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A QUEBRA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DO 

TERMO “MULHER” NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA 

Urbano Félix Pugliese do Bomfim1 
 

Resumo: O presente artigo propõe o alargamento do conceito interpretativo do 
termo mulher na legislação penal brasileira. Tudo por conta da existência de 
seres humanos femininos mas que ainda não são conceituados juridicamente 
como mulheres, vulneráveis e merecedores, por conta da dignidade da pessoa 
humana, da tutela penal. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde tempos imemoriais os seres humanos se distinguem. Quase 

sempre a pergunta básica da filosofia ocidental é: que é o ser humano?2 Uma 

das diferençações perdurantes, há séculos, é a dicotomia homem-mulher. 

Desde pequeninos, os seres humanos são socializados no afã de haver dois 

grandes grupos: os homens e as mulheres. Somente estes. Como se o sexo - e 

os conceitos de masculino e feminino - não fosse uma formação cultural; como 

se o corpo não fosse uma construção identitária única e completamente 

pessoal em/na vida. 

Os intermediários entre as balizas sexuais impostas, até pouquíssimo 

tempo, não eram aceitos como parâmetros jurídicos plausíveis. Quem ousava 

passar de um lado para o outro era encaminhado, pela sociedade, ao opróbrio, 

doença mental e execração3. Os seres humanos tinham de escolher entre os 

dois sexos, não havendo nenhuma opção diferente, a não ser na área 

patológica. Na hodiernidade, já se constatam inúmeros casos de pessoas 

humanas nascidas nas quais os médicos não puderam – ou não souberam, por 

                                                           
1 Bacharel em Direito (UFBA), Especialista em Ciências Criminais (JusPodivm/Faculdades 
Jorge Amado), Especialista em Pedagogia Universitária (Maurício de Nassau), Mestre em 
Direito Público (UFBA). Professor Auxiliar de Direito Penal, Criminologia e Metodologia da 
Pesquisa (UNEB/Campus IV - Jacobina). E-mail: ufbomfim@uneb.br 
2 “Na verdade, a indagação central de toda a filosofia é bem esta: - Que é o homem?” 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 03. 
3 CASTEL, Pierre-Henri. Algumas reflexões para estabelecer a cronologia do “fenômeno 
transexual” (1910-1995). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
01882001000200005&script=sci_arttext>. Acesso em: 22 nov. 2010.  
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estarem limitados nas escolhas – indicar se o sexo era macho ou fêmea da 

espécime humana.4 O mundo jurídico, no intento final organizativo, indica, 

ainda, haver uma clara distinção de sexos e gêneros. Utiliza dos dois conceitos 

como se fossem estáveis, firmes, definitivos e autopoiéticos.  

Os direitos humanos de personalidade abrangem o direito a 

autoafirmação da identidade sexual. No entanto, importante frisar, o Estado 

não dá opções maiores que a opção entre macho ou fêmea. Há um barema 

taxativo a ser preenchido sem direito a criatividade e diferenças. Nos dias 

atuais, ainda que em dimensão cada vez menor, os casamentos pelo mundo 

ainda não podem ocorrer entre pessoas humanas indicadas como pertencentes 

ao mesmo sexo. No entanto, os tempos atuais descortinam necessidades de 

novas interpretações, explicações e construções conceituais. A sociedade 

mostra-se, em redor do sexo e do gênero, complexa5 e culturalmente em 

construção e destruição permanentes, principalmente após os avanços 

técnicos e biológicos ocorridos após o projeto genoma. 

A hermenêutica antiga, presa à liturgia semântica das origens das 

palavras, já não consubstancia o conceito de justiça necessária na atualidade 

pós-moderna. Conceitos e termos efetivamente claros e definitivos, de tempos 

avoengos, já não são, por conta das mudanças do século XXI, de construção 

conceitual melíflua. Principalmente em âmbito biológico, no que tange ao 

presente estudo, as mudanças são imensas e capazes de gerar a “mutação”6 

de termos constitucionais outrora definidos como monolíticos impenetráveis em 

âmbito jurídico, quiçá nos conceitos penais, área na qual a atualidade 

                                                           
4 “D. F. Swaab, da Graduate School of Neuroscience (Escola de Graduação em 
Neurociências), em Amsterdã, dissecou os cérebros de transexuais masculinos no Netherlands 
Institute for brain research (Instituto Holandês de Pesquisa Cerebral), e descobriu que esses 
transexuais nascidos com corpos masculinos possuem cérebros de estrutura feminina.” 
QUIRK, Joe. Espermatozóides são de homens, óvulos são de mulheres: a verdadeira 
razão pela qual somos tão diferentes. Tradução André Luiz Carvalho. Rio de Janeiro: Rocco, 
2009, p. 221. 
5 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 
Renato Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 65. 
6 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996 e HESSE, Konrad. 
Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1983. 
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demonstra haver mudanças copernicanas. Os significados7, historicamente 

transformados, reajeitam o já construído em um processo incessantemente 

ininterrupto de mudanças. 

Algumas palavras, entre elas o termo “mulher”, já não são de construção 

conceitual fácil e objetiva, como em tempos passados. Para se saber quem 

eram mulheres, em pretérito, olhava-se para o corpo e para o comportamento. 

Cabelos grandes, corpo mais arredondado, menos músculos, menos força. 

Bastava olhar para o físico para se definir quem era uma mulher. Socialmente, 

à mulher se permitiam afazeres determinados: cuidar da casa, dos filhos, da 

comida, da limpeza, da costura. Olhava-se para o locus social, para o 

comportamento. Na atualidade, todas as características citadas não são 

definidoras de quem, juridicamente e extra-juridicamente, é chamado de 

mulher. 

Portanto, o presente texto levanta a hipótese da indicação da dubiedade 

do termo mulher na sociedade pós-moderna. Por conta da existência de seres 

humanos ainda não chamados de mulheres mas com um ser-no-mundo8 

marcado pelo feminino em suas múltiplas formas (os transexuais femininos).  

Vislumbra-se, também, uma imperfeição na zona fronteiriça entre o 

termo mulher e o gênero feminino, tornando, a todo momento, o bem jurídico 

tutelado indefinido. Não se sabe, ao certo, qual é o bem jurídico tutelado: a 

mulher ou o feminino. Por conta disso, às vezes quem não se abraça a um dos 

conceitos citados não tem a proteção necessária9 contida nos bastidores da 

norma. Nestes casos, os comandos de obedecimento deveriam indicar, 

                                                           
7 Neste sentido, ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 8. ed. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 31: “[...] o significado 
não é algo incorporado ao conteúdo das palavras, mas algo que depende precisamente de seu 
uso e interpretação, como comprovam as modificações de sentidos dos termos no tempo e no 
espaço e as controvérsias doutrinárias a respeito de qual o sentido mais adequado que se 
deve atribuir a um texto legal.”  
8 HEIDEGGER, Martin. Que é isto: A Filosofia? Tradução Ernildo Stein. Disponível em: 
<http://br.egroups.com/group/acropolis/>. Acesso em: 13 jan. 2008. 

9 Gustavo Tepedino conta o absurdo de um transexual (já operado) permanecer encarcerado 
com outros seres humanos do sexo masculino. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 
2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 61-62.  
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porquanto bem jurídico a ser protegido, o feminino, abrangendo, assim, a 

mulher e todos os seres humanos limítrofes. 

Há, na atualidade, discórdia jurídica na exata noção de qual ser humano 

é homem e de qual ser humano é mulher. Obviamente, não se carrega mais, 

com o mesmo peso de outrora, a culpa religiosa10 de ter de fazer parte de um 

dos sexos inexoravelmente. Os médicos, na atualidade, na dúvida de qual deve 

ser o sexo da criança não mais escolhem (como deuses profetizadores dos 

destinos alheios) e fazem uma intervenção cirúrgica, como em priscas eras. 

Hoje em dia se recomenda aos profissionais de medicina11 a não destruição da 

possibilidade de uma construção futura de qual será a opção do sexo/gênero. 

Tão só pede-se aos genitores para ter prudência, colocar pré-nomes que 

podem ser usados no masculino e feminino (Adrian, Andreas, Aporá, Íris, 

Juraci, Sasha, Ville), e, pacientemente, efetuarem o exercício da espera. Assim 

sendo, não há mais clareza solar na determinação do sexo/gênero nem mesmo 

na área biologia quiçá na sociedade rápida e líquida da atualidade. 

As Ciências Criminais, o direito penal em especial, exigem, por conta do 

princípio da taxatividade, uma delimitação específica das palavras (termos, 

conceitos, interpretações) utilizadas. Há necessidade de perfeita clareza do 

que se propõe comunicar com os comandos normativos explorados em âmbito 

criminal, por conta, principalmente, de a liberdade humana ser o bem jurídico a 

ser violado na aplicação das normas penais pelo Estado-Juiz. Assim ocorre 

com o termo “mulher”, muito utilizado na legislação brasileira da atualidade.  

A legislação penal indica um debruçamento protetivo às mulheres (como 

bem jurídico tutelado), não se referindo ao feminino, mais abrangente (bem 

jurídico importante e necessário de proteção pela vulnerabilidade frente ao 

masculino-violador). Isto porque, na atualidade ultra-moderna, há pessoas 

humanas que, apesar de não serem conceituadas como mulheres, por 

                                                           
10 “Historicamente o controle religioso do corpo, em particular do corpo da mulher, foi crucial 
para que se impusessem regras repressivas ao comportamento sexual.” ALMEIDA, Alberto 
Carlos. A cabeça do brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 169. 
11 DIAMOND, Milton; SIGMUNDSON, H. Keith. Tratamento da intersexualidade: Diretrizes 
para lidar com pessoas com genitália ambígua. Disponível em: 
<http://cyborg.sites.uol.com.br/intsex2.htm>. Acesso em: 21 nov. 2010. 
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ingressarem na área protetiva do feminino, merecem e precisam (porque 

vulneráveis ao extremo) da tutela penal no afã de proteger bens jurídico-penais 

imprescindíveis à perfeita convivência em âmbito coletivo. 

2 O PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE NO DIREITO PENAL 

A linguagem12 tem papel crucial no direito penal. Através da linguagem, 

o sistema jurídico-penal exerce a sua força garantística. No que tange ao 

direito penal, no afã protetivo, deverá ser circundado inevitavelmente pelo 

princípio da taxatividade, reflexo principal do princípio da legalidade13. Luiz 

Luisi14 define-o como princípio do próprio sistema penal, seguindo os conceitos 

de Humberto Ávila15, da seguinte forma: “O postulado em causa expressa a 

exigência de que as leis penais, especialmente as de natureza incriminadora, 

sejam claras e o mais possível certas e precisas.” Dessa forma, as palavras e 

conceitos, dentro da estrutura penal, não deverão ser tecidos por termos 

indeterminados, porosos, plúrimos.  

Haverá a quebra da taxatividade, segundo Luigi Ferrajoli16, quando o 

termo puder açambarcar mais do que ele indica preliminarmente, assim: “De 

acordo com isso, diremos que um termo é vago ou indeterminado se sua 

intensão não permitir determinar sua extensão com relativa certeza, quer dizer, 

se existirem objetos que não estão excluídos nem incluídos claramente em sua 

extensão [...]” (Grifo nosso). Dessarte, o termo mulher é, na atualidade, dúbio 

pois açambarca (pois para o mundo fático o ser humano transexual é 

abrangido pelo termo) e não abrange (porque para o sistema jurídico penal o 

ser humano transexual, ainda sem sentença de mudança de sexo, não é uma 

                                                           
12 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Direito penal: sistemas, códigos e 
microssistemas jurídicos. Curitiba: Juruá, 2004, p. 17. 
13 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v. 
I, p.13-53. 
14 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. rev. e aum. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2003, p. 24. 
15 Conforme ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 8. ed. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 121-122, a definição 
de postulado é: “A interpretação de qualquer objeto cultural submete-se a algumas condições 
essenciais, sem as quais o objeto não pode ser sequer apreendido. A essas condições 
essenciais dá-se o nome de postulados.” 
16 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução Ana Paula Zomer 
Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 2. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 116. 
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mulher) os transexuais e, portanto, não pode ser usado – sem quebra do 

princípio da taxatividade em âmbito penal - no sentido limitativo da atualidade, 

por ferir ineludivelmente o princípio da clareza. 

Portanto, não há como corroborar a inclusão de um transexual feminino 

(já operado) em um presídio masculino. Neste caso haverá quebra patente da 

dignidade da pessoa humana e efetiva conspurcação do fator protetivo do 

feminino frente ao masculino violador. A proteção da lei Maria da Penha deve 

abranger os transexuais femininos por que abraçados pela necessidade 

premente da concreção da norma protetiva do feminino em âmbito largo. Assim 

sendo, o termo mulher deve ser elastecido para abranger os seres humanos 

tidos, ainda, como homens mas que têm a pauta de conduta no horizonte 

feminino já construída e plenamente solidificada.  

2.1 A DUBIEDADE DO TERMO MULHER NA ATUALIDADE 

Os tempos passados são caracterizadores da capacidade humana de 

segregar e diferençar os outros seres. Os exemplos são muitos e vários. As 

nacionalidades diferenciam as pessoas conforme o nascimento topológico ou 

por conta da origem. Mas, mesmo nacionais de um mesmo país são partidos 

por conta de uma possível naturalidade. Os naturais de uma mesma localidade 

são diferenciados como pertencentes ou não a um determinado bairro. Quando 

moram em uma mesma localidade têm nomes diferentes, famílias diferentes, 

cores diferentes. A individualidade acaba sendo feita por conta das diferenças 

e não das semelhanças. Uma das partilhas bastas vezes ocorridas é a respeito 

do sexo. 

Por conta desta perdurante diferenciação, sempre marcada ao longo da 

história da humanidade, inúmeras atrocidades são feitas cotidianamente. Os 

seres humanos, individualizados como mulheres acabam açambarcando – por 

introjeção dos ditames sociais - o gênero feminino e tornando-se vulneráveis às 

intempéries vivenciais da agressividade masculina – ao menos, até o presente 

momento, a história conta a luta diuturna dos seres humanos chamados de 

mulheres sendo violados, insistentemente, pelos outros seres humanos 
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chamados de homens17. A clareza dessa situação é grandiosa e sufragada por 

inúmeros doutrinadores18 que conseguem perceber a básica diferença entre os 

conceitos de feminino-masculino e homem-mulher e as sutis complexidades 

dos termos.  

Segundo o consensuado na sociedade até o presente momento, por 

forças de controle social formal e informal, o sexo diferencia os seres humanos 

em, apenas, dois grupos distintos: homens e mulheres. Obviamente, isso 

sempre foi tido como natural (havendo aqui a ventilação de haver dois lados 

diferentes: o natural e o social). O sexo, em verdade, é um conceito ainda em 

muita discussão.19 Acreditava-se que o dismorfismo sexual20 entre os seres 

humanos fosse durar mais tempo que o início do século XXI.  

Pensou-se, até o momento, no sexo (natural) e no gênero (social). 

Dessa forma, se pensa em homens e mulheres (sexo) algo natural, imutável, 

adquirido desde a formação do Ácido Desoxirribonucléico (DNA) e em feminino 

e masculino (gênero) algo social, mutável, concretado ao longo do viver na 

sociedade. Assim, seria natural as pessoas humanas pertencerem a um dos 

sexos. Importante frisar que nos estudos biológicos há casos de seres vivos 

                                                           
17 Versando a respeito da história da violência sexual à mulher, no que tange ao século XVIII, 
VIGARELLO, Georges. História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX. Tradução 
Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 71: “O estupro não se impõe à 
preocupação dos jurisconsultos do fim do século. Não se destaca dos outros crimes por sua 
gravidade.”  
18 Entre os quais, por exemplo, Berenice Bento, Daniela Murta, Judith Butler, Márcia Arán, 
Paulo Sérgio Rodrigues de Paula e Tatiana Lionço. 
19 “O sexo é um dos elementos considerados indisponíveis da identificação pessoal do cidadão. 
Porém, não há um conceito legal de sexo, mantendo o discurso jurídico, consolidado a partir do 
século XIX, uma estreita interrelação e correlação com discurso médico-cientifico (Hespanha, 
1998), e uma forte influência da moral sexual dominante.”  VENTURA, Míriam. 
Transexualidade: Algumas reflexões jurídicas sobre a autonomia corporal e autodeterminação 
da identidade sexual. In: RIOS, Roger Raupp. (Org.) Em defesa dos direitos sexuais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 151. O Sexo é natural? Pode ser definido pela 
anatomia? Os cromossomos fazem a perfeita limitação dos sexos? Os hormônios, em verdade, 
são os identificadores dos sexos? A linguagem faz os sexos através do registro jurídico? 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 
Renato Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 25 e BRUNS, Maria Alves 
de Toledo; PINTO, Maria Jaqueline Coelho. Vivência transexual: o corpo desvela seu drama. 
Campinas: Átomo, [s.d], p. 27 
20 “O dismorfismo sexual é comum nos animais em geral. Nas pessoas, os traços sexualmente 
dimórficos incluem as diferenças o padrão de peso, altura e cabelos.” MARGULIS, Lynn; 
SAGAN, Dorion. O que é sexo? Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2002, p.152. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

nos quais o paradigma dos dois sexos não é uma constante tão certa, como os 

esquitossomas.  

Por claro, nos primatas superiores (bonobos, chimpanzés, gorilas e 

orangotangos), excetuando os seres humanos dessa colocação, os machos e 

fêmeas têm diferenças físicas e comportamentais (sociais) bem distintivas.  

O termo mulher para os doutrinadores de antanho estava circunscrito 

aos elementos objetivos do tipo penal. Alguns autores21 nem discutiam o que 

seria uma mulher, tão claro o conceito à época. Na atualidade, os autores 

começam a indicar22, sempre dubidativamente, em qual dos sexos os 

transexuais se situariam. Dessa forma, o termo mulher passa de objetivo a 

elemento normativo do tipo ensejando uma ponderação axiológica necessária. 

Os transexuais23 são tidos ora como pertencentes a um dos sexos e ora 

como partícipes eternos de outro. Há magistrados24 que não aceitam a troca do 

                                                           
21 HUNGRIA, Nélson; LACERDA, Romão Côrtes de. Comentários ao Código Penal. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense,  1959, v. VIII, p.87-188; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de 
Direito Penal. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 607-610; MIRABETE, Julio 
Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal interpretado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 1778-1856; DELMANTO, Celso; et al. Código Penal comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 458-469; e PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal 
Brasileiro: parte especial: arts. 121 a 249. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, v. II, p. 635-665.  Ainda, “Infelizmente, a doutrina pouco fala sobre o assunto 
referente ao transexual, submetido à cirurgia de redesignação de sexo, por entender ser 
homem e jamais uma mulher.” LOURES, Cláudia Regina da Rocha. Por que o transexual não 
pode ser vítima de estupro? Revista Jurídica. Brasília. V. IX, n. 89, p.7. 
22 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 4. ed. rev., ampl. e atual. Niterói: Impetus, 
2010, p. 593. 
23 O conceito de transexualidade é ainda muito discutido. BENTO, Berenice Alves de Melo. O 
que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 15, (Coleção primeiros passos: 328) 
assim define: “Sugiro que a transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo 
conflito com as normas de gênero.” Em sentido similar VENTURA, Míriam. Transexualidade: 
Algumas reflexões jurídicas sobre a autonomia corporal e autodeterminação da identidade 
sexual. In: RIOS, Roger Raupp. (Org.) Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 142: “A transexualidade pode ser definida como uma expressão da 
sexualidade, cujas principais características são o desejo de viver e ser identificado como 
pessoa do sexo oposto ao seu sexo biológico, e realizá-lo através da transformação de seu 
corpo para o sexo/gênero vivenciado.” 
24 “O judiciário, ainda que em procedimento de jurisdição voluntária, não pode acolher tal 
pretensão, eis que a extração do pênis e a abertura de uma cavidade similar a uma neovagina 
não tem o condão de fazer do homem, mulher. Quem nasce homem ou mulher, morre como 
nasceu. Genitália similar não é autêntica. Autêntico é o homem ser do sexo masculino e a 
mulher ser do sexo feminino, a toda evidência. (TJRJ AC 1993.001.06617 – Des. Geraldo 
Batista – Oitava Câmara Cível – Julgamento: 18/03/1997).” 
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sexo, como se o nascimento e a inclusão circunscritos ao derredor de um dos 

sexos já formasse tudo a construir pelo resto da vida da pessoa humana. 

No entanto, a pós-modernidade, com as mudanças tecnológicas da 

biologia referentes aos seres humanos, acabou por findar a possibilidade de 

restringir alguém a ter de compactuar com a finitude de possibilidade de 

“escolher” e transicionar os sexos. Assim, a pós-modernidade carrega, no 

dealbar do século XXI, a possibilidade de mudança de sexo em um ser 

humano, gerando, assim, a ventilação desse termo não ser caracterizado como 

biológico e sim cultural. Por claro, já há aceitação (até em âmbito jurídico, em 

países vários) da questão da impossibilidade de restrição dos seres humanos 

em um único gênero ou em um sexo apenas.25 

A mudança de sexo dos seres humanos não teve início na seara 

jurídica. A sociedade já testemunha as mudanças do sexo das pessoas há 

muito, independentemente, do opinativo jurídico a respeito do tema e da 

inclusão da mudança do sexo na vida jurígena. Dessarte, quando houver a 

mudança do sexo – do macho para a fêmea - (para o mundo) mas não ocorrer 

a mudança do sexo na contextualização jurídica haverá uma imensa injustiça 

pelo motivo que não se protegerá o ser humano que mudou o sexo (em âmbito 

jurídico) mesmo o bem jurídico a ser protegido (o feminino) estando existente e 

precisando de tutela. 

Importante indicar que a sentença26 na qual há uma afirmação do sexo 

do ser humano não deve ser aceita como constitutiva e sim como declaratória. 

Assim como uma decisão de indicação do pai de um ser humano. O genitor 

biológico já existia antes da sentença. Dessa forma, a “mulher” já existia-no-

mundo, antes do magistrado apor o opinativo decisional. Assim sendo, quando 

o transexual não é abrangido pelo termo mulher está havendo uma restrição 
                                                           
25 “Essa aparência se realiza mediante um truque performativo da linguagem e/ou do discurso, 
que oculta o fato de que ‘ser’ um sexo ou um gênero é fundamentalmente impossível.” 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 
Renato Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 40. BENTO, Berenice 
Alves de Melo. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 119-126. (Coleção 
primeiros passos: 328), indica possibilidades de mudança de sexo nos seguintes países: 
Alemanha, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália.  
26 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, v. I, p. 297-298. 
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indevida e cerceadora de direitos humanos axiais. Há quebra do princípio da 

taxatividade em âmbito penal pela indevida concreção da norma penal protetiva 

do bem jurídico tutelado. 

2.2 A VULNERABILIDADE DA MULHER E DO FEMININO 

A mulher, ao longo da história, foi transtornada agressivamente pela 

sociedade. Os mitos Greco-romanos27 são abundantes das violações – 

principalmente sexuais – ocorridas. Os dias atuais – século XXI - ainda são 

concordes com a afirmativa supra ventilada. A ablação do clitóris e dos lábios 

superiores vaginais continuam28 ocorrendo nos dias atuais, até em os países 

ditos respeitadores da dignidade humana, apesar dos inúmeros textos 

internacionais protetivos29 dessa vertente de vulnerabilidade30. Nestes casos, a 

mulher é o bem jurídico a ser tutulado e o feminino é tangenciado reflexamente. 

No entanto, apesar das imensas violações às mulheres, o mundo 

feminino (características femininas) também é violentado, abundantemente, em 

medida similar. Os seres humanos feminilizados, mesmo sem serem chamados 

de mulheres, como exemplos os homossexuais masculinos e transexuais 

femininos, são violados31 cotidianamente. A busca nos meios de comunicação 

é fácil por agressões à vulnerabilidade feminina. Neste momento, o bem 

jurídico a ser guardado é o feminino, encontrável em todos os seres humanos. 

O feminino pode ser entendido, segundo Carl Gustav Jung32, como um 

arquétipo33. Assim, “Os arquétipos formam a base dos padrões de 

                                                           
27 CHARAM, Isaac. O estupro e o assédio sexual: como não ser a próxima vítima. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997, p. 15-50   
28 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica contra a mulher no 
Brasil: análise da lei “Maria da Penha”, n. 11.340/06. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 43. 
29 “[...] a Convenção dos Direitos da Mulher foi o acordo internacional que recebeu mais 
reservas dos Estados signatários, sobretudo na cláusula de igualdade entre homens e 
mulheres.” PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direito humanos. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 176-177. (Coleção OAB nacional. Primeira fase) 
30 CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos: processo histórico – evolução no mundo, direitos 
fundamentais: constitucionalismo contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 211. 
31 “Mas a rejeição ao homossexualismo masculino as une: 85% contra nas capitais e 90% nas 
não-capitais. É interessante que o homossexualismo feminino nas capitais seja mais tolerado 
do que o masculino: 14% e 11% a favor, respectivamente.” (Grifos nossos) ALMEIDA, Alberto 
Carlos. A cabeça do brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 158. 
32 JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 
2008. v. IX/1 (Coleção: Obras completas de Carl Gustav Jung) 
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comportamento instintivos e não aprendidos, que são comuns a toda a espécie 

humana e que se apresentam à consciência humana de certas maneiras 

típicas.”34 A palavra tem um tom de “modelos originários do inconsciente 

coletivo”35, constrói-se com a partícula arque, significando original, começo, 

princípio, antigo,36 somado à palavra tipo, com sentido de modelo, molde, 

fôrma37.  

Dessa forma, o feminino está construído, ao menos como gérmen, e é 

destruído e novamente construído diariamente na vida dos seres humanos. O 

feminino, termo de dificílima conceituação, não é, assim, algo somente 

encontrado nas ditas mulheres. O feminino é parcela de todos os seres 

humanos, como na explicação mítica de Hermafrodito, filho de Afrodite e 

Hermes, que deve ser protegido por conta da sua característica de 

vulnerabilidade frente ao masculino.  

Assim, importante inferir a existência de dois bens jurídicos penais – 

necessitados de tutela penal – vizinhos, porém diversos: a mulher e o feminino. 

Por conta da extremada agressividade mundial perante os seres humanos 

circundantes dos aspectos femininos, há tipos penais – tutela penal – 

guardadores do feminino, assim como existem os tipos penais que tutelam 

especificamente as mulheres, independentemente do gênero. Quando se 

impedem as mutilações genitais das mulheres percebe-se o bem jurídico 

tutelado focado nas mulheres. Por outro lado, quando há normas referentes à 

aposentaria de pessoas “do lar” tangenciam-se as proteções ao convencionado 

como feminino.  

                                                                                                                                                                          
33 Conceituando o termo, CAVALCANTI, Tito R. de A. Jung. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2009, 
(Folha Explica), p. 30, assevera que: “São os arquétipos do inconsciente coletivo: formas 
vazias, matrizes intangíveis, virtuais, da consciência; formas instintivas de imaginar.” 
34 SANFORD, John A. Os parceiros invisíveis: o masculino e o feminino dentro de cada um 
de nós. Tradução I. F. Leal Ferreira. São Paulo: Paulus, 1987, p. 13. 
35 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 91. 
36 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. 
rev. e aumen. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 167 e CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Dicionário de dificuldades de língua portuguesa: edição de bolso. Porto Alegre: L&PM, 
2007, p. 49. 
37 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 1141. 
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Quando se faz um tipo penal em defesa das mulheres e, em verdade, se 

quer defender o feminino esta moldura penal acaba por não abranger os 

transexuais (ainda tidos como não mulheres) o que gera a quebra da norma da 

taxatividade penal. O termo mulher se torna plurívoco e deve ser substituído 

pela complementação do feminino na relação. 

A sociedade, nos dias atuais, continua a afirmar o falocentrismo como 

algo a ser introjetado como atributo positivo de admiração. Os aspectos do 

homem são assimilados como aspectos do masculino e trazidos em âmbito 

social como portentosos de admiração. O inverso acontece com os aspectos 

femininos, sempre escondidos e menoscabados. Portanto, o feminino 

permanece enfraquecido diante do masculino, merecedor da tutela penal em 

sua amplitude. 

Destarte, o feminino, como bem jurídico necessário à vida cotidiana, 

deve ser guardado pela tutela penal, tanto quanto à mulher, por conta da 

vulnerabilidade de ambos. A atitude hermenêutica, assim, deve concretar a 

norma, com arrimo nos direitos da pessoa humana, de forma ampliativa, no afã 

de proteger os bens jurídicos mais vulneráveis da sociedade. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há, dessa forma, necessidade de nova visita ao termo mulher no azo de 

discutir a sua abrangência. Isto porque os transexuais femininos ainda não 

homologados como mulheres, perante o judiciário, devem ser abrangidos pela 

proteção penal. Ao longo da história da humanidade houve, através de estudos 

de áreas diversas (Direito, Medicina, Psicologia, Psiquiatria, Sexologia, 

Sociologia) o consenso que a sexualidade humana não pode ser circunscrita a 

dois únicos sexos (tidos como biológicos) e dois gêneros (tidos como sociais). 

Nota-se, principalmente após as revoluções médicas ocorridas em o século XX, 

a plena possibilidade de discussão do término do determinismo sexual dos 

tempos passados. Tanto o sexo quanto o gênero são construções históricas, 

sociais, pessoais e únicas.  
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Normas internacionais, a Constituição Federal e normas internas 

acabam por excluir os transexuais femininos quando não abrangem o feminino 

dentro do termo mulher. Assim percebido, conforme supra aduzido, os 

transexuais femininos, ainda não legalmente intitulados mulheres, são 

excluídos da abrangência da tutela penal por conta da mefítica restrição 

conceitual.  

Diferentemente das outras normas de outros ramos do Direito, o direito 

penal deve ter seus termos bem restritos, sem porosidades, certos, exatos. O 

princípio da taxatividade, corolário da legalidade, deve imperar em 

absolutamente todas as normas penais (sejam princípios ou regras). Por conta 

disso, há a quebra do postulado da taxatividade merecedor de nova concreção 

interpretativa em uma atitude hermenêutica condizente com a pós-

modernidade quando não se protege um ser humano, completamente feminino, 

por conta de uma declaração judicial linguística em documentos oficiais. 
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