem impor a ordem dentro de 

casa, ser o provedor, acaba disciplinando a mulher por meio da violência quando ela 

rejeita a ideia de não ser submissa e descumpre com seu papel de dona do lar.  

Dias (2007, p. 15) afirma que “a sociedade ainda cultiva valores que 

incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência de que 

a culpa é de todos”. Como consequência e resultância desses fatores surgem 

diversos tipos de violência contra a mulher, como exemplo a violência doméstica, 

que desencadeia a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

Segundo Luz (2009, p. 47) por muito tempo, a violência doméstica, foi 

considerada como um problema do ambiente familiar, fazendo dominar a lei do 

“mais forte”, que se traduz em uma figura masculina, que utilizava de sua força física 

para fazer imperar sua vontade, motivo este que impossibilitava qualquer 

intervenção do poder público. 
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Maria Berenice Dias exteoriza: 

 

Ditados populares, repetidos de forma jacosa, absolveram a violência 
doméstica: “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”; “ele pode 
não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha”. Esses, entre outros 
ditos repetidos como brincadeira, sempre esconderam certa conivência da 
sociedade para com a violência doméstica. Talvez o mais terrível deles seja: 
“mulher gosta de apanhar”, engano gerado pela dificuldade que elas têm de 
denunciar o seu agressor. Seja por medo, por vergonha, por não ter para 
onde ir, por receio de não conseguir se manter sozinha e sustentar os filhos, 
o fato é que a mulher resiste em buscar a punição de quem ama ou ao 
menos, um dia amou. (DIAS, 2007, p. 15). 

 

Afirmações como essas, descriminalizam socialmente o ato do agressor, 

tornando aceitável o fato de que a mulher está impossibilitada de resistir à posse e 

aos desejos masculinos, uma vez que ninguém gostaria de viver em constante 

ameaça e violência. 

Logo, Dias (2007, p. 42) ressalva que para a concretização da violência 

doméstica não há a necessidade de que haja um vínculo familiar entre agressor e 

vítima. Misaka (2007, apud DIAS, 2007, p. 42) reitera que basta que ambos 

possuam um convívio contínuo, de modo que a violência doméstica foi exercida em 

razão da unidade da qual a vítima faz parte. 

Absorvendo a concepção do que vem a ser a violência doméstica e os 

motivos pelos quais a mesma ocorre, torna-se mais descomplicado compreender as 

formas de violência que decorrem em consequência da sua consumação.   

Para Dias (2007, p. 46-47) a violência física, é entendida como aquela que 

ofende o corpo ou a saúde da mulher, ainda que a agressão não deixe marcas 

aparentes. Ao passo que a violência intitulada como psicológica, refere-se à 

agressão emocional da mulher, ou seja, aquela que atinge sua saúde mental.  

No que discerne à violência sexual, Dias (2007, p. 48) esclarece que “quem 

obriga uma mulher a manter relação sexual não desejada pratica o crime sexual”. 

Dessa forma, atenta-se ao fato de que a violência sexual praticada contra a mulher 

condiz com os crimes previstos no Código Penal contra a liberdade sexual. 

Do mesmo modo, Dias (2007, p. 52) ao explicar a violência patrimonial 

afirma que diz respeito ao “ato de subtrair objetos da mulher, o que nada mais é do 

que furtar”. Por fim e não menos importante, a violência moral traduz-se nos crimes 

contra a honra, como injúria, calúnia ou difamação. 
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Entretanto, a violência contra a mulher não se traduz somente na violência 

doméstica, considerando que no Brasil persiste uma cultura sexista que produz 

diversas violências que são normalizadas na sociedade, como exemplo o fato de 

que é aceitável a alegação de que uma mulher andando sozinha à noite em via 

pública no fundo deve estar pedindo para ser estuprada.  

O Ligue 180 é uma das formas de serviço de utilidade pública inserido pela 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que se disponibiliza a receber denúncias 

de violência contra as mulheres e as orientam a respeito de seus direitos.  

Situações como essas estão infiltradas em nossa sociedade devido à 

naturalização da violência contra a mulher, por essa razão desvendar alguns 

mecanismos que contribuem para a reprodução dessas violências pode ser um 

progresso a fim de desconstrui-la. 

O Balanço 2015 do ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher (SPM, 

2016), informou que metade dos relatos ao ligue 180 tratou de violência física, do 

total de atendimentos registrados em 2015, 10,23% (76.651) corresponderam a 

relatos de violência, sendo que 50,16% foram de violência física; 30,33%, de 

violência psicológica; 7,25%, violência moral; 2,10%, violência patrimonial; 4,54%, 

violência sexual; 5,17%, cárcere privado; e 0,46% referiram-se a tráfico de pessoas 

(INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, acesso em 15 de março de 2017). 

Dados de recebimento das denúncias efetuadas por mulheres ao disque 180 

constatou que em 72% dos casos o agressor é o companheiro ou o ex-parceiro, ou 

seja, pessoas com quem as vítimas mantinham ou mantiveram uma relação afetiva 

(INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, acesso em 15 de março de 2017). 

Para Luz (2009, p. 55) o modelo de defesa do agressor geralmente consiste 

na ideia de que praticou o ato por “amor”, induzindo as pessoas a acreditaram que a 

morte, a agressão, seria a única solução a certa ingratidão da mulher, ao rejeitar 

tanto “amor”. 

A respeito disso Gerhard disserta: 

 

O instante em que a mulher diz não querer mais permanecer com o seu 
agressor é o momento mais delicado, pois se comprova pela estatística que 
o sentimento de posse emerge e a frase do varão aparece: “se não é minha, 
não vai ser de ninguém”, remontando ao tempo do patriarcado, onde 
culturalmente as mulheres eram consideradas objetos, ou seja, posse do 
homem. (GERHARD, 2014, apud OLIVEIRA, 2015, p. 15). 
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Os registros de violência são absurdamente preocupantes, e devido a toda 

construção social simbólica que vimos anteriormente, é que se faz necessária à 

implementação de ações, tanto do conjunto social como do poder público, para 

erradicar e punir violência contra a mulher se opondo a ela, dando visibilidade ao 

poder simbólico existente de um gênero sob o outro, não aceitando mais situações 

de dominação, por meio de procedimentos jurídicos eficazes. 

Por essa razão não cabe somente ao Estado e a outros poderes públicos a 

função de estabelecer meios para acabar com a violência contra a mulher, também 

cabe à sociedade perceber, que muitas ações, ainda que não intencionadas, 

acabam por direcionar a efetivação de violências. 

Maria Berenice Dias, afirma que a violência contra a mulher é uma violação 

aos direitos humanos: 

 

A violência está ligada ao uso da força física, psicológica ou intelectual para 
obrigar outra pessoa a fazer algo que não quer. Constranger, impedir que o 
outro manifeste sua vontade, tolhendo sua liberdade, é uma forma de 
violação dos direitos essenciais do ser humano. (DIAS, 2007, p. 32). 

 

No entanto, citando caso análogo, situações como assassinatos de mulheres 

sob o fundamento de que cometeu o ato por “amor” ou algum tipo de intervenção se 

evidenciasse na violação dos direitos humanos, atos como esses não eram 

abrangidos pelo mesmo. 

Assim sendo, devido a todas as questões de desigualdades de gênero 

abordadas neste trabalho até agora, foi necessário buscar a designação de um 

tratamento exclusivo ao gênero feminino, de modo que se sobreviesse a possibilitar 

a aplicação dos direitos humanos juntamente com os direitos fundamentais a fim de 

punir e evitar determinadas violências. 
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3 DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO GÊNERO FEMININO 

 

Como já visto a violência de gênero não é tão somente um problema de 

segurança pública, mas é também um problema político-cultural que ganha ênfase 

nas crenças de como os gêneros feminino e masculino devem agir, seguindo ainda 

padrões de comportamento que acabam por submeter o gênero feminino em uma 

questão de inferioridade ao masculino. 

Esse contexto sócio histórico em que a sociedade se encontra atualmente 

testemunha a necessidade da construção de instrumentos legais de proteção ao 

gênero feminino em sua integralidade, de maneira que possa proteger não somente 

às mulheres cisgênero, mas que seja inclusivo, visando preservar também os 

direitos das mulheres transgêneros, e como núcleo deste trabalho, as mulheres 

transexuais. 

Consequentemente, o gênero feminino se encontra introduzido nos grupos de 

minorias, que se traduzem em grupos marginalizados dentro de uma sociedade 

devido aos aspectos sociais, culturais, econômicos, físicos ou religiosos.  

Em consequência disso, é que o gênero feminino se encontra introduzido nos 

grupos de minorias, que se traduzem em grupos marginalizados dentro de uma 

sociedade devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos, 

sob o qual está devidamente conceituado nas palavras do Professor Fernando de 

Brito Alves:  

 

O conceito de minoria pode ser obtido de duas formas, pela afirmação do 
que as minorias são, ou pela afirmação do que as minorias não são que na 
epistemologia poderia ser designado por definição afirmativa ou negativa. 
(ALVES, 2009, p. 13). 

 

Assim, pode-se dizer que as mulheres cisgêneros e transexuais estão 

introduzidas nos grupos de pessoas que são menores em questão de poder e 

geralmente se encontram inferiorizados diante da sociedade, criando sua 

participação nos grupos vulneráveis ante a sociedade. 

Mesmo que o gênero feminino se encontre em uma situação de não 

dominância, isto não pode ser um impedimento à implementação da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana, pois os indivíduos que fazem parte de uma minoria 

devem tomar conhecimento sob seus direitos e possuir acesso a estes.  
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Para que seja possível identificar um grupo de minorias, a ONU explica que: 

 

A descrição mais habitualmente utilizada de uma minoria num dado Estado 
pode ser resumida como um grupo não dominante de indivíduos que 
partilham certas características nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas, 
diferentes das características da maioria da população. (NAÇÕES UNIDAS, 
2008, apud FERRAZ; VITA; SILVEIRA, 2015, p. 8). 

  

Dessa forma, o gênero feminino se torna digno de um tratamento 

individualizado que corresponde a uma proteção especial. No entanto, mesmo com 

os esforços da Constituição Federal de 1988 em minimizar os atos de intolerância, 

discriminação e preconceito por meio dos Direitos Humanos e garantias 

fundamentais, somente às mulheres cisgênero possuem um arcabouço jurídico-legal 

que confere certa proteção, e para que os direitos expressos na Constituição 

Federal possam produzir efeitos, é imprescindível que haja a mesma intervenção em 

relação ao gênero feminino como um todo, visando proteger todas às mulheres, 

inclusive as transexuais. 

O grande enfrentamento às formas de violência contra o gênero feminino é 

essencial no que discerne às circunstâncias mais congruentes e justas para as 

mulheres. Isto é, a pessoa pertencente ao gênero feminino deve dispor do direito e 

da garantia de não sofrer qualquer agressão, despeito ou hostilidade e ser 

respeitada em sua natureza, para que assim possa desfrutar dos resultados do 

enfrentamento à violência contra a mulher, caso ocorra alguma agressividade, quer 

seja física ou psicológica. 

Por esse motivo, é que surge a obrigação do Estado em tomar as 

providências necessárias a fim de fornecer a todas as mulheres a devida igualdade, 

com a finalidade de promover a eficácia dessas garantias e a devida proteção contra 

qualquer espécie de discriminação que enseja ou não violência, criando meios de 

combate para que de alguma forma consiga transferir segurança para as mulheres 

que são violentadas.   

 

2.1 Da proteção à mulher cisgênero 

 

Preliminarmente, importante refutar que ao fazer referência à mulher 

cisgênero, o assunto estará sendo direcionado a aquela em que sua identidade de 

gênero coincide com o seu sexo biológico.  
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Há tempos diversas mulheres têm sofrido variadas agressões dentro e fora 

dos lares, razão pela qual passaram a merecer um cuidado exclusivo do nosso 

ordenamento jurídico. 

Os Direitos Humanos como um sistema global, buscou combater situações 

como as formas de discriminação, como exemplo as discriminações raciais, de sexo, 

bem como os casos de violações de direitos.  

Partindo dessa premissa, em 1975 com a Proclamação do Ano Internacional 

da Mulher e a Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1979 as Nações Unidas 

sancionaram a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra a mulher, dando assim espaço às mulheres no que se refere à proteção dos 

direitos humanos.  

Esse reconhecimento foi legitimado no texto da Constituição Federal de 1988, 

simbolizando um marco histórico no que discerne à implementação dos direitos 

fundamentais da mulher. 

No entanto, seguindo o entendimento de Gerhard: 

 

Apesar de a Constituição Federal ter destacado que homens e mulheres 
são iguais, o pensamento patriarcal persiste. Mesmo com o fortalecimento 
dos Direitos Humanos, o homem permanece sendo abalizado como 
proprietário do corpo e dos desejos da mulher, dos filhos e das filhas. 
(GERHARD, 2014, apud OLIVEIRA, 2015, p. 37). 

 

Devido a toda construção social misógina e discriminatória que intensifica a 

violência contra a mulher, ainda que os direitos humanos tenha se esforçado em 

proteger seus direitos, ainda se fez necessário fortalecer tal resguardo.  

Segundo Greco (2017, p. 66) em razão dessa necessidade de atenção 

especial à mulher, o Brasil em 1º de agosto de 1996 editou o decreto nº 1973, que 

promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, consumada em junho de 1994 na cidade de Belém 

do Pará. 

Nos arts. 1º, 3º, e 4º desta Convenção, proferiram os seguintes 

proclames: 

 

Art. 1º Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência 
contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado. Art. 3º Toda mulher tem direito a uma vida 
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livre de violência, tanto no âmbito público como no privado. Art. 4º Toda 
mulher tem direito ao reconhecimento, gozo, exercícios e proteção de todos 
os direitos humanos e às liberdades consagradas pelos instrumentos 
regionais e internacionais sobre direitos humanos. Estes direitos 
compreendem, entre outros: a) O direito a que respeitem sua vida. 

 

Dessa forma, acompanhando os parâmetros estabelecidos na respectiva 

Convenção, foi proferida a Lei nº 11.340/06, que possui como principal objetivo 

preservar a cidadania feminina, criando métodos para reprimir a violência doméstica 

e familiar exercida em face da mulher passando a ser mais ordinariamente chamada 

de Lei Maria da Penha. 

Segundo Dias (2007, p. 13) a justificativa para a Lei 11.340/2006 ser 

chamada de Maria da Penha é a de que a farmacêutica Maria da Penha Maria 

Fernandes, uma das inúmeras vítimas da violência doméstica no Brasil, denunciou 

repetidamente as agressões que sofreu de seu marido, que por duas vezes, tentou 

matá-la. A primeira tentativa foi em 29 de maio de 1983, em que simulou um assalto, 

utilizando-se de uma espingarda, obtendo como resultado, Maria paraplégica. Como 

se não bastasse, em uma nova tentativa, pouco mais de uma semana, ele procurou 

eletrocutá-la enquanto ela tomava banho, fazendo uso de uma descarga elétrica. 

O caso ocorreu em Fortaleza, Ceará. Somente desencadeou investigações 

em junho de 1983, vez que a denúncia fora oferecida em setembro de 1984. O réu 

foi condenado pelo tribunal do júri a oito anos de prisão, em 1991. Ainda, recorreu 

em liberdade, tendo seu julgamento anulado um ano depois. Em 1996, foi imposta 

ao réu a pena de dez anos e oito meses, devido a um novo julgamento. Não 

obstante, recorreu em liberdade e apenas em 2002, após se passar dezenove anos 

e seis meses após o ocorrido, é que foi preso, cumprindo apenas dois anos de 

prisão (DIAS, 2007, p. 13). 

O caso ganhou tanta repercussão, que o Centro pela justiça e o Direito 

Internacional – CEJIL e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a defesa dos 

Direitos da Mulher – CLADEM solenizaram uma denúncia à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, e 

mesmo que a Comissão tenha solicitado informações ao governo brasileiro, em 

nenhum momento obteve resposta. Assim, o Brasil foi condenado 

internacionalmente em 2001.  A Comissão interamericana dos Direitos Humanos, da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) cuja tarefa consiste em analisar 

denúncias e violações de direitos humanos, em relatório impôs o pagamento de 
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indenização correspondente ao valor de 20 mil dólares em favor de Maria da Penha, 

responsabilizando o Brasil por negligência e omissão em relação à violência 

doméstica (DIAS, 2007, p. 14). 

Maria Berenice Dias, afirma: 

 

Foi em face da pressão sofrida por parte da OEA, que o Brasil finalmente, 
cumpriu as convenções e tratados internacionais do qual é signatário. Daí a 
referência constante da ementa contida na Lei Maria da Penha à 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a mulher. (DIAS, 2007, p. 14). 

 

O projeto de Lei teve início em 2002, sendo elaborado por 15 ONG’s que se 

movimentaram contra a violência doméstica, e em 2004, foi enviado ao Congresso 

Nacional. Após algumas alterações e procedimentos burocráticos, a Lei 11.340/06 

foi sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que ao 

assinar a Lei disse: “esta mulher renasceu das cinzas para se transformar em um 

símbolo da luta contra a violência doméstica no nosso país”. (DIAS, 2007, p. 14). 

Com isso, a Lei Maria da Penha revela-se inovadora ao expandir o conceito 

restrito de violência e considerar como violência não somente a física, mas a 

psicológica, sexual, patrimonial e a moral, conforme prevê o art. 5º, caput, da 

referida Lei: 

  

Art. 5º Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; II – no âmbito da família, 
compreendida como a comunidade formada  por indivíduos, que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa; III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoas enunciadas nesse 
artigo independem de orientação sexual. 

 

Dias (2007, p. 35) ao comentar o parágrafo único do respectivo artigo, 

ressalva que “a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de família alcançando as 

uniões homoafetivas”.  

Assim, a Lei nº 11.340/06 é expressa ao dizer que a violência doméstica e 

familiar estará configurada quando houver agressão contra a mulher baseada no 

gênero, motivo pelo qual não há distinção por orientação sexual. 
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 Todavia, ainda que as mulheres transexuais estejam inclusas no conceito 

de violência baseada no gênero e sujeitos a esse tipo de violência, a eles cabem 

outros meios de proteção. 

  

2.2 Da proteção à mulher transexual 

 

A despeito do transexual pertencente ao gênero feminino, a este é 

assegurado apenas seus direitos constitucionais embasados nas questões de 

Direitos Humanos, não sendo pacífico no âmbito jurídico o entendimento de que o 

mesmo pode figurar no polo passivo da mesma violência praticada em face da 

mulher, ainda que passe por todo o procedimento burocrático a fim de que seja 

reconhecido como tal.  

Entretanto, é contraditório ter como apoio para a proteção dos direitos dessas 

pessoas apenas seus direitos constitucionais, posto que é com base neles que 

podemos fundar a ampla igualdade entre todas as mulheres, sejam elas cisgêneros 

ou transgêneros.  

Preliminarmente, é necessário que tenhamos uma breve concepção dos 

Direitos Humanos, dado que devido ao seu caráter universal, possui uma 

compreensão global em favor de qualquer ser humano. 

Flávia Piovesan (2009, apud CUNHA, 2014) atesta que a partir do momento 

em que o Brasil assume a responsabilidade de fundamentar suas relações com base 

nas diretrizes dos Direitos Humanos, afirma existir certa limitação no que discerne à 

sua soberania, obrigando-se a obedecer aos parâmetros internacionalmente 

definidos no que diz respeito às prerrogativas do ser humano. 

 Faz-se oportuno reconhecer o fato de que ao Estado brasileiro é imposto o 

desenvolvimento dos preceitos essenciais aos Direitos Humanos, devido a uma 

causa que é ainda maior do que a soberania nacional, que se refere à humanidade. 

Destarte, há uma vinculação dos Direitos Humanos com a Constituição 

Federal de 1988, que nas palavras de Cunha (2014, p. 89) “se mostra plenamente 

direcionada a sua garantia, pois a Carta Magna vigente, ante a sua característica 

protetiva dos preceitos da dignidade da pessoa humana e fomentadores de um 

Estado Democrático de Direito”. 

Para Silveira e Rocosolano (2010, apud Cunha 2014, p. 91) “os direitos 

humanos tem como característica a concepção de direitos fundamentais, 
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estruturantes do ordenamento jurídico como um todo, sendo a versão 

constitucionalizada dos direitos humanos, com origens em manifestações do 

Estado”. 

Cunha assevera: 

 

Sustenta-se que os direitos humanos e os direitos fundamentais seriam 
sinônimos, sendo que Ingo Wolfgang Sarlet assevera que a primeira 
expressão seria adequada a documentos de direito internacional, enquanto 
a segunda caberia para a designação de direitos do ser humano, 
reconhecidos e consignados no âmbito da Constituição Federal. (CUNHA, 
2014, p. 91). 

   

Os princípios são o alicerce do ordenamento jurídico, eles concedem os 

fundamentos indispensáveis para interpor-se no sistema normativo como um todo. 

Dessa forma, é necessário abordar os direitos fundamentais e princípios 

constitucionais que permeiam a proteção ao transexual.  

Assim, tratando-se de princípios constitucionais utilizar-se-á como referência 

à base dos direitos fundamentais garantidos expressamente no texto do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988.  

Dessa forma, por não existir legislação específica que confere a devida 

proteção ao transexual, é de fundamental importância que o órgão julgador utilize 

dos princípios constitucionais para conceder ao mesmo o resguardo de seus 

direitos. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento precípuo da 

República Federativa do Brasil, que assegura o direito de todos a possuir o que se 

entende por uma vida digna.  

Alexandre Moras, acerca do princípio da dignidade: 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. O direito à vida 
privada, à intimidade, à honra, à imagem, entre outros, aparece como 
consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil. (MORAS, 2002, apud 
SCHMIDT, 2014, p. 21). 
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 Infelizmente, devido à imposição de preceitos restritivos ao perfeito acesso à 

dignidade da pessoa humana fundamentados em conceitos despojados de respaldo 

jurídico, é necessário firmar que o preceito da dignidade da pessoa humana objetiva 

garantir a integridade de todos, sem qualquer distinção. 

José Luiz Regazzi e Thiago Munaro Garcial ao tratar da dignidade da pessoa 

humana, afirmam: 

 

Trata-se, pois, de macroprincípio que norteia e orienta todo o sistema 
jurídico brasileiro, ostenta caráter absoluto e não se submete a qualquer tipo 
de relativização. Destarte, nada pode haver no ordenamento jurídico pátrio 
que viole, negue ou restrinja a dignidade da pessoa humana, sob pena de 
flagrante inconstitucionalidade. Em consequência, a constituição não abre 
espaço para qualquer interpretação nesse sentido. (REGAZZI; GARCIAL, 
2011, apud CUNHA, 2014, p. 70). 
 

Nesse contexto, segundo Araújo (2000, apud Cunha, 2014) no que tange à 

sexualidade está inserida no conceito de dignidade da pessoa humana, justificada 

pelo fato de que o indivíduo que não tem reconhecida a sua identidade de gênero, 

restará em uma situação de infelicidade e profundo sofrimento, enquanto a situação 

não se amoldar à sua realidade.  

Por esse ângulo, a dignidade da pessoa humana equipara-se com a “busca 

da felicidade”, denominada como um componente essencial ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, reconhecido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), bem como no entendimento escrito do art. 3º da Constituição Federal, 

considerando a felicidade como um propósito do ordenamento jurídico 

constitucional. 

Todavia, não se exige do Estado a obrigação de conceder felicidade a cada 

indivíduo, mas se impõe o dever de instituir mecanismos que garantam a cada 

pessoa a possibilidade de se realizar individualmente. 

A respeito disso, Leandro Reinaldo da Cunha pondera: 

 

Relegar aquele que não se insira imediatamente na condição de 
normalidade convencionada na sociedade atual (como o transexual e o 
intersexual) a uma condição de marginalidade, não lhe conferindo a devida 
atenção no ordenamento jurídico e conduzindo-o a uma condição de pária 
da sociedade não é uma conduta com o escopo elementar, descrito no 
princípio da dignidade da pessoa humana. (CUNHA, 2014, p. 73). 
 

É a partir daí, que se extrai o princípio da isonomia, consagrado como direito 

fundamental previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal: 
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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 [...] 
 

Assim, a Constituição de forma expressa, veda qualquer discriminação, seja 

ela fundada por motivos de cor, sexo, raça, idade, dentre outras diversas formas de 

distinção, uma vez que considera todos iguais perante a lei. 

Jose Afonso Silva nos ensina: 

 

Igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo 
justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de 
sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que 
compõe o sistema jurídico fundamental. (SILVA, 2006, apud SCHMIDIT, 
2014, p. 20). 
 

Nas palavras de Leandro Reinaldo da Cunha: 

 

A ideia de igualdade, de tal sorte, passa pelo reconhecimento do que seriam 
os iguais entre si a fim de se fixar a isonomia entre eles. Havendo motivos 
para distinção entre as pessoas prevalece o entendimento de que a eles se 
confiam tratamentos diferenciados. (CUNHA, 2014, p. 80). 
 

Isso significa que a concepção de igualdade permite tratamento diverso e 

específico no momento em que determinadas pessoas mostrarem-se em posição 

desiguais a aqueles que se equiparam aos padrões estabelecidos numa sociedade, 

ou até mesmo aos que se mostrarem menores em questão de poder, como ocorre 

no caso das mulheres transexuais. 

Érica Barbosa Schmidt, ao versar sobre direitos fundamentais, expõe: 
 

Existem direitos que são inerentes a pessoa humana, dos quais não se 
pode dispor, dentre eles encontram-se os direitos da personalidade. Estes 
direitos estão entrelaçados com a liberdade, a dignidade, a individualidade. 
Sendo que é imprescindível protegê-los para que o indivíduo possa exercer 
a sua verdadeira identidade. (SCHIMIDT, 2014, p. 19). 
 

Dessa forma, com base nos princípios já expostos, os direitos da 

personalidade complementam o respaldo ao transexual, uma vez que nas palavras 

de Luiz Roberto Gonçalves (2011, p.178) “não menos valiosos e merecedores da 

proteção da ordem jurídica, inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira 

perpétua e permanente”. 
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Com tal característica, para que a mulher transexual tenha seus direitos 

reconhecidos, não deveria se exigir necessariamente que a mesma tenha passado 

pela cirurgia de readequação de sexo, uma vez que o fato sobrevém de um dilema 

psicológico. 

Vieira (2012, apud CUNHA, 2014, p. 169) diz que “a simples presença de um 

pênis, não faz do indivíduo um homem”. Motivo pelo qual, deve ser efetiva a 

integração da identidade de gênero no que tange aos direitos de personalidade, não 

podendo estes ficar submetidos a uma cirurgia, dado que ninguém se tornará mais 

homem ou mulher devido a uma intervenção cirúrgica, muito menos ser menos ou 

mais merecedor da proteção de seus direitos por isso. 

Em função disso, ainda que não seja um entendimento pacífico, com base no 

que foi exposto até aqui, ao interpretar a Lei Maria da Penha, alguns aplicadores do 

direito vêm utilizando a Lei 11.340/06 para resguardar também os direitos das 

mulheres transexuais. 

Isso, porque o art. 5º, caput, da Lei traz consigo a ideia de gênero ao 

conceituar a violência doméstica e familiar contra a mulher: 

 

Art. 5° 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.  

 

Preliminarmente, a Lei Maria da Penha traz a perspectiva de gênero, utilizada 

pelo legislador no caput do artigo. Vincula-se ao fato de que as mulheres cisgênero 

e transexuais, também estarão sujeitas a esse tipo de violência e inclusas na 

proteção da Lei Maria da Penha, devido ao conceito de gênero abordado 

anteriormente. 

Maria Berenice Dias, afirma: 

 

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. (DIAS, 2007, p. 35). 
 

No entanto, a dificuldade de aplicação da Lei Maria da Penha aos transexuais 

ocorre devido à incompreensão do sistema de justiça do que é a identidade de 
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gênero, se atentando mais ao aspecto biológico da pessoa. Assim, o assunto pede 

mais por uma capacitação do sistema judiciário no que se refere à compreensão do 

que é identidade de gênero, do que de fato uma alteração legislativa.  

Contudo, nem todos aplicadores do Direito são restritos à identidade de 

gênero. Vários tribunais vêm aplicando a Lei Maria da Penha para transexuais e 

travestis, a respeito disso, segue o seguinte procedente dado pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: 

                                       

Quanto ao sujeito passivo abarcado pela lei, exige-se uma qualidade 
especial: ser mulher, compreendidas como tal as lésbicas, os transgênicos, 
as transexuais e as 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 podem 
integrar o polo passivo da ação delituosa. (JUS BRASIL, 2012). 

 

Dessa forma, conclui-se que não existe qualquer impedimento à interpretação 

includente, visto que não há qualquer menção no texto da Lei, relacionando a 

proteção exclusiva de mulheres cisgênero, mas sim métodos a fim de combater a 

violência doméstica e familiar praticada em face do gênero feminino. 

Ante o exposto, ainda que a Constituição Federal assegure os direitos dos 

transexuais por intermédio de seus princípios constitucionais e direitos fundamentais 

expressos em seus textos, é certo e incontendível que os mesmos mereçam uma 

proteção especial de forma inclusiva nas normas protetivas que visam respaldar os 

direitos das mulheres, dado que estão sujeitas a mesma violência doméstica e 

familiar ao constituírem família ou ao se relacionar afetivamente com alguém, e em 

um contexto geral, viver como uma mulher. 

No entanto, mesmo com a promulgação da Lei nº 11.340/06 não houve 

diminuição no que tange à violência contra a mulher, dado que esta não ocorre 

somente dentro dos lares.  

Ainda, mesmo atestando o fato de que existe uma Lei que assegura os 

direitos das pessoas pertencentes ao gênero feminino permitindo a analogia desta 

em favor dos transexuais, a mesma não é capaz de mudar o pensamento ou a 

cultura de um povo, uma vez que somente com a unificação do Estado com a 

sociedade é que seria possível obter uma proteção que realmente fosse eficaz a 

todas as mulheres. 
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Nada obstante, Greco ao tratar da violência contra a mulher dentro do próprio 

lar, afirma que (2017, p. 66) “as mulheres, principalmente pela sua simples condição 

de pertencerem ao sexo feminino, têm sido vítimas dentro e fora deles, o que levou 

o legislador a despertar para uma maior proteção”. 

Em um contexto mais amplo o que mata tantas mulheres cisgêneros e 

transexuais no dia a dia é a misoginia, a objetificação, o machismo, a discriminação, 

o preconceito, dentre outros diversos fatores. 

 Assim, o renomado autor está fazendo menção à necessidade de tipificação 

do crime de feminicídio, que ocorre quando a mulher vem a ser vítima do homicídio 

pelas razões das condições do sexo feminino, conforme será apresentado a seguir.  
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4 FEMINICÍDIO   

 

O termo feminicídio passou a ter expressão devido à primeira pronúncia em 

relação ao femicide realizada pela feminista Diana Russell, na cidade de Bruxelas na 

Bélgica, advindo para intitular seja qual for a forma de crime contra as mulheres. 

(RUSSEAL, 2011, apud SOUZA, 2015, p. 19). 

 A palavra femicide, corresponde ao chamado femicídio, que de acordo com a 

explicação da autora diz respeito às mortes malevolentes de mulheres efetuadas por 

homens, definindo-o da seguinte forma: 

 

A partir da queima de bruxas no passado, para o mais recente costume 
generalizado do infanticídio feminino em muitas sociedades, com o 
assassinato de mulheres para os chamados ‘direito a honra’, percebemos 
que o femicídio vem acontecendo há muito tempo. (RUSSEALL, 2011, apud 
SOUZA, 2015, p. 19). 
 

 Entretanto, a palavra foi auferindo aperfeiçoamentos, incorporando o 

significado de assassinato por homens de femininas pela razão de serem femininas. 

Segundo Souza (2015, p. 20) “a autora diz utilizar a expressão feminina ao invés de 

mulher, para enfatizar que a sua definição inclui ‘bebês femininas’ e ‘senhoras 

femininas’”. 

 Logo, os conceitos de feminicídio foram adquirindo forma dentro do contexto 

de assassinatos de mulheres em cada cultura e obteve aprofundamento diante de 

um caso específico do México, em que havia uma quantidade enorme de mortes de 

mulheres decorrentes de estupro, desaparecimentos, que restavam impunes 

naquela cultura. 

O caso foi intitulado como Campo Algodonero vs. México e em 2009, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos condenou o país ressaltando o fato de que os 

Estados possuem o dever de investigar os casos oriundos do feminicídio, fortificando 

que ao resolver esses crimes extraem-se dois motivos importantes: insistir 

continuamente na condenação dos crimes por razões de gênero e preservar a 

segurança da sociedade protegendo as pessoas da violência (CLADEM, 2015, apud 

SOUZA 2015, p. 22). 

 Nesse sentido, a feminista Mexicana Marcela Lagarde (2015, apud SOUZA, 

2015, p. 20) ao traduzir as transcrições de Diana Russel, concluiu que femicídio 

seria o homicídio feminino ao passo que feminicídio compreenderia um conceito 
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mais restrito de violência contra as mulheres, não se caracterizando somente por 

aquela exercida por homens em desfavor da mulher, mas aquela que se sobrepõe à 

mesma por questões de desigualdade, subordinação, opressão, dentre outras 

formas de supremacia do gênero masculino sob o feminino. 

 Nesse sentido, Souza reitera: 

 

Em um estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil, é 
inadmissível compactuar com as mais diversas formas de violência de 
gênero praticadas, sendo o feminicídio a sua forma mais extremada – 
configurando evidente violação aos direitos humanos das mulheres. 
(SOUZA, 2015, p. 22). 

   

 Diante dessas experiências, vários países da América Latina começaram a 

instaurar leis criminalizando a conduta do feminicídio. O ordenamento jurídico 

brasileiro, observando as considerações realizadas em Sede da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, tencionando fortalecer 

os meios de proteção às mulheres, aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 

8.305/2014, que em 9 de março de 2015 alterou o art. 121 do Código Penal pela Lei 

nº 13.104 incluindo o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio. 

 Nesse sentido, o Código Penal dispõe sobre o delito da seguinte forma: 

 

Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) VI - contra a mulher por 
razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
(...) Pena - reclusão, de doze a trinta anos. § 2º - A Considera-se que há 
razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela 
Lei nº 13.104, de 2015) I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei 
nº 13.104, de 2015) II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher 
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). 
  

Em sua redação, o Código Penal sustenta a expressão “por razões da 

condição do sexo feminino” a fim de explicar o feminicídio, deixando evidente que 

nem todo homicídio praticado contra a mulher irá caracterizar o mesmo. 

Importante salientar, que a partir desse momento o feminicídio não mais se 

confunde com o femicídio, uma vez que não somente trata-se de um crime praticado 

exclusivamente em desfavor da mulher, sendo também um crime de ódio que se 

consuma quando por razões do sexo feminino, o agressor implica no resultado de 

óbito da mesma. 

Desta forma, é oportuno mencionar a observação realizada por Rogério 

Greco: 
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Não é pelo fato de uma mulher figurar como sujeito passivo do delito 
tipificado no art. 121 do Código Penal que já estará caracterizado o delito 
qualificado, ou seja, o feminicídio. Para que reste configurada a 
qualificadora, nos termos do §2º - A do art. 121 do diploma repressivo, o 
crime deverá ser praticado por razões de condição de sexo feminino, o que 
efetivamente ocorrerá quando envolver: I – violência doméstica e familiar; II 
– menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (GRECO, 2017, p. 
67-68). 
 

À vista disso, o fato de uma mulher ser vítima do crime de homicídio não 

caracterizará a qualificadora do feminicídio, dado que ao utilizar a expressão “por 

razões do sexo feminino”, o legislador deixou nítido que a Lei optou pela 

diferenciação entre femicídio e feminicídio apontada anteriormente. 

Destarte, com o objetivo de esclarecer quais seriam as razões do sexo 

feminino o legislador acrescentou no §2º-A do art. 121 do diploma repressivo os 

incisos I e II, que elucidam a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. 

 Greco (2017, p. 68) afirma que para que haja a configuração das hipóteses de 

violência doméstica e familiar é necessário que o órgão julgador utilize como 

parâmetro o art. 5º da Lei nº 11.340/06 que determina os requisitos para reconhecer 

a violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Seguindo exemplo, levanta-se a hipótese em que marido e mulher caminham 

para um processo de separação e o homem, considerando uma ofensa à sua 

masculinidade o fato de que a mulher o rejeita e em uma situação de ciúmes e 

posse do sob a esposa, prefere assassinar a mesma ao perdê-la. 

 Historicamente, esses crimes eram conhecidos como “crimes passionais”, em 

que o agressor era considerado um homem bom, respeitado, que praticou o crime 

por se encontrar em um momento de insanidade.  

No entanto, devido as pesquisas provenientes do feminismo, extrai-se o 

entendimento de que este não é um fenômeno biopsicológico, ou seja, não é um 

homem que está transtornado. Trata-se de um comportamento social que é 

programado desde a infância, atingindo seu ápice com o feminicídio. 

No que se refere à hipótese de o homicídio ocorrer por menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher, Greco (2017, p. 68) explica que o “menosprezo, 

aqui, pode ser entendido no sentido de desprezo, sentimento de aversão, repulsa, 

repugnância a uma pessoa do sexo feminino; discriminação tem o sentido de tratar 

de forma diferente, distinguir pelo fato da condição de mulher da vítima”. 
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 Em consequência do contexto sócio-histórico-cultural em que vivemos, o 

feminicídio é o ponto extremo de violência contra a mulher, de tal forma que se a 

mulher não cumprir com o padrão de comportamento a ela imposto no âmbito social 

pela cultura sexista e misógina, é disciplinada com a própria morte. 

 Por oportuno, merece ser frisado que em razão de estarmos apensos em uma 

sociedade patriarcal, o feminicídio pode ser praticado tanto por homens quanto por 

mulheres, dado que é a cultura onipresente que discrimina o gênero feminino. 

 Do mesmo modo, Rogério Greco enfatiza que: 

 

O feminicídio, em sendo uma das modalidades de homicídio qualificado, 
pode ser praticado por qualquer pessoa, seja ela do sexo masculino, ou 
mesmo do sexo feminino. Assim, não existe óbice à aplicação da 
qualificadora se numa relação homoafetiva feminina, uma das parceiras, 
vivendo em um contexto de unidade doméstica, vier a causar a morte de 
sua companheira. (GRECO, 2017, p. 68). 

  

Visto que a Lei nº 11.340/06 em seu art. 5º, parágrafo único assevera que não 

existe óbice à aplicação da mesma para casais homoafetivos, bem como que o 

artigo pertinente serve de referência para determinar se o feminicídio ocorreu em 

conjunto com a violência doméstica e familiar contra a mulher, seria totalmente 

contraditório se o mesmo não se aplicasse à qualificadora do feminicídio.  

Importante refutar que mesmo existindo uma cultura misógina e 

discriminatória contra as mulheres, não se deve dissociar o fenômeno da violência 

contra a mulher do fenômeno da violência em um contexto geral, uma vez que se a 

sociedade se encontra mais violenta, quando o agressor que se encaixa na 

tipificação do feminicídio for exercitar a sua violência disciplinar sob às mulheres, 

consequentemente será mais violento. 

Por essa razão, o feminicídio precisou ser nomeado e tipificado no texto da lei 

para que pudesse ser conhecido, posto que a partir do momento em que se 

reconhece o fato de que existem mulheres que estão sendo assassinadas 

brutalmente em razão de uma cultura discriminatória, a realidade passa a ganhar a 

devida visibilidade. 
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4.1 Tipologia do feminicídio 

 

Além de identificar a diferença entre feminicídio e femicídio apontada 

anteriormente, a doutrina majoritária classificou a qualificadora de feminicídio em 

três possíveis modalidades: o feminicídio íntimo, não íntimo e por conexão.  

Pereira (2015, apud GRECO, 2017, p. 67) elucida que “por feminicídio íntimo 

entende aquele cometido por homens com os quais a vítima tem ou teve uma 

relação íntima, familiar, de convivência ou afins”. 

Neste sentido, o feminicídio íntimo traz relações do presente ou do passado, 

podendo ser sujeito ativo do delito namorados, companheiros, marido, ex- 

companheiros, não se restringindo à uma relação de convivência atual ou 

matrimonial. 

Desta forma, segue a pesquisa realizada pelo Mapa da Violência 2015: 

Homicídio de Mulheres no Brasil: 

 

Dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013, 50,3% foram 
cometidos por familiares – ou seja das 13 mortes violentas de mulheres 
registradas por dia, sete foram feminicídios praticados por pessoas que 
tiveram ou tinham relações íntimas de afeto com a mulher, nos termos 
estabelecidos na Lei Maria da Penha. O Mapa revela ainda que prevalece o 
feminicídio conjugal nesse cenário: em 33,2% do total dos casos o autor do 
crime foi o parceiro ou ex-parceiro da vítima – o que representa quatro 
feminicídios por dia. (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, acesso em 30 de 
maio de 2017). 

 

Segundo Souza (2015, p. 24) um estudo realizado pela London School of 

Hygiene and Tropical Medicine e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

demonstrou que mais de 35% dos casos de homicídios de mulheres que ocorrem no 

mundo são efetuados por alguém que tenha sido parceiro íntimo da vítima. Ainda, o 

estudo mostra que no que diz respeito aos assassinatos de homens, somente em 

5% são cometidos por parceiros íntimos. Chegaram à conclusão de que quando as 

mulheres assassinam seus parceiros intímos, na maioria das vezes é em razão de 

autodefesa após sofrer por este uma lesão ou ameaça. 

Ademais, as pessoas com quem a vítima possuía ou possui uma relação 

íntima familiar de convivência ou análogos, também integram essa espécie de 

feminicídio, como exemplo irmãos, filhos, pai, dentre outros. 

Destarte, aderindo o entendimento de Souza: 
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Nessas hipóteses, comum que essas pessoas pratiquem o feminicídio em 
nome da honra familiar que envolve a morte de mulheres por membros da 
família em decorrência de um ato ou comportamento sexual real ou 
presumido, considerado como transgressor, abarcando o adultério, a 
relação sexual, a gravidez fora do casamento ou até mesmo estupro. Os 
agressores acreditam que o feminicídio é uma maneira de proteger a 
reputação da família, para seguir uma tradição ou em decorrência da 
religião. (World Health Organization, apud SOUZA, 2015, p. 24-25). 

 

No que se refere ao feminicídio não íntimo Pereira (2015, apud Greco, 2017, 

p. 59) leciona que “é aquele cometido por homens com os quais a vítima não tinha 

relações íntimas, familiares ou de convivência”. 

Com tal característica, essa modalidade de feminicídio irá ocorrer quando a 

vítima não possuir nenhum vínculo de convivência com o agressor bem como não 

dispor de qualquer relação íntima com o mesmo.  

Souza (2015, p. 25) afirma que na maior parte dos casos de feminicídio não 

íntimo, a vítima se encontra em uma situação de marginalização, como ocorre com 

as prostitutas ou com as mulheres que possuíam algum vínculo hierárquico com o 

agressor, podendo ou não envolver agressões sexuais, como exemplo o estupro. 

Por último, o feminicídio por conexão é definido por Pereira (2015, apud 

GRECO, 2017, p. 67) como “aquele em que uma mulher é assassinada porque se 

encontrava na ‘linha de tiro’ de um homem que tentava matar outra mulher, o que 

pode acontecer na aberratio ictus”. 

A aberratio ictus é um termo utilizado no âmbito jurídico para definir um erro 

na execução de um crime. Nessa modalidade de feminicídio, por exemplo, o 

agressor pretende matar uma mulher pelas razões do sexo feminino por meio de 

arma de fogo e ao fazer o disparo, acaba atingindo outra mulher assassinando-a. 

Ressalta-se que as tipologias definidas pela doutrina a respeito do feminicídio 

são importantes no sentido de que apesar do crime ser cometido pela mesma razão, 

quanto a seu tratamento não há uniformidade. 

 

4.2 Causas de aumento de pena 

 

Ademais, o legislador não apenas instituiu o feminicídio como modalidade do 

homicídio qualificado, mas estabeleceu causas de aumento de pena a serem 
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aplicadas especificamente ao delito, devidamente descritas no art. 121, §7º do 

Código Penal. Vejamos: 

 

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) I - durante a 
gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Incluído pela Lei nº 
13.104, de 2015) II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 
(sessenta) anos ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) III 
- na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Incluído pela 
Lei nº 13.104, de 2015). 

  

 Segundo o entendimento de Greco (2017, p. 94), a lei ao determinar que a 

pena fosse aumentada entre o percentual mínimo de 1/3 (um terço) até a metade, 

possibilitou ao julgador a facultatividade de percorrer entre os limites mínimo e 

máximo da pena, tendo como critério o princípio da culpabilidade, ou seja, quanto 

maior for o juízo de reprovação, maior a possibilidade de aumento. 

 Para que ocorra a incidência do inciso I do §7º do art. 121 do Código Penal, 

Rogério Greco (2017, p. 95) explica que o agente “quando de sua conduta tinha que 

saber, obrigatoriamente, que a vítima encontrava-se grávida ou que, há três meses, 

tinha realizado seu parto”. 

Caso contrário, é impossível que a pena seja agravada, considerando que se 

assim o fosse, o legislador correria o risco de adotar a tão repudiada 

responsabilidade sem culpa, mais conhecida pelos operadores do direito como 

responsabilidade objetiva. 

 No que tange ao período de tempo após o parto, deverá ser contado a partir 

do primeiro dia do prazo de três meses e não no momento em que se obteve o 

resultado morte. 

 Para melhor compreensão Rogério Greco nos traz o seguinte exemplo: 

 

Se o agente deu início aos atos da execução do crime de feminicídio, 
agredindo a vítima a facadas, e esta vem a falecer somente uma semana 
após as agressões, para efeito de contagem do prazo de 3 (três) meses 
será levado em consideração o dia em que desferiu os golpes, conforme 
determina o art. 4º do Código Penal, que diz que se considera praticado o 
crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado. (GRECO, 2017, p. 95-96). 
 

 De modo igual, Greco (2017, p. 96) afirma que para que sejam empregadas 

as majorantes do inciso II, é preciso que ambas tenham integrado a esfera de 

conhecimento do autor, ou seja, a pessoa que praticar o crime de feminicídio deve 
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ter consciência de que a vítima é menor de catorze ou maior de sessenta anos, sob 

pena de ser alegado o erro de tipo, afastando o aumento de pena.  

 Oportuno mencionar que a majorante de idade, embora coincida com o §4º do 

art. 121 do Código Penal, por cuidar de situação distinta, em caso de conflito de 

normas será aplicado ao caso concreto o princípio da especialidade. Greco (2017, p. 

93) explica que “quando estivermos diante de um feminicídio, se a vítima for menor 

de 14 (catorze) ou maior de 60 (sessenta) anos, como preveem os dois parágrafos, 

deverá ser aplicado o §7º do art. 121 do diploma repressivo”. 

No que discerne a esta causa de aumento de pena, o mesmo autor reitera: 
 

Deverá, ainda, ser demonstrado nos autos, através de documento hábil, que 
a vítima era menor de 14 (catorze) anos, ou seja, não tinha ainda 
completado 14 (catorze) anos de idade, ou era maior de 60 (sessenta) anos. 
(GRECO, 2017, p. 95). 

 

 Tal prova, carecerá de documento hábil para sua verificação, podendo ser 

realizada pela certidão de nascimento ou outro documento que possa substitui-la, 

nos termos do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que presume 

que “somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 

estabelecidas na lei civil”. 

 O inciso III faz classificação aos casos de majoração da pena no crime de 

feminicídio nos casos em que a vítima possui deficiência.  O art. 4º do Decreto nº 

3.298 de 20 de dezembro de 1999, compreende como deficiência a física, auditiva, 

visual ou mental: 

 

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) II - deficiência auditiva - perda 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;   
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) III - deficiência visual - 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
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IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 
comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 
recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) e) 
saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - 
deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

  

Greco (2017, p. 96) enfatiza que a deficiência da vítima deverá ser 

comprovada por meio de um laudo pericial ou então por outros meios capazes de 

satisfazer a dúvida, como exemplo o auxílio de prova testemunhal caso a deficiência 

seja de conhecimento de todos. 

Por fim, ocorrendo o feminicídio na presença de descendente ou ascendente 

da vítima, haverá a majoração da pena ainda que a presença não seja física, uma 

vez que a pessoa pode presenciar o delito de forma virtual. 

 A respeito disso, Greco: 

  
Imagine-se a hipótese em que a vítima mantinha com sua mãe, que morava 
em outra cidade, uma conversa com áudio e vídeo, através de um programa 
de computador, quando, de repente, seu marido, agindo com vontade de 
matá-la, mesmo sabendo que sua sogra tudo assistia, efetua os disparos 
com uma arma de fogo ou mesmo os golpes de faca. Nesse caso, podemos 
dizer que, mesmo a distância, o fato foi praticado na presença de 
ascendente da vítima. (GRECO, 2017, p. 97). 

 

Assim, para que seja possível a aplicação da pena, o autor do delito deve 

saber que as pessoas que assistiram a execução do crime eram ascendentes ou 

descendentes da vítima. De modo igual, seguindo o estabelecido no art. 155, 

parágrafo único do Código de Processo Penal, também deve ser comprovada a 

relação de parentesco por meio de documentos suficientes nos autos. 

O que deve ser levado em consideração nesses casos é o fato de que 

praticar o crime na presença de ascendente ou descendente da vítima irá efetuar um 

trauma irreparável nessas pessoas que irá acompanha-lo por toda vida.  

Citando caso congênere, imaginemos uma criança que presencie a morte 

brutal da mãe. Embora essa criança passe por tratamentos psicológicos, corre 

grande risco de desenvolver distúrbios mentais que o acompanharão para o resto da 

vida e consequentemente, reflita em sua vivência. 

Neste momento, faz-se congruente questionar qual seria o procedimento 

adotado pelo ordenamento jurídico quando o crime de feminicídio for praticado 

contra criança menor de doze anos ou pessoa maior de sessenta. 
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Inicialmente, cabe analisar o art. 61, alínea “h”, do Código Penal, que expõe 

situações que sempre irão agravar a pena: 

 

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou 
mulher grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). 

  

Entretanto, Rogério Greco faz a seguinte observação: 
 

Em ocorrendo a hipótese de o feminicídio praticado contra uma criança 
(menor de 12 anos de idade) ou uma mulher maior de 60 (sessenta), não 
será aplicada a circunstância agravante prevista na alínea “h” do art. 61 do 
Código Penal, pois, caso contrário, estaríamos levando a efeito o chamado 
bis in idem, em que um mesmo fato estaria incidindo duas vezes em 
prejuízo do agente. (GRECO, 2017, p. 96). 

 

Desse modo, Greco (2017, p. 96-97) declara que casos como esses terão 

aplicação do inciso II, §7º do art. 121 do Código penal, ou seja, irá incidir a mesma 

majorante que trata das pessoas menores de catorze e maiores de sessenta anos, 

também devido à sua especialidade. 

À vista disso, as causas de aumento de pena do feminicídio nada mais são do 

que uma nova diligência no esforço de buscar resguardo não somente aos direitos 

das mulheres, mas programar uma punição racionável em comparação com a 

gravidade do delito na tentativa de extingui-lo. 

 

4.3 A (im)possibilidade de figurar no polo passivo da qualificadora de 

feminicídio pessoa transexual 

 

O Código Penal brasileiro é expresso ao dizer que para que possa ocorrer o 

feminicídio é necessário que o sujeito passivo do delito seja uma mulher. Para isso, 

afirma que o crime deve ser praticado por “razões do sexo feminino”. 

Entretanto, conforme explana o Instituto Patrícia Galvão (2017, p. 12), quando 

o feminicídio encontrava-se na sua fase de Projeto de Lei, a redação original 

explanava o termo “por razões de gênero”. Houve troca, em razão da pressão 

realizada pela bancada religiosa a fim de que a locução de ‘gênero’ fosse alterada 

pela locução de ‘sexo’. Evidente, que a bancada religiosa ao analisar que a palavra 
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gênero na redação da Lei Maria da Penha abrangeu os transexuais, exigiu a troca 

da expressão por sexo visando a não abrangência da lei do feminicídio a estes. 

  Porém, ainda que haja relutância do ordenamento jurídico atual em 

reconhecer a necessidade de proteção à identidade de gênero, os preceitos 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988 não podem e nem devem ser 

ignorados, considerando que a carta magna serve como base principiológica para a 

criação de outras leis. 

Nesse sentido, segue o pensamento adotado por Vecchiatti: 

 

É inconstitucional a postura estatal que negue reconhecimento jurídico ou 
discrimine negativamente determinadas pessoas que possuam uma 
consciência homoafetiva ou transexual e que, consequentemente vivam 
suas vidas e tomem decisões coerentes com tal consciência não 
heterossexual. (VECCHIATTI, 2011, apud CUNHA, 2014, p. 66). 

 

Logo, para que seja possível extrair o princípio da isonomia dentre outros 

princípios que norteiam os direitos fundamentais, é necessário que os aplicadores 

do direito tenham a ciência de que a sociedade está em constante mutação e para 

que o mesmo consiga satisfazer as necessidades de todos sem que haja 

discriminação é necessário que acompanhe tais mudanças para que não 

encontremos lacuna de um lado ao passo que de outro lado há preenchimento. 

Em razão disso, é que o ordenamento jurídico deve pautar-se na teoria 

tridimensional de Miguel Reale, tendo como princípios fundamentais fato, valor e 

norma. Diniz (2005, apud CUNHA, 2014, p. 106) afirma que “quando a lei 

regulamenta determinado fato, ela o faz por conta de determinado valor a ele 

atribuído, valoração esta que segue a norma”. 

Isso significa que o ordenamento jurídico possui a obrigação de respeitar os 

critérios que são essenciais para a concretização do tridimensionalismo atentando-

se à realidade social. Nesse caso, a identidade de gênero pode ser considerada 

como o fato inerente interligado aos direitos fundamentais, mas no que tange ao 

valor e norma, há certa relutância em sua adequação. 

Em consequência, ocorre a situação descrita pelo Instituto Patrícia Galvão: 

 
Em seu cotidiano, a população trans é alvo de preconceito, desatendimento 
de direitos fundamentais (diferentes organizações não lhes permitem utilizar 
seus nomes sociais e elas não conseguem adequar seus registros civis na 
justiça), exclusão estrutural (acesso dificultado ou impedido à educação, ao 
mercado de trabalho qualificado e até mesmo ao uso de banheiros) e de 
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violências variadas, de ameaças a agressões e assassinato. (INSTITUTO 
PATRÍCIA GALVÃO, 2017, p. 74). 

 

Sempre que a sociedade vê que um homem ou uma mulher descumpre com 

os modelos de comportamentos por ela impostos, ambos começam a ser repudiados 

e discriminados quando se identificam com o gênero oposto pelo fato de ir contra os 

padrões de “normalidade”.  

Para uma melhor compreensão das consequências de determinadas 

discriminações, segundo dados da Associação Nacional de Transexuais e 

Travestis do Brasil (Antra), a expectativa de vida de uma pessoa transexual no 

Brasil é de cerca de trinta e cinco anos, menos da metade nacional. Isto porque, 

seguindo a ideológica, os assassinatos de transexuais ocorrem constantemente. 

O momento se faz tempestivo para mencionar o assassinato de Laura 

Vermont, uma das inúmeras mulheres transexuais mortas no Brasil. Instituto Patrícia 

Galvão (2017, p. 78) reputa que no dia 20 de junho de 2015 na cidade de São Paulo, 

Laura que possuía dezoito anos, foi agredida por cinco homens em uma rua. Assim, 

ferida e desnorteada, pediu socorro ao ser vista por pedestres que registraram 

imagens da situação em que Laura se encontrava. Em seguida telefonaram para a 

polícia Militar solicitando ajuda. 

O jornalista Neto Lucon descreveu o que ocorreu após o momento em que os 

policiais chegaram para atender a ocorrência: 

 
Entrou no carro da PM, tomou a direção, bateu o veículo em um muro e 
acabou levando um tiro no braço esquerdo do soldado Diego Clemente 
Mendes. Inicialmente, o tiro foi omitido por ele e pelo sargento Ailton de 
Jesus no depoimento ao 63º  DP Vila Jacuí. Eles também forjaram um 
depoimento, entregando a uma testemunha falsa um papel para contar o 
que ‘viu’, e também mentiram que prestaram socorro. Ao investigar, o 32º 
Distrito Policial descobriu a farsa. Vítima de pauladas, socos e de um tiro, 
Laura morreu em decorrência do traumatismo craniano que sofreu causado 
por agente contundente, informou o laudo do Instituto Médico Legal. 
(LUCON, 2016, apud INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017, p. 79). 
 

Diante disto, o Instituto Patrícia Galvão tomou o seguinte posicionamento: 

 

Apesar de as características físicas de Laura Vermont (branca) e de sua 
configuração familiar (apoiadora) diferirem diametralmente daquelas da 
maioria da população trans brasileira - majoritariamente negra e oriunda de 
famílias excludentes, senão abusadoras, que expulsam suas crianças e 
adolescentes trans de casa, com a omissão criminosa da sociedade civil e 
do Estado -, o caso é paradigmático do feminicídio trans – ou 
transfeminicídio brasileiro. O transfeminicídio de Laura Vermont reúne todos 
os elementos estruturantes: um crime de ódio associado à impunidade dos 
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algozes e à anuência – quando não a ação direta das autoridades, que se 
traduzem na individualização/personalização do caso, retirando seu caráter 
de transfobia estrutural. (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017, p. 80). 

  

Todavia, o julgamento do caso foi oposto a esse entendimento, liberando os 

policiais da custódia preventiva em que se encontravam com o fundamento de que 

os acusados não causariam riscos à ordem pública (INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, p. 79). 

Além do preconceito escancarado que resulta em diversas discriminações aos 

transexuais, a violência não se faz presente somente no momento em que alguém 

transfóbico pratica um ato repugnante. A mulher transexual mesmo possuindo 

características femininas, vivendo como mulher, comportando-se como mulher, 

estará sujeita às espécies de violências praticadas contra o gênero feminino até 

mesmo pelo elemento que deveria servir como meio de proteção e segurança, se 

por acaso os agentes que possuem a obrigação de prover tal eventualidade operar 

como delinquentes. 

Por esse motivo, devido à interpretação do princípio da igualdade, não deve 

ser admitida distinção entre as mulheres. Posto que a mulher transexual também 

seja vítima da discriminação, do preconceito e até mesmo do patriarcado, torna-se 

questionável o fato de sua inclusão na descrição das “razões do sexo feminino” 

previstas na qualificadora. 

Felizmente, ainda que a bancada religiosa tenha feito esforços para excluir as 

mulheres transexuais do contexto de feminicídio diversos autores prevendo esse 

problema que viria após a promulgação da lei, buscaram definir critérios para 

identificar um conceito de “mulher” para fins de aplicação da qualificadora. 

A princípio, podemos indicar o critério de natureza psicológica, que nas 

palavras de Greco (2017, p. 69) significa que “embora alguém seja do sexo 

masculino, psicologicamente acredita pertencer ao sexo feminino, ou vice-versa”. 

Esse raciocínio, nos remete ao conceito da transexualidade já apresentado neste 

trabalho. 

Jeferson Botelho Pereira (2015, apud GRECO, 2017, p. 70), protetor desse 

critério, assevera que: “diante das recentes decisões da Lei nº 11.340/2006, em 

relação à Lei Maria da Penha, em especial o TJ-GO, acredito que o transexual pode 

figurar como autor ou vítima do delito de feminicídio”. 
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Assim, para o autor é totalmente possível que o transexual figure no polo 

passivo do crime de feminicídio não havendo a necessidade do mesmo passar pela 

cirurgia de redesignação de sexo, tampouco precisar alterar seu nome civil. Basta 

que haja o conflito interno de inconformidade com o seu sexo biológico. 

O segundo critério, relaciona-se com o requisito de natureza biológica. O 

promotor Francisco Dirceu Barros defende e explica da seguinte forma:  

 

Identifica-se a mulher em sua concepção genética ou cromossômica. Neste 
caso, como a neocolpovulvoplastia altera a estética, mas não a concepção 
genética, não será possível a aplicação da qualificadora do feminicídio. 
O critério biológico identifica o homem ou mulher pelo sexo morfológico, 
sexo genético e sexo endócrino: a) Sexomorfológico ou somático resulta da 
soma das características genitais (órgãos genitais externos, pênis e vagina, 
e órgãos genitais internos, testículos e ovários) e extragenitais somáticas 
(caracteres secundários – desenvolvimento de mamas, dos pelos pubianos, 
timbre de voz, etc.) b) Sexo genético ou cromossômico é responsável pela 
determinação do sexo do indíviduo através dos genes ou pares de 
cromossomos sexuais (XY – masculino e XX – feminino) c) Sexo endócrino 
é identificado nas glândulas sexuais, testículos e ovários que produzem 
hormônios sexuais (testosterona) responsáveis em conceder à pessoa 
atributos masculino ou feminino. (BARROS, 2015 apud GRECO, 2017, p. 
70-71). 

 

Dentre os três critérios utilizados pela doutrina, podemos afirmar com 

absoluta certeza que este é o mais conservador, ou em outras palavras tradicional, 

uma vez que desconsidera totalmente a concepção da identidade de gênero como 

integrante das características do ser humano para fins de proteção do ordenamento 

jurídico, ainda que haja uma adequação do seu sexo psicológico com o seu sexo 

biológico. 

O último critério é o denominado de jurídico, escudado por Rogério Greco da 

seguinte forma: 

O único critério que nos traduz, com a segurança necessária exigida pelo 
Direito, e em especial o Direito Penal, é o critério que podemos denominar 
de jurídico. Assim, somente aquele que for portador de um registro oficial 
(certidão de nascimento, documento de identidade) em que figure, 
expressamente, o seu sexo feminino, é que poderá ser considerado sujeito 
passivo do feminicídio. (GRECO, 2017, p. 71). 

 

Entretanto, para que haja a alteração do nome civil exige-se que o transexual 

tenha realizado a cirurgia de redesignação de sexo, sendo obrigado (a) a passar por 

diversos procedimentos burocráticos que acabam dificultando a obtenção de tal 

satisfação. 
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 Não obstante, muitas ações tramitam no judiciário buscando a possibilidade 

de alteração do nome civil sem a necessidade de efetuar a cirurgia. Algumas ações 

recebem respostas favoráveis, como é o caso da decisão da Quarta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu em 09 de maio de 2017 que um 

transexual masculino poderia alterar seu sexo em sua identidade civil sem a 

necessidade da neocolpovulvoplastia: 

  

 Em seu voto, o relator do caso do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, 
argumentou que o Estado não pode impor restrições contra a “dignidade da 
pessoa humana”, ao obrigar a realização da cirurgia para mudar o 
documento. Tal imposição, na visão do magistrado, “configura claramente 
indevida intromissão estatal na liberdade de autodeterminação da 
identidade de gênero alheia”. (G1, acesso em: 27 de maio 2017). 

 

Ainda que outros julgadores não estejam sujeitos a adotar o mesmo 

entendimento, podemos afirmar que a referida decisão representa um grande 

avanço no que tange ao reconhecimento dos direitos essenciais à identidade de 

gênero.  

  A fim de reforçar, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

5002/2013 em homenagem ao primeiro transexual a realizar a cirurgia de 

redesignação de sexo no Brasil, conhecido como João Nery. O projeto foi criado 

pelo deputado Jean Willys com a finalidade de assegurar a mudança da 

documentação das pessoas transexuais sem a necessidade de haver tanta 

burocracia a ponto de causar-lhes constrangimentos. 

  Antes de mencionar qual dos três critérios estabelecidos pela doutrina é o 

mais congruente, faz-se necessário afirmar que o ideal seria que o texto da lei que 

tipificou a conduta do feminicídio tivesse abarcado a violência fundada no gênero de 

forma que viesse a permitir interpretação no sentido de que se aplica a qualificadora 

a todas as mulheres transgêneros como ocorre no caso da Lei nº 11.340/06. 

  No entanto, uma vez que a expressão contida na Lei faz referência às 

condições do “sexo” feminino obrigamo-nos a interpretar a qualificadora da maneira 

mais restrita possível para que não haja ofensa ao princípio da legalidade. Em 

função disso, o critério jurídico é o único que se faz aplicável, pois, segundo Greco 

(2017, p. 71) “somente este último nos traz a segurança necessária para efeitos de 

reconhecimento do conceito de mulher”. 
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O “conceito de mulher” mencionado pelo autor expõe o sentido de adequar a 

mulher transexual à expressão utilizada na redação da qualificadora sem atentar-se 

somente às questões de gênero, visto que somente esta não é o suficiente para a 

aplicação do feminicídio. 

  Todavia, visto que em alguns casos é possível realizar a alteração do sexo 

civil sem realizar a cirurgia de redesignação de sexo, uma vez que a mulher 

transexual tem seus documentos alterados identificando-a como sendo do sexo 

feminino, a mesma fará jus à aplicação do delito quando for vítima. 

No entanto, para fins de aplicação da qualificadora, do mesmo modo que a 

mulher transexual somente poderá figurar no polo passivo após a alteração do seu 

sexo no registro civil, entendemos que o mesmo valerá para o homem transexual. 

Importante salientar, que o objetivo seria o fato de que o homem transexual, ou seja, 

a pessoa que biologicamente pertence ao sexo feminino, mas psicologicamente se 

identifica com o gênero masculino, não estaria sujeito ao mesmo pleiteio, dado que a 

este, deveria ser destinado tratamento condizente com sua verdadeira identidade, 

uma vez que os motivos que levam à efetivação da transfobia divergem no momento 

da sua hostilidade, devido à hierarquia do gênero masculino sob o feminino 

construída socialmente. 

Por consequência, ainda que a tipificação do feminicídio tenha surgido 

objetivando acabar com os crimes de ódio praticados contra a mulher, o pensamento 

limitado do Estado em consonância com a sociedade a respeito da transexualidade 

acaba impedindo o reconhecimento da identidade de gênero, resultando na 

prevalência da discriminação e do preconceito sob os princípios constitucionais 

vistos anteriormente, impossibilitando de forma inconsequente que os preceitos de 

direitos humanos e direitos fundamentais sejam plenamente concretizados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após analisar as condições que construíram a concepção de gênero ao longo 

dos tempos nas sociedades extrai-se o entendimento de que a ideia de inferioridade 

do gênero feminino sob o masculino vem sendo instituída no âmbito social de forma 

impositiva, resultando em diversas formas de violência e ganhando destaque a 

violência de gênero. 

Este tipo de violência se intensifica ainda mais diante dos casos em que 

algumas pessoas não se identificam com o seu sexo biológico indo ao encontro do 

gênero oposto por uma condição psicológica, como ocorre com os transexuais.  Isso 

possibilita afirmar que a violência de gênero atinge seu ponto mais alto no momento 

em que pessoas são mortas por não agirem em conformidade com a imposição dos 

padrões de normalidade construídos culturalmente em razão de fatores como a 

discriminação e a intolerância. 

Ainda que a violência de gênero se faça presente em nossa sociedade, foi 

demonstrado no desenvolvimento deste trabalho que quando a violência está 

diretamente voltada ao gênero feminino, ela se apresenta de modo diverso da 

violência praticada contra o gênero masculino, devido a toda uma construção sócio-

histórico-cultural que insiste em discriminar o feminino. 

Em consequência, diante da luta de mulheres feministas que visavam 

desnaturalizar as situações em que o gênero feminino era guiado a uma condição de 

subordinação aos desejos masculinos, o ordenamento jurídico reconhecendo que as 

mulheres se encontravam introduzidas em grupos menores em questões de poder 

na sociedade prestou-se a criar uma norma de proteção específica pertinente às 

violências praticadas em face do gênero feminino com o advento da Lei nº 11.340/06 

conhecida como Maria da Penha. 

 Considerando que a violência contra a mulher é fruto de uma construção 

social que instituiu a hierarquia do masculino sob o feminino, foi evidenciado que as 

mulheres transexuais se encontram sujeitas ao mesmo contexto de violência em que 

estão inseridas as mulheres cisgêneros. No entanto, ainda que a Lei Maria da Penha 

tenha adotado em sua redação a expressão “gênero” abrindo interpretação no 

sentido de que se aplica à violência descrita na Lei em face de todas as pessoas 

que se identificam com o gênero feminino, às mulheres transgêneros cabem 

somente seus direitos constitucionais. 
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 Devido à intensificação da violência baseada no gênero, foi visto que com a 

promulgação da Lei 13.104/2015 a tipificação das situações em que mulheres são 

mortas pela sua simples condição de pertencer ao sexo feminino foi reconhecida 

como feminicídio. Todavia, a interpretação da majorante a favor dos transgêneros 

ficou mais restrita, dado que a tipificação do crime trouxe consigo a expressão 

“sexo” em vez de “gênero”. 

 A análise da aplicação da qualificadora deu-se de forma limitada em razão de 

o feminicídio tratar-se de uma norma penal incriminadora que obriga a interpretar a 

lei de acordo com o que está escrito em sua redação em obediência ao princípio da 

legalidade. Importante salientar, que diante de uma análise constitucional, a 

restrição da lei somente as pessoas do “sexo” feminino permitiria discutir a 

constitucionalidade da mesma apontando contradições com os princípios 

constitucionais. No entanto, para evitar desentendimentos, o objetivo deste trabalho 

foi discutir apenas a aplicação da qualificadora aos transexuais. 

Dessa forma, a mulher transexual poderá figurar no polo passivo do 

feminicídio desde que tenha realizado a cirurgia de redesignação de sexo que 

permite a alteração de seu nome no registro civil.  Entende-se que ao possuir a 

genitália feminina e ter reconhecido em seu registro civil a identificação com o sexo 

oposto, torna indiscutível a suposição de que a mulher transexual não pertence ao 

sexo feminino para que seja possível a aplicação da qualificadora.   

No que se refere ao homem transexual obtêm-se a mesma conclusão, considerando 

que para ser reconhecido como sendo do sexo masculino para fins de aplicação do 

feminicídio, o mesmo terá de passar pela cirurgia de redesignação de sexo ou a 

alteração do seu sexo no registro civil.  

 Ante o exposto, defrontar a violência contra a mulher e a tentar incluir as 

mulheres transexuais nas mesmas normas protetivas direcionadas às mulheres 

cisgêneros suplica por uma conscientização das pessoas a respeito das 

consequências das relações oriundas da hierarquia patriarcal, sexista e machista, a 

fim de despertar a necessidade de tratamento igualitário e a aceitação da 

diversidade de gênero, considerando que, ainda que a tipificação do feminicídio 

permita uma maior visibilidade da violência contra a mulher, o Estado com base em 

seus princípios constitucionais, deve proporcionar a devida inclusão das pessoas 

transexuais na sociedade sem qualquer discriminação ou forma de tratamento 
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oposto a aquele que é dado a outrem pertencente do mesmo gênero, uma vez que 

somente assim poderemos falar em eficácia dos direitos fundamentais.  
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