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RESUMO 

 

O presente artigo trata da necessidade de buscar a conscientização e proteção das pessoas 

transexuais e/ou LGBTQ+ no âmbito Jurídico, aplicando assim o que já existe no instituto 

jurídico brasileiro, tratando com igualdade e dignidade, quem hoje é marginalizado pela 

sociedade. O conceito de transexuais ainda se encontra à margem do direito, há uma 

resistência de aceitação da sociedade movida pelo preconceito e pela dificuldade em aceitar as 

diferenças, muitas vezes ocasionada pela falta de informações sobre o que é uma pessoa 

transexual e o que leva a pessoa para a mudança de sexo, e por não entender que essa decisão 

vai muito além de uma simples escolha. Este visa através da análise de pesquisas feitas por 

associações internacionais direcionadas a transexuais, artigos e revistas especializadas no 

assunto, mostrar os pontos fundamentais para que haja a devida proteção de quem sofre com o 

preconceito social ainda existente. 

 

Palavras-chave: Feminicídio. Homolesbotransfobia. Redesignação sexual.  

 

 

TRANSFEMINICIDE IN BRAZILIAN LEGAL ORGANIZATION AND LGBTFOBIA 

IN SOCIETY, A CRITICAL ANALYSIS OF FACTICAL DATA 

 

ABSTRACT 

 

This article deals with the need to seek the awareness and protection of transgender and / or 

LGBT'S people in the Legal framework, applying what already exists in the legal institute Brazil, 

dealing with equality and dignity, who today is marginalized by society. The concept of 

transsexuals was still outside the law, there is a resistance to acceptance of society driven by 

prejudice and difficulty accepting differences, often caused by a lack of information about what a 

transgender person is and what drives a person to change sex, that often failing to understand that 

this decision goes far beyond a simple choice. This aims through the analysis of research done by 

international associations directed to transsexuals, articles and magazines specializing in the 

subject, show the fundamental points for the proper protection of those who suffer from the still 

existing social prejudice. 

 

Keywords: Femicide. Homolesbotransphobia. Sexual reassignment. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade atual, ainda há muito tabu e discussões a respeito de pessoas 

transexuais, será verificado o quanto é difícil no Brasil uma pessoa ser diferente, do que a 

maioria pensa ser normal ou aceitável pela sociedade. 

Pensando em todas as dificuldades pelas quais as pessoas transexuais passam, a 

cirurgia ainda é um marco decisivo neste processo todo; tais pessoas são tratadas com 

indiferença por nossa sociedade e isso em todo lugar, acontece no trabalho, no esporte, locais 

de lazer, escolas, faculdades e também no âmbito jurídico social. O “trans” mesmo após a 

cirurgia enfrenta uma batalha contra a sociedade e os preconceitos determinantes por ela, 

resultados da falta de conhecimento.    

 O estudo deste artigo procura discutir a situação vivida pelos transexuais, ou seja, de 

pessoas que nasceram com um sexo biológico com o qual não se identificam psiquicamente 

com o sexo que nasceram, e que após a cirurgia, além de serem obrigados a lidar com 

aspectos psicológicos, ainda encontram desamparo jurídico/penal para sua proteção quanto 

aos abusos sofridos pelo fato de serem "diferentes", e são agredidas e em muitas vezes 

levadas a óbito só pelo fato de serem transexuais. 

Para a realização deste estudo será utilizado dados coletados por organizações não 

governamentais (ONG’s) brasileira e internacional, leis que já existem no ordenamento 

jurídico brasileiro que já são utilizadas afim de proteger os transexuais, e o que o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) diz sobre este assunto tão polêmico atualmente. 

Por meio de análise e pesquisas feitas por essas associações internacionais 

direcionadas a transexuais, artigos e revistas especializadas no assunto, pretende-se mostrar os 

pontos fundamentais para que exista a devida proteção a quem sofre com o preconceito social 

existente.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A TRANSEXUALIDADE 

 

A questão do transexual a maior discussão reais sobre a livre disposição de partes do 

próprio corpo e a identidade sexual da pessoa, para tanto explica e define em seus estudos a 

figura do transexual a Dra. TEREZA RODRIGUES VIERIA o define: 
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"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 

neurodis-cordância 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" (ENTREVISTA Nome e 

Sexo 05/11/2012 por Tereza Rodrigues Vieria) 

 

Ainda hoje os transexuais são tratados como aberrações, por não se entender que não é 

apenas uma escolha da pessoa, e por pensar que é apenas frescura do indivíduo quanto a sua 

“masculinidade”, não se entende que a pessoa psicologicamente não consegue se aceitar no 

Sexo que nasceu (imposto a ela), o transexual tem para si a   convicção de pertencer ao sexo 

oposto. 

Freud (1921), em seus inúmeros estudos e análises em relação ao comportamento 

humano, sobre a história da sexualidade afirma, que existe uma divisão, estudadas em fases: 

oral, anal, fálica e genital (puberdade). Ele defende que o desenvolvimento de uma pessoa é 

determinado pela forte presença de erogenidade no bebê humano, que caminha do 

autoerotismo, até as relações objetais da idade adulta. 

Deste modo, para assegurar sua integridade física e psíquica, muitos optam pela 

Redesignação sexual, porém como será demonstrado no próximo tópico não é tão simples 

quanto parece, não é apenas querer mudar de sexo e já fazer a cirurgia, há todo um 

procedimento específico e acompanhamento psicológico.  

Para tanto no rol de doenças que é publicada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) chamado de Classificação Internacional de Doenças – CID 10, há o reconhecimento 

de que a Transexualidade pode ser associada ao transtorno de identidade de gênero, 

conceituado como uma forte e persistente identificação com o gênero oposto e um 

desconforto persistente e sensação de inadequação no papel de gênero deste sexo. 

Contudo, para Laplanche & Pontalis (1995), a identificação da sexualidade, seja ela 

trans ou não, é um processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma 

propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente. 

Quando observadas, a Classificação Internacional de Doenças sentencia através do 

CID 10 F.64:  
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“A disforia de gênero consiste no desejo de viver e ser aceito 

enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se acompanha 

em geral de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação 

por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de 

submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento 

hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto 

possível ao sexo desejado” (CID 10 F.64- Transtornos da 

identidade sexual – Doenças) 

 

O Conselho Federal de Medicina, por sua vez, define o transexualismo a partir de 

alguns critérios elencados no rol do artigo 3º da Resolução 1.955/2010. 

A sexualidade humana abrange três óticas: o sexo biológico: anatomicamente 

determinado, o sexo psíquico: o qual o sujeito acredita ser, e o sexo civil determinado por 

uma norma jurídica, qual seja o registro civil. O assunto é delicado e de difícil debate, dentro 

de uma sociedade com valores patriarcais. Além disso, esta é uma realidade e como tal deve 

ser enfrentado a fim de garantir os direitos daqueles que não mais se identificam como 

pertencentes ao sexo masculino ou feminino 

O sexo biológico trata do aspecto físico do indivíduo, decorrente de suas 

características corporais, “[...] ou seja, da sua aparência aos outros e a si mesmo. Esta 

aparência deriva do perfeito entrelaçamento do sexo genético com o sexo endócrino”, 

segundo Szaniawski (1998, p. 36), que afirma que o sexo genético diz respeito aos 

cromossomos, e a Biologia o divide em sexo cromossômico e sexo cromático.  

  No que tange ao sexo psíquico, Choeri (2001, p. 240) afirma que o mesmo é 

formado pelo “[...] conjunto de características responsáveis pela reação psicológica (feminina 

ou masculina) do indivíduo a determinados estímulos”. Salienta que essas características 

advêm da educação, que se dá por intermédio da orientação e pressão impostas ao indivíduo 

quando criança; da expressão pública da identidade, pelo desenvolvimento do “papel do 

gênero”; e da identidade do gênero.  

O sexo civil é o constante na certidão de nascimento da pessoa. É definido, na ocasião 

do nascimento, pela observação das características sexuais externas. Choeri (2001, p. 240) 

explica que se trata do sexo “[...] designado por ocasião do assento de nascimento da criança, 

com base em seu sexo morfológico externo”. Assim, o sexo civil, também conhecido como 

sexo jurídico ou sexo legal, é determinado em razão da vida civil, baseando as relações sociais 

e originando inúmeras consequências jurídicas. 
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 A transexualidade pode ser associada ao transtorno de identidade de gênero, 

conceituado como uma forte e persistente identificação com o gênero oposto e um 

desconforto persistente e sensação de inadequação no papel de gênero deste sexo. Contudo, o 

gênero remete também às diferenças em um todo em seu aspecto, não diferenciando entre 

masculino e feminino, segundo Scott, citado por Grossi, 1998, “(...) não remete apenas a 

ideias, mas também a instituições, a práticas cotidianas e a rituais, ou seja, a tudo aquilo que 

constitui as relações humanas. 

 

REDESIGNAÇÃO SEXUAL SOB A ÓTICA DA REALIZAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE 

Sob a ótica da concretização do direito fundamental à saúde, como já descrito acima, o 

sofrimento psíquico vivenciado pelos transexuais decorre especialmente do conflito entre suas 

características anatômicas e sua identidade sexual, para resolver este conflito psicológico, 

que, por mais, que houvesse ao longo do tempo, diversas manifestações de pessoas que se 

sentiam pertencentes a outro sexo (CECCARELLI, 1997), muitos aderem a cirurgia de 

redesignação sexual, tomando como base princípios e conceitos oferecidos pela Bioética.  

Para a realização de cirurgia de redesignação sexual é necessário o consentimento livre 

e esclarecido (art. 6º, Resolução do CFM- Concelho Federal de Medicina n°1.955/10). Além 

disso, a cirurgia de transgenitalização só é recomendada após o diagnóstico, configurando o 

indivíduo como transexual e, ainda assim, exige-se antes do diagnostico um acompanhamento 

médico por especialistas de diversas áreas durante o período de dois anos (art. 4º, Resolução 

do CFM- Concelho Federal de Medicina n°1.955/10).  

Alegar que contraria os bons costumes, não é cabível, por tratar-se de uma exigência 

médica justificada pelo bem-estar físico e psicológico do paciente. Assim como considerar 

crime de mutilação: A cirurgia passou a ser considerada, por parte de doutrinadores e juristas, 

como um direito à saúde, sob o argumento de que ajudaria no pleno desenvolvimento da 

pessoa. Assim, no entendimento de Elimar Szaniawski (1998, p. 93), o ponto significante 

“[...] da coligação entre a tutela do direito à saúde e do direito à integridade psicofísica do 

indivíduo, como tema de tutela da personalidade, se concretiza na defesa da saúde em função 

da possibilidade de a pessoa desenvolver, livremente, a personalidade”.  

No Brasil, a cirurgia de redesignação sexual, é regulada pela Resolução do Conselho 

Federal de Medicina de n. 1.955/10 que revoga a Resolução 1.652/02. Segundo a Resolução 



8 

 

n. 1.955/10, o indivíduo transexual que apresente desconforto com o sexo anatômico, vontade 

expressa de extinguir as genitais e as características primárias e secundárias que o fazem 

pertencer a sexo natural, esse quadro deve persistir por no mínimo dois anos, sendo que não 

devem existir outros transtornos mentais. 

Alguns procedimentos e exigências são respeitadas como encaminhamento para que o 

paciente possa passar por cirurgia, devendo esse, submeter-se pelo período mínimo de dois 

anos, e a avaliação médica multidisciplinar, composta por psiquiatra, cirurgião, 

endocrinologista, psicólogo e assistente social. Além disso, deve ser diagnosticado pelo 

médico como transexual, ser maior de 21 (vinte e um) anos e não apresentar características 

físicas inapropriadas para a realização cirúrgica. O ato deve ser praticado com o assentimento 

livre e esclarecido.  

O Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT) Zezinho Prado, destacou 

como avanço nos últimos anos ações em vários eixos, mas principalmente a Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que garante 

atendimento à população LGBT com respeito a identidade de gênero e suas especificidades e 

implementa o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde. 

No Brasil há alguns centros especializados neste tipo de cirurgia localizados nas 

cidades de São Paulo/SP no Hospital das Clínicas e o Hospital Estadual Mário Covas, 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre, de Recife e de Goiânia, e o Hospital Universitário 

Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. 

A diretora do ambulatório de travestis e transexuais do Centro de Referência e 

Treinamento em DST/aids (CRT) de São Paulo, Judit Lia Busanello, explica que as pacientes 

passam por um acompanhamento de dois anos que antecede o início das operações, como 

exigido pelo Conselho Federal de Medicina brasileiro. 

Elas devem ser atendidas por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra, 

endocrinologista, clínico geral e assistente social; segundo informações atualmente o centro 

conta com mais de três mil pacientes cadastrados no sistema, sendo que destes, dois mil 

aguardam cirurgia. 



9 

 

Segundo pesquisas realizadas no período de 2008 a 2014 a quantidade de cirurgias 

realizadas pelo SUS aumentou de 101 para 3.157, hoje há muito mais. O Direito à saúde está 

previsto no artigo 196 da Constituição Federal: 

 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação." (Brasil, 1988) 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, a “Saúde é o completo 

estado de bem-estar físico, psíquico e social”. Para os indivíduos transexuais, o bem-estar 

físico psíquico e social em tese só será alcançado por meio da redesiguinação de seu estado 

sexual, o registro civil é uma garantia jurídica para os indivíduos que optam pela mudança de 

sexo, apesar de hoje em dia ainda ser um transtorno a mudança no registro civil.  

Neste sentido, decididamente, não há que se falar em reprovabilidade nem em 

censurabilidade na prática da cirurgia de “mudança de sexo” em face das condições expostas 

na inicial, pois é inadmissível exigir que o interessado suporte o conflito psicológico que 

vivencia, o qual acarreta graves prejuízos para a sua saúde física e mental.  

 Para tanto no que diz respeito a Resignação Sexual discorre e suas implicâncias o 

Conselho Federal de Medicina criou a Resolução CFM nº 1.955/10 que dispõe sobre a 

cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652/02. 

 

HOMICÍDIOS CONTRA TRANSEXUAIS NO BRASIL 

 

Estudos realizados pela organização não governamental (ONG) europeia Transgender 

Europe (TGEU), mostra como Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no 

mundo. Além da violência e do preconceito, está presente a falta de reconhecimento de 

direitos, com mais de 600 assassinatos entre os anos de 2008 e 2014. 

Homicídios baseados em gênero é uma expressão imposta aos crimes em que o 

gênero constitui o motivo pelo qual ocorreu o homicídio. Dessa forma, pode-se entender que 

as travestis e transexuais são ser incluídas nessa categoria, na medida em que a maioria dos 
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assassinatos perpetrados contra este grupo trata de crimes de ódio ou execuções, nos quais 

foi determinante o fato da vítima ser transexual. 

Nos assassinatos de travestis predominam atitudes homofóbicas de rejeição a pessoas 

que exercem outras formas de sexualidade além da heterossexualidade compulsória. A 

rejeição possibilita e acoberta atitudes de violência física como espancamentos e 

perseguições em vias públicas e violência simbólica cujo limite são os assassinatos marcados 

pelo ódio conforme estudos realizados pelo GGB- Grupo Gay da Bahia: 

 

"De acordo com o GGB- Grupo Gay da Bahia, um 

homossexual é morto a cada 28 horas no país por conta da 

homofobia (assassinatos e suicídios) e cerca de 70% dos 

casos dos assassinatos de pessoas LGBT ficam impunes. 

Segundo um estudo feito pela Universidade de São Paulo 

em 2014, sete em cada dez homossexuais brasileiros já 

sofreram algum tipo de agressão, seja física ou verbal. O 

país teve 650 assassinatos homofóbicos ou transfóbicos em 

2012 e 2013 e desde 2008 concentra quase metade do total 

de homicídios de transexuais do mundo, de acordo com o 

relatório da organização europeia Transgender Europe." 

(GGB- Grupo Gay da Bahia) 

 

Muitos destes crimes estão acompanhados de mutilação dos corpos, desfiguração do 

rosto, corte dos cabelos, retirada das unhas e dos seios. A configuração do crime de ódio 

prima pelo excesso: são dezenas de facadas ou tiros, a onde se procura atingir o rosto e 

desfigurar as vítimas. Os assassinos também costumam deixar mensagens no corpo ou junto 

dele, desqualificando as vítimas e colocando conteúdos homofóbicos e sexistas. 

Tais assassinatos decorrem de diferenças sociais de gênero, que atribuem uma 

posição de subalternidade às diferenças, compreendidas como o exercício da sexualidade dos 

que não se enquadram ao padrão heterossexual dominante, monogâmico e calcado nas 

funções reprodutivas, o fato destas pessoas não se enquadrarem no modelo biológico, 

supostamente normal, justifica sua punição e mesmo eliminação. 
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   Fonte: GGB – Grupo Gay da Bahia (2019) 

 

No gráfico acima exposto podemos ver que Tendências predominantes do relatório: 

420 LGBT+ foram vítimas no Brasil de morte violenta: 76% homicídios e 24% suicídios, 

45% gays, 77% com até 40 anos, 58% brancos, predominam profissionais do setor terciário e 

prestação de serviços, 29% mortos com armas de fogo, 49% na rua, apenas 6% dos 

criminosos identificados. Suicídios de LGBT: 60% gays, 66% brancos, 84% com até de 30 

anos, 15% enforcamento Como se repete desde que o Grupo Gay da Bahia iniciou tal 

pesquisa, em 1980, em termos absolutos predominaram as mortes de 191 Gays (45%), 

seguido de 164 Trans (39%), 52 Lésbicas (12%), 8 Bissexuais (2%) e 5 Heterossexuais (1%). 

Podemos verificar esse ódio descrito em um pequeno trecho escrito por Ivone Pita em 

seu blog: 

 

"Os gays provocam muito. Seja lésbica, travesti ou 

transexual, a verdade é uma só: gays provocam demais. 

Riem alto demais, dançam demais, gostam de música 

demais, lançam moda demais, querem afeto demais, amar 

demais, trepar demais, serem felizes demais! Eles querem 

até os mesmos direitos que heterossexuais! Onde já se viu 

tamanha afronta! Estes gays querem ficar por aí, andando, 

amando e constituindo família livremente e não entendem 

como isso é ofensivo? Será que não entendem como isso é 

um ataque frontal à verdade absoluta da heterossexualidade 

como única existência possível e saudável? Já não basta 

poderem trabalhar, estudar, andar pela rua, além disso, 

pretendem se envolver em política, modificar leis? Ainda 

querem ficar livres para demonstrações públicas de afeto? 

Querem ser considerados normais como outra pessoa 

qualquer? Ora, todos sabem que assim, não é possível, 

assim, não pode ser." (Pita Ivone, em @ivonepita) 
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Constata-se porém, a triste realidade vivida por quem é diferente dos padrões 

estipulados pela sociedade conservadora, os LGBT são tratados como "animais" a margem 

da sociedade e da justiça, apesar de ser uma grande população não apenas no Brasil, mas no 

mundo inteiro. Esse preconceito não recai apenas sobre a população LGBTQ+ e sim a outros 

grupos que são considerados fora do padrão perfeito social, e são vítimas de homicídios por 

serem diferentes. 

Segundo dados emitidos pelo Grupo Gay da Bahia Com 598  mortes em cinco anos 

de governo Dilma, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, durante o segundo levantamento 

feito pelo banco de dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), atualizados diariamente em seu 

site, proporcionalmente, as travestis e transexuais são as mais vitimadas: o risco de uma 

“trans” ser assassinada é 14 vezes maior que um gay, e se for comparado com os Estados 

Unidos, as 119 travestis brasileiras assassinadas em 2015 em comparação com as 21 trans 

americanas, têm 9 vezes mais chance de morte violenta do que as trans Norte-Americanas, 

segundo agências internacionais, mais da metade dos homicídios contra transexuais do 

mundo, ocorrem no Brasil. 

 

 

Fonte: GGB – Grupo Gay da Bahia (2019) 
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Fonte: GGB – Grupo Gay da Bahia (2019) 

 

Em relação à cor das vítimas de LGBTfobia, constata-se a mesma regularidade dos 

anos anteriores, predominando 213 brancos (58,4%), seguidos de 107 pardos (29,3%) e 45 

pretos (12,3%). 

 

 

Fonte: GGB – Grupo Gay da Bahia (2019) 

 

O FEMINICÍDIO EM MULHERES TRANS 
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Para a configuração da violência doméstica não é necessário que as partes sejam 

marido e mulher, nem que estejam ou tenham sido casados, já que a união estável também se 

encontra sob o manto protetivo da lei.  

Admite-se que o sujeito ativo seja tanto homens quanto mulher, bastando a existência 

de relação familiar ou de afetividade, não importando o gênero do agressor, já que a norma 

visa tão somente à repressão e prevenção da violência doméstica contra a mulher. Quanto ao 

sujeito passivo abarcado pela lei, exige-se uma qualidade especial: ser mulher, 

compreendidas como tal as lésbicas, os 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. 

No entendimento do Promotor de Justiça Rogério Sanches Cunha (Jurisprudência- 

STJ – 05 de abril de 2018), simpático a esta contemporânea corrente, diz que: “a mulher de 

que trata a qualificadora é aquela assim reconhecida juridicamente”. No caso de transexual 

que formalmente obtém o direito de ser identificado civilmente como mulher, não há como 

negar a incidência da lei penal porque, para todos os demais efeitos, esta pessoa será 

considerada mulher. Podem ser observadas duas posições: Uma mais conservadora: 

entendendo que o transexual, geneticamente, não é mulher (apenas passa a ter órgão genital 

de conformidade feminina), e que, portanto, descarta, para a hipótese, a proteção especial. 

Outra, no entanto; corrente mais moderna: desde que a pessoa seja transexual (por cirurgia e 

modo irreversível), deve ser encarada de acordo com sua nova realidade morfológica, eis que 

a jurisprudência admite, inclusive, retificação de registro civil. 

A Lei nº 13.104/2015, incluiu o inciso VI no artigo 121 do Código Penal para prever 

o crime de feminicídio. Não se trata pura e simplesmente de matar mulher (femicídio), mas 

sim matar mulher em razão da condição do sexo feminino, ou seja, trata-se de espécie de 

violência de gênero, passar a pertencer no rol dos crimes hediondos. 

Sendo assim, a qualificadora do feminicídio é subjetiva, pressupondo motivação 

especial: o homicídio deve ser cometido contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Mesmo no caso do inciso I do § 2º-A (Lei nº 13.104/2015), o fato de a 

conceituação de violência doméstica e familiar ser um dado objetivo, extraído da lei, não 

afasta a subjetividade. Isso porque o § 2º-A (Lei nº 13.104/2015) é apenas explicativo; a 

qualificadora está verdadeiramente no inciso VI, que, ao estabelecer que o homicídio se 
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qualifica quando cometido por razões da condição do sexo feminino, deixa evidente que isso 

ocorre pela motivação, não pelos meios de execução. (Acórdão n.904781, 

20150310069727RSE, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, Data de 

Julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 105). 

Para se configurar e introduzir o transexual nesta modalidade não se pode 

misturar/confundir: transexual com o homossexual, bissexual, travesti ou mesmo com o 

intersexual, o transexual possui em sua psique uma confusão de identidade de gênero, 

rejeitando sua característica físico-sexual para prover-se perante a sociedade como se 

enxerga psicologicamente, ou seja, com os atributos do sexo oposto ao de seu nascimento. A 

adaptação do transexual é advinda com a cirurgia de mudança de sexo, conformando-se, por 

corolário, sua característica física com a psicológica. 

 

“O transexual não se confunde com o homossexual, 

bissexual, intersexual ou mesmo com o travesti. O 

transexual é aquele que sofre uma dicotomia físico-

psíquica, possuindo um sexo físico, distinto de sua 

conformação sexual psicológica. Nesse quadro, a cirurgia 

de mudança de sexo pode se apresentar como um modo 

necessário para a conformação do seu estado físico e 

psíquico" (FRANÇA, 2005, p. 142) 

 

Para tal adequação temos que levar em consideração três critérios apresentados pela 

doutrina do Supremo Tribunal Federal (STF) para a definição de ‘mulher’ quando da 

aplicação da qualificadora do feminicídio: (Supremo Tribunal Federal — Biblioteca Ministro 

Victor Nunes Leal- DJE de 20 de dezembro de 2018 e o Informativo STF 928) 

a) Critério psicológico: apesar da vítima ter nascido homem, não aceita essa condição 

psicologicamente, se identificando, portanto, como mulher. 

b) Critério biológico: a vítima é geneticamente mulher. 

c) Critério jurídico: basta ser a vítima reconhecida como mulher juridicamente, com o 

seu registro civil alterado para o sexo feminino através de decisão judicial, bem como já 

possua características físicas do sexo feminino (cirurgia de mudança de sexo), pratica 

comumente levada a efeito por transexuais. 

Em relação ao transexual, que após cirurgia de mudança de sexo, bem como após 

provimento jurisdicional obtém formalmente o direito de ser identificado civilmente como 

sendo do sexo feminino, haverá indiscutivelmente a incidência da lei penal considerando-o 

mulher, aplicando o critério jurídico para a incidência do Feminicídio no caso de vítima 

transexual. 
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Além disso, a alteração que a Lei nº 13.104/2015 sofreu pouco tempo antes de ser 

aprovada, que substituiu o vocábulo “gênero” pela expressão “condição de sexo feminino”, 

na verdade não altera a interpretação, já que a expressão “por razões de sexo feminino” 

prende-se, igualmente, a razões de gênero. O legislador não almejou trazer uma qualificadora 

para a morte de mulheres. Se assim fosse bastaria ter colocado: Se o crime for cometido 

contra mulher, sem utilizar a expressão “por razões da condição de sexo feminino”. 

Portanto, para os efeitos penais da qualificadora entende-se hoje ser perfeitamente 

possível figurar o transexual como vítima do feminicídio, desde que alterado suas 

características mediante cirurgia de mudança de sexo e alterado formalmente sua identidade 

civil como sendo do sexo feminino. 

 

LEI MARIA DA PENHA APLICADA PARA TRANSEXUAIS 

 

Esta lei se aplicaria à mulher, ou seja, uma pessoa do sexo feminino, desde que o 

crime tenha sido cometido por razões de sua condição de gênero, ou que ocorra em situação 

caracterizadora de violência doméstica ou familiar. O substantivo (Substantivo Comum é 

aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica- < 

https://www.dicio.com.br/aurelio-2/>) mulher abrange, logicamente, lésbicas, transexuais e 

travestis, que se identifiquem como do sexo feminino. 

A lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres Transexuais e/ou travestis, 

independentemente da cirurgia de treansgenitalização ou alteração de nome ou sexo no 

documento civil. Este entendimento foi aprovado em reunião ordinária do GNDH em 

05/05/2016 e pelo colegiado do CNPG em 15/06/2016:  

 

“Lei Maria da Penha 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) Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas 

neste artigo independem de orientação sexual” 

(LEI Nº 11.340/ 2006)  

 

O promotor de justiça Flávio Lorsa do Júri da capital paulista ofereceu a primeira 

denúncia por Feminicídio contra transexual do país: 

 

“TJ SP MANDADO DE SEGURANÇA. 

INDEFERIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. 

https://www.dicio.com.br/aurelio-2/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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IMPETRANTE BIOLOGICAMENTE DO SEXO 

MASCULINO, MAS SOCIALMENTE DO SEXO 

FEMININO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ORDEM 

CONCEDIDA “ (MS n° 2097361- 61. 2015. 8. 26. 9ª 

Câmara Criminal do TJSP, 0000, Rel. ELY AMIOKA, 

maioria de votos, j. 8. 10. 2015). No corpo do voto: “Assim 

é que a Lei nº 11.340/06 não visa apenas a proteção à 

mulher, mas sim à mulher que sofre violência de gênero, e é 

como gênero feminino que a IMPETRANTE se apresenta 

social e psicologicamente. Tem-se que a expressão 

“mulher”, contida na lei em apreço, refere-se tanto ao sexo 

feminino quanto ao gênero feminino. O primeiro diz 

respeito às características biológicas do ser humano, dentre 

as quais GABRIELA não se enquadra, enquanto o segundo 

se refere à construção social de cada indivíduo, e aqui 

GABRIELA pode ser considerada mulher. A 

IMPETRANTE, apesar de ser biologicamente do sexo 

masculino e não ter sido submetida à cirurgia de mudança 

de sexo, apresenta-se social e psicologicamente como 

mulher, com aparência e traços femininos, o que se pode 

inferir do documento de identidade acostado às fls. 18, em 

que consta a fotografia de uma mulher. Acrescentase, por 

oportuno, que ela assina o documento como GABRIELA, e 

não como JEAN CARLOS. Ressalte-se, por oportuno, que o 

reconhecimento da transexualidade prescinde de 

intervenção cirúrgica para alteração de sexo. Os 

documentos acostados aos autos, como acima mencionado, 

deixam claro que a IMPETRANT E pertence ao gênero 

feminino, ainda que não submetida a cirurgia neste sentido. 

E esta Corte já decidiu, por exemplo, que a alteração do 

nome civil não exige a realização prévia de cirurgia para 

mudança de sexo (...)” 

(Rel. ELY AMIOKA, j. 8. 10. 2015 disponível em: < 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Gene

ro/Jurisprudencia>. Acesso em: 11 nov. 2019.) 

 

Para o promotor, a importância da Lei Maria da Penha está justamente no 

reconhecimento de que a mulher é vítima de violências relacionadas aos papéis de gênero 

que, na maioria dos casos, são praticadas por homens que adotam valores machistas. 

“Homens que continuam considerando a mulher como um objeto do qual eles podem dispor 

quando e da maneira que quiserem”, explica o promotor. 

A denúncia cita o trabalho de operadoras do Direito que são referências no 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, como a procuradora-geral 

da República Ela Wiecko e a coordenadora da Comissão Permanente de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid) Valéria Diez Scarance.  

A partir de agora, todas as promotorias do país podem aplicar a Lei Maria da Penha a 

casos de agressões a mulheres transexuais e travestis tanto para aquelas que não fizeram 



18 

 

cirurgia de mudança de sexo e não alteraram o nome ou sexo no documento civil quanto para 

aquelas que fizeram cirurgia de mudança de sexo e alteraram o nome ou sexo no documento 

civil. 

Essa possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha, para mulheres transexuais e 

travestis, traz uma maior segurança jurídica para tais mulheres, que por não seguirem o 

padrão social estipulado sofrem diversos preconceitos e por sua vez não conseguem a devida 

proteção que todos os indivíduos deveriam ter.   

No entanto para uma maior proteção aos LGBTQ+ enquanto os parlamentares não se 

manifestarem, a criminalização da homofobia e da transfobia podem ser enquadradas na Lei 

dos Crimes de Preconceito e Discriminação Racial (Lei 7.716 de 1989).  

Por se tratar de descriminação com crueldade e ódio a uma determinada classe de 

pessoas, essa discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser tratada 

como crime. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se analisar neste artigo, que a transexualidade não é uma orientação sexual, 

como muitos imaginam, mas sim, uma perturbação de identidade de gênero que nada tem a 

ver com o ambiente/educação em que o indivíduo está inserido. Os transexuais sofrem 

transtornos psicológicos por acreditarem ser de um sexo e terem nascido com outro, a maioria 

destas pessoas procuram ajuda junto a médicos com a intenção de mudança de sexo biológico, 

de forma a aliviarem seu sofrimento e resolver sua frustração em relação à sexualidade. 

A questão legal também está diretamente relacionada com o tema da transexualidade, 

uma vez que é indispensável para que o transexual operado possa integrar na sociedade 

através da mudança de nome e também de sexo jurídico. 

O Feminicídio aborda a questão do homicídio de mulheres, de uma perspectiva de 

gênero, exige um elevado compromisso não só do Estado, mas também da sociedade com a 

erradicação desse tipo de violência. Não é possível pensar que este fenômeno afeta apenas 

mulheres em si, mas também afetam as transexuais e deve-se dar mais visibilidade, a fim de 

solucionar o problema quanto ao preconceito que afeta a sociedade, o que torna a violência 

contra mulheres ou homens transexuais intolerável.  

A Lei Maria da Penha deve ser aplicada às transexuais femininas vítimas desse tipo de 

violência, tal entendimento vem ao encontro dos princípios da dignidade humana e da 
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igualdade, por ampliar a proteção jurídica a pessoas que estejam em evidente situação de 

vulnerabilidade social e também em consonância com a própria lei, tendo em vista que veda 

qualquer tratamento discriminatório em virtude da orientação sexual.  

Conclui-se que independentemente de qualquer adequação física, cirúrgica ou 

registral, a transexual feminina sempre foi, mulher; essa é a sua identidade de gênero, que 

deve ser reconhecida e respeitada pelo Estado, de modo a permitir o pleno desenvolvimento 

de sua personalidade e realização pessoal. 
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