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RESUMO

O presente trabalho pretende refletir acerca da possibilidade ou não de configuração do crime de feminicídio quando a vítima da violência trata-
se de pessoa transexual, transgênero ou travesti, tendo em vista que o legislador penal foi omisso no que tange a tais circunstâncias. Em uma 
primeira análise, a violência de gênero configura-se no ato violento em virtude do gênero, ou seja, é ocasionando por razão de alguém ser homem 
ou mulher. Porém, o fato das mulheres serem as maiores vítimas da violência por consequência a expressão violência de gênero se tornou 
sinônimo de violência contra a mulher. Dessa forma, em 2006, por meio da Lei Maria da Penha, foram criados mecanismos para proteger a 
mulher da violência doméstica e familiar, baseando-se na ação ou omissão fundada no gênero, que cause sofrimento físico, psicológico, sexual, 
moral, patrimonial e que seja violência realizada no âmbito familiar, doméstico ou que tenha uma relação próxima entre a vítima e o agressor. 
Diante de alarmantes dados estatísticos sobre a violência de gênero, o legislador considerou necessário incluir mais uma qualificadora ao crime de 
homicídio, ensejando o chamado feminicídio, que ocorre quando o delito é praticado contra a mulher por razões de sexo feminino, considerando 
a sua ocorrência quando envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Percebe-se, então, a 
intenção do legislador em tutelar de forma mais eficaz pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade em decorrência do gênero, 
necessitando de maior proteção por parte do Estado. No entanto, as novas perspectivas sociais dão ensejo a questionamentos se pessoas que não 
nasceram mulheres, mas que se veem e se comportam como tal, sendo o caso das transexuais, transgêneros e travestis também podem ser 
consideradas sujeitos passivos do crime de feminicídio. A pesquisa busca, então, em um primeiro momento, analisar as distinções entre essas 
possíveis vítimas para, posteriormente, tentar compreender como se daria um possível enquadramento das mesmas na tutela estatal por meio do 
feminicídio. Para refletir acerca do referido tema, há que se levar em consideração três critérios apresentados pela doutrina para a definição de 
mulher: o critério psicológico - apesar da vítima ter nascido homem, não aceita essa condição psicologicamente, se identificando, portanto, como 
mulher; o critério biológico - a vítima é geneticamente mulher; o 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), prática comumente levada a efeito por transexuais. Nesse contexto, a doutrina mais conservadora defende que o 
transexual não pode figurar como vítima do feminicídio, uma vez que, apesar de passar por cirurgia de mudança de sexo, tendo seu órgão genital 
alterado em conformidade com sua identidade de gênero psíquico, geneticamente não é mulher, levando-se em consideração apenas o critério 
biológico para a configuração do feminicídio. Em sentido contrário, a corrente mais moderna entende ser perfeitamente possível que um 
transexual seja vítima de feminicídio, desde que altere o sexo de forma permanente (cirurgia de mudança de sexo). Assim, o transexual deve ser 
tratado conforme sua atual realidade morfológica, coadunando-se, inclusive, com o atual entendimento jurisprudencial no qual admite a 
alteração do registro civil. Diversamente da corrente anterior, leva-se em consideração os critérios biológico e jurídico. Dessa forma, por meio de 
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, pretende-se analisar de forma detalhada cada um dos argumentos sustentados para, ao final, identificar 
como vem sendo encarados os crimes de homicídio praticados em face de vítimas que se enquadram no conceito de transexuais, transgêneros e 
travestis.
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