
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA AS TRAVESTIS 

 

 

 

 

MAIARA SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



 

 

 

 

Maiara Souza da Silva 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA AS TRAVESTIS 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em 
Direito da UniCesumar – Centro Universitário 
de Maringá como requisito parcial para a 
obtenção do título de bacharel (a) em Direito, 
sob a orientação do Prof. Me. Luiz Geraldo do 
Carmo Gomes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



 

 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

MAIARA SOUZA DA SILVA  
 

 

 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA AS TRAVESTIS  
 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 
de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel (a) em Direito, sob a 

orientação do Prof. Dr. (Titulação e nome do orientador). 
 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



 

 

 

 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA AS TRAVESTIS 



 

 

 

 

 
 

Maiara Souza da Silva  

Luiz Geraldo do Carmo Gomes 

 

RESUMO 
 
À medida que a sociedade e seus indivíduos evoluem, as leis devem acompanhar 
essa evolução. De grande importância feminina e social. A lei Maria da Penha 
proporcionou à sociedade brasileira uma forma eficaz de inibir as agressões ao 
gênero feminino, desmotivando a ação agressora. Contudo, apesar dos avanços, é 
preciso estender a aplicação da lei a todas as pessoas que se identificam com o 
gênero feminino, não apenas a nomenclatura mulher. O presente trabalho tem como 
objetivo mostrar a importância do reconhecimento das travestis como gênero 
feminino, bem como, a demonstração do elevado índice de violências cometidas 
contra as travestis. Destarte, e em consonância com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) no dia 28 de abril de 2016, foi editado pela Presidente da República o decreto 
n. 8.727 que desfruta o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 
gênero de pessoas travestis e transexuais no campo da administração pública 
federal direta, autarquia e fundacional.  

Palavras-chave: Gênero e a Lei Maria da Penha. Travesti como Gênero Feminino.  
Violência Doméstica contra as Travestis no Brasil. 
 
 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA AS TRAVESTIS  
 

ABSTRACT 
As society and its individuals evolve, laws must accompany this evolution. Of great 
feminine and social importance. The Maria da Penha law provided Brazilian society 
with an effective way to inhibit aggression against the female gender, discouraging 
aggressive action. However, in spite of the advances, it is necessary to extend the 
application of the law to all the people who identify with the feminine gender, not only 
the nomenclature woman. The present study aims to show the importance of the 
recognition of transvestites as female gender, as well as the demonstration of the 
high rate of violence committed against transvestites. Thus, and in consonance with 
the National Justice Council (CNJ) on April 28, 2016, the President of the Republic 
was issued Decree n. 8,727 who enjoys the use of the social name and the 
recognition of the gender identity of transvestites and transsexual people in the field 
of direct federal, autarkic and foundational public administration. 

Keywords: Gender and the Maria da Penha Law. Transvestite as Gender Female. 
Domestic Violence against Transvestites in Brazil. 

 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

O tema a ser retratado concerne na importância do reconhecimento das 

travestis como pertencentes ao gênero feminino, de modo que o binarismo sexual 

estabelecido na sociedade não pode servir como parâmetro para aplicação de 

determinadas leis e, para que essas possam ter sua eficácia plena, deve ser 

analisada a condição da identidade de gênero. Ademais, serão demonstrados os 

índices de violência cometidos contra as travestis na sua condição de gênero 

feminino e a possibilidade da aplicação da lei 11.340/06 denominada Maria da 

Penha, com a finalidade de erradicar a violência doméstica contra a mulher ou a 

omissão baseada no gênero. 

O método utilizado para pesquisa se deu por meio de pesquisas 

bibliográficas, consulta de artigos, documentos eletrônicos, bem como o estudo e 

análise da legislação pertinente ao tema tratado. 

 

2. UM BREVE PANORAMA DA REALIDADE BRASILEIRA 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma explanação sobre a 

violência cometida contra as travestis na condição de gênero feminino, maneira que, 

a Lei Maria da Penha possa ser aplicada por analogia em casos de violência 

doméstica, possibilitando os mesmos direitos e garantias advindos da referida Lei.  

Ademais, a importância do tema retratado concerne no fato do índice alteroso 

de violências cometidas contra as travestis em função do gênero feminino, provindo 

assim, a necessidade da proteção da dignidade e segurança das travestis. Para 

tanto, serão analisados a efetividade da aplicação da Lei 11.340/2006 Maria da 

Penha como princípio norteador para garantir e erradicar a violência cometida contra 

as travestis, fazendo menção a casos decorridos de violência de gênero. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU 2016), no Brasil, a taxa de 

feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2015, o número de 

assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.8751. 

                                                           

1 ONU. Taxa de feminicídios no Brasil é quinta maior do mundo; diretrizes nacionais buscam solução. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-
nacionais-buscam-solucao/> Acesso em: 06 set. 2017. 



 
 

Pesquisas realizadas em 2001, pela Fundação Perseu Abramo, sobre 

diversos temas relativos à mulher, apontaram que pelo menos 6,8 milhões de 

mulheres brasileiras já foram espancadas ao menos uma vez. Considerando-se que, 

entre as que admitiram terem sido espancadas, 31% declararam que a última vez 

que isso ocorreu foi no ano anterior, projeta-se cerca de, no mínimo, 2,1 milhões de 

mulheres espancadas por ano no país, ou seja, 175 mil/mês, 5,8mil/dia, 243/hora ou 

4/minuto – uma a cada 15 segundos (Fundação Perseu Abramo, 2001)2. 

Paradoxalmente, mesmo com a Lei Maria da Penha vigente, o número de 

agressões não decresceu. Segundo pesquisa realizada pelo DATASENADO, o 

número de mulheres vítimas de agressões no ano de 2015 era de 56% porém, no 

ano de 2017, esse número teve um aumento e foi para 71%3. Na mesma proporção, 

o índice de violência cometido contra as travestis e, com a omissão da justiça 

brasileira, tem crescido gradativamente. Segundo os dados do grupo Gay da Bahia 

(GGB), a mais antiga associação de defesa dos homossexuais e transexuais do 

Brasil, 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais e travestis) desde o início da pesquisa, há 37 anos. 

Foram 347 mortes4. 

Oportunamente, e de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que a expectativa de vida dos 

brasileiros no ano de 2014 foi de 75,2. Não obstante, esse número reduz quase pela 

metade quando a estatística envolve as travestis e transexuais, acusando a 

expectativa de vida de 35 anos. 

O escopo do presente artigo é apresentar dados que comprovam essa 

violência cometida contra as travestis, reconhecendo-as como gênero feminino e a 

aplicabilidade da lei Maria da Penha e seus afeitos para erradicar tamanha violência, 

demonstrando erro material do artigo 2°. da Lei 11.340/2006 do legislador ao utilizar-

se a nomenclatura mulher para classificar violência doméstica, como se vê a seguir: 

 

                                                           

2Fundação Perseu Abramo. Violência Doméstica. Disponível 
em:<http://csbh.fpabramo.org.br/node/7244/> Acesso em 08 set.2017 
3 INSTITUCIONAL. DataSenado. Aumenta o Número de mulheres que declaram ter sofrido violência. 
Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=aumenta-numero-de-
mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia/>  Acesso em 07 set. 2017. 
4 Estado de Minas Gerais. Brasil é o país que mais mata travestis. Disponível em: 
<http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/dandara/2017/03/09/noticia-especial-
dandara,852965/brasil-e-pais-que-mais-mata-travestis-e-transexuais.shtml/> Acesso em 01 set. 2017. 



 
 

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. 
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: (Vide Lei complementar nº 
150, de 2015). 

 

 

Analisando os artigos supracitados, pode-se aferir que há erro material no art. 

2° que se utiliza da nomenclatura mulher, tendo em vista, que na mesma lei 

11.340/2006 o artigo 5° caracteriza violência doméstica e familiar contra mulher, 

como qualquer ação ou omissão baseado no gênero. Nestes termos, por questão de 

justiça, há que se estender a aplicação do artigo 5° para alcançar as travestis. 

 

3. GÊNERO E A LEI MARIA DA PENHA 

 

A lei n. 11.340/2006 sancionada no dia 07/08/2006, conhecida como a Lei 

Maria da Penha, condecorou Maria da Penha Maia Fernandes, Biofarmacêutica em 

razão de violência doméstica, qual, no dia 29/05/1983 foi vítima, durante o sono, de 

um disparo de arma de fogo praticado por seu ex-marido Marco Antônio Heredia 

Viveiros, acertando-lhe a coluna vertebral. A princípio, o agressor alegou ter havido 

tentativa de roubo. No entanto, investigações concluíram que houve tentativa de 

homicídio contra Maria da Penha, deixando sequelas eternais, ficando paraplégica. 

Não obstante, o agressor novamente atentou contra a vida de sua ex-esposa, 

tentando eletrocutá-la enquanto tomava banho5. 

Foram 19 anos e seis meses para que Marco Antônio Heridia Viveros fosse 

responsabilizado pelos crimes cometidos contra sua esposa. Processo longo e de 

muita luta. Ao final, Maria da Penha serviu de exemplo de força para outras 

mulheres, afim de que denunciassem as agressões sofridas.  
                                                           

5 Catraca livre.  Maria da Penha, uma mulher que sobreviveu a luta. Disponível em: 
<https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/maria-da-penha-uma-mulher-que-sobreviveu-
na-luta/> Acesso em 30 ago. 2017.  
 



 
 

O crime de dupla tentativa de homicídio acorrera em meados dos anos de 

1983, e afora ocorressem duas condenações no tribunal do Júri no Ceará, não 

existia uma decisão definitiva no processo, mantendo o agressor em liberdade sem 

o devido cumprimento do processo legal. Deste modo, a Comissão Internacional de 

Direitos Humanos diante da omissão da justiça brasileira e com a falta de 

impunidade na presença do caso de violência doméstica contra Maria da Penha 

houve a imposição de órgãos internacionais ao ser levado ao conhecimento da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da organização dos Estados 

Americanos (OEA), obrigando o Brasil, como um dos subscritores da Convenção de 

Belém do Pará, a defender normas mais eficazes no combate e prevenção em 

desfavor da mulher. Em vista disso, a principal finalidade desta lei não é somente 

para punir homens, mas sim, prevenir agressões e proteger mulheres que sofrem 

violência doméstica, fazer com que possam ter uma vida livre de violência. 

Precedentemente, a violência doméstica contra a mulher era versada como 

crime de menor potencial ofensivo, concedendo aos ofensores vantagens da lei 

9.099/95, que institua penas restritivas de direito de natureza econômica, tal como, 

pagamento de cestas básicas e aplicação de multas. 

Antes da promulgação da lei Maria da Penha, segundo Adélia Moreira Pessoa 

(2016) o Brasil encontrava-se liderando o ranking mundial de violência cometida 

contra mulheres, com referência aos dados da Sociedade Mundial de Vitimologia: (i) 

a cada 4 minutos uma mulher é agredida, em seu próprio lar, por uma pessoa com 

quem mantem relação de afeto;(ii) a maioria das vitimas tem entre 18 e 42 anos; (iii) 

essa violência corresponde a 70% dos casos registrados e ocorre em todas as 

classes sociais.  

Para Renata Ribeiro Rolim (2008), a Lei 11.340/06 é fruto de anos de pressões 

e embates dos movimentos feministas e da luta silenciosa de milhares de mulheres 

constantemente agredidas por seus parceiros e familiares. A lei ataca a 

desigualdade existente entre homens e mulheres ao reconhecer a especificidade da 

violência de gênero e assim prever a forma de erradica-la.  

 Todavia, para Juliana Gonzaga Jayme (2001) é de relevância que lei 

11.340/06, não se encontra unicamente as formas de prevenção e punição da 

violência doméstica, mais que tenha sua ampliação, considerando-a como referência 

no ordenamento jurídico brasileiro, bem como a aplicação por analogia para as 



 
 

travestis que afirmam que são mulheres todos os instantes, em razão de, usarem 

roupas, maquiagens ingerir hormônios femininos e ter silicone em partes do corpo. 

Segundo dados apresentados pela ONG Internacional Transgender Europe, o 

Brasil é o pais que mais matou travestis entre janeiro de 2008 e abril de 2013. Foram 

486 mortes, quatro vezes a mais que o México, segundo país com mais casos 

registrados. Porém, esses dados podem ser maiores, em conformidade com o Grupo 

Gay da Bahia (GGB), na qual, demostra que no ano de 2016 o número de mortes 

envolvendo a comunidade LGBT (Gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais) 

foi de 347 mortes. 

Destarte, é notório e preocupante o índice de homicídios envolvendo travestis. 

Sendo necessário adotar medidas ou ate mesmo a equiparação de leis já existentes 

para que o número explanado não cresça nos próximos anos. 

Em consonância com o posicionamento de Camila Firmino (2009), as travestis 

brasileiras têm como características a utilização de nomes, roupas e acessórios 

femininos, assim como, o consumo de hormônios para que sua aparência fique mais 

próxima à aparência física feminina. Dessa maneira, as travestis não se importam 

com a retirada ou não do pênis, pois, o fator essencial é a aparência. A vista disso, a 

implantação de silicones é a ultima etapa para o processo de transformação das 

travestis. Ainda nas lições de Firmino (2009): 

 

A utilização de hormônios diferencia as travestis das transformistas, 
homossexuais do sexo masculino que, durante o dia vestem-se e são 
reconhecidas como homens e, à noite usam trajes perucas e 
maquiagens femininas para frequentarem boates gays ou realizarem 
performances. 

          

Segundo Carrara e Vianna (2006), as travestis encontram-se em condições de 

vulnerabilidade por se encontrarem mais próximos à prostituição e em posição de 

exposição pública a homofobia. Para os autores, elas estão sujeitas a forte estigma 

social, caracterizado pela discriminação, violência e exclusão social, sendo este um 

fator determinante para potencializar vulnerabilidade social, principalmente diante da 

ausência de programas voltados para suas necessidades. 

 

 

4. TRAVESTIS COMO GÊNERO FEMININO 



 
 

 

As lutas literárias historicamente ocorridas nos anos 60, mais especificamente 

movimentos feministas, tiveram como consequência o estudo de gênero.  Nesta 

época iniciou-se revisão de valores ocupados por homens e mulheres na 

sociedade6. 

Nesta mesma década, as mulheres que eram vistas como “rainha do lar”, 

passaram a reivindicar novas conquistas, emergindo a problematização do gênero. 

Esses movimentos, que tinham participantes mulheres, lutavam por uma sociedade 

igualitária, no entanto, não lograram êxito. Visto que as mulheres continuavam a 

desenvolver papéis secundários, muitas vezes eram esquecidas e, sequer 

nomeadas para assumirem lideranças políticas, restando-lhes apenas ocupações 

como as de secretária e ajudante, conforme retratado em Mirian Pillar Grossi (2015).  

Historicamente, na década de 60 aprofundou-se o interesse em relação à 

sexualidade, com debates sobre temas como a virgindade da mulher. Neste período, 

a mulher não aceitava mais ser vista como objeto de reprodução ou propriedade do 

homem, iniciando-se discussões sobre sexo como fonte de prazer.  

Em meados do ano 1980, o estudo do gênero manifesta-se e legitima-se no 

Brasil. Segundo Lelita Oliveira Benoit (2000), foi durante os movimentos feministas, 

que se exploraram novos conceitos sobre a condição da mulher, refletindo-se assim, 

posicionamentos fundamentais. 

Segundo Jean Scout (1990), quando a categoria do gênero surge como termo 

científico, sendo adotado pelas ciências sociais, algumas feministas 

contemporâneas admitiu que as teorias de desigualdade entre homens e mulheres 

eram insuficientes determinar as dessemelhanças. Para o autor,  

 
A definição de gênero são duas partes compostas de sub 
partes, sinalizando estas com a seguinte definição o gênero é 
um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre 
as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um 
primeiro modo de dar significado às relações de poder. 

 

Scout (2000) afirma que não há uma determinação natural que possa justificar 

o comportamento do homem e da mulher, mas regras sociais que são impostas na 

                                                           

6 MUNDO EDUCAÇÃO. Movimento Feminista. Disponível em:  
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/movimento-feminista.htm/> Acesso em 07 set. 
2017. 
 



 
 

determinação biológica dos dois sexos, ensinando-nos que gênero é uma categoria 

historicamente determinada, não construída sob a diferença de sexos, mas, 

sobretudo para dar sentido a essa diferença.   

Grossi (2015) assevera:  

 
Como a Antropologia Feminista tem mostrado essa explicação 
da ordem natural não passa de uma formulação ideológica que 
serve para justificar os comportamentos sociais de homens e 
mulheres em determinada sociedade. No caso das sociedades 
ocidentais, a biologia é uma explicação de grande peso 
ideológico, pois aprendemos que ela é uma ciência e que, 
portanto, tem valor de verdade. 

 

Deste modo, com a colocação de William Siqueira Peres (2009), as travestis 

são pessoas que se identificam como a imagem feminina, e para adequar seu corpo 

a esta estética ingerem hormônios, aplicam silicone industrial e chegam a passar por 

cirurgias de implantação de prótese. Nesta direção, parte-se de um pressuposto que 

as travestis têm seu direito a dignidade violada quando não reconhecidas como 

gênero feminino. 

Nesta mesma seara, Enézio de Deus Silva Junior (2011) descreve que à 

medida que as travestis e os transexuais quebram o binarismo de gênero imposto, 

estão mais propensas a sofrer violência.  

Deste modo e, apropriadamente com bases nos Princípios da Isonomia e da 

Dignidade da Pessoa Humana, a manifestação da escolha do gênero integra parte 

dos Direitos Fundamentais. Nestes termos, o Estado deve assegurar a igualdade 

plena, bem como, criar politicas públicas com escopo de mitigar a violência dirigida 

às travestis. 

 

5. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS TRAVESTIS NO BRASIL 

 

Em conformidade com o projeto de pesquisa “Feminicídios e assassinatos 

baseados no gênero no Rio Grande do Sul”, realizado no ano de 2010, o escopo do 

projeto era a investigação e a exposição de crimes cometidos contra travestis. 

Antes de expor as violências e os assassinatos cometidos contra os travestis, 

é de relevância demostrar que esse público é distinto sob o aspecto 

socioeconômico. De acordo com Carrara e Viana (2006), entre negros e pardos, o 

numero de travestis excede a dos gays, indícios de que pertencem as camadas mais 



 
 

pobres da sociedade brasileira. Nesta perspectiva Garcia (2009) relata que as 

maiorias das travestis são oriundas de famílias pobres, e na maior parte migrantes 

vindos de cidades pequenas da região norte e nordeste do Brasil. 

Observa Ornat (2009) que as travestis geralmente não têm vínculos 

familiares, em função do abandono motivado pela orientação sexual e identidade de 

gênero, e por isso costumam sair mais cedo de casa, deixando a cidade natal em 

busca de grandes centros econômicos do país, constituindo novos grupos. 

Para Pocahy (2007): 

 

As travestis e transexuais, embora em menor número, são aquelas 
que os dados apontam como estando mais expostas as situações de 
violência, sobretudo no que diz respeito à permanência em espaços 
públicos e com nuances de violências graves. 

 

Na maioria dos casos de execução, as vítimas apresentavam indicativos 

externos do gênero feminino, modo esse caracterizado pela violência e 

discriminação de gênero. Segundo a Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA 2017), em 2017 foram contabilizados 119 assassinatos até dia 

29 de agosto deste ano.  No entanto, o número de vítimas pode ser ainda maior, 

compreendendo que, diversas agressões não chegam ao conhecimento da 

imprensa, e até mesmo, a vítima não é reconhecida como travesti, mas sim como 

homossexual ou homem vestido de mulher.  

Carrara e Vianna (2006), em estudo sobre a violência letal contra travestis no 

município do Rio de Janeiro, dispõem: 

 
Os assassinatos de travestis, por sua vez, têm lugar mais 
frequentemente na rua, por arma de fogo (68% dos casos), 
correspondendo quase todos a crimes de execução. Os casos de 
execução são maciçamente arquivados (78%). 

 

Em combate a tais agressões, o estado do Pará vem aplicando por analogia a 

Lei Maria da Penha em proteção a uma travesti que foi agredida por seu ex-

companheiro. Em entrevista ao site NLUCON, a delegada Fernanda Marinho, 

responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher - DEAM, 

declarou que a Lei Maria da Penha estabelece a proteção a gênero feminino, 

independente da orientação sexual (NLUCON, 2017).  



 
 

No mesmo sentido, o Ministério Público do Ceará (MPCE 2017) orienta 

membros a aplicar a referida lei nos casos de violência doméstica contra travestis e 

transexuais femininos. Em ofício assinado pelos coordenadores dos Centros de 

Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania), do Centro Criminal (CAOCriminal) 

e do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (NUPROM), os promotores do Ceará 

declararam que “O fato de possuir documentos oficiais a identificação masculina não 

retira do transexual a identidade de gênero feminina, que é algo subjetivo”. Ainda, 

segundo declaração do Ministério Público do Ceará, disponível no sítio da instituição 

(MPCE 2017), a identidade de gênero nem sempre corresponde ao sexo biológico: 

se a identidade de gênero e a prática social forem femininas, esses são os 

elementos que retratam a forma como a pessoa se reconhece e se identifica na 

comunidade e na sociedade.  

Em consonância ao posicionamento do judiciário e do Ministério Público do 

Ceará, o governo cearense assinou decreto regulamentando o atendimento de 

travestis e transexuais nas delegacias da mulher. Segundo os Art. 1, 2 e 6 do 

Decreto n. 32226 de 17 de maio de 2017. O Dec. N. 32226 de 17 de maio de 2017, 

dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de 

travestis no Estado do Ceará, com o objetivo de proporcionar um tratamento digno a 

tais pessoas, possibilitando o chamamento pelo nome social, facilitando a inclusão 

deste nome em documentos oficiais e vedando expressamente o uso de expressões 

pejorativas.  

É um marco histórico positivo para o Brasil a equiparação da aplicação da lei 

Maria da Penha a travestis. Neste conseguinte cabe ao Estado, assegurar meios de 

proteger a dignidade da pessoa humana. Os travestis têm sido dizimados 

silenciosamente perante a população brasileira, que se omite diante de tal barbárie. 

 

6. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006 

 

É de suma importância o reconhecimento das travestis como gênero feminino. 

Em consonância com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 28 de abril de 

2016, foi editado pela Presidente da República o decreto n. 8.727 que desfruta o uso 

do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 

transexuais no campo da administração pública federal direta, autarquia e 

fundacional. A finalidade desse decreto é denominar o nome social para as travestis 



 
 

para que possam se identificar e serem reconhecidas socialmente, respeitando a 

identidade de gênero sem guardar relação necessária  com o sexo atribuído ao seu 

nascimento. Assim, todos os Órgãos e as entidades da administração pública federal 

direta, autarquia e funcional deverão filiar o nome social da travesti, de acordo com o 

decreto 8.727, existindo o nome de registro com o nome social quando realmente for 

necessário. Sendo vedado qualquer tipo de discriminação ou termos pejorativos ao 

se referir as travestis. 

A vista disso, o decreto 8.727, dispõe que a travesti ou transexual conseguirá 

a qualquer momento a inclusão do nome social em documentos oficiais e registros 

de sistema de informação, de cadastros, de programas, de prontuários análogos dos 

órgãos da administração pública. Segundo Kátia Guimarães coordenadora do 

CNDC: 

 

A nossa identidade é dada a partir do nome que recebemos, mas 
isso se torna muito grave quando você se enxerga de um 
determinado gênero e sua identidade traz outro. Temos direito de ter 
o nome que escolhemos. O registro deve traduzir aquilo que a gente 
é no mundo. 

 

Em consequência disso, o Conselho Nacional de Combate a Discriminação e 

Proteção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(CNCD/LGBT), órgão da secretaria de Direitos Humanos (SDH), aquiesceu também 

à resolução n. 11/2014, em que determina a inclusão dos itens orientação sexual, 

identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrência expedido pela 

autoridade policial. Esta resolução tem por fundamentação o artigo 5° da 

Constituição federal que afirma que todos são iguais perante a lei, sem diferenciação 

de qualquer natureza, assegurando a liberdade, igualdade e a segurança. 

Igualmente com a Declaração de Direitos Humanos proferida pela Organização das 

Nações Unidas em 1948 reconhecendo a liberdade de todos os seres humanos, 

bem como sua dignidade de gozar de todos os direitos sem qualquer distinção. 

Assim, argumentando-se a primordialidade dos crimes bárbaros cometidos 

contra a comunidade LGBT à resolução defere a inclusão de itens de orientação 

sexual, identidade de gênero e nome social em boletins de ocorrência em razão da 

identificação das travestis e transexuais perante a sociedade.Deste modo, as 



 
 

identidades de gênero estão conexas de modo direto com as medidas protetivas e a 

defesa dos Direitos Humanos. 

Considerando as análises realizadas no trabalho e demostrando o índice 

elevado de crimes seguidos de morte contra travestis e transexuais é necessário o 

reconhecimento do gênero feminino de modo que possa equiparar a aplicação da 

Lei Maria da Penha com mesmo objeto, de prevenir, punir e erradicar a violência, 

seja ela no âmbito doméstico ou não.  

Destarte e de modo evidenciar há um erro material ao uso da nomenclatura 

mulher na lei 11.340/06 na qual, impossibilita as travestis na condição de gênero 

feminino gozar de todos os benefícios e proteções integrais incumbidas ao Estado 

Democrático de Direito.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Nas palavras de Fernando pocahy (2007) já colacionadas acima, apesar de 

ser um grupo pequeno, dados demonstram que as travestis estão mais expostas à 

violência.  Neste sentido, segundo o IBGE, em 2014 a expectativa de vida dos 

brasileiros era de 75,2 anos7, no mesmo período a expectativa de vida das travestis 

e transexuais era de apenas 35.8 

O princípio da dignidade da pessoa humana, que integra os direitos 

fundamentais, nos traz a importância de proteger o indivíduo em todas suas 

vertentes. O Estado não tem apenas o dever de salvaguardar fisicamente o 

indivíduo, mas sim de protegê-lo em sua essência, no caso em tela, de assegurar o 

respeito à dignidade e à personalidade da travesti. 

                                                           

7 IBGE. Tábua completa da mortalidade para o Brasil – 2014. Disponível em: < 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2014/no
tastecnicas.pdf/>. Acesso em 07 set. 2017. 

8
 Senado Notícias. Expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, metade da média Nacional. 

Disponível em: < http://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-
vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-
de-35-anos-metade-da-media-nacional/> Acesso em 07 set. 2017. 



 
 

De fato, como foi demonstrado no presente trabalho, a Lei Maria da Pena 

não tem sido eficiente no combate a violência doméstica, que aumentou de 56% no 

ano de 2015 para 71% no ano de 20179. 

Todavia, a aplicação de tal lei às travestis é de fundamental importância. Tal 

aplicação tem caráter educacional para a sociedade e a família, que ainda reluta em 

aceitar as travestis como gênero feminino10. Ainda, promove o respeito à 

personalidade feminina da travesti ao reconhecer juridicamente seu gênero como o 

feminino, bem como, lhes assegura todas as medidas de segurança que são 

garantidas a aquelas que nasceram com o sexo binário feminino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 INSTITUCIONAL. DataSenado. Aumenta o Número de mulheres que declaram ter sofrido violência. 

Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=aumenta-numero-de-
mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia/>  Acesso em 07 set. 2017. 

10
 ORNAT, Marcio José (2009). Especialidade Travestis e a instituição do território paradoxal. In: 

JOSELI, Maria Silva (Org.). Geografias subversivas: discursos sobre espaço, gênero e sexualidade. 
Pp.207. Ponta Grossa: Todapalavra. 
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