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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a aplicação 

da Lei Maria da Penha para mulheres transexuais não operadas 

sem retificação de dados no registro civil e a interpretação 

extensiva no direito penal. Pretende-se suscitar relevante 

discussão no que pese ao estudo da transexualidade a partir da 

ressignificação do conceito de gênero e a relação do direito 

penal frente a essa realidade.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the enforcement of the Maria da 

Penha Act to transgender women, not operated and without 

rectification of data on the civil registry and the extensive 

interpretation in criminal law. It is intended to elicit relevant 

discussion concerning the study of transsexuality starting from 

the re-signification of the concept of gender and the relation of 

criminal law to this reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O estudo sobre a transexualidade, assim como o gênero, sexo e sexualidade 

passaram por inúmeras (re)significações ao longo dos anos. Mas, no Brasil, ainda é pouco 

discutido nos âmbitos acadêmico, jurídico, familiar, político e social. Isso se funda na própria 

educação brasileira enraizada em uma cultura tradicional e separatista.  

Esse cenário reflete na garantia de direitos dos gays, lésbicas, bissexuais, 

transexuais e travestis que ainda estão aquém de uma realidade de igualdade e respeito à 

dignidade humana. A violência, no Brasil, contra a comunidade LGBTT (lésbica, gays, 

bissexuais, transexual e travesti) é uma realidade alarmante.  

Nesta conjuntura, a ciência do direito penal para se adequar a nova composição da 

sociedade brasileira, depara-se com conflitos de princípios e suas leis penais, como o caso da 

Lei Maria da Penha - 11.340/2006. Essa lei foi criada para a proteção da mulher contra a 

violência doméstica, através da positivação legal de ações voltadas para a prevenção e a 

repressão da violência de gênero. 

 Para se adequar à realidade das mulheres transexuais vítimas de violência 

doméstica, os juízes estão adotando-a. Entretanto, tal atitude levanta várias indagações acerca 

da interpretação extensiva da lei penal e a aplicação da lei para mulheres transexuais não 

operadas e sem retificação dos dados no registro civil.  

 

1 O QUE É QUEER? O DISCURSO DO GÊNERO, SEXO, SEXUALIDADE E A 

TRANSEXUALIDADE 

 

Segundo Louro (2004), a teoria queer é um movimento e se exprime como uma 

política pós-identitária, pois se opõe aos ditames sociais da heterossexualidade, além de 

influenciar grupos homossexuais a buscarem uma nova política da homossexualidade menos 

estabilizada e mais revolucionária. 

Ela vem despatologizar os conflitos de gêneros e realizar a desvinculação da 

acepção de gênero e de sexo como uma ordem natural e biológica, uma vez que eles são 

construídos socialmente e influenciados reiteradamente pelas ordens da heterossexualidade. 



 

Judith Butler em sua obra “Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade” (2003) faz uma crítica aos conceitos estruturados clássicos de gênero e sexo. 

Estes, em uma visão clássica, são diferenciados a partir do biológico e do social, ou seja, o 

gênero representa uma construção social e o sexo expressa o biológico, como por exemplo, a 

teoria sustentada por Simone de Beauvoir (1980). 

Butler (2003) constrói sua crítica a partir da afirmação de Beauvoir (1980) de que 

a mulher é uma construção, desta forma, ninguém nasce mulher e sim torna-se uma. Ela alia 

com a premissa outra ideia: o ser da mulher é sempre um processo. 

Dessa forma, o indivíduo pode adquirir um gênero, que não esteja de acordo com 

os padrões idealizados de  coerência e continuidade do sexo, sexualidade e do gênero. Ele 

também pode identificar-se com mais de um gênero (ou nenhum). O gênero não é uma 

característica engessada, pois representa a forma do próprio sujeito de se reinventar a todo 

instante.  

Para a descaracterização do gênero como um aspecto construído socialmente e  

que se incorporava ao indivíduo de forma natural, Butler (2003) faz uma crítica à 

argumentação metafísica da substância. Esta formulação designa a essência do ser segundo a 

sua substância. Desta forma, gênero é incorporado ao indivíduo naturalmente, pois representa 

a substância, essência do sujeito.  

Contudo, Butler (2003) critica esse posicionamento, pois o gênero e o sexo não 

são elementos dados naturalmente ao indivíduo e nem os sujeitos são livres conscientemente 

para realizarem essa escolha. Deve-se empreender o sujeito como possuidor de um gênero e 

sexo em contínua construção, ou seja, em um “devir” contínuo.  

A transexualidade, para a ciência, é um transtorno psicológico em que o indivíduo 

nasce com a genitália diferente do sexo psicológico, resultando em uma repulsa ao sexo do 

nascimento. Por consequência, essa aversão ao órgão sexual faz surgir uma enorme obsessão 

e compulsão pela mutilação do órgão, apresentando-se como uma síndrome de desvio 

psicológico e físico de identidade sexual. 

Essa percepção está atrelada ao conceito determinado pela Organização Mundial 

da Saúde  OMS, em que define o transexualismo como um transtorno de identidade e 

incluída no rol de doenças: o CID 10  Classificação Internacional de Doenças 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008). 

Em relação à cirurgia de redesignação sexual ou adaptação do sexo, por muito 

tempo este procedimento foi conhecido como ato de mutilação e os médicos eram 



 

responsabilizados pelo crime de lesão corporal. No entanto, em 2002 após a publicação da 

Resolução nº. 1.652/02 do Conselho Federal de Medicina  CFM houve a regulação da 

cirurgia como correta para o tratamento da transexualidade (TEIXEIRA, 2013). 

Contudo, é interessante analisar que muitas mulheres transexuais se submetem ao 

processo cirúrgico para alcançar perante a sociedade a afirmação do “sou mulher”. Bento 

(2006) faz referência ao relato de algumas mulheres transexuais que descreveram sentir a 

redução do prazer, durante o processo de preparação e após a cirurgia. 

Isso decorre do entendimento que se tinha sobre o gênero, pois este se 

caracterizava pelo sexo designado no momento do nascimento, ou melhor, o órgão genital é o 

que definiu o gênero do indivíduo. O reflexo da relação gênero e sexo biológico foi percebido 

no comportamento social e na forma de produção da identidade dos sujeitos. 

Houve um processo de idealização das características de homens e mulheres, 

tendo como um de seus atributos mais essenciais o sexo. Um exemplo claro disso é percebido 

na distribuição dos próprios brinquedos designados para meninos e meninas. Contudo, o 

gênero foi entendido como uma construção normativa e exterior ao indivíduo. A sociedade e 

o conjunto de ações culturais passaram a se tornar uma fonte para significações das 

idealizações (BENTO, 2006). 

Segundo Jorge Leite Junior (2011) existem mulheres transexuais que não desejam 

realizar a cirurgia de redesignação sexual, além de algumas possuírem desejo sexual por 

outras mulheres, ou seja, definem-se como mulheres transexuais lésbicas. Existem também 

casos em que pessoas trans não alteram seus órgão genitais para dar filhos a seus parceiros. 

Então, a noção de determinação desses indivíduo não pode estar atrelada a cirurgia de 

redesignação sexual  

O gênero e a orientação sexual são elementos totalmente díspares, pois este indica 

o desejo e a atração por indivíduos de gêneros iguais ou diferentes. Contudo, a orientação 

sexual se distingue de opção sexual, pois não é uma escolha do indivíduo e não se apresenta 

de forma voluntária e livre. Os sujeitos sofrem constantemente influências do seu meio, 

através de dispositivos que se refletem no comportamento, nos desejos e  atitudes. (BENTO, 

2006). 

Para a autora Berenice Bento (2006), há um grande equívoco no discurso médico 

ao relacionar a transexualidade a uma determinação heterossexual. A pessoa trans só poderá 

ser verdadeiramente transexual se deseja fazer a cirurgia imediatamente, expressar grande 

repulsa por seu órgão genital e manter relações com mulheres ou homens cis. A autora faz 



 

referência a esse ideal médico ao “transexual verdadeiro” que propaga um dispositivo da 

transexualidade, normatizado pela heteronormatividade.  

É notável, contudo, um aumento de pessoas trans que subvertem esse paradigma 

sexual e almejam o seu desprendimento. Bem como, anseiam a concretização de seus direitos 

como homens e mulheres trans em um Estado Democrático de Direito.   

 

3 OS DIREITOS DA “PESSOA” TRANS 

 

Os direitos da personalidade estão positivados no Código Civil Brasileiro de 2002 

(CCB 2002) no Capítulo II e são uma inovação para o direito civil, pois o Código Civil 

anterior não os previu expressamente. Essa mudança ocorreu com o processo de 

constitucionalização do direito privado, por meio da integralização do princípio da dignidade 

humana, disposto no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF 88). 

Para conceituar os direitos da personalidade, Stancioli (2010) utiliza a crítica ao 

direito natural, afirmando que o direito irá se modificar diante do contexto histórico, cultural e 

geográfico.  

 
Pode-se, então, definir direitos da personalidade como direitos subjetivos que põem em vigor, 

através de normas cogentes, valores constitutivos da pessoa natural e que permitem a vivência 

de escolhas pessoais (autonomia), segundo a orientação do que significa vida boa, para cada 

pessoa, em um dado contexto histórico-cultural e geográfico (STANCIOLI, 2010, p.105). 

 

Para Stancioli (2011), os direitos da personalidade são entendidos como a busca 

do homem em realizar-se, segundo as suas vontades, guiada pela sua autonomia. Isso se 

apresenta como o alcance do estado de eudaimonia, ou seja, o estado de bem estar e 

felicidade.  

A limitação do direito de escolha do nome pelo seu portador salienta um amplo 

debate na doutrina, pois representa uma forma de limitação ao exercício do direito da 

personalidade. No entanto, pode-se afirmar que o direito ao nome é um dos mais elementares 

da personalidade, pois ele vai individualizar a pessoa que passa a ser conhecido perante seu 

seio social e também para o direito (SOUSA, 2016). 

Segundo Moraes (2000) o nome tem uma reprodução na sociedade de forma tão 

marcante e elementar que estabelece não apenas a identificação do sujeito, mas determina as 

relações patrimoniais e jurídicas, próprias do direito privado.  



 

Com a individualização do sujeito, este passa ocupar um lugar no mundo jurídico. 

Essa qualificação dada a esse indivíduo não ocorre por vontade própria, visto que não é ele 

que determina o seu nome.  

Segundo Fachin (2012), isso traz alguns percalços, pois a singularização do 

indivíduo não é dada por ele mesmo, ou seja, a sua personalidade inicial não é construída, 

mas é dada. No entanto, o processo de identidade é necessário para que o indivíduo possa se 

encontrar nas suas relações afetivas.  

O problema designado pelo autor é direcionado para a construção da 

personalidade do indivíduo. No momento em que é imputado o nome ao sujeito, este se 

adequa ao sexo designado no momento do nascimento. Dessa forma, o gênero do nome acaba 

se confundindo com o sexo biológico, decorrente da imposição binária. 

A personalidade, como representa um processo de “devir” do indivíduo, pode 

adquirir inúmeras nuances, dentre as quais, os trânsitos migratórios entre a tênue linha que 

separa a feminilidade da masculinidade fruto dos regimes regulatórios de gênero. Entretanto, 

o reconhecimento dessas expressões dissonantes pelo direito tem sido problemático. Isto, 

pois, pelo princípio da imutabilidade do nome, este só poderá ser alterado mediante decisão 

judicial, tornando a solução bem mais complexa. 

Nos casos de alteração do prenome no registro civil das pessoas transexuais e 

travestis ocorre, por meio da apresentação de vários documentos, como por exemplo laudos 

médicos, comprovação de tratamento hormonal para o procedimento de redesignação sexual e 

em muitos casos, a decisão do juiz dependerá da realização da cirurgia de transgenitalização 

(SOUSA, 2016).  

A retificação do prenome e sexo de pessoas trans no registro civil é um tema 

bastante polêmico, pois existe um grande contingente de juízes que pautadas em um 

determinismo religioso, decidem essas retificações de forma subjetiva e parcial.  

Outrossim, é verificável o mesmo posicionamento religioso em parlamentares do 

Congresso Nacional, responsáveis pela criação de leis. Isso se apresenta como o fundamento 

para ainda não haver, no ordenamento jurídico brasileiro, uma lei que regulamente os casos de 

retificação do nome e sexo no registro civil (CUNHA, 2015). 

Há um projeto de Lei de nº 5.002 proposta pelo deputado federal Jean Wyllys e 

Erika Kokay no ano de 2013 e segue em trâmite na Câmara dos Deputados. A lei chamada de 

João Nery, em homenagem ao primeiro homem transexual no Brasil, é fundamentada na lei 

de identidade de gênero da Argentina - Ley 26.743 que possui ampla aceitabilidade no 



 

cenário mundial e considerada a mais avançada na questão do respeito ao direito humana à 

diversidade sexual (SÁ NETO, 2015). 

O projeto reconhece o direito das pessoas em serem tratadas de acordo com a sua 

identidade de gênero e o declara como direito fundamental em concomitância com o princípio 

da dignidade humana. Inicialmente torna dispensável a descrição do sexo no registro de 

nascimento, podendo, no entanto, o indivíduo incluir posteriormente o sexo que vivencia 

socialmente. O exercício da identidade de gênero ocorrerá da forma como o sujeito escolhe, 

sendo cirurgicamente ou apenas por meio de vestimenta.  

Em relação a retificação do nome e sexo no registro civil, o projeto determina que 

não será necessário de autorização judicial e nem comprovação de diagnóstico, tratamento ou 

cirurgia do que os saberes médicos determinam como “transexualismo”. Para a retificação a 

pessoa deverá ser maior de dezoito anos (SÁ NETO, 2015). 

Apesar de haver julgados que deferem o pedido mesmo sem ter havido a cirurgia, 

é notável que a concepção de sexo e gênero, ainda se apresenta de forma vinculado aos 

preceitos médicos. A transexualidade é constatada, pela seara jurídica, como uma doença e, 

por isso, deverá ser diagnosticada, mesmo sem ter realizado a cirurgia de transgenitalização. É 

como se houvesse um conhecimento de que esses sujeitos estão sendo torturados pelo 

descompasso entre a realidade e o direito, mas mesmo assim esta ideia está arraigada de um 

preceito tradicional vinculado aos padrões da heterossexualidade compulsória. 

Dessa forma, pontua Sousa (2016, p. 149):  

 
A autonomia dos sujeitos transexuais e travestis se limita à faculdade de buscar tratamento, 

sem que seja levado em consideração a livre vontade do indivíduo para buscar o que acha 

mais benéfico para si. As normas médicas e jurídicas são as responsáveis por dizer o que é 

bom/mal para os sujeitos trans através dos mecanismos de acesso aos “tratamentos” e às 

modificações no registro civil. 

 

Outro aspecto relevante para ser abordado, é a questão do acesso à justiça desses 

indivíduos. Para terem a retificação dos dados no registro civil, terão que ingressar no 

Judiciário, por meio de advogado, público ou privado, ou Ministério Público. No entanto, em 

muitos casos, a depender do Estado, há uma dificuldade desses sujeitos do acesso à justiça. 

Os óbices que as pessoas trans tem ao acesso à justiça não se eliminam ao criar 

ferramentas que promovem esse ingresso. Esses indivíduos historicamente são marcados pela 

violência invisível e visível que o impedem de ter uma vida digna e de efetivarem um bem 

estar social. É sobre os direitos que promovem a redução dessa violência visível que será 



 

tratado o próximo capítulo, em que pese a violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da 

Penha as mulheres transexuais. 

 

4 A LEI MARIA DA PENHA - 11.340/06 E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A 

MULHERES TRANSEXUAIS SEM RETIFICAÇÃO DO NOME E SEXO NO 

REGISTRO CIVIL 

 

A Lei Maria da Penha - LMP ratificada no dia 7 de agosto de 2006 representa um 

marco no Brasil na promoção de ferramentas protetivas para coibir e prevenir violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi criada em consonância ao artigo 226, §8 da CF 

que pontua “O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que a integram, 

criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988).  

Além disso, essa lei também é resposta ao relatório 54, de 2001, da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos que 

responsabilizou o Brasil pela omissão frente aos altos níveis de violência contra a mulher e 

em especial ao fato ocorrido com a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes (DIAS, 

2015). 

Esse caso aconteceu em maio de 1983 e foi cometido pelo seu marido, professor 

universitário, que alvejou a sua mulher enquanto dormia, deixando-a com sequelas graves da 

paraplegia. O agressor foi condenado após 19 anos e meio.  

A demora na resolução do caso teve uma grande repercussão, resultando na 

intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA solicitando ao 

governo brasileiro um parecer sobre o fato. Contudo, o governo não apresentou o relatório, 

sendo condenado, em 2001, a pagar indenização de 20 mil dólares a Maria da Penha em razão 

da negligência e omissão ao caso. Ademais, foi solicitado que o país adotasse medidas de 

proteção e coibição para mulheres em situação de violência doméstica (DIAS, 2015).  

No intuito de cumprir as exigências da OEA, o Brasil homologou o decreto 

4377/02 em que torna signatário do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e em 2003 expediu relatório a 29ª sessão 

do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(FAÇANHA, 2016).  

Essa necessidade de ter um amparo legal para prevenir e coibir a violência 

doméstica no Brasil é decorrente de uma presença ainda expressiva de uma cultura patriarcal 



 

e tradicional presente na sociedade brasileira. Este é o grande óbice para a efetividade do 

direito fundamental à igualdade disposto no artigo 5ª, inciso I, da CF. 

Para Bourdieu (2010), a submissão da mulher em relação ao homem é 

compreendida como dominação masculina. Isso ocorre de forma inconsciente, por meio das 

instituições, o Estado e a sociedade legitimam essa dominação e a internalizam, 

reproduzindoa  de forma natural e disciplinada.  

A violência simbólica, para o autor, expressa como uma determinação 

comportada pela sociedade e se impõe, por meio de significados que reafirmam a dominação. 

Bourdieu (2010) denomina esses significados que impõe o poder do homem de forma suave e 

natural, como poder simbólico.  

Segundo Façanha (2016) a LMP não cria tipos penais, mas regulamenta a 

violência doméstica e familiar, no intuito de alcançar uma maior definição do contexto em 

que se encontram as mulheres em situação de violência.  

Para a aplicação das ferramentas protetivas que garantem a lei não é preciso que 

haja uma tipificação do fato no Código Penal, pois a proteção integral ocorre independente da 

tipificação legal, podendo a tutela penal ser alcançada por meio de decisão judicial. A ampla 

promoção de políticas públicas, por meio de ações afirmativas dos entes federativos e 

entidades não governamentais, também é um dos meios de proteção à mulher.  

Uma discussão bastante acentuada em relação a LMP, diz respeito ao sujeito 

passivo. Sabe-se que a lei realiza a proteção à mulher. Porém, questiona-se se a tutela alcança 

as mulheres travestis ou transexuais.  

A interpretação teleológica realiza um entendimento do fim em que se destina a 

Lei Maria da Penha. A violência de gênero ao longo da história, mostrou-se como uma forma 

da dominação masculina em subjugar o gênero feminino, por meio de agressões física, 

psicológica, moral, patrimonial e sexual. Dessa forma, alguns juristas têm se baseada na 

concepção do gênero e sexo como construção social para deferir medidas protetivas da LMP 

para mulheres transexuais. 

Em busca de um atendimento mais especializado para mulheres transexuais em 

situação de violência, a OAB/ES (2014), por meio da Comissão de Diversidade sexual busca 

a efetivação do atendimento desses sujeitos nas delegacias da mulher. Isso para garantir a 

efetivação das medidas protetivas e um atendimento humanizado a essas mulheres.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo, a 9ª Câmara Criminal, determinou a aplicação 

de medidas protetivas previstas na LMP em favor de mulher transexual que não realizou 



 

cirurgia de redesignação sexual e não retificou os dados no registro civil. O relator do caso 

Ely Amioka disse que a lei deve ser interpretada de forma extensiva, observando o princípio 

da dignidade humana (TJSP, 2015). 

O Conselho Nacional de Procuradores - Gerais se posicionou favorável a 

aplicação da Lei Maria da Penha à todas as mulheres transexuais e travestis. Desta forma, as 

promotorias do Brasil podem aplicar a lei, mesmo nos casos, em que não há retificação dos 

dados no registro civil e também não realizaram cirurgia de redesignação sexual 

(TRIBUNAHOJE, 2016).  

O Brasil é considerado o país que mais mata travestis e transexuais, segundo 

pesquisa da Organização Não Governamental (ONG) Transgender Europe (TGEU). Entre 

2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes no país. A idade média de uma pessoa 

transexual ou travesti, no país é considerada de até 35 anos, os que conseguem ultrapassar 

essa média são muito poucos. (CAZARRÉ, 2015).  

Segundo o banco de dados da GGB (2016) Grupo Gay da Bahia, no ano de 2015, 

318 LGBT foram assassinados no Brasil, sendo 37% transexuais e travestis. As pessoas 

transexuais e travestis são as mais vitimadas, apontado o risco de uma pessoa trans ser 

assassinada é 14 vezes maior que um gay, no total foram 119 pessoas travestis e transexuais 

assassinadas, apenas em 2015. 

Diante desse alto índice de violência, o movimento trans, no Brasil, busca a 

aprovação do projeto de Lei 8.032/2014 da deputada Jandira Feghali. Este projeto amplia 

proteção da LMP para transexuais e transgêneros, tornando-se clara na lei essa extensão. Ele 

ainda está tramitando no Congresso, na fase de análise da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias.  

Contudo, a aplicação da LMP para mulheres transexuais não operadas e sem 

retificação dos dados no registro civil é possível sem haver alteração da lei, seguindo uma 

interpretação extensiva da norma. Esta compreensão é realizada a partir da teoria queer. Dessa 

forma, a mulher transexual é uma “mulher de verdade”, pois seguindo o livre 

desenvolvimento da personalidade e a autonomia da vontade, subverteu a 

heteronormatividade e aceitou sua condição, almejando sempre a felicidade. 

 

CONCLUSÃO  

 



 

A Lei 11340/ 2006 é uma resposta do Estado perante as impunidades da violência 

doméstica, em especial a que ocorreu com a farmacêutica Maria da penha, e a pressão 

exercida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em se criar 

mecanismos para coibir violência nas relações.  

Em relação a aplicação da LMP a mulheres transexuais, não há o que se discutir 

na possibilidade de aplicação quando esta já realizou a retificação de nome e sexo no registro 

civil e também realizou a cirurgia de redesignação sexual, pois para o direito estas já são 

reconhecidas como “mulheres de verdade” como consta averbado no registro civil.  

Contudo, como foi verificado nem todas as mulheres transexuais almejam realizar 

a cirurgia e nem todas possuem acesso à justiça que permita a retificação dos dados no 

registro civil. Dessa forma, o questionamento central se encontra na aplicação da LMP a essas 

mulheres trans.  

A teoria queer se apresenta como resposta a essa indagação. O sexo e gênero não 

são dados naturalmente aos indivíduos, mas são construídos socialmente. Contudo, sofrem 

constantemente influência da uniformização da heterossexualidade. Como foi constatado, “ser 

mulher” é um “devir” constante, ou seja, é um tornar-se e que corresponde ao direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade.  

Dessa forma, é possível realizar a interpretação extensiva da LMP, por meio dos 

instrumentos da semântica, literal e teleológica, designando a palavra “gênero” que consta na 

lei, como todo indivíduo que se apresenta como gênero feminino. A LMP é aplicável as 

mulheres transexuais não operadas e sem retificação dos dados civis, sem a necessidade de 

haver alteração em seu texto, pois estas mulheres são “mulheres de verdade”. 
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