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RESUMO

Com o advento da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, que tem por escopo a finalidade de coibir e
combater a violência doméstica, proteger a mulher e evitar futuras agressões. Visto que se trata de um diploma legal que
trouxe inúmeras  novidades para  o  nosso  ordenamento jurídico.  No  contexto  atual,  existem inúmeras  discussões a
respeito do gênero e do sexo biológico, assim com essas discussões e concomitante com a referida Lei, surgiu uma
lacuna no ordenamento jurídico sobre a sua aplicação em relação aos transgêneros, visto que esse grupo se encontra
em situação de dupla vulnerabilidade: por um lado, em virtude da discriminação pelo gênero. Assim, são vítimas de
várias formas de violência, especialmente no âmbito doméstico e familiar. O presente artigo irá, de forma complexa,
pesquisar e analisar sob uma perspectiva que prioriza a igualdade de gênero, e como a lei vem sendo interpretada e
aplicada, nesses últimos dez anos, nos tribunais brasileiros. Compreendendo as características importantes da referida
legislação e atualmente o impacto que ela trouxe no mundo fático.

PALAVRAS-CHAVE: Lei 11.340/2006; Transgênero; Violência. 

1 INTRODUÇÃO

Durante anos a violência doméstica constitui-se em um problema universal que atinge não só
a mulher, mas crianças, adolescentes e idosos, sendo esta decorrente da desigualdade nas relações
entre homens e mulheres. Assim como da discriminação nas relações de gênero, existente de um
modo geral  na sociedade e na família,  já que historicamente o patriarcalismoestá enraizado no
contexto social do brasileiro e aparentemente é a ideologia hegemônica que legitima as violências e
injustiças para com as mulheres, uma vez que a cultura brasileira possui resquícios de um sistema
de superioridade  do gênero  masculino  em relação ao gênero  feminino,  superioridade que gera
margem para abusos. Desta forma o presente estudo abordará a construção, a justificativa histórica
e políticas da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, bem como conceitos que as
permeiam. Sendo tais conceitos, a subsunção da norma em sintonia com a finalidade que a mesma
carrega em seu escopo. Pois, é de suma relevância, antes de assumir qualquer postura, sendo ela
favorável ou contrária quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha em relação à proteção dos
transgêneros contra a violência doméstica, deve aprofundar os estudos da óptica jurista e levando
em consideração  a  sua  eficácia  no  corpo  social  atual,  pois  a  vulnerabilidade  fática  da  mulher
transgênero  é  constata  atualmente  de  forma  clara  considerando  as  estatísticas  de  violência  e
agressão contra a mulher transegênero, uma vez que ainda luta constantemente contra qualquer
discriminação, violência e abuso.  

A promulgação da lei contribuiu para inúmeras questões sobre a sua aplicação, entre elas;
quais  os  aspectos  positivos  e  negativos  da aplicação  da lei  Maria  da  Penha  dentro  do  âmbito
doméstico familiar em que a mulher transgênero está inserida? O presente artigo vem de forma
objetiva analisar jurisprudência e a doutrina que abordam esses assuntos, com o intuito de mostrar
as vertentes contrapostas e obedecendo aos princípios do direito brasileiro buscar uma solução mais
justa e equânime para a lacuna que surgiu no ordenamento jurídico após a introdução da referida lei.
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Com  o  intuito  de  discutir  sobre  o  tema  da  necessidade  de  assegurar  as  mulheres
transgêneros, um grupo que emerge de forma rápida e significativa, ponderando os princípios do
direito que embasam a ordem jurídica. Uma vez que a forma de interpretação e aplicação nos casos
e sua eficácia são de suma importância para a sociedade contemporânea.

1.1 HISTORIA LEI MARIA DA PENHA

A Lei  11.340/06 é denominada Maria da Penha em homenagem a Maria da Penha Maia
Fernandes, que foi vítima de violência doméstica durante anos de casamento. Em 1983, seu marido
Marco Antônio Herredia Viveiros que por duas vezes tentou assassiná-la. Na primeira vez, com arma
de fogo, deixando-a paraplégica, e na segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa tentativa
de homicídio ela tomou coragem e o denunciou. A punição de seu agressor que só se deu após
quase duas décadas de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado, gerando a revolta
de Maria com o poder público, levando seu caso a Comissão de Direitos Humanos da OEA. 

Em 2001, a Comissão Internacional de Direitos Humanos responsabilizou o Estado brasileiro
por omissão, negligência e tolerância em relação à violência doméstica contra a mulher. Uma das
recomendações foi a criação de uma legislação adequada a esse tipo de violência. Dado que o
legislador, em momento algum posterior,  teve interesse em criar um mecanismo legislativo para
combater  a violência contra a mulher,  mesmo diante de uma crescente taxa de violência e até
mesmo morte  de  mulheres,  sejam elas  trans ou não.  A Lei  Maria  da  Penha só  veio  surgir  no
ordenamento jurídico por intermédio de uma recomendação da Comissão Internacional de Direitos
Humanos, e não por propósito legislativo brasileiro.    

 Com o surgimento da Lei Maria da Penha, muitas mulheres começaram a denunciar crimes
absurdos que as perseguiam durante anos; porém na mesma via em que as denúncias tiveram um
crescimento,  também  houve  um  significativo  aumento  nos  casos  de  violência  doméstica  e
homicídios de mulheres no país. Nota-se que esse aumento significativo tange na aversão que a
sociedade sexista apresentou a respeito de conteúdo normativo, visto que nunca houve um diploma
que pudesse proteger de forma ampla a mulher.

 Diante desses fatos de inquietação e aumento de feminicídios, o governo criou medidas na
tentativa de responder à altura e dar mais eficácia a proteção da mulher, pois apenas a criação de
um diploma  legal  não  bastaria  para  combater  a  violência.  Essas  medidas  são  analisadas  pela
discricionariedade  do  magistrado  em  congruência  ao  caso  concreto  com  intuito  dar  eficácia,
dentreelas  estão;  ser  afastado  o  agente  agressor  da  convivência  com  a  vítima;  proibição  de
frequentar muitos lugares que a vítima frequente; impossibilitar qualquer tipo de comunicação com
ela. Assim a Lei Maria da Penha com o auxílio dessas medidasalteraram de uma forma inovadora e
marcante no contexto social brasileiro, pois até então eram poucas ou quase não utilizadas.

1.2 NOÇÕES DE TRANSEXUALIDADE E IDENTIDADE DE GÊNERO

Hoje,  a  respeito  da  sexualidade  humana,  existem  inúmeros  debates  acadêmicos  e
profissionais de diversas áreas do conhecimento,  e uma delas é sobre a construção social  dos
gêneros, ou seja, aquilo que nos é atribuído desde o nascimento a partir da nossa genitália (SOUZA;
MEGLHIORATTI,  2017,  web).  No  entanto  sabe-se  que  o  sexo  biológico  não  se  confunde  com
gênero e orientação sexual. Necessita então distinguir as ideias gerais dos conceitos de sexo e
gênero,  ainda que pareça um ponto  já  muito  explorado e  repetido  em demasia  nos chamados
“estudos de gênero”, será, aqui, o nosso ponto de partida, pois a nitidez e a clareza na classificação
são de fundamental importância para nos debruçarmos na proposta de pensar a Lei Maria da Penha
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enquanto direito das mulheres transexuais. E, para então compreender melhor o conceito de gênero,
vamos analisar a óptica de Simone (BEAUVOIR,1967, PP.9-10) que diz: 

Ninguém  nasce  mulher:  torna-se  mulher.  Nenhum  destino  biológico,  psíquico,  econômico
define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro.

Segundo John (MONEY, 1998, web), ser macho ou fêmea, ou ainda intersexo, são categorias
que se estruturam a partir do critério da genitália com qual o indivíduo nasceu. Já o gênero seria
algo singular e não-plural, a medida de masculinidade e feminilidade, com duas dimensões como os
dois  lados  de  uma mesma moeda  que  irão  estruturar  categorias  como masculino,  feminino  ou
andrógino.

Com o objetivo de desenvolver um conceito de transexual tem que compreender intimamente
sobre o papel que o indivíduo exerce na sociedade, ou seja, o transexual tende a exercer o papel de
gênero no qual se identifica, porém diferente do sexo biológico que o mesmo possui. A comunidade
médica comprovou através de muitos estudos acerca do fenômeno do transexualismo que a cirurgia
de  redesignação  sexual  tange  em  natureza  terapêutica.  Portanto,  trata-se  de  uma  situação
irresistível àquele indivíduo que reclama a readequação do seu sexo biológico ao psicológico e em
uma disposição do próprio corpo não punível pelo direito, 

 O Conselho Federal de Medicina considera o transexual como portador de desvio psicológico
permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência a automutilação. Afirmando
que  os  transgêneros  passam  a  vida  se  autotransformando,  utilizando  ilicitamente  hormônios  e
materiais aloplásticos, marginalizando-se e tende a ficar obcecados pela compulsão de pertencer ao
sexo  oposto.  Somente  a  transgenitalização  cirúrgica  e  o  reassentamento  civil  reverterão  a
síndrome.1

Importa definir a figura do transexual de um ponto de vista social, segundo a estudiosa Tereza
(VIEIRA, 2000, web) assim o define:

Transexual é o indivíduo que possui a convicção inalterável de pertencer ao sexo oposto ao
constante em seu Registro de Nascimento, reprovando veementemente seus órgãos sexuais
externos, dos quais deseja se livrar por meio de cirurgia. Segundo uma concepção moderna o
transexual  masculino  é  uma  mulher  com  corpo  de  homem.  Um  transexual  feminino  é,
evidentemente, o contrário. São, portanto, portadores de neurodiscordância de gênero. Suas
reações  são,  em  geral,  aquelas  próprias  do  sexo  com  o  qual  se  identifica  psíquica  e
socialmente. Culpar este indivíduo é o mesmo que culpar a bússola por apontar para o norte.

Trans, transgênero e transexual são termos sinônimos associados com a comparação de gênero com
o gênero designado.  Trans vem do latim e significa "do outro lado", portanto, transgênero significa: pessoa
cujo gênero difere do gênero designado ou imposto. A identidade de gênero de uma pessoa trans é diferente
daquela atribuída ao nascimento, ou seja, o gênero designado. Há pessoas que dizem que trans é um termo
guarda-chuva que abrange pessoas transgêneras e pessoas transexuais. Também há pessoas que dizem
que trans é somente um diminutivo de transgênero ou de transexual, dependendo do contexto. Analisando as
características explanadas e feitas as devidas diferenciações do uso correto dos termos que designam a
diferenciação das identidades de gênero. 

Diante  de uma sociedade atual  e  complexa,  que abarca a  multiplicidade,  a  variedade,  a
pluralidade  social,  onde  convivem  inúmeros  grupos  heterogêneos  desafiadores  das  noções  de
normalidade, que evoluem em um contexto de interdisciplinaridade e interdependência, constata-se

1CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM - Brasil).  Código de ética médica.  Parecer e Proposta de
Resolução PC/CFM/nº 39, de 09 de maio de 1997
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que  transgênero  não  aparenta  possuir  a  tutela  jurisdicional  adequada,  cabendo  ao  direito  que
embarca a função de harmonizar o princípio dignidade da pessoa humana, a liberdade sexual, a
garantia dos direitos individuais, a tutela dos direitos da personalidade, assim como o respeito aos
direitos humanos, em razão da sua interdisciplinaridade, deve fundamentar a luta pelos ideais de
justiça e equidade dos cidadãos brasileiros.

1.3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA O TRANSGÊNERO

Sabe  se  que  não  existe  nenhum  diploma  legal  que  trate  dos  direitos  e  deveres  dos
transgêneros, desta forma é necessário o reconhecimento da importante preocupação com falta de
segurança jurídica dessa minoria social e política e o importante avanço na discussão de temas que
tangem no rumo ao estigma da transexualidade. Apesar do número crescente de violência e morte
dos  transgêneros,  sendo  estas  dentro  ou  não  do  âmbito  familiar  e  doméstico.  Esse  tipo  de
comportamento discriminatório e ofensivo representa a “transfobia”.A transfobia2 é uma série  de
atitudes ou sentimentos negativos em relação a  condição de transgêneros. Seja intencional ou não,
a  transfobia  gera  ódio  e  muitas  vezes  não  se  materializa  apenas  na  violência  psíquica,  mas
principalmente pelos altos índices de homicídios e lesões corporais de pessoas transgêneros.

Em 2015, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, o Decreto-Lei nº 2.848/1940 que
tratava do homicídio contra a mulher em razão de gênero, e novamente muitas questões similares a
Lei  Maria  da  Penha  começaram  a  surgir,  porém  em  acordo  com  o  princípios  penalistas  e
democráticos constatou se que analogia no direito penal não poderá ser usada contra o réu, não tem
utilizado  o  feminícidio  contra  a  mulher  transgênero,  o  que  então  pode  ser  considerado  uma
incongruência com o intuito do decreto que alterou o Código Penal Brasileiro. (GOMES, BATISTA,
2015, WEB) 

A ausência de leis brasileiras que protejam a população LGBT é um dos principais obstáculos
para o combate à transfobia. Até o momento, nenhum projeto de lei que criminalize o preconceito e a
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero conseguiu ser aprovado no Congresso
Nacional. Essa lacuna legislativa pode gerar então uma margem para que ocorra inúmeros crimes
contra o transexual, sem uma devida punição.

O  Estado  Democrático  de  Direito  deve  proteger  as  minorias  e  repelir  qualquer  tipo  de
agressão contra indivíduo,  isso é uma premissa incontestável.  Seja essa agressão em qualquer
forma; física, moral e psíquica ou advinda de qualquer agente seja outro indivíduo ou mesmo o
Estrado.  E para isso deve então conscientizar os cidadãos brasileiros que é o poder constituinte
originário, no qual emana todo o poder, para que reivindique direitos das mulheres trans.  

A Lei Maria da Penha é um diploma legislativo que trata de proteção a mulher, não a fêmea e
não tange, portanto, na genitália que o indivíduo possui e no sexo biológico como ora apresentado.
Pois a construção de gênero feminino é totalmente social e cultural, que deve ser e compreendida
de forma subjetiva e por isso analisando as características intrínsecas e extrínsecas de padrões
impostos no bojo da sociedade que rotulam as características que diferenciam o exercício do gênero
masculino e feminino dentro cada circunstância sociais. Por isso, a vítima sofre inúmeras vezes com
discriminação e a violência decorrente da condição sexual e de transgênero no contexto fático no
qual se encontra. 

2 Transfobia:  a repulsa,  aversãoe/ou preconceito contra o transexualismo ou os transexuaisin Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/transfobia [consultado em
12-07-2017].
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1.4 LEI MARIA DA PENHA APLICADA AOS TRANSEXUAIS

A Lei abriga à mulher, não fazendo distinção de sua orientação sexual, a norma chega ao
alcance tanto para as lésbicas como transgêneros, os quais mantêm relação íntima em ambiente ou
de convívio familiar.Como relata os autores sobre o parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.340/2006
(LIMA, COELHO, LIMA, 2014, WEB)

 Ao  determinar  no  parágrafo  único  que  “as  relações  pessoais  enunciadas  neste  artigo
independem  de  orientação  sexual”  estabelece  o  legislador  a  inclusão  das  relações
homossexuais,  não importando se o  agressor é  um homem ou outra  mulher.  Fica claro  o
objetivo  do  legislador  em  defender  a  mulher  contra  atos  ou  omissões  que  decorram  de
diferenças discriminatórias ligadas à condição feminina da vítima, abrangendo não só a mulher
adulta, mas a mulher-criança, a mulher-adolescente e a mulher-idosa.

A liberdade do indivíduo em suas relações íntimas e familiares, independente do gênero e de
suas opções pessoais,  é  amplamente garantida em nosso ordenamento jurídico,  mas quando a
pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade. A intervenção estatal, orientada pelo princípio
da  intervenção  mínima,  somente  tem  guarida  quando  a  pessoa  se  encontra  em  situação  de
vulnerabilidade e como o objeto de estudo que é o transgênero,  em correlação aos índices de
violência, vê a necessidade de tal guarida. (TANNURI, HUDLER, 2015, web

Todavia,  com a violência  doméstica  ao  gênero  feminino  é  um problema que vem sendo
enfrentado e ainda assim cresce constantemente, portanto, houve a necessidade de se implantar a
Lei Maria da Penha (11.340/06). Voltada à proteção da mulher em situações de violência doméstica,
o texto foi a primeira referência legal no país a contemplar a orientação sexual da vítima, como já
abordado. A lei em pauta defineem seu art. 2º: “Toda mulher - independentemente de classe, raça,
etnia,  orientação  sexual,  renda,  cultura,  nível  educacional,  idade  e  religião  -  goza  dos  direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades
para  viver  sem  violência,  preservar  sua  saúde  física  e  mental  e  seu  aperfeiçoamento  moral,
intelectual e social”.

A  jurisprudência  trata  da  possibilidade  de  utilizar  do  legislação  aqui  estudada  para  uma
compreensão ampla

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 delituosa3

A Lei  Maria  da Penha visa repelir  a  violência de gênero,  decorrente de uma posição de
hipossuficiência física ou econômica, no âmbito da unidade doméstica e familiar ou de qualquer
relação intima de afeto, a qual gera uma situação de opressão da vítima. Segundo Maria (TELES;
Monica, 2002, web) a violência de gênero representa “uma relação de poder de dominação e abuso
do homem e de submissão da mulher”.  Demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos
homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem
relações violentas entre os sexos. 

Com relação aos objetivos da Lei Maria da Penha, (SOUZA, 2009, web) deve se enfatiza que
a mesma se volta, principalmente, a evitar e combater os fatos de conduta de violência em sua

3 (TJMG, HC 1.0000.09.513119-9/000, j. 24.02.2012, rel. Júlio Cezar Gutierrez)
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conduta ampla que envolve a agressão física e a coação moral no âmbito doméstico, familiar ou
intrafamiliar. Já no que tange ao contexto subjetivo da mesma lei, pode-se dizer que o foco principal,
em regra, esteja relacionado à proteção da mulher contra os atos violentos praticados tanto por
homens ou mulheres. 

A  violência  corporal  e  a  psicológica,  sendo  esta  última,  sem  dúvida,  uma  inovação  no
ordenamento  jurídico  pátrio  uma vez que  nunca até  então a  violência  ou  grave  ameaça foram
sempre consideradas, para efeitos penais, expressões sinônimas. (AQUINO, 2016, web)

De início, ressaltar que a Nova Lei delimitou com muito zelo a definição e formas de violência
doméstica.  Por  violência  doméstica  entende-se  toda  conduta  comissiva  ou  omissiva  que  cause
morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou  psicológico  e  moral  ou  patrimonial  contra  a  mulher,
conforme art. 5º da lei 11.340/06.Atende-se para o fato de que a violência passa a ser doméstica e
familiar  quando praticada no âmbito da unidade doméstica,  no âmbito familiar  ou no âmbito  de
qualquer ralação íntima de afeto. Quando se fala em qualquer relação íntima de afeto, se fala em
uniões que independem de orientação sexual.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  esse  estudo  dessa  pesquisa  foram utilizados  dados  teóricos  e  a  realização  de  um
relevante levantamento bibliográfico que satisfaça a argumentação do projeto na busca da resposta
requisitada para o impasse apresentado que é objetivo da pesquisa. O estudo de jurisprudência
atual e como a aplicação da Lei Maria da Penha está sendo utilizadas nos tribunais, observando a
posição dos magistrados e suas fundamentações nas decisões judiciais. Estudar a irradiação da Lei
11.340/2006 utilizando a busca na doutrina e analisando a prática jurídica, e como a norma afeta o
mundo fático e o devido alcance ao direito material, sem nenhuma violação dos princípios base do
nosso sistema jurídico contemporâneo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  a  finalização  da  pesquisa,  juntamente  com  o  estudo  jurisprudencial,  doutrinário  e
bibliográfico desenvolveu uma conclusão a respeito da devida eficiência advinda da ampliação da
subsunção da Lei 11.340/2006 para com o gênero feminino e consequentemente para as mulheres
transgêneros, compreendendo o objetivo da legislação estudada, já que a mesma tem o intuito de
proteger a parte vulnerável e hipossuficiente da relação no âmbito doméstico ou familiar,  sendo
assim  as  violências  constatadas  contra  mulher  transgênero  demonstra  necessidade  da  referida
norma. Conclui se também que a norma não deve ser utilizada para combater a violência contra a
transfobia, visto que isso desviaria a intenção do legislador que buscou combater a violência dentro
do âmbito familiar e doméstico contra o indivíduo vulnerável, mas deve ser lei deve ser requisitado
quando o indivíduo transgênero sofre violência doméstica. 

4 CONCLUSÃO

Este artigo se propôs com o objetivo geral, elaborar, estudar e pesquisar a Lei 11.340/2006 na
sociedade atual com uma vertente voltada para a aplicação aos transexuais que, como explanado
no artigo, são de grande vulnerabilidade e ao mesmo tempo um grupo que emerge cada vez mais
rápido dentro de um contexto social como o nosso. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio não
se  encontra  nenhuma  lei  ou  medida  para  a  proteção  desse  grupo  sendo  muitas  vezes
marginalizados, e consequentemente sendo ainda mais exposto a vários tipos de violência. A Lei
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Maria da Penha mesmo que advinda de uma sanção da CIDH, foi um grande avanço para o Brasil,
pois constata que é a primeira legislação que traz em seu corpo jurídico a expressão “orientação
sexual” e admite como sujeito passivo o gênero feminino.  Após esse avanço legislativo, as mulheres
na sociedade podem socorrer ao Poder Judiciário de uma forma mais eficaz, e o Estado e garantir
ainda mais a sua proteção. 

Os trangeneros lutam constantemente por seus direitos e pelo seu espaço dentro de uma
sociedade que tem a sua cultura intrinsecamente enraizada uma aversão ao transgêneros, esses
indivíduos que diariamente enfrentam uma falta de amparo pelo ordenamento jurídico, tendo seus
direitos indisponíveis supridos e consequentemente ocorre a violação dos princípios constitucionais
como o tão notório o princípio da igualdade estampado no artigo 5º da constituição, no qual consiste
em assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com
as obrigações  correspondentes,  o  que  significa  tratar  igualmente  os  iguais  e  desigualmente  os
desiguais na medida em que eles se desigualam. 

O presente trabalho concerne na admissibilidade de subsunção da Lei Maria da Penha a
indivíduos transgênero inseridos no âmbito de violência doméstica, analisa em questão o escopo da
referida  lei  para  combater  essa  fato.  Ocorre  que,  a  norma  aplicada  para  repelir  a  repulsa  ao
indivíduo apenas por seu caráter de transgênero, estaria plenamente desviando a finalidade da Lei.
Em que pese o legislador não adotou um diploma legislativo que trate especificamente da transfobia,
conforme o explanado, aplicar a tal Lei para indivíduos transgêneros que sofrem violência fora do
âmbito familiar e doméstico, em momento algum poderá aplicar a Lei Maria da Penha. Pois nesse
aspecto o que realmente ocorre é o transfeminicídio, que poderá sim ser tratado por um diploma
legislativo ou dentro do próprio Código Penal vigente.

Por isso, conclui-se que é cabível, necessário e eficaz a aplicação da Lei em questão para
combater a violência doméstica e familiar, no qual, a vítima é o transgênero. Pois a mesma está há
mais de dez anos em nosso ordenamento jurídico, visto que estendendo a subsunção da norma a
fatos ocorridos contra essa classe tão significativa e não criando uma nova legislação para tratar do
assunto, já que essa medida seria puro apego ao positivismo jurídico superado. Não apenas no
sentido de aplicar a lei mas criar políticas públicas de proteção e conscientização no que tange a
violência contra o transgênero. A Lei 11.340/2006 pode ser aplicada aos transexuais que sofrem
violência doméstica por ser essa uma solução prática e que possa trazer mais eficácia, igualdade e
proteção para o transexual.  E ignorar  essa aplicabilidade é virar as costas para vários tratados
internacionais nos quais o Brasil é signatário e para a própria constituição federal.
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