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1. RESUMO 

A Lei 11.340 de 2006 mais conhecidas como Lei Maria da Penha é uma lei que visa 

proteger a mulher da violência doméstica e familiar e é resultado recente das lutas 

históricas do movimento feminista no Brasil. A lei ganhou esse nome devido a luta 

da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado. A Lei Maria da 

Penha não contempla apenas os casos de agressão física, mas também estão 

previstas as situações de violência psicológica como afastamento dos familiares e 

amigos, ofensas, difamação e calúnia. Em tese a lei serve para todos que se 

identificam com o sexo feminino, hétero e homossexuais, isto quer dizer que 

mulheres trans também estão resguardadas pela lei. No entanto, na prática as 

situações dessas mulheres se encontram bem diferente. Essa teoria, da inclusão de 

mulheres a Lei 11.340/06 tem sido muito discutida atualmente, uma vez que o 

número de casos de crimes contra mulheres trans tem aumentado 

significantemente. Desta forma o presente estudo tem como finalidade fazer uma 

análise crítica a eficácia da Lei Maria da Penha para mulheres trans expondo suas 

dificuldades, dados sobre violência contra esse gênero e relacionando-a com o atual 

panorama da esfera criminal no Brasil.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Lei 11.340/06 tem como finalidade proteger, não só a própria mulher, mas 

também quem exercem o papel social de mulher como as transgêneros, transexuais 

ou homens homossexuais em situação de violência doméstica e familiar. 

Atualmente, as estatísticas mostram que mesmo com a lei em vigor, infelizmente, 

ainda há casos de violência doméstica. Só em 2016, tramitaram na Justiça brasileira 

mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher, 

segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (2017). A ONG Human Rights 

(2017) divulgou um relatório a respeito da violação dos direitos humanos no Brasil, o 

qual destacou 725 denúncias de violência, discriminação entre outros desacatos 

contra a população LGBT na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.  

Assim, a pesquisa, que visa em um primeiro momento abordar com mais 

profundidade a Lei 11.340/06, com a finalidade de compreendê-la claramente, 

abordando principalmente sobre a análise da importância da extensão da Lei Maria 

da Penha para aqueles que se identificam com o gênero feminino, também tem a 

importante função de trazer tais temas para a realidade atual da aplicação da Lei em 



defesa dessas mulheres trans dando maior enfoque ao Direito Penal brasileiro. E por 

outro lado, a pesquisa a ser realizada, tem como finalidade dessa iniciação científica 

analisar a Lei 11.340/06 buscando relacioná-la com o cenário atual da sociedade no 

âmbito criminal com relação aos transexuais e aos transgêneros, abordando as 

influências de temas sociais que estão alterando as decisões de magistrados no 

mundo jurídico, na teoria (doutrinas) e na prática (caso concreto). 

 

3. OBJETIVO 

Como objetivos da pesquisa, elencam-se: a) realizar uma análise da lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), buscando relacioná-la com o panorama social 

atual na esfera criminal associados aos transgêneros e transexuais, e abordando 

mais a fundo as influências que esses temas sociais vêm alterando entendimentos e 

decisões no universo jurídico, tanto no âmbito teórico como no prático; b) averiguar e 

relatar as decisões dos tribunais sobre a aplicabilidade da lei Maria da Penha em 

relação aos transgêneros e transexuais; c) fazer uma interpretação da lei Maria da 

penha de um modo geral; d) expor casos concretos referentes a aplicabilidade da lei 

Maria da Penha para transgêneros e transexuais; e) buscar fontes bibliográficas 

referentes ao assunto. 

 

4. METODOLOGIA 

Num primeiro momento serão levantados textos, obras doutrinárias, 

monografias acadêmicas, leis e práticas do âmbito do Direito Penal que abordem o 

tema da presente pesquisa, assim, utilizando como procedimento uma busca 

bibliográfica de informações, uma vez que pesquisas pela internet será as de maior 

importância para uma melhor compreensão acerca da Eficácia da Lei Maria da 

Penha para mulheres trans. Este estudo terá uma abordagem qualitativa em razão 

da interpretação das informações e opiniões obtidas, a partir do método dedutivo por 

conter um processo de análise da informação que utiliza o raciocínio lógico e a 

dedução para obter uma conclusão relacionada ao tema.  

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

A Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, já completou mais de década em 

vigência. Porém, essa legislação é mais conhecida pela população em seus 

aspectos penais repressivos do que efetivamente como um conjunto de políticas 



públicas destinadas a suportar a redução da violência a todas as mulheres, 

independente de raça, cor ou opção sexual, entre outras, assim como está 

estabelecido em seu art. 2°. Portanto, mulheres transgêneros e transexuais também 

podem ser amparadas por esta lei em casos de violência. 

A lei não ampara apenas os casos de agressão física, contemplando também 

situações de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Logo, são agressões 

facilmente atingidas a mulheres do gênero trans, uma vez que quando se 

apresentam desta forma, elas apresentam inúmeros estereótipos de vulnerabilidade 

e sujeição que estão atrelados ao gênero feminino, gênero esse combatido pela Lei.  

Segundo a Associação Nacional de Travesti e Transexuais (ANTRA, 2017), o Brasil 

é o país que lidera o ranking de países com mais casos de violência e assassinato 

contra esse gênero, somente em 2017 foram contabilizados 179 casos de 

assassinatos, o que significa um uma morte a cada 48 horas no Brasil.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, verificou-se que para ter as proteções que a Lei 

Maria da Penha oferece, a vítima deve ser do gênero mulher, ou seja, na forma 

como se comporta e na sua auto percepção, abrangendo esse direito para as 

mulheres transgênero e transexuais. Para melhor entendimento, o transgênero 

implica em um conflito de identidade de gênero, o qual a pessoa se identifica com o 

sexo oposto e espera ser aceito como tal. Já o transexual possui o desejo de alterar 

sua constituição biológica e fazer a mudança de sexo, através da cirurgia. 
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