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RESUMO 
 
Este artigo tem o objetivo de explanar assuntos sobre a ampliação de vítimas do crime de 
feminicídio, previsto pelo artigo 121 inciso VI do Código de Processo Penal, incluindo como 
vítimas as mulheres Transexuais e Travestis.  
Todavia, faz uma conexão a violência doméstica para as mulheres de gênero, amparadas pela 
Lei Maria da Penha onde abrange não somente as que nasceram com o sexo feminino. Desse 
modo, se faz importante o estudo interdisciplinar para alcançar a problemática aonde apenas a 
sistemática jurídica não chegaria, nem de certa forma sanar os problemas legais, como 
também alcançar a subjetividade humana, isso se deve para que possa fazer uma diferença 
social, buscando punição como também prevenção, e acima de tudo uma valorização da 
pessoa humana. 
 
Palavra-chave: Amparo; Delito; Trangêneros. 
 
 

EXTENSION OF PROTECTION WHICH COUNTS FEMINICIAL CRIME TO 
TRANSEXUAL WOMEN AND TRAVESTIS 

 
ABSTRACT 
 
This article had the objective of explaining subjects on the extension of victims of the crime 
of feminicide, provided for in article 121, section VI of the Code of Criminal Procedure, 
including as victims of Transsexual and Transvestite women. 
However, it makes a connection to domestic violence for women of gender, supported by the 
Law Maria da Penha where it covers not only those born with the female sex. In a certain 
way, we try to demonstrate the importance of an interdisciplinary study as a way of reaching 
problematics, where only legal systematics would not arrive, and in a way, to solve legal 
problems, as well as to achieve human subjectivity, so that in a certain way we can make a 
social difference , seeking punishment as well as prevention, and, above all, a valuation of the 
human person. 
 

Key words: Protection. Crime. Transgender. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o tempo o direito vem se modificando e ampliando a sua abrangência, embora 

muitas leis tenham sido modificadas e atualizadas para se encaixarem nos tempos atuais, 

ainda há espaço para novas interpretações, como as que serão articuladas neste artigo cujo 

tema é o crime de feminicídio, capitulado no Código Penal atual. 

A lei para este delito ampara somente as mulheres do sexo feminino, entretanto em 

pleno século XXI, a comunidade LGBT é a que mais cresce a cada dia que passa. Há 

mulheres travestis e transexuais que se consideram mulheres mesmo sem ter nascido com a 
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genital feminina, elas agem, se vestem, falam e se comportam como uma, mas nem por isso 

quando mortas (por serem vista como “mulheres”) são amparadas pelo crime de feminicídio. 

Sabe-se que a evolução humana e social é constante, e com ela surgem novas 

problemáticas e desafios, onde o direito deve acompanhar as necessidades humanas para que 

elas sejam sempre amparadas pelas legislações e estudos jurídicos. Assim, o presente artigo 

tem como objetivo almejar a ampliação das vítimas deste crime, e que haja esperança para 

que um dia o Brasil seja um exemplo de liberdade de expressão. Para que isto ocorra é 

necessário começar aos poucos aceitando as mudanças que o país traz, como por exemplo: a 

aceitação do casamento homoafetivo perante um juiz, isto é algo que jamais seria imaginável 

em décadas atrás, todavia, ainda há muita polêmica e discussão sobre, porém o importante é 

que a comunidade LGBT conquistou seu direito de casar perante a lei. Diante disto, tem 

também a aceitação de mulheres travestis como vítimas de violência doméstica, amparadas 

pela Lei Maria da Penha n° 11.340/2006, já que a mesma não estipula o sexo feminino e sim 

gênero “mulher”, o que é muito interessante, e porque não dizer possível se encaixar no crime 

de feminicídio.  

Quando se falar do gênero feminino, os estereótipos de uma mulher de fato, que não 

nasceu com o sexo de uma, mas decidiu se transformar, ou, se tornar uma ao longo se seu 

crescimento, logo se faz necessário a explicação teórica de gênero, do crime de feminicídio e 

do porque se almeja a ampliação dele, pois estas “mulheres” de gênero merecem ser 

amparadas pela lei e corretamente aplicadas a elas, quando vier ser necessário. Afinal, deve-se 

evoluir junto com a história e a sociedade, para não empacar em uma inércia, e com isto gerar 

uma bola de neve de retrocesso ao desenvolvimento social. 

Uma futura ampliação das vítimas do crime de feminicídio pode gerar polêmica 

como qualquer lei quando foi alterada ou revogada gerou, que envolvesse homossexuais ou a 

comunidade LGBT, pois é um tema muito novo para o entendimento e compreensão dos mais 

velhos, que vem de uma cultura totalmente tradicional. Não é fácil implantar uma nova visão 

de sociedade de um dia para a noite, mas é com pequenas lutas através da informação que se 

chega ao um denominador comum, ou seja, é preciso paciência para que a sociedade entenda 

que os tempos estão mudando e com ele às normas também se modificam. 
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DESENVOLVIMENTO  

 

1- Construção histórica da violência 

 

A violência existe na sociedade desde que o ser humano se conhece como gente, ela 

está presente em todo lugar não importa o país em que se encontra, é do ser humano agir com 

violência, ou não. Ao longo do tempo, a violência foi sendo reprimida e se tornando algo 

visto como um delito quando se faz o uso dela sem ter necessidade, ou seja, quando a ação 

violenta é movida pelo dolo da pessoa que praticou. Sabe-se que ao longo da história, através 

das guerras, batalhas entre homens por poder, sempre foram executadas através da violência, 

entretanto, por mais que desbravem todos os tipos de ações violentas do homem, destaca-se 

nesse artigo o homicídio. Quando se tira a vida alheia, seja de forma voluntária ou 

involuntária à sua vontade, este ato é caracterizado como homicídio e é nesse cenário que se 

fala em dolo ou culpa, embora possa ser praticado com violência ou não. 

O douto filósofo Sigmund Freud, em sua obra de Volume XXI, destaca um trecho 

sobre abrangendo a violência gerada pelo homem através do homicídio: 

“Quando a civilização formulou o mandamento de que o homem não deve matar o 

próximo a quem odeia, que se acha em seu caminho ou cuja propriedade cobiça isso 

foi claramente efetuado no interesse comunal do homem, que, de outro modo, não 

seria praticável, pois o assassino atrairia para si a vingança dos parentes do morto e a 

inveja de outros, que, dentro de si mesmos, se sentem tão inclinados quanto ele a tais 

atos de violência. Assim, não desfrutaria de sua vingança ou de seu roubo por muito 

tempo, mas teria toda possibilidade de ele próprio em breve ser morto. Mesmo que 

se protegesse contra seus inimigos isolados através de uma força ou cautela 

extraordinária, estaria fadado a sucumbir a uma combinação de homens mais fracos. 

Se uma combinação desse tipo não se efetuasse, o homicídio continuaria a ser 

praticado de modo infindável e o resultado final seria que os homens se 

exterminariam mutuamente.” 

Contudo, por mais que possa desvendar uma forma de como impedir que a violência 

se faça ou espalhe, ela sempre irá ressurgir de outra maneira. Nos dias de hoje foram criadas 

leis para amparar aqueles que foram vítimas dela, normas que instruem a sociedade a agir de 

forma civilizada, e só usam de força, quando necessário. Freud, em sua mesma obra citada à 

cima já estipulava o modo a iniciar-se como: “A primeira etapa é fácil. Reconhecemos como 
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culturais todas as atividades e recursos úteis aos homens, por lhes tornarem a terra proveitosa, 

por protegerem-nos contra a violência das forças da natureza, e assim por diante”. 

Todavia, há também a violência causada de formas naturais, ou seja, que não é 

possível evitar, como por exemplo: caso fortuito ou de força maior, são naturais e dependendo 

do caso resulta bastante estrago na sociedade, gerando tragédias como a morte. Visto isso, no 

mundo atual, ouve-se falar em violência de gênero que surgiu através dos homossexuais, 

lésbicas, travestis e transexuais. Esta luta ocorre até os dias atuais e não vai cessá-la tão cedo 

no Brasil, um dos países mais preconceituoso do mundo. 

Desta forma, a violência é definida pelo dicionário como: Estado daquilo que é 

violento. Ato violento. Ato de violentar. Veemência. Irascibilidade. Abuso da força. Tirania; 

opressão. Constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obriga-la a fazer um ato 

qualquer; coação (AURÉLIO, jul. 29 de 2018). Já para Tales de Melo, 2003 seria, ela seria 

mais como uma forma de obrigar o outro a fazer o que não é de seu desejo, por exemplo: 

“Violência se caracteriza pelo uso da força, psicológica ou intelectual para obrigar 

outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; é constranger, e tolher a 

liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo a sua 

vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, 

lesionada ou morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é 

uma violação dos direitos essenciais do ser humano.” 

Também pode-se enxergar outras formas de violência, como as intelectuais, onde a 

coação é feita pela forma verbal, quando a pessoa pode julgar uma a outra de forma violenta. 

Para Viela (1977 apud AZEVEDO, 1985, p. 19), fica mais clara interpretar este tipo de 

violência como: 

“Violência é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a liberdade de alguém, 

que tenta impedir-lhe a liberdade de reflexão, de julgamento, dedicação e que, 

termina por rebaixar alguém a nível de meio ou instrumento num projeto, que a 

absorve e engloba, sem trata-lo como parceiro livre e igual. A violência é uma 

tentativa de diminuir alguém, de constranger alguém a renegar-se a si mesmo, a 

resignar-se à situação que lhe é proposta, a renunciar a toda a luta, abdicar de si.” 

Desse modo, fica nítida a variação de formas de violência, seja a física ou verbal, ou 

até mesmo produzida pela natureza de modo que não se pode impedir que aconteça, mas 

apenas de se proteger. A violência de gênero é um assunto bastante discutido na atualidade, 
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pois as pessoas estão obtendo mais liberdade de expressão, e com isto, vem à liberdade de ser 

quem a pessoa desejar ser. 

O conceito de gênero foi trabalhado, incialmente, pela antropologia e pela psicanálise, 

situando a construção das relações de gênero na definição da identidade feminina e masculina, 

como base para a existência de papéis sociais distintos e hierárquicos (desiguais) (FARIA, 

1997). O contexto histórico da categoria gênero está ligado ao Movimento Feminista e à 

produção de conhecimento, e até a década de 70 ouvia-se falar mais sobre estudos feministas 

ou estudos da mulher. A partir dessa data, no Brasil, o movimento feminista passou a ter uma 

significativa inclusão no espaço público, a fazer exigências e reivindicações políticas — 

época da ditadura militar (CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL — CRESS, 

2003). 

De acordo com o Conselho Regional de Serviço Social (2003), os papéis de gênero 

são comportamentos específicos, associados a homens e mulheres, os quais mudam de cultura 

para cultura. Já identidade de gênero seria um conjunto de convicções pelas quais se considera 

socialmente o que é masculino ou feminino. Esse núcleo de identidade de gênero se constrói 

na socialização, a partir do momento do nascimento, sendo rotulados como menino ou 

menina.  

 2 – Do artigo 121 inciso VI do Código Penal: 

 

Visto a crescente onda de violência contra a mulher, e reivindicações sociais e 

políticas a cerca do tema, em 2015 entrou em vigor a lei 13.104/2015, alterando o Código 

Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, está modalidade ocorre 

quando o crime for praticado contra a mulher por razão do sexo feminino, ou seja, pelo 

simples fato dela ser mulher o delito será nomeado como feminicídio. Conforme explana o 

artigo: 

“Feminicídio       (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:      (Incluído pela Lei 

nº 13.104, de 2015) 

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 

Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança 

Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 

companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 

condição:     (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
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§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 

envolve:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - violência doméstica e familiar;      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.      (Incluído pela Lei nº 

13.104, de 2015) 

Homicídio culpos 

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 

Pena - detenção, de um a três anos. 

                                         Aumento de pena 

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta 

de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa 

de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu 

ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é 

aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 

(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 

2003) 

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se 

as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a 

sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

§ 6o  A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado 

por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por 

grupo de extermínio.       (Incluído pela Lei nº 12.720, de 2012) 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime 

for praticado:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;      (Incluído pela 

Lei nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência;      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.      (Incluído pela Lei 

nº 13.104, de 2015)” 

  

Como pode ser observado no §2º-A “razões da condição de sexo feminino”, que foi 

acrescentado como norma explicativa, esclarecendo que pode acontecer de duas maneiras: a) 

violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esta 

modalidade de delito após a lei entrar em vigor é considerada crime hediondo. 

Crime hediondo é considerado de extrema gravidade. Em razão disso recebe um 

tratamento diferenciado e mais rigoroso do que as demais infrações penais, sendo considerado 

crime inafiançável. Já o crime doloso seria o delito criminoso cometido com a plena 

consciência da ilegalidade da conduta praticada, buscando o resultado ilícito ou assumindo o 
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risco de produzi-lo. Desta forma, o dolo pode ser direto, quando o agente busca a realização 

da conduta típica, ou indireto, no qual ele assume o risco de produzir o resultado lesivo, sendo 

que este se divide em: alternativo, onde existem dois resultados previsíveis e o agente não se 

preocupa em produzir um ou outro; ou eventual, no qual o agente assume o risco de produzir 

um resultado diverso do originalmente previsto. 

Estudos do Instituto Avante Brasil (IAB) apontam que uma mulher morre a cada 

hora em no país, e quase metade desses homicídios são dolosos praticados em violência 

doméstica ou familiar através do uso de armas de fogo. São por instrumentos perfuro-

cortantes, facas, por exemplo, 34%; já por asfixia decorrente de estrangulamento, 7%, 

representando os meios mais comuns nesse tipo ocorrência. 

Contudo, vê-se o quão grande é o número que esse delito/feminicídio é cometido 

diariamente. E esta conta não está incluso as pessoas que se consideram mulher, e que não são 

amparados por esta lei, o que faria o número aumentar ainda mais; desta forma destacam-se 

os travestis, trangêneros e transexuais, que poderiam ser encaixados como vítimas deste 

crime. 

Para compreender porque tais indivíduos se consideram mulher, é necessário saber 

quem são estas pessoas. O que diz respeito ao Travesti, há dois tipos deles:  

a) os artistas de espetáculos: que se vestem com roupas do sexo oposto;  

b) homossexuais que se veste e que se conduz como se fossem do sexo oposto; e os 

trangênero: são pessoas que tem uma identidade de gênero, ou expressão diferente de seu 

sexo, ele sofre uma dicotomia físico-psíquica, possuindo um sexo físico, distinto de sua 

conformação sexual psicológica, o que levam a fazer a cirurgia de reversão genital, assumindo 

então a identidade do seu desejado gênero e retificando após, o seu Registro Civil. Entretanto 

nem todos têm esta condição de fazer a cirurgia, e até eles lograr este objetivo, muitos se 

vestem e agem como se fossem do sexo oposto, no caso desta pessoa ser um homem, ele se 

transformaria em mulher exteriormente onde seria chamado de Travesti. 

Embora reduzido o espaço, o Doutor Cezar Roberto Bitencourt articula bem e abrange 

o assunto em questão, defendendo que os travestis são inequivocamente mulheres, e em outro 

parágrafo conclui que "Por essa razão, consideramos perfeitamente possível admitir o 

transexual, desde que transformado cirurgicamente em mulher, como vítima da violência 

sexual de gênero caracterizadora da qualificadora do feminicídio, como adiante: "Ora, aqui 

nos parece haver contradição nos argumentos, já que o travesti não se transformou 

cirurgicamente". A posição aqui é independentemente da modificação do genital, deve 

prevalecer à psicológica, primeiramente porque o ser humano transcende seu genital, eis que é 
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um animal político, social e psicológico, além de ser cediço que não é simples conseguir a 

cirurgia de alteração genital, muitas vezes perseguida pelo SUS. Assim, fica a questão: Para o 

eminente jurista, o travesti poderia ser sujeito passivo do crime? Esse ponto pareceu obscuro e 

contradito. 

Neste contexto, vislumbra-se o tratamento qualitativo do feminicídio, pois se um 

transgênero ou travesti exteriormente idêntico a uma figura feminina (mulher) for morta pelos 

motivos da qualificadora, deveriam sim ser vítimas do crime. Cabe também distinguir 

os conceitos de sexo e gênero, que não podem ser entendidos como sinônimos.  Dessa forma, 

compreende que “o sexo biológico de um ser humano é definido pela combinação dos seus 

cromossomos com a sua genitália”. Por outro lado, de acordo com teorias feministas, 

compreende-se por gênero, “categorias que são historicamente, socialmente e culturalmente 

construídos, e são assumidos individualmente através de papéis, gostos, costumes, 

comportamentos e representações”. Logo, percebe-se que o conceito de mulher é englobante, 

visto que pode ser relacionado estritamente no campo biológico, ou seja, de acordo com o 

sexo, ou pode ainda ser interpretado de acordo com a construção social da identidade de 

gênero. Deste modo, façamos a pergunta: quem são as vítimas de Femicídio? 

Em busca de uma resposta, entende-se que até o momento quem são vítimas do crime 

hediondo de feminicídio (artigo 121, inciso VI do Código Penal), toda mulher do sexo 

feminino, que são assassinadas por razão e condição de serem mulheres. Entretanto, um 

homem que nasceu com sexo masculino, mas hoje se veste, se comporta se vê e fala como 

mulher; ou outro homem que fez a cirurgia de mudança de sexo, mudou seu nome em cartório 

para um do sexo oposto; ambos citados podem ser vítimas deste crime? Quando o ofensor 

comete, em razão de enxergá-los como mulher? Fica a incógnita da subjeção do amparo deste 

artigo que abrange desde a sua publicação até os dias de hoje, somente as mulheres do sexo 

feminino. 

A comunidade LGBT ao longo do tempo está se pluralizando cada vez mais, como por 

exemplo: estudos sobre transexuais apontam que 752.000 (setecentos e cinquenta e dois mil) 

já fizeram a cirurgia de transformação de sexo, enquanto aqueles que não fizeram ainda a 

cirurgia por condições ou preconceito, portanto imagine o quanto este número não 

aumentaria? Já os travestis, não se têm uma base exata de números existentes hoje, pois 

existem dois tipos como já citado anteriormente, e aqueles que se vestem e agem como 

mulher sem fins lucrativos, porém não fazem a cirurgia por medo ou outros motivos, são tidos 

como homossexuais ou transgêneros (indivíduo que se identifica com um gênero oposto 

daquele que corresponde ao sexo atribuído no momento do nascimento).  
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Estatísticas do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- informam que o 

Brasil está no topo do hanking de países com mais registros de homicídios de pessoas 

transgêneras, trata-se de 868 travestis e transexuais mortos nos últimos oito anos. Em frente a 

esse dado, compreende que a consequência de todo o preconceito passado não é distante, mas 

no ódio que aflora nas mais diversas classes sociais e que acabam por influenciar a violência 

contra lésbicas, gays, travestis e transexuais, etc., fazendo com que a homofobia se torne 

constante na sociedade contemporânea. Cabendo ao poder público o dever por meio de 

políticas sociais dirimirem tais dados. 

O tema abordado neste contexto é muito novo, pois a lei só amparara mulheres de sexo 

feminino, todavia, há de se concordar que este crime é praticado em razão da mulher, deveria 

amparar aquelas que possuem gênero feminino tão quanto se consideram mulheres e são 

vistas como tal perante a sociedade, e quando vítimas de homicídio em que cabe o artigo 121 

inciso VI do Código Penal, seja em âmbito domiciliar ou não, serem amparadas também pela 

lei. Até porque, alguns destes mortos no Brasil, mencionado no parágrafo à cima, caberia 

certamente neste amparo legal, porém não fora julgado como tal.  

 

3 – Da subjetividade do Feminicídio e da conexão deste crime com a lei Maria da Penha  

 

Embora existam várias teses a serem discutidas em pauta sobre o tema, se caso 

realmente fosse elaborado um caso concreto, certamente deveria se atentar sobre a ocorrência 

do delito como, o porquê o ofensor matou aquela “mulher” e se ele sabia a procedência de tal, 

para a prática do ato. Observe: se um homem totalmente machista discute com uma “mulher” 

em uma fila de mercado, ele insulta-a e logo após agride a mesma, em decorrência desta 

agressão ela entra em óbito, e então ele descobre que era um travesti, como seria julgado este 

crime?  

Alguns autores entendem que a criação do feminicídio nada mais é do que a 

especificação da situação que configura um motivo torpe, entretanto, o legislador como já se 

viu, especificou o delito para não haver esta interpretação. Embora neste sentido seja o 

entendimento de Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto, para eles: 

 

“Antes da Lei 13.140/2015, esta forma de crime já qualificava o homicídio, mas pela 

torpeza [...]. A mudança, portanto, foi meramente tipográfica, migrando o 

comportamento delituoso do art. 121, § 2º, I, para o mesmo parágrafo, mas o inc. VI. 

A virtude dessa alteração está na simbologia, isto é, no alerta que se faz da 
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necessidade de se coibir com mais rigor a violência contra a mulher em razão da 

condição do sexo feminino.” 

 
A subjetividade do feminicídio ainda é muito complexa, contudo alguns julgadores 

entenderiam que seria um caso à cima um delito de lesão corporal grave seguida de morte, 

outros entenderiam ser um caso claro de feminicídio, porém não aplicariam a vítima pois não 

possui o sexo feminino para tal, o que gera a discussão para tal polêmica abordada em tela. 

Entretanto, para a Lei Maria da penha de Nº 11.340/06 há considerações para o caso, 

aplicando então em casos de violência doméstica entre duas mulheres, ou travestis e 

transexuais. 

Em 11 de agosto de 2014 Maria Berenice Dias Presidente da Comissão Especial de 

Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB junto ao Marcelo L. Francisco de Macedo 

Burger, membro da mesma comissão publicaram uma nota técnica sobre: “Aplicabilidade da 

Lei Maria da Penha à violência doméstica contra Transexuais e Travestis”, afirmando eles que 

a lei não cria qualquer restrição a essas pessoas, e tampouco exige prévia ratificação do 

registro civil ou cirurgia de adequação de sexo, estabelecendo assim a proteção da mulher 

como gênero, e não como sexo, mostrando-se aplicável a lei de violência doméstica contra 

travestis e transexuais do gênero feminino. Desta forma, fica evidenciado que o direito vem se 

moldando aos casos concretos, como forma de alcançar o bem estar social, sanando as 

demandas da sociedade, e dando uma liberdade maior aos julgadores aplicarem os 

dispositivos legais de maneira mais ampla, e não somente a lei concreta o caso, flexibilizando 

a normatização do direito, e aplicando também o princípio do livre convencimento motivado, 

o que já é uma realidade inequívoca e uma evolução para o país.   

A Lei n.º 11.340/06 sobre a violência doméstica não estipula as vítimas como 

mulheres do sexo feminino e sim o gênero, todavia em seu artigo 5º está bem explícito o 

amparo para todas as mulheres (de gênero ou sexo) quando em seu parágrafo único cita: “As 

relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”. Fica claro, 

portanto, que as transexuais e travestis quando são vítimas de crimes de violência doméstica, 

são amparados por esta lei, e por que não nos casos de feminicídio? 

A Deputada Maria do Rosário junto à autora Jandira Feghali, fizeram um Projeto de 

Lei nº 8.032/14, para ampliar a proteção de que trata a Lei nº 11.340/06 às pessoas transexuais 

e transgêneros em 8 de agosto de 2017. Entretanto, tal projeto consta “retirado de pauta” pela 

autora, embora seja ele bem específico e claro da abrangência do gênero feminino para as 
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vítimas do crime domestico, não seria necessário, pois a própria Lei Maria da Penha no artigo 

citado à cima demonstra clara a não especificação do sexo feminino, e sim do gênero mulher. 

Com abstenção de amparar as travestis e transexuais ao crime de feminicídio pelo fato 

de não nascerem com o sexo feminino, traz uma reflexão sobre elas juntamente com as outras 

mulheres que sofrem de violência doméstica e poderem ser amparadas pela Lei nº 11.340/06, 

possam também ser justiçada para tal, até porque a conexão entre a interpretação da lei com o 

artigo do Código Penal é similar, pois ambas são praticadas contra mulheres em função de sua 

fragilidade e a reparação das desigualdades socioculturais, seja uma em âmbito doméstico e 

outra pelo fato de ser mulher. Por outro lado, há casos de travesti sendo acoplado em 

penitenciária feminina, para seu melhor convívio e condição na cadeia. 

 

4 – Caso prático de travesti que mudou para penitenciária feminina 

 

Como maneira exemplificativa, há casos práticos na mudança de paradigma, em que 

transexuais e travestis estão adquirindo seus direitos aos poucos, como na prisão por exemplo, 

casos em que duas travestis foram colocados em estabelecimento prisional compatíveis com a 

identidade de gênero. As duas estão presas desde 2016 na Penitenciária de Presidente 

Prudente (SP) por decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã (SP), 

segue a decisão do Magistrado: 

“Decisão: Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Extorsão. Direito de recorrer 

em liberdade. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 1. Não cabe habeas corpus 

em substituição ao recurso ordinário constitucional. 2. A fundada probabilidade de 

reiteração criminosa e a gravidade em concreto do crime justificam a decretação da 

custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Acarreta indevida supressão 

de instância a análise de matéria que não foi submetida a exame da autoridade 

impetrada. 4. A notícia de que a parte acionante está recolhida em estabelecimento 

prisional incompatível com a sua orientação sexual autoriza a concessão da ordem 

de ofício. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 1. Trata-se 

de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão 

unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO 

DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. 

CONDENAÇÃO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. MODIFICAÇÃO DO 

REGIME PARA O SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PACIENTE QUE 

RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS 
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FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 

PREJUDICADO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 1. O habeas corpus não pode ser 

utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a 

finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não tendo o 

pedido de fixação do regime inicialmente semiaberto de cumprimento da pena sido 

apreciado pelo órgão colegiado da Corte a quo, não pode ser objeto de exame por 

este Tribunal, por configurar supressão de instância. 3. A privação antecipada da 

liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso 

ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora 

possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da 

CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de 

indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela 

jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações 

abstratas sobre a gravidade do crime. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias 

ressaltaram a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta no cometimento do 

delito, no qual o paciente e corréu, ambos transsexuais, praticaram extorsão, com o 

uso de arma branca (faca), contra vítima que as deixara entrar em seu carro com 

intuito de praticar um programa sexual, tendo esta sua liberdade restrita e sendo 

obrigada, sob ameaças de morte, a entregar todo seu dinheiro e dirigir-se a um caixa 

eletrônico para sacar mais. 5. Tendo em vista que a existência de édito condenatório 

enfraquece sua presunção de não culpabilidade, bem como que o paciente respondeu 

preso a toda a ação penal, seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, 

conceder, nesse momento, a liberdade. 6. Condições subjetivas favoráveis não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos 

autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. As circunstâncias que 

envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. 

Ordem não conhecida. Prejudicado o pedido de extensão.” 2. Extrai-se dos autos que 

Pedro Henrique Oliveira Polo – conhecido como Laís Fernanda –, preso desde 

29.12.2016, foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, pelo crime previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal, vedado o direito 

de recorrer em liberdade. 3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de 

HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido. 4. Neste habeas corpus, a parte 

impetrante sustenta a possibilidade, no caso, da fixação de regime inicial mais 

brando. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da 
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custódia cautelar. Destaca, por fim, que o paciente – “travesti” – “está presa em 

penitenciária masculina, sofrendo todo o tipo de influências psicológicas, e 

corporais”. 5. Com essa argumentação requer a concessão da ordem a fim de 

assegurar o direito do paciente aguardar em liberdade o julgamento da apelação 

interposta no Tribunal Estadual. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime 

inicial semiaberto, ou, ainda, “em caso de rejeição de todos os pedidos - seja 

determinada a Secretaria de Administração Penitenciária, que, transfira a paciente 

para local adequado, posto que ela, a despeito de sua opção sexual, está presa em 

uma cela com 31 homens, quando a capacidade é apenas 12”. Decido. 6. A Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da 

inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso 

ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco 

Aurélio, e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). De modo que o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. 7. Por outro lado, a 

orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada 

probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto do crime, 

evidenciada pela periculosidade do agente, justificam a decretação da custódia 

cautelar para a garantia da ordem pública (vg. HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias 

Toffoli; HC 140.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 132.220, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; RHC 138.369, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. No caso de que se trata, 

tal como assentou o Juízo de origem, “Os acusados atuam em conjunto e já 

estiveram envolvido em entrevero de semelhante natureza. São transexuais e se 

valem dos programas que realizam para obter sustento. Contudo, no presente caso, 

se valeram de grave ameaça exercida com emprego de arma branca para angariar 

mais recursos do que o inicialmente combinado. A repetição de condutas delituosas 

pelos acusados, evidencia personalidade distorcida por inclinação irreversível para o 

crime. E, nesse sentido, sua segregação cautelar é medida que se impõe para a 

garantia da ordem pública”. 9. Quanto ao mais, verifico que o Superior Tribunal de 

Justiça deixou de apreciar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, 

tendo em vista que “a questão não foi submetida ao crivo da Corte a quo”. O que 

impede o imediato exame da matéria por este Tribunal, sob pena de dupla supressão 

de instâncias. Ademais, colhe-se da sentença que as circunstâncias judiciais não 

foram plenamente favoráveis ao acionante, a autorizar, em princípio, o regime 

prisional mais gravoso. 10. Sem prejuízo disso, a notícia de que o paciente e o 

corréu foram incluídos em estabelecimento prisional incompatível com as 

respectivas orientações sexuais autoriza a concessão da ordem de ofício, na linha da 

Resolução Conjunta nº 1, de 15.04.2014, do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação; e da Resolução SAP nº 11, de 30.01.2014, do Estado de São Paulo. 

11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao 

habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar ao Juízo da 
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Comarca de Tupã/SP que coloque o paciente PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA 

POLO (nome social Laís Fernanda) e o corréu Luiz Paulo Porto Ferreira (nome 

social Maria Eduarda Linhares) em estabelecimento prisional compatível com as 

respectivas orientações sexuais. Publique-se. Comunique-se. Brasília, 14 de 

fevereiro de 2018. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Documento assinado 

digitalmente. (HC 152491, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 

14/02/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 

19/02/2018 PUBLIC 20/02/2018)” 

Todavia, é nítida a mudança no direito junto ao desenvolvimento social, com isto as 

mentes devem ser ampliadas para que exemplos como este da penitenciária feminina que 

acolheu as travestis tratando-as como mulheres que socialmente são, e a lei Maria da Penha 

que abrange as mulheres de gênero, sejam também reconhecidas como vítimas do crime de 

feminicídio, quando for preciso. 

Para que essa ideia seja aceita na sociedade, primeiramente deve-se ater sempre a 

evolução histórica das leis, após fazer a análise, abrir a mente a novas propostas construtivas 

para o ordenamento jurídico, para então, chegar a uma conclusão de fato, que no caso é a 

ampliação da lei para essas mulheres que não são reconhecidas como devem, e conforme a 

modificação legislativa vai se alterando e se encaixando aos tempos atuais, as mentes 

humanas vão se abrindo automaticamente, até porque, somos regidos pelas normas, e 

conforme elas se modificam, o comportamento humano também se altera. 

Por fim, chega o ponto em que vale a pena a pergunta: porque não ampliar a lei para 

estas mulheres, quando vítimas deste crime de feminicídio? Para responder a esta indagação é 

preciso saber que o Brasil ainda é o pais que mais mata transexuais e travestis no mundo, e 

que mulheres de gênero também são mulheres de fato, ou seja, qual motivo delas não terem o 

mesmo direito por não nascerem com sexo feminino? Essa também é uma pergunta que se 

deve fazer após a análise de todo o texto, até porque os direitos humanos prevê o amparo de 

qualquer pessoa que sofre descriminalização, entretanto, não ampará-las neste crime só pelo 

fato do sexo ou de como nasceram, também seria uma forma de descriminalizá-las, já que são 

mulheres. 
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CONCLUSÃO 

Este artigo versou sobre a ampliação das vítimas ao crime de feminicídio, que no caso 

seriam para os travestis e transexuais, que são do gênero feminino e vistos como mulheres, 

pois se comportam, agem e aparentam como tal, alguns fazem cirurgia de transformação de 

sexo, outros optam por não fazer, mas ambos são chamados com nomes femininos também. 

Com isto, espera-se que o pensamento moderno continue se modificando, garantindo 

também o direito àqueles que não possuem até o momento, pela falta de compreensão da 

modernidade, uma vez que, se ampliar uma lei para as mulheres de gênero, como as que 

nasceram com sexo feminino, as vítimas deste crime aumentaram significantemente. 

Por fim, este trabalho será importante para o aprofundamento deste tema tão novo, e 

com isto, a informação compartilhada é uma forma de ampliar o conhecimento, gerando assim 

uma opinião da maioria, e quem sabe um dia o objetivo deste artigo será real. 
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