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RESUMO 

Este trabalho estuda a questão da transexualidade e dos efeitos jurídicos 

dela decorrentes. Com a trangenitalização, cirurgia que altera os órgãos genitais 

do transexual para adequá-lo ao sexo psicológico, várias conseqüências jurídicas 

são verificadas, como as regras para aposentadoria, mudança de nome nos 

registros civis e outras mais. Mas o foco principal é a questão da conjunção carnal 

mediante violência que tem como vítima o trangenitalizado, homem para mulher. 

As elementares do estupro são a conjunção carnal, e a mulher como vítima. Com 

a trangenitalização, a relação pênis vagina torna-se possível. Quanto ao segundo 

requisito, conclui-se que a cirurgia, de adequação e não de mudança de sexo, 

apenas adapta o sexo anatômico ao psicológico, verdadeiro gênero da pessoa 

trangenitalizada, que, portanto, já era mulher antes mesmo da cirurgia.  

Caracteriza-se, destarte, o estupro. 

Palavras-chave: transexualidade; trangenitalização; crimes contra os costumes; 

estupro; direito penal. 



ABSTRACT

This study approaches the issue of transsexuality and the legal effects 

originated by it. With the transgenitalization, a surgery altering the transsexual's 

genital organs to adequate him to the psychologic sex, several legal 

consequences arise, such as rules for retirement, change of name in civil records, 

and many others. But the main focus is the issue of carnal conjunction through 

violence with the victim being the transgenitalized person, man to woman. The 

basic elements of rape are carnal conjunction and the woman as victim. With the 

transgenitalization, the penis-vagina relation becomes possible. Secondly, it is 

concluded that the surgery only adapts the anatomical sex to the psychological 

one, this being the true gender of a transgenitalized person, whom, therefore, was 

already a woman even before the surgery, thus enabling the characterization of 

rape.
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1. INTRODUÇÃO 

  O termo transexualidade ainda soa estranho nos dias atuais, 

principalmente para os mais conservadores. Poucos compreendem o seu 

significado. Muitos não sabem o que significa e outros tantos, escudados por 

tabus, mormente no tocante a assuntos relacionados à sexualidade das pessoas, 

não sabem e não querem saber, ou, querem saber mas têm receio de demonstrar 

curiosidade. 

  O tema é dos mais relevantes por se tratar de uma realidade que 

bateu à nossa porta e reclama solução, tanto por parte da sociedade, como de 

nosso ordenamento jurídico. Virar-lhe as costas, significa caminhar a passos 

largos rumo ao vazio da alienação. 

  Há uma quantidade relativamente grande de transexuais brasileiros 

que se submeteram a cirurgias de “mudança de sexo”, denominadas 

trangenitalização porque na verdade, o que mudam são os órgãos genitais. 

Muitas se realizaram em países como França e Marrocos, ou porque tal 

procedimento cirúrgico ainda não era feito no Brasil, ou porque os pacientes se 

sentiam constrangidos e preferiam o sigilo total. Em nosso país, essa prática foi 

regulamentada em 1997, pela Resolução 1428/97, do Conselho Federal de 

Medicina. No ano seguinte, foi realizada a primeira e pioneira cirurgia no Brasil, no 

Hospital de Base – hospital universitário vinculado à Faculdade de Medicina de 

São José do Rio Preto – referência nessa especialidade. De 1998 a 2007, já 
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foram feitas 51 (cinqüenta e uma) intervenções cirúrgicas de “mudança de sexo”, 

em pacientes transexuais de várias regiões brasileiras. Nos primeiros meses de 

2007, quando se finalizava a redação desta pesquisa, havia em estudos para 

indicação cirúrgica 28 (vinte e oito) casos de H>M (Homem para Mulher) e 3 (três) 

de M>H (Mulher para Homem). Tais investigações pré-operatórias duram cerca 

de 2 (dois) anos e envolvem especialistas de várias áreas do conhecimento, como 

psicólogos e sexólogos. É importante ter em mente que a cirurgia de “mudança de 

sexo” implica a correção de um estado patológico de identidade cruzada, ou seja, 

atua em cidadãos e cidadãs que intimamente pertencem ao sexo oposto ao seu 

anatômico, como veremos no capítulo 6 deste trabalho. 

  Em termos sociais, inúmeros problemas decorrem dessa “nova 

realidade sexual”. Tentaremos listá-los e enfrentá-los, mas não sem antes 

esclarecer que a expressão “nova realidade sexual” não significa que o problema 

atinente ao transtorno de identidade da pessoa no tocante ao sexo seja “coisa da 

modernidade”. Isso vem de longe, todavia, somente nas últimas décadas é que 

começou a ganhar publicidade. 

  Como lembra Maria Helena Diniz, “na história da humanidade 

sempre existiram e existirão desvios sexuais oriundos de desequilíbrio hormonal, 

de desenvolvimento maior de um dos lóbulos cerebrais, de falha educacional, 

etc”.1

1DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 231. 
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  Se não é certo afirmar que transexualidade é conseqüência da 

evolução ou degradação dos costumes, o mesmo não se pode dizer da constante 

aparição dos problemas. Os números, cremos, não aumentaram em 

desproporção à população mundial. Todavia, o panorama no início do século vinte 

e um, deveras liberal em relação ao passado, propiciou o encorajamento de 

pessoas atormentadas por esse problema. E à medida em que os casos vão-se 

revelando, ganham desdobramentos em efeito cascata. 

  Um enorme rol de situações inusitadas e embaraçosas, todas 

decorrentes da transexualidade, foi e cada vez mais será incorporada ao 

cotidiano. Não há como evitar o reclamado enfrentamento da questão e é 

justamente isso que se procurou fazer nesse trabalho. 

  À medida em que nos aprofundamos nas pesquisas, novos 

questionamentos foram surgindo sobre reflexos nas mais variadas áreas de 

comportamento e nas diversas searas do direito. 

  O assunto é apaixonante. Entrementes, tamanha é sua 

complexidade que precisamos eleger um foco para não perdermos o rumo. Por 

isso foi que escolhemos tratar dos efeitos penais da transexualidade, mais 

precisamente em relação aos crimes sexuais, denominados pelo legislador pátrio 

de “crimes contra os costumes”. 

  Não obstante, procuraremos, ainda que perfunctoriamente, fazer 

uma abordagem das demais situações insólitas relacionadas ao assunto e não 
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abrangidas num primeiro plano pelo título escolhido. Cremos ser de fundamental 

importância para melhor compreensão da matéria em testilha. 

  Tentaremos de início transnudar a problemática, trazendo à baila a 

totalidade dos imbróglios conhecidos e imagináveis, decorrentes da 

transexualidade. Ao depois, concentraremos esforços para demonstrar a 

importância da ciência do direito na resolução da questão. Para tanto, faz-se 

necessário entendermos melhor o que é o direito e, em particular o direito penal. 

  Nosso desiderato é fazer uma análise simples, esclarecedora, e 

objetiva, procurando mostrar como o direito interfere na vida das pessoas, bem 

como, de que forma, por meio de leis novas ou de novas interpretações das já 

existentes, os aplicadores do direito poderão solucionar os conflitos decorrentes 

da transexualidade.

  Para que desenvolvamos esse mister com a desejada eficiência, 

inevitável será, em certo ponto da pesquisa, um pequeno afastamento dos 

estudos jurídicos propriamente ditos. Será necessário enveredar no campo da 

medicina, da ética médica, ou do biodireito, nome dado a um novo ramo da 

ciência das leis, destinado justamente ao estudo das transformações da espécie 

humana sob o prisma legal. Como afirma Sebastião de Oliveira Castro Filho, “o 

enfoque dado à matéria refere-se às implicações (relações) entre o fenômeno 

biológico e o direito. Analisa-se, precipuamente, como o Estado assumiu a 

questão”.2

2SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos et al. (Org.). Biodireito: ciência da vida, os novos 
desafios. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 350. 
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  A clonagem humana por exemplo, é um dos objetos de estudo do 

biodireito. Mas não pretendemos ir tão longe, como já dito, para não perdermos o 

rumo. Buscaremos, tão somente, entender o que é a transexualidade e o que leva 

a pessoa, transexual, a submeter-se a uma cirurgia de transformação de seus 

órgãos sexuais externos na busca da aparência do sexo oposto ao que consta em 

seus registros civis, à qual se dá, como dito no início, o nome de 

trangenitalização.

  Feito isso, retornaremos ao campo do direito, em especial, o direito 

penal e, mais precisamente, buscaremos responder ao principal questionamento 

que se põe: A pessoa que se submete a uma cirurgia de trangenitalização e vem 

a ser objeto de conjunção carnal praticada contra a sua vontade, mediante 

violência física ou psíquica é vítima de estupro ou atentado violento ao pudor? 

  O estupro, nos termos do artigo 213 do código penal vigente 

significa “constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça”. De outra banda, o artigo 214, ao descrever o atentado violento ao pudor 

dispõe: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou 

permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”. 

  Portanto, como ensina Paulo José da Costa Júnior, “caracteriza-se o 

estupro, o mais grave dos atentados contra a liberdade sexual, pela prática da 

conjunção carnal mediante violência. Conjunção carnal é a cópula sexual normal, 

secundum naturam”.3

3COSTA JR., Paulo José da. Direito penal: curso completo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
501.
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  Para orientar nossos estudos, entendemos de bom alvitre recorrer 

aos ensinamentos de Bento de Faria sobre o termo conjunção carnal: “o 

ajuntamento carnal de dois sexos, como decorre dos termos do dispositivo em 

apreço, significa – cópula, completa ou incompleta, pouco importando que, no 

caso concreto, tenha, ou não, por objeto a – geração (procriação)”.4

  Corroborando tal assertiva temos que “por conjunção carnal, em 

face do Código, entendeu-se a conjunção sexual, isto é, a cópula secundum 

naturam, o ajuntamento do órgão genital do homem com o da mulher, a 

introdução do pênis na cavidade vaginal”.5

  No mesmo sentido afirma Guilherme de Souza Nucci que “conjunção 

carnal é um termo específico, que significa a introdução do pênis na vagina. Tal 

interpretação advém, dentre outros motivos, do fato de o legislador ter utilizado, 

no artigo seguinte, a expressão ‘ato libidinoso diverso da conjunção carnal’, dando 

mostras de que, afora a união pênis-vagina, todas as demais formas de 

libidinagem estão compreendidas no tipo penal do art. 214. Não importa, para 

configuração do tipo penal, se houve ou não ejaculação e muito menos se o 

hímen rompeu-se (no caso da mulher virgem)”.6

  Uma das elementares do crime de estupro, conforme acabamos de 

ver, é a conjunção carnal, pela qual se deve entender a relação pênis-vagina. 

4FARIA, Bento de. Código penal brasileiro (comentado). Rio de Janeiro: Jacinto Ed, 1942-1943. v. 
6, p. 5. 

5HUNGRIA, Nelson; LACERDA, Romão Côrtes de. Comentários ao código penal. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Revista Forense, 1956. v. 8, p. 116. 

6NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 817. 
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Quanto a isso, cremos ser perfeitamente possível o estupro em uma pessoa que 

substitui seu órgão genital masculino pela genitália feminina. Mas não é só. O tipo 

exige que o sujeito passivo seja mulher e aí inicia-se a questão. 

  Como complicador, levantamos um segundo questionamento. Se o 

transexual não for reconhecido, após a cirurgia, como pessoa do sexo feminino, 

não poderá, então, figurar como vítima de estupro. Restar-lhe-ia, destarte, a tutela 

do artigo 214 que, ao tratar do atentado violento ao pudor não faz distinção de 

sexo, utilizando-se, inclusive, a expressão “alguém” para se referir à vítima. 

  Ocorre que ao descrever a conduta dessa segunda figura típica, o 

legislador valeu-se do termo “ato libidinoso diverso da conjunção carnal”, pelo 

qual se deve entender qualquer comportamento tendente à satisfação da libido, 

desejo sexual, desde que não seja a relação pênis-vagina, estendendo sua 

proteção, portanto, ao coito anal, à fellatio in ore e ao acariciamento forçado dos 

órgãos genitais de alguém. 

  Note-se, portanto, que ficou sem proteção legal uma, hoje 

aparentemente possível, conjunção carnal que não tenha como vítima a mulher. 

  Em busca da resposta para esses questionamentos debruçar-nos-

emos nos capítulos seguintes. 

  Outros problemas surgidos ao longo da pesquisa, como os efeitos 

civis, consistentes na mudança de nome e condição natural; previdenciários, 
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referentes à diferença de idade e tempo de contribuição entre homem e mulher 

para fins de aposentadoria; eleitoral, no que diz respeito às cotas percentuais que 

devem ser reservadas a cada sexo no momento do registro dos candidatos; 

militares, no tocante ao alistamento obrigatório para homens e facultativos para 

mulheres, em tempos da paz; desportivas, decorrentes da divisão de modalidades 

por sexo nas competições em geral; comportamentais, quanto à problemática do 

uso de sanitários e, ainda, dentro do direito penal, o crime de lesão corporal e a 

aplicação da lei Maria da Penha, também farão parte da nossa abordagem, sem 

que, contudo, recebam o mesmo tratamento que será dispensado à questão 

crucial para o despertar de nossa curiosidade. 
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2. O DIREITO COMO INSTRUMENTO REGULADOR DA VIDA EM 

SOCIEDADE

  “A palavra direito vem do latim directum, que supõe a idéia de regra, 

direção, sem desvio”.7 Daí o nome dado à ciência que tem por escopo o estudo 

do comportamento humano e a criação de normas reguladoras da vida em 

sociedade, dela extraindo problemas e, à partir destes, propondo soluções.

Conforme ensinamento de Aníbal Bruno: 

“Sabemos como as sociedades humanas se encontram ligadas 

ao Direito, fazendo-o nascer das suas necessidades 

fundamentais e, em seguida, deixando-se disciplinar por êle, dêle 

recebendo a estabilidade e a própria possibilidade de 

sobrevivência. Nêle é que encontra a garantia das condições 

julgadas necessárias à coexistência social, definidas e 

asseguradas pelas suas normas, que criam, por fim, a ordem 

jurídica, dentro da qual, no Estado organizado, sociedade e 

indivíduo compõem seu destino. 

O fato que se apresenta como contrário à norma de Direito, 

porque ofende ou põe em perigo o objeto de sua proteção, forma 

o ilícito jurídico, cuja espécie mais grave é o ilícito penal, que 

viola as mais fundamentais entre as leis da convivência. É este 

ilícito que se concretiza nos chamados fatos puníveis – crimes e 

contravenções”.8

7GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998. p. 71. 

8BRUNO, Aníbal. Direito penal. Rio de Janeiro: Ed. Nacional de Direito, 1956. t. 1, p. 25. 
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Chamam-se fatos puníveis aos crimes e contravenções porque ao 

autor desses comportamentos incidirá uma pena prevista em lei, como forma de 

coibir novas práticas da mesma natureza. Esse direito, tanto de punir, como de 

executar a pena imposta, compete ao Estado, regulador da vida em sociedade. E 

assim funciona desde os mais antigos períodos, valendo ressaltar que o direito 

passou por adequações, humanizou suas penas, mas sem perder a essência, 

consistente em proibir condutas nocivas e punir os que desobedecerem as 

normas proibitivas. Vejamos pela longínqua lição de Tobias Barreto, um dos 

maiores vultos dentre os penalistas do Império: “O direito de punir é um conceito 

scientifico, isto é, uma formula, uma espécie de notação algebrica, por meio da 

qual a sciencia designa o facto geral e quase quotidiano da imposição de penas 

aos criminosos, aos que perturbam e offendem, por seus actos, a ordem social”.9

Pune-se no direito penal, com o escopo de exercer efeito 

intimidatório nos destinatários da norma e, com isso, dar-lhe maior eficácia. Frize-

se, contudo, que a punição penal não exclui outras conseqüências jurídicas, como 

o dever de indenizar, por exemplo, que se trata de efeito civil de uma sentença 

penal condenatória, e sociais, consistentes na reprovação do autor por seus 

próprios pares, com a conseqüente marginalização ou suspensão de freqüência a 

determinados locais, como escolas ou clubes, entre outros, ou até mesmo a 

expulsão do quadro associativo. 

“Quando o Estado entende, em algum momento histórico da vida 

de um povo, que para determinados desvios da conduta 

individual ou coletiva, à conservação das condições normais de 

existência social (ordem social, ordem pública) não bastam as 

preditas normas e sanções morais e jurídicas, acrescenta uma 

9BARRETO, Tobias. Estudos de direito. Rio de Janeiro: Laemmert & C., 1892. p. 164. 
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sanção penal que não exclui – para o mesmo ato – as sanções 

morais, econômicas, disciplinares. 

Quem pratica, por exemplo, um crime (do homicídio ao furto, da 

injúria à contravenção) encontra, no ambiente social, uma mais 

ou menos grave sanção moral na opinião pública e também uma 

sanção disciplinar (se pertence a uma igreja, a uma associação, à 

administração pública, etc) e, ainda mais ou menos diretamente, 

sanções ou conseqüências econômicas. Mas a estas sanções – 

que se podem também não realizar – juntam-se as sanções 

penais, pois que o Estado, com leis feitas expressamente, tem 

proibido essa ação, corroborando-lhe a proibição com uma pena, 

em caso de transgressão, visto que entende que essa ação 

constitui um prejuízo ou um perigo e está abaixo daquele mínimo 

de disciplina social, que é necessário para a segurança pública e 

particular, em limites e de modos diversos, consoante a grande 

evolução de cada povo.”10

  Inseparável, pois, as noções de direito e sociedade: 

“Na elaboração das primeiras noções do direito, o fato social é 

sempre um ponto de partida. Lei natural, assim denominada 

porque inscrita em nossa natureza, solicita-nos e nos inclina para 

a vida social. E, por fôrça dessa exigência, a vida em comum 

torna-se complementação necessária da vida individual. A 

existência de cada um mescla-se à vida de outros. E, assim, em 

bases de continuidade, de cooperação, de dependência 

recíproca, desdobra-se, no espaço e no tempo, na geografia e na 

história, o tecido das relações humanas. A sociedade, porém, não 

é simples resultado da soma dos homens que a compõem. 

Evidentemente, é mais. É uma ordem. E esta exige unidade em 

equilíbrio estável, além de certa organicidade, que lhe assegure a 

paz, harmonia e coesão necessárias ao dinamismo do seu 

desenvolvimento. E, nesse processo de convivência, onde 

realizamos nosso modo social de ser, o direito aparece como um 

10FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. Trad. de Paolo Capitanio. 2. ed. Campinas: 
Bookseller, 1999. p. 122. 
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conjunto de regras, sistema de normas deduzidas da razão, 

destinadas a ordenar os fatos sociais e a discipliná-los segundo 

um fim a ser atingido”.11

  O Direito Penal, como ramo de uma ciência reguladora da vida em 

sociedade, para que alcance a almejada eficiência no fim a que se propõe, deve 

conhecer os hábitos dos integrantes dessa sociedade à qual se dirige e não pode 

se abster de acompanhar as alterações comportamentais decorrentes da 

evolução dos costumes. Máxime porquanto tais mudanças advém, não raro, do 

progresso científico, como outros, entre os quais se pode destacar o 

desenvolvimento tecnológico, a mundialização dos costumes provocada pelos 

meios de comunicação sociais, ou a mudança de postura das lideranças 

religiosas e, com eles, problemas até então inimagináveis começam a surgir 

reclamando reformas pontuais ou até mesmo a substituição dos ordenamentos 

vigentes, que se tornam vetustos.

  Importante o registro de Leal a respeito: “As normas penais , sem 

dúvida nenhuma, não são eternas. Ao contrário, expressam valores decorrentes 

da realidade socioeconômica e política de certa época e de um grupo social”.12

  Como ensina Hermes Lima, “a sociedade humana é o meio em que 

o direito surge e desenvolve-se. Direito é a realidade da vida social e não da 

natureza física ou do mero psiquismo dos seres humanos. Direito não haveria 

sem sociedade. Sociedade é a convivência permanente entre os seres humanos 

de que resultam não só modos de organizar as relações entre eles como também 

11QUEIROZ FILHO, Antônio de. Lições de direito penal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1966. p. 13–14. 

12LEAL, João José. Direito penal geral. São Paulo: Atlas, 1998. p. 40. 



21

modos de pensar e de sentir específicos da experiência que vivem 

coletivamente”.13

Não por acaso, costuma-se dizer que através do estudo da 

legislação penal de um país é possível conhecer sua história, ou seja, os 

problemas, a realidade de cada época, levando-se em conta que as normas 

penais têm por objetivo justamente combater condutas destoantes e geralmente 

freqüentes, aptas a desestabilizar uma sociedade, protegendo os valores 

fundamentais para a subsistência do corpo social. É a chamada função ético-

social do direito penal.14 Assim foi que, em períodos nos quais predominou a 

religiosidade, mostrou-se acentuada a preocupação do legislador em proteger o 

sacramento, incriminando o ateísmo e atribuindo penas exacerbadas para atos 

atentatórios ao poder da igreja. 

A mistura entre direito e religião, que em pleno século vinte e um é 

hialina, quando se trata, por exemplo, de assuntos como o aborto, sempre existiu 

e foi devidamente registrada. “É sabido que durante muito tempo, o homem 

confundiu religião e direito penal. A reação contra o delito era eminentemente 

religiosa, por ser ele principalmente uma ofensa à divindade. Na China, o direito 

reveste-se de caráter sagrado, prolongando-se as penas além-túmulo. Na Índia, o 

direito de punir era de BRAHMA, que o delegava ao rei. A pena purificava, 

subindo o condenado ao céu, limpo de culpa, tanto quanto o justo. No Egito, as 

leis mais antigas eram frutos da revelação dos deuses ao rei. O crime era uma 

ofensa àqueles. São leis profundamente religiosas e as penas são aplicadas 

13LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. 28. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 7. 
14CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1, p. 

1.
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pelos sacerdotes, representantes das divindades. No direito hebraico, sobretudo, 

no Êxodo, Levítico e Deuteronômico, predomina a influência da religião. Punia-se 

por encargo divino, já que o crime era uma ofensa a Deus. Na Grécia, houve 

também a fase religiosa: a pena é ditada pelo Estado, mas por delegação de 

Júpiter. No direito romano, não obstante o caráter público do delito e da pena, 

tempos houve da influência da religião, do que ‘expiatio e execratio capitis’ e 

‘consacratio bonorum’ são testemunhos. Na Germânia, nos tempos primitivos, 

assinala-se também a fase da pena como vingança divina”.15

Nos dias atuais, diante da criminalidade crescente, é nítido o 

empenho em aumentar as penas por crimes violentos. Mais recentemente, em 

decorrência das barbáries perpetradas por delinqüentes juvenis, debates acerca 

da redução da maioridade penal passaram a ocupar a ordem do dia. A esse 

fenômeno, consistente em buscar desesperadamente e movidos pela comoção 

social, soluções para os problemas com a edição de novas leis, quando a mera 

aplicação das já existentes poderia até alcançar os resultados desejados, dá-se o 

nome de “esquizofrenia legiferante”, ou “inflação legislativa”, como se num passe 

de mágica, resolver-se-ia o problema da criminalidade com a simples elaboração 

de uma norma proibitiva. Essa é a nossa cultura e por isso é que se afirma poder 

conhecer os costumes de um povo através de sua legislação penal. 

O direito e a legislação penal, desde os tempos mais remotos, 

sempre foram tidos como eficaz remédio de combate ao crime. Isso, entretanto, 

desde que aplicados na raiz, ou seja, na causa e não no efeito. Como dizia o 

15NORONHA, Edgard M. Código Penal brasileiro comentado: crimes contra o sentimento religioso 
e contra o respeito aos mortos. Crimes contra os costumes. São Paulo: Saraiva, 1954. v. 7, p. 7. 
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Marquês de Beccaria, “é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo 

legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa 

legislação não é sinão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar 

possível e preserva-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar, 

segundo o cálculo dos bens e dos males desta vida”.16

  Importante salientar que certas modificações de comportamento, por 

mais relevantes que sejam, não necessariamente repercutem na seara do direito. 

É o caso, por exemplo, da crença religiosa, cuja liberdade de escolha é um direito 

fundamental do cidadão. Nem por isso, o desapego ou a descrença acarretarão 

conseqüências jurídicas a qualquer um que optar pela mudança. De outra banda, 

pode ocorrer que a modificação se refira a algo que, de modo direto ou indireto, 

reflita no mundo jurídico, exigindo pronta intervenção da doutrina e jurisprudência, 

até que a matéria seja devidamente incluída em nosso ordenamento legal. 

Levando-se em consideração que uma das fontes materiais, 

também chamadas substanciais ou de produção, porquanto fontes que 

verdadeiramente constituem o Direito Penal Positivo, é o povo, a sociedade na 

qual nossos legisladores se baseiam para elaborar normas de conduta, faz-se 

mister que haja sincronia entre tais leis e o povo ao qual se dirigem. Ora, já que 

elas se destinam a regular a vida dos componentes de uma sociedade, que serve 

de supedâneo para a elaboração do sistema legal e por isso é considerada uma 

fonte remota, distante, do direito penal, nas hipótese das já mencionadas 

modificações, não se pode prescindir do devido acompanhamento legal, tendo-se 

16BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Paulo M. Oliveira. Rio de Janeiro: 
Athena Ed., 1937. p. 205. 
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por desiderato a perfeita correspondência entre o ordenamento e seus fins. Isso, 

quando não for possível, através da interpretação progressiva, adaptativa ou 

evolutiva da norma vigente, adequá-la à nova realidade. Como ensina Miguel 

Reale; “A regra de Direito, por conseguinte, não é criação arbitrária do espírito, 

nem fruto de um capricho de déspota, porquanto, para ser tal, deve 

necessariamente pressupor um valor a realizar, a análise das condições culturais, 

a apreciação racional das soluções que os diferentes casos comportam, para que 

o valor ético do preceito emanado de uma autoridade competente possua real 

eficácia no seio do grupo”.17

Em reforço a esse ponto de vista: “A legislação não sai ex abrupto

da mente do legislador, mas amadurece por força de exigências da mais variada 

natureza que urgem num determinado momento da vida e da história de um povo. 

São, em outras palavras, determinados valores sociais que, numa certa fase de 

desenvolvimento cultural, exigem a proteção do direito penal: não valores 

bloqueados e cristalizados em figuras geométricas em relação às quais qualquer 

sopro de vida desapareceu, mas valores que vivem, se agitam e se transformam 

com a maturação da situação histórica em que se acha um determinado povo”.18

 A mudança de sexo, que num primeiro momento parece interessar 

somente ao autor da nova opção, é um bom exemplo de modificação de postura 

que acarreta conseqüências jurídicas das mais variadas e, por conseguinte, 

requer o reexame da matéria, foco principal deste trabalho.

17REALE, Miguel. Fundamentos do direito. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1972. p. 
302-303.

18BETTIOL, Giuseppe. Direito penal. Tradução de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva 
Franco. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1966. v. 1, p. 103. 
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  Nesse diapasão, não se pode olvidar que se torna cada vez mais 

freqüente a cirurgia de mudança de sexo, como já visto, a chamada 

trangenitalização, levada a efeito, em maior número, pelos cidadãos de formação 

biológica masculina e mente feminina, mas também, embora em menor escala, 

pelas cidadãs femininas, portadoras de sentimentos típicos masculinos, que 

buscam adaptar o corpo à mente, o que equivale a dizer, em ambos os casos, 

ajustar o sexo biológico ao psicológico. 

  Diante disso, faz-se necessária uma reflexão acerca do problema 

envolvendo tais pessoas, seus direitos legais e seus deveres, já que, como é 

cediço, nosso ordenamento jurídico dispensa tratamentos diversos ao homem e à 

mulher, não obstante constar da Magna Carta que todos são iguais perante a lei, 

independente de sexo, valendo lembrar a máxima de que, por questão de justiça, 

igualdade é tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se 

desigualam.19 Ademais, tornou-se corriqueiro o uso da expressão transexual para 

se referir às pessoas que se submetem a tal cirurgia, como se não pertencessem 

ao sexo masculino e nem ao feminino.  

Portanto, ainda que se tenha em mente, devido à complexidade da 

matéria, dedicar este trabalho às conseqüências penais derivadas do citado 

procedimento cirúrgico, mais especificamente, aos casos tratados como crimes 

contra a liberdade sexual, tecnicamente chamados crimes contra os costumes, 

nos quais, notadamente, a diferença de tratamento entre homem e mulher 

mostra-se mais acentuada, torna-se forçosa a abordagem na seara civil para que 

19MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 66. 
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se possa determinar, exatamente, a que sexo pertencem tais pessoas, não se 

perdendo de vista a finalidade da lei penal, ou seja, os bens jurídicos por ela 

protegidos.  

Sobre bens jurídicos, voltaremos a tratar de forma específica em 

capítulo reservado para os tipos penais referentes aos crimes contra os costumes. 

Todavia, nunca é demais lembrar que bens jurídicos são aqueles que o legislador 

entendeu que devam ter a tutela jurídica, vale a dizer, a proteção da lei. São bens 

que, por sua importância para o homem, tornam-se por vezes mais disputados, e, 

via de conseqüência, mais suscetíveis a ataques e, por isso, merecedores de uma 

atenção especial. 

Dentro dessa órbita, perfeito o ensinamento de Francisco de Assis 

Toledo, para o qual, “o ordenamento jurídico-penal está dirigido para a proteção 

de algo; identificamos o objeto dessa proteção como sendo certos bens jurídicos. 

Bem, em um sentido mais amplo, é tudo o que se nos apresenta como digno, útil, 

necessário, valioso. Por isso são, em geral, apetecidos, procurados, disputados, 

defendidos, e, pela mesma razão, expostos a certos perigos de ataques ou 

sujeitos a determinadas lesões”.20 E prossegue, arrematando. “Por isso, dentre o 

imenso número de bens existentes, seleciona o direito aqueles que reputa dignos 

de proteção e os erige em bens jurídicos.”21

De todo o exposto, poderíamos então extrair a conclusão de que o 

direito penal é um ramo do direito que regula a vida em sociedade através de 

20TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1991. p. 15. 

21Id. Ibid., p. 16. 
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regras de comportamento protetoras dos bens jurídicos mais importantes, 

coibindo condutas lesivas ou ameaçadoras a esses bens com a imposição de 

sanções aos violadores das normas proibitivas. Entretanto, não podemos perder 

de vista que muitas vezes o legislador, malgrado inspirar-se nos problemas do 

cotidiano para a elaboração de novas normas penais, não consegue, com elas, 

alcançar seu objetivo intimidatório, resultando desse trabalho legiferante o 

nascimento de leis ineficazes, popularmente chamadas de natimortas. 

Face à ineficácia de algumas leis no tocante à pretendida proteção 

daqueles bens considerados mais importantes e mais disputados, cobiçados, e, 

por conseguinte, mais vulneráveis, certamente melhor será, ao conceituar direito 

penal, atentar-se para as lições de Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique 

Pierangeli, para os quais o direito penal não necessariamente protege, mas 

pretende proteger os bens jurídicos mais relevantes.

Destarte, sem excluir outros conceitos conhecidos e respeitados 

sobre o assunto, poder-se-ia definir o direito penal como “o conjunto de leis que 

traduzem normas que pretendem tutelar bens jurídicos, e que determinam o 

alcance de sua tutela, cuja violação se chama delito, e aspira a que tenha como 

conseqüência uma coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o 

cometimento de novos delitos por parte do autor.”22

22ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro:
parte geral. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 86. 
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3. O DIREITO PENAL BRASILEIRO 

Remonta aos tempos da descoberta, a existência de um Direito 

Penal no Brasil. O homem, como ser agregário, busca a vida em grupos e, para 

tanto, carece de regras que disciplinem a convivência de seus membros. Os 

índios que aqui habitavam quando da descoberta por Portugal, malgrado serem 

desprovidos de conhecimentos jurídicos do chamado mundo civilizado, já 

possuíam o seu ordenamento ou manual de comportamento. Por óbvio, não se 

tratava de nenhum documento escrito, eis que sequer eram alfabetizados. 

Baseava-se tão somente nos costumes. Mas, embora consuetudinário, esse 

conjunto de regras por eles estabelecido era de obediência obrigatória, tal qual 

ocorre com as leis dos dias atuais. Naquela época existiam os tabus, que 

correspondiam aos comportamentos proibidos e, como conseqüência das 

violações dessas normas proibitivas, aplicavam-se as vinditas, ou seja, uma 

espécie de vingança, que hoje chamamos de pena ou sanção penal.

3.1. O Direito indígena 

O direito penal indígena baseava-se nos costumes, e, por 

conseguinte, não constava de nenhum documento escrito, de tão rudimentar, não 

exerceu nenhuma influência nas legislações subseqüentes. Nesse diapasão, 

assinala José Henrique Pierangeli que “o direito penal indígena, pelo seu 
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primitivismo, em nenhum momento chegou a influir no desenvolvimento do nosso 

direito penal”.23

Não poderia ser diferente. Os indígenas brasileiros, por pura 

necessidade da convivência grupal, tinham suas regras de comportamento, mas 

seu estado de desenvolvimento era muito atrasado, de modo que não se tinha 

como aproveitar para a realidade do homem instruído aquelas normas por eles 

utilizadas. “Viviam em plena idade da pedra lascada. Sua economia era de mera 

subsistência para consumo imediato: a caça, a pesca, a coleta de plantas, 

limitadíssima agricultura, tudo com métodos rudimentares. Nem foram capazes de 

domesticar animais para destes obter trabalho ou alimentos. Não possuíam 

roupas, praticamente nada que lhes protegesse o corpo. Enfim, nessa ‘cultura de 

floresta tropical’, estagnada e vegetativa, não se vislumbra nenhum dinamismo, 

nenhuma semente de progresso, que justifique falar-se em autêntica organização 

jurídico-social.”24

Na mesma linha de raciocínio, enfatiza Paulo Amador Thomaz Alves 

da Cunha Bueno. “No que se refere ao desenvolvimento do sistema penal 

brasileiro, é inegável que as sanções de natureza punitiva impostas pelas 

sociedades indígenas em absolutamente nada influenciaram o direito que 

posteriormente os colonizadores iriam impor”.25 Entretanto, prossegue o autor, 

lembrando que não obstante seu pequeno ou inexistente aproveitamento em 

23PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 44. 

24COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito penal: parte geral. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1, 
p. 230–231. 

25BITTAR, Eduardo C. B. et al. (Orgs.). História do direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2003. p. 
142.
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nossas legislações posteriores, “não há de se ignorar valor histórico ao direito 

indígena, conquanto igualmente inegável sua aplicação em nosso território na 

fase que antecedeu a colonização. Negar-lhe a existência seria o mesmo que 

ignorar a civilização originariamente brasileira”.26

Importante salientar que o não aproveitamento das normas de 

conduta da população indígena não se deve tão somente ao primitivismo dos 

índios, mas também ao fato de que, com a ocupação do território brasileiro e a 

dominação dos nativos, foram-lhes impostas novas regras de acordo com os 

interesses e conveniências dos dominadores. As tribos foram aculturadas e, com 

isso, seus hábitos modificados, do que resultou o surgimento de algumas 

necessidades até então inexistentes, como vestimenta e medicação.

Para satisfação das mesmas, os índios se sujeitaram a um estado 

de submissão em relação aos colonizadores, como escreve Darcy Ribeiro: “O 

preço da satisfação das novas necessidades que criamos para os índios é sua 

submissão final ao nosso sistema de produção. E isto significa quase sempre a 

escravização do índio, sua sujeição sob as condições mais escorchantes, a 

desintegração da vida tribal, a desmoralização e o desaparecimento”.27

Ainda segundo o autor, já naquela época havia notícias de abusos 

sexuais praticados pelo homem branco contra as índias. Nota-se, portanto, que a 

necessidade de se proteger a liberdade sexual, da qual trataremos no capítulo 7, 

sempre existiu. Eis aí uma das razões de nossa escolha pelo tema. 

26BITTAR, Eduardo C. B. et al. (Orgs.). op. cit., p. 142. 
27RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 232. 
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3.2. As Ordenações do Reino 

Após a colonização, as leis de Portugal passaram a ser aplicadas 

em nosso território. Pela ordem, as Ordenações Afonsinas, depois as Manoelinas 

e por fim as Filipinas. As primeiras sequer chegaram a ter aplicação efetiva em 

terras brasileiras. As Ordenações Manoelinas, igualmente, pouco ou quase 

nenhum aproveitamento tiveram. Isso porque o sistema de capitanias dificultava a 

possibilidade de aplicação das normas de direito, posto que inexistia um mínimo 

de organização repressiva. 

Como escreve Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, 

“O período compreendido entre o descobrimento em 1500 e a 

proclamação da independência em 1822, unissonamente 

denominado período colonial, é sem dúvida o momento em que 

tem início a história do direito penal no Brasil, enquanto sistema 

positivo.

Impende dizer que o Brasil, enquanto colônia, não gozava de 

autonomia que permitisse estabelecer um sistema de normas 

próprias, ficando, por via de conseqüência, submetido aos 

ditames da legislação peninsular. 

Assim, tudo quanto se viu em território pátrio em termos de 

legislação foi invariavelmente ‘importado’ da metrópole. 

À época do descobrimento, lá vigoravam as primeiras 

‘Ordenações do Reino’, editadas entre 1446 e 1447, mandadas 

compor por D. João I e chamadas de ‘Ordenações Afonsinas’. 

Tratava-se da primeira codificação européia que abrangia, a um 

só tempo, todas as matérias de direito – quer público, quer 

privado -, sendo certo que, ao menos neste ângulo, Portugal 
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mostrava-se extremamente evoluído em relação aos demais 

países europeus. 

Das Ordenações Afonsinas não se tem sequer remoto informe 

sobre sua aplicação no território do Brasil recém-descoberto, até 

porque tiveram vida curta, vigorando somente até o reinado de D. 

Manoel, o Venturoso, que logo ordenou fossem substituídas 

pelas ‘Ordenações Manoelinas’, cuja elaboração incumbiu a Rui 

Boto, Rui da Grã e João Cotrim. 

Em verdade, o novel diploma nada mais foi do que a repetição 

em termos das ‘Ordenações Afonsinas’, o que fez parecer com 

que sua edição tenha servido mais à vaidade de D. Manoel, em 

ter seu nome lembrado por um código, do que aos fins a que uma 

reforma legislativa deveria atender. 

A edição das ‘Ordenações Manoelinas’, já contando com os 

sensíveis progressos que se fizeram na imprensa, teve início por 

volta de 1512, ficando definitivamente prontas em 1521. 

Em terras brasileiras, das ‘Ordenações Manoelinas’ à guisa do 

que ocorreu com seu diploma antecessor, não se teve registro de 

aplicação efetiva, até porque o processo de colonização 

encontrava-se em estágio embrionário, e certamente, se ocorreu 

qualquer julgado por esse diploma, terá sido muito tímido, se é 

que houve.”28

A essas, seguiram-se as ordenações Filipinas. Estas sim, de grande 

impacto na vida de nosso povo. Tratavam-se de um ordenamento autoritário e 

desumano, com nítida confusão entre direito, religião e moral. Já se observava 

em sobredito ordenamento, a preocupação, nos títulos XIII e seguintes, com os 

comportamentos sexuais destoantes, para os quais se usava o termo “dormir 

com”, em alusão à pratica sexual. 

28BITTAR, Eduardo C. B. et al. (Orgs.). op. cit., p. 142–143. 
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Com a proclamação da Independência em 1822, a Constituição 

Federal de 1824, influenciada por idéias Iluministas, previu a elaboração de uma 

outra legislação penal, consentânea com nova realidade, qual seja, a 

desvinculação de Portugal. 

3.3. O Código Criminal do Império 

  Assim foi que em 1830 sancionou-se o Código Criminal do Império, 

uma legislação genuinamente brasileira, independente e de característica liberal, 

que representou evolução do direito daquela época. Entre suas inovações, 

destaca-se a descriminalização de uma série de condutas que não atingiam bens 

jurídicos alheios, estabelecendo uma progressiva demarcação de áreas entre a 

moral e o direito, tendo grande repercussão na Europa e por isso influenciou a 

legislação espanhola e, através desta, a dos países latino-americanos, a ponto de 

ser traduzido para o francês e levar alguns países a aprenderem a língua 

portuguesa para poderem lê-lo.

  Importante destacarmos também outros pontos altos desse Código, 

como a reparação do dano decorrente de prática delitiva, tratada à época, pelo 

artigo 21, como satisfação do dano. Igualmente louvável a preocupação do 

legislador, nos crimes de imprensa, com a interpretação segundo as regras da 

boa hermenêutica, verificada no artigo 8º. Também digna de encômios, a atenção 

para situação do condenado quando da fixação da pena de multa, nos termos do 

artigo 55. E, por fim, para não estendermos demasiadamente o assunto, registre-

se a inserção dos princípios da legalidade ou reserva legal e da anterioridade da 
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lei penal, no tocante ao crime e à pena, respectivamente nos artigos 1º. e 33, em 

consonância com o que dispunha a Constituição de 1824, em seu artigo 179 e 

seus incisos I (legalidade: nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar 

de fazer alguma cousa, senão em virtude de lei) e III (anterioridade: a sua 

disposição não terá efeito retroativo), atualmente encravados no inciso XXXIX do 

artigo 5º. da Magna Carta e repetidos pelo Código Penal vigente, logo em seu 

artigo 1º.

Ressalte-se aqui que no direito penal legalidade e reserva legal são 

interpretados como sinônimos, diferentemente do que ocorre no estudo do direito 

constitucional, conforme ensina José Afonso da Silva; “A doutrina não raro 

confunde ou não distingue suficientemente o princípio da legalidade e o da 

reserva de lei. O primeiro significa a submissão e o respeito à lei, ou a atuação 

dentro da esfera estabelecida pelo legislador, como vimos. O segundo consiste 

em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se 

necessariamente por lei formal. Embora às vezes se diga que o princípio da 

legalidade se revela como um caso de reserva relativa, ainda assim é de 

reconhecer-se diferença entre ambos, pois que o legislador, no caso de reserva 

relativa de lei, deve ditar uma disciplina mais específica do que é necessário para 

satisfazer o princípio da legalidade.”29

O Código do Império vigorou por mais de meio século e, embora de 

alta qualidade, diante das transformações ocorridas na época, sobredita obra 

carecia de atualizações, “sofrendo alterações que lhe não mudaram 

29SILVA, José Afonso de. Curso de direito constitucional positivo. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1984. p. 567. 
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sensivelmente a fisionomia e o sistema. Nos derradeiros anos do regime imperial, 

grassava a convicção de que urgia reformá-la, pondo-a a par da evolução dos 

princípios científicos e das necessidades oriundas do processo moral e material 

de nosso povo.”30 Com a abolição da escravatura, através da lei Áurea de 1888, 

referido ordenamento acabou sofrendo profundas alterações, trazendo a lume a 

necessidade da elaboração de um novo código.  

3.4. O Código Penal da República 

  O Brasil passava por uma transformação decorrente da fase de 

transição política e institucional de profundas repercussões humanas e sociais. 

  Durante o império, época de centralização do poder, liberais 

republicanos lutaram incansavelmente pela descentralização e, finalmente, as 

forças descentralizadoras venceram, sendo proclamada a República Federativa 

pelo Decreto No. 1, de 15 de novembro daquele ano. 

  Assumindo o poder, os republicanos, civis e militares, cuidaram da 

transformação do regime. Instala-se o Governo Provisório sob a presidência do 

Marechal Deodoro da Fonseca. 

  Com a proclamação da República, intensificou-se a tendência de 

reforma do ordenamento criminal vigente. 

30SILVA, Costa e. Código Penal. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 1943. v. 1, p. 5–6. 
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  Nessa linha de raciocínio, o Ministro da Justiça do novo governo 

incumbiu o Conselheiro João Batista Pereira, lente da Faculdade de Ciências 

Sociais do Rio de Janeiro, de elaborar um projeto de reforma completa da 

legislação penal. 

  Sobre o assunto, recorremos à sapiência de Basileu Garcia: 

“Proclamada a República em 1889, intensificou-se a tendência, 

havia muito existente, de reforma da legislação criminal. Sem 

embargo de ter sido, quando surgiu, um Código progressista, o 

do Império precisava ser abrogado, mesmo porque haviam 

decorrido 60 anos após a sua promulgação. As leis também 

envelhecem, e tornam-se inábeis para regular as mutáveis 

necessidades da vida social. 

O Governo Provisório, do qual era Ministro da Justiça Campos 

Sales, conferiu ao Conselheiro Baptista Pereira a incumbência de 

organizar um projeto de Código Penal para a República, 

recomendando-lhe a maior rapidez. O projeto foi logo 

apresentado e convertido em lei. Naturalmente devido à 

celeridade da sua elaboração, estava inçado de defeitos, postos 

logo em evidência pela crítica – defeitos que, aos poucos, se 

procurou ir corrigindo, por meio de inúmeras leis.”31

  Antes, porém, do nascimento do almejado Diploma Legal, o Governo 

Provisório, apressando-se a dar realização às aspirações humanitárias, fez 

expedir o Decreto No. 774, de 20 de setembro de 1890. Através deste, abolia as 

penas de galés, reduzia a 30 anos as penas perpétuas, mandava computar a 

prisão preventiva na execução da pena (detração penal) e estabelecia a 

prescrição das penas. 

31GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1952. v. 1, t. 1, p. 
126–127. 
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  Em 11 de outubro do mesmo ano, foi expedido o Decreto No. 847, 

que mandava observar o novo Código Penal. 

  Reconhece-se que a entrada em vigor do novel ordenamento, 

chamado Código Penal dos Estados Unidos do Brasil fora açodada, tanto assim 

que nem mesmo aguardou a promulgação da Constituição de 1891. Vemos aqui 

mais um caso de esquizofrenia legislativa. Como sói acontecer em casos dessa 

natureza, consistente em legislar sem o devido debate acerca do objeto da 

legislação proposta, a pressa fez dele uma codificação deficiente, suscetível de 

inúmeras modificações e passível das mais variadas críticas. Como observa José 

Frederico Marques, “o velho estatuto republicano acusava de fato, muitas 

deficiências; todavia cumpriu sua missão e se não mereceu os louvores 

endereçados pelos da terra e os de fora, ao Código do Império, nem por isso 

deslustrou nossa cultura, como pretendem alguns.”32

  No mesmo sentido, Aníbal Bruno anota: “O primeiro Código Penal da 

República foi menos feliz do que o seu antecessor. A pressa com que foi 

concluído prejudicou-o em mais de um ponto, e nêle a crítica pôde assinalar, 

fundadamente, graves defeitos, embora muitas vezes com excesso de 

severidade. Não tardou a impor-se a idéia da sua reforma, e menos de três anos 

depois da sua entrada em vigor já aparecia o primeiro projeto de código para 

substituí-lo.”33

32MARQUES, José Frederico. Curso de direito penal 1: propedêutica penal e norma penal. São 
Paulo: Saraiva, 1954. p. 89–90. 

33BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 178. 
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3.5. A Consolidação das Leis Penais de 1932 

  Não se pode exatamente chamar de novo ordenamento penal 

brasileiro a codificação das leis penais levada a efeito em 1932. Todavia, não 

seria de bom alvitre deixar de mencioná-las ao relacionar os ordenamentos 

penais brasileiros ao longo da história. 

  Referida consolidação nada mais foi do que uma compilação das 

várias leis esparsas existentes como decorrência de um código que já nasceu 

defasado e não correspondeu às expectativas, fazendo surgir várias outras leis 

com o desiderato de remendá-lo. Como observa Aníbal Bruno, “por muito tempo 

as idéias de reforma ficaram sem êxito, e o Código se foi acrescendo de 

alterações e aditamentos, para sanar-lhe os defeitos, completá-lo ou ajustá-lo às 

novas condições práticas ou científicas. Essas leis esparsas retificadoras ou 

complementares do Código o desembargador Vicente Piragibe compilou e 

sistematizou em um corpo de dispositivos que denominou Consolidação das Leis 

Penais, tornada oficial por Decreto de 14 de dezembro de 1932.”34

  Na mesma linha de raciocínio, anotou Frederico Marques que: 

“para remediar as dificuldades provindas da legislação 

extravagante que se sucedeu ao código, e das várias reformas, 

ampliações e mudanças de seus textos, o desembargador 

Vicente Piragibe nos deu uma consolidação das leis penais em 

vigor. Seu trabalho se tornou fonte formal de nosso direito penal, 

ex-vi do Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932, pelo que a 

‘Consolidação das Leis Penais’ passou a ser o novo estatuto 

penal do Brasil. 

34BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p.178. 
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Muitas leis se publicaram depois da ‘Consolidação’, algumas das 

quais ainda em vigor. Vicente Piragibe nas edições posteriores de 

sua obra, trazia em apêndice os novos diplomas legislativos.”35

3.6. O Código Penal vigente 

  Viu-se no tópico anterior que a Consolidação das leis Penais de 

1932, levada a efeito para compilar a vasta legislação esparsa que se sucedeu ao 

código da República de 1890, não era, na verdade, uma nova legislação, mas 

apenas um apanhado das leis existentes que, todavia, por Decreto passou a ser o 

novo estatuto penal do Brasil. O código da República, que já nasceu sob críticas, 

tornou-se velho e, da mesma forma que o antecessor, reclamava mudanças que o 

colocassem em sintonia com os novos tempos. 

  Foi então que surgiu o atual Código Penal de 1940, cuja parte geral 

foi totalmente reformada em 1984. Malgrado ter sido promulgado em 1940, teve 

sua vigência retardada, conforme adiante se verifica: “promulgado em dezembro 

de 1940, O Código penal só entrou em vigor em 1º. de janeiro de 1942. Com êsse 

retardamento objetivou-se permitir que os juristas tivessem o necessário tempo 

para conhece-lo, antes de aplica-lo. Mas não só: era preciso que se ultimasse a 

preparação do novo Código de Processo Penal, de cujo projeto fora incumbida a 

mesma comissão elaboradora do projeto definitivo do Código Penal, acrescida de 

mais alguns nomes. Tornou-se realidade o Código de Processo através do 

35MARQUES, José Frederico. op. cit., p. 90. 
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Decreto-lei No. 3.689, de 3 de outubro de 1941, entrando a vigorar com o Código 

Penal.”36

  Foi um código considerado de alta qualidade, inspirado no código 

italiano, mas também influenciado pela legislação de outros países, como a 

Suíça. Porém, trata-se da uma obra independente. “Embora elaborado durante 

um regime ditatorial (o chamado Estado Novo, que vigorou no Brasil de 1937 a 

1945), o CP de 1940 incorpora fundamentalmente as bases de um direito punitivo 

democrático e liberal. O seu único vestígio autoritário aparece na disciplina dos 

crimes contra a organização do trabalho, que, inspirada no direito italiano, 

estabelece sistema de excepcional rigor na repressão dos ilícitos penais 

relacionados com a greve, que configura com e mera paralisação do trabalho por 

três pessoas (art. 200, parág. Único).”37

  No mesmo sentido escreveu Costa e Silva, um dos grandes cultores 

do direito penal, a quem Nelson Hungria rendia as mais efusivas homenagens: 

“Nascido embora sob o regime do Estado nacional, o código não 

apresenta peculiaridades que lhe imprimam o cunho de uma lei 

contrária às nossas tradições liberais. Não é um código de 

partido.

Que a magistratura, por ele investida de amplos poderes 

discricionários, saiba aplica-lo, de modo que ele venha a ser 

instrumento da maior proficuidade na luta contra o crime.”38

36GARCIA, Basileu. op. cit. p. 130. 
37FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1980. p. 67. 
38SILVA, Costa e. op. cit., p. 9. 
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  Um ano após a promulgação do atual ordenamento penal brasileiro, 

promulgou-se, também, como complemento, a Lei das Contravenções Penais, 

através do Decreto-lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, ou seja, juntamente com o 

Código de Processo Penal. Referida lei, que trata dos chamados crimes anões, 

tendo-se em vista a pequena gravidade das infrações por ela catalogadas, vige 

até os dias atuais, todavia, com algumas significativas modificações que 

criminalizaram condutas, não mais vistas com a despreocupação de outrora. Em 

relação às contravenções que não foram modificadas, muitas normas caíram no 

desuso e outras têm aplicação nos juizados especiais criminais, para as infrações 

penais de menor potencial ofensivo, dentre as quais se incluem as contravenções, 

que não acarretam a privação da liberdade do infrator, uma das principais 

características do direito penal, ao que se dá o nome de despenalização ou 

desprisionalização, o que achamos mais correto porque, o que se vê nessas 

hipóteses não é o desaparecimento da pena, mas a substituição da privação de 

liberdade por uma pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da 

infração ensejadora. 

  Além da Lei das Contravenções Penais, outras várias leis 

extravagantes, assim chamadas porque extra-código, compunham nosso 

ordenamento jurídico penal.

  Passadas duas décadas, procedeu-se a uma ampla reforma da 

parte geral de nosso Código, levada a efeito em 1984, e até hoje em vigor com 

algumas alterações pontuais. Antes da reforma porém, uma outra se tentou, 
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baseada em anteprojeto de Nelson Hungria, cuja obra resultante recebeu o nome 

de Código de 1969 que, no entanto, não chegou a vigorar. 

  No atual diploma legal, os crimes contra os costumes são 

disciplinados no título VI, como veremos a seguir, com proteção do direito à 

liberdade sexual tanto do homem quanto da mulher, conforme observa Magalhães 

Noronha. “Falando-se em liberdade sexual e considerando-se as figuras 

integrantes do capítulo, é patente que a expressão deve ser tomada em sentido 

amplo, para abranger todas as manifestações normais e anormais do instinto 

sexual, sem, contudo, ater-se á distinção de sexo, pois, como se verá, agente e 

sujeito passivo muitas vezes podem pertencer ao mesmo sexo.”39

39NORONHA, Edgard M. Direito penal. 23. ed. rev. e atual. por Adalberto José Q. T. de Camargo 
Aranha. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 3, p. 66. 
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4. A TRAJETÓRIA DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES NO 

DIREITO PENAL BRASILEIRO 

  Na época da colonização, o Brasil, como já visto, passou a ser 

regido pela legislação portuguesa, mais precisamente pelas Ordenações Filipinas, 

que se seguiram às ordenações Afonsinas e Manuelinas. Nas ordenações 

Filipinas, construídas de acordo com a realidade européia, não descuidou o 

legislador dos crimes sexuais, pois, como dizem os antigos, “sexo é um problema 

que existe desde que o mundo é mundo”. Portanto, apesar do conservadorismo 

peculiar daquela época, já se via o legislador obrigado a editar normas 

disciplinadoras do assunto.

“No Brasil, as Ordenações Filipinas, (Liv. V), surgidas no começo 

do século XVII, (ano de 1603) disciplinavam o direito penal aqui 

aplicado.

Com a Independência, por decreto de 27 de setembro de 1823, 

continuaram em vigor essas ordenações, mas a verdade é que, 

mesmo antes dessa lei, elas vinham sendo aplicadas. 

Puniam atos que hoje são considerados atentados ao pudor. 

Tinham-nos em conta de pecado, consequência fatal da confusão 

por elas estabelecida entre a moral, a religião e o direito, assim 

elevado à categoria de crime falhas contra a moral e pecados 

contra a religião. No título XIII capitulavam: ‘Dos que cometem 

pecado de sodomia e com alimárias’. 

Puniam-se a sodomia, por qualquer maneira cometida, as 

relações carnais entre as mulheres, as molíces (pecado 

onanítico) e, finalmente os toques desonestos, para os quais se 

fixaram penas mais brandas. Com esse último dispositivo, é 
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inegável que sàbiamente a lei atendia à gravidade dos fatos, não 

os envolvendo na mesma cominação, erro, entretanto, cometido 

como vimos, pelo Código SARDO, que sob o título de ultraje ao 

pudor privado, compreendia não só a mera ofensa ao pudor, 

como também os atos de libidinagem de tôda espécie.”40

  Com a independência do Brasil e a nova realidade política que se 

instalava, como já vimos, no capítulo anterior, as Ordenações Filipinas, 

conhecidas como Código de Monstruosidades, por ser fruto de “uma sociedade 

essencialmente desigualitária e beata, organizada a partir do poder absoluto do 

monarca e na qual o homem era apenas uma peça do organismo social,”41 dá 

lugar ao diploma legal genuinamente brasileiro.  

  Tratava-se de um código de muitas qualidades, como já estudado e, 

no que tange aos delitos sexuais, reservava-lhes duas seções do capítulo II que 

disciplinava os crimes contra a segurança da honra, dentre os quais também se 

incluim a calúnia e injúria, em seção distinta. 

  A separação entre infração legal e infração moral era uma de suas 

virtudes exaltada pela doutrina contemporânea, como se vê: “Quanto á orientação 

geral, o nosso código de 1830 soube desde logo se collocar no ponto de vista 

verdadeiro, embora com lacunas, incriminando só as acções impudicas que 

deviam ser mesmo passiveis de pena. Reunindo em um capitulo os crimes contra 

a segurança da honra, em geral, comprehendia nas duas primeiras secções os 

40NORONHA, Edgard M. Código Penal brasileiro comentado: crimes contra o sentimento religioso 
e contra o respeito aos mortos. Crimes contra os costumes, cit., p. 145-146. 

41PIERANGELI, José Henrique. op. cit., p. 7. 
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referentes á honra e quanto ás relações sexuaes, e na terceira os referentes á 

honra, como valor social do indivíduo”.42

Na legislação que se seguiu, novamente a abordagem do assunto, 

desta feita, com maior raio de abrangência, estendendo-se a tutela penal ao 

homem que viesse a ser vítima de violência sexual. “O Código da República 

capitulou o crime no artigo 266. Vítima é pessoa de qualquer sexo e a pena bem 

mais elevada: um a seis anos, diminuída depois pela lei 2.992 de 25 de setembro 

de 1915. Acrescentava, como condição do crime, que o ato fosse praticado com o 

fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral”.43 Evidentemente, tratou 

o legislador de outras figuras típicas, distribuídas pelos cinco capítulos do título 

VIII, entre os artigos 265 e 282. 

Enfim a legislação penal vigente, na qual os crimes sexuais, 

denominados crimes contra os costumes, são tratados pelo código penal de 1940, 

objeto de algumas alterações em quase sete decênios de existência. Na mais 

recente delas, com a promulgação da lei 11.106, de março de 2005, 

desapareceram alguns tipos penais, bem como o termo “mulher honesta”. Com 

isso, fez-se justiça à mulher de hábitos liberais que, todavia, nem por isso perde 

sua honestidade e, ainda que a perdesse, não teria obstado seu direito de 

proteção legal no tocante a sua liberdade de agir em relação à prática sexual. Da 

mesma forma, em algumas figuras típicas que somente davam guarida à 

liberdade sexual feminina, o termo “mulher” foi substituído pela expressão 

42SIQUEIRA, Galdino. Direito penal brazileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Livr. Jacyntho Ed., 1932. v. 2, 
p. 423. 

43NORONHA, Edgard M. Código Penal brasileiro comentado: crimes contra o sentimento religioso 
e contra o respeito aos mortos. Crimes contra os costumes, cit., p. 146. 
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“alguém”, logrando alcançar agora, os direitos do homem que, não raro, são 

violados, tanto por outros homens quanto por mulheres. 

Fazem sentido as mudanças. Como já visto, no que concerne ao 

desaparecimento da expressão “mulher honesta” da redação de alguns tipos 

penais, cremos que já era passada a hora. Inconcebível, nos dias atuais, em que, 

em consonância com a Magna Carta tanto se prega a igualdade como um direito 

fundamental do cidadão, dispensar a própria lei, tratamento desigual.

Primeiro, deve-se salientar a dificuldade, decorrente do subjetivismo, 

para se estabelecer quem é “mulher honesta” e quem deixa de sê-lo. Se não 

bastasse, após a elaboração do conceito de “mulher honesta”, ter-se-ia de 

estabelecer a que tipo de honestidade estar-se-ia reportando o legislador. Sim, 

porque uma estelionatária ou ladra, por exemplo, para os padrões de moralidade 

do homem médio, certamente não será merecedora do adjetivo honesta.

Entretanto, cremos que seu desvio de comportamento no aspecto 

patrimonial não lhe subtrai o direito de escolha de seus parceiros na vida sexual. 

E mais. Mesmo após escolhê-los, terá ela sempre o direito de decidir o momento 

e a forma em que deseja praticar o sexo. Verifica-se pois, tratar-se de odiosa 

discriminação a exclusão da “mulher desonesta” do rol das cidadãs merecedoras 

da proteção do Estado em matéria sexual. 

Ainda que se dissesse que tal exclusão não alcançaria a mulher por 

nós utilizada no exemplo supra, mas tão somente aquela considerada desonesta 
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no tocante aos costumes, persistiria a injustiça. Isso porquanto, insistimos, se 

desonesta é aquela de hábitos inadequados para a sociedade em que vive, talvez 

a mulher excessivamente liberal, ou mesmo a depravada sexualmente, não seria 

justo excluí-la do rol das merecedoras da tutela jurisdicional do Estado, eis que 

nem por isso, deixa ela de ser cidadã. 

Quanto à substituição do termo “mulher” por “alguém”, de modo a 

expandir a tutela da lei, que até pouco só contemplava a mulher na maioria dos 

tipos penais referentes aos costumes e agora alcança também os homens, só 

resta aplaudir. Compreensível a atitude do legislador ao construir as figuras 

típicas no início do século, deixando de fora o homem como possível vítima de 

alguns crimes sexuais, pois, naquela época, talvez não se imaginasse a 

possibilidade de um homem ter seu direito à liberdade sexual violado por uma 

mulher.

Entrementes, com o passar do tempo, restou hialino que a hipótese 

é viável e, tendo-se em conta que o direito visa a regular a vida em sociedade 

partindo da realidade de um povo, fonte remota de produção da norma penal, 

para a construção de regras delimitadoras de comportamentos considerados 

nocivos para uma convivência harmônica, tornou-se forçosa a alteração legislativa 

para não deixar ao desamparo legal o homem, vítima de violação de seus direitos 

carnais.

Da mesma maneira que algumas normas legais, por falta de técnica 

legislativa ou como conseqüência da ignorância do legislador acerca de certos 
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assuntos, acabam excluindo de seu raio de abrangência problemas do cotidiano, 

como a citada falta de proteção legal ao homem no que concerne à liberdade 

sexual, na maioria dos tipos penais até pouco existentes, outras, ao contrário, dão 

margem a que sejam aplicadas a fatos aparentemente criminosos que, no 

entanto, não estavam na mira do legislador, por não representarem qualquer 

perigo ao bem jurídico que se pretendia tutelar.

Cumpre salientar, em termos de direito pátrio que, não obstante a 

legislação, por falta de recursos na criação das normas proibitivas, acabar 

abrangendo comportamentos que às vezes não ferem e tampouco ameaçam o 

bem jurídico protegido, tais condutas, evidentemente, não são passíveis de 

punição, eis que inofensivas ao corpo social.  

Trata-se do princípio da ofensividade, segundo o qual, só há crime 

se houver lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico protegido pela lei penal, pois 

às vezes a conduta analisada subsume-se formalmente à redação do tipo penal, 

mas falta a tipicidade material porque aquele comportamento não se trata, 

exatamente, daquilo que o legislador pretendia coibir quando da elaboração da 

norma proibitiva. 

Tamanha é a importância desse princípio, que exerce influência 

tanto na elaboração da norma, ao selecionar os comportamentos dignos de 

reprovação legal, como também na interpretação dos aplicadores da lei, ao excluir 

aqueles que, embora aparentemente proibidos, não deverão sê-lo. Assim, “dupla 

é a função do princípio da ofensividade no Direito penal: (a) função político-
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criminal (momento em que se decide pela criminalização da conduta) e (b) função 

interpretativa ou dogmática (instante em que se interpreta e se aplica 

concretamente o Direito penal). A primeira função do princípio da ofensividade 

constitui um limite ao direito de punir do Estado (ao jus puniendi). Está dirigida ao 

legislador. A segunda configura um limite ao direito penal (ao jus poenale). Está 

dirigida ao intérprete e ao juiz (ao aplicador da lei). De qualquer modo, impõe-se 

enfatizar que não são duas funções estanques (e incomunicáveis). Ao contrário, 

são complementares. Tanto assim que, quando o legislador não cumpre seu 

papel de criminalizar a conduta em termos ofensivos a um bem jurídico, essa 

tarefa se transfere (improrrogavelmente) ao intérprete e ao juiz”.44

Em outras palavras dir-se-á que “o direito é essencialmente um 

sistema normativo caracterizado pela fragmentariedade, deixando inúmeras 

zonas livres de intervenção normativa oficial, mas que nem por isso deixam de 

reclamar alguma solução. Ou seja, há conflitos sociais que, por sua pouca 

expressão ou pela adequação social, tout court não são tangenciados pela 

atividade legislativa ou jurisdicional, mas que encontram solução dentro da própria 

tessitura social, que estarão, pelo menos, acobertados por princípios como o da 

equidade ou o da tolerância. Assim, alguns exageros cometidos durante os dias 

de carnaval, como as práticas lascivas consentidas, v.g., abraços ou beijos no 

corpo nu de uma mulher, não são levados ao conhecimento das autoridades 

investidas para a perseguição do que normalmente seria considerado como o 

crime descrito no art. 233, CP, porque há uma certa tolerância destes atos 

durante o carnaval. E o tão-só fato de agir-se com maior tolerância nos dias de 

44GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 28. 
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festividades carnavalescas já é uma solução social para aqueles arroubos (que, a 

bem da verdade, não poderiam encontrar uma solução oficial eficaz por parte da 

atuação jurisdicional), que em outras ocasiões poderiam ser categorizados como 

atos obscenos”.45

Justifica-se a inércia pelo chamado princípio da adequação social, 

segundo o qual, já que o direito se destina a regular a vida em sociedade, 

combatendo comportamento destoantes, que ameaçam a paz social, não se deve 

punir condutas que, embora se enquadrem na redação das normas proibitivas, já 

foram incorporadas pela sociedade e, portanto, não mais são inadequadas a 

ponto de ensejar uma punição aos respectivos autores. 

  Nunca se deve esquecer o operador do direito que a aplicação da lei 

não se pode tornar mais nociva e desconfortante que o fato ensejador. 

45GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Direito penal sexual: fundamentos & fontes. Curitiba: Juruá, 2003. p. 
90.
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5. O DIREITO NORMATIVO E SEUS FINS 

  Direito normativo não se pode confundir com direito natural. Trata-se 

aquele de uma decorrência deste, consistente na fixação de normas de conduta 

baseadas em fatos reais e extraídas do direito inerente à condição natural do ser 

humano.

  Ensina Júlio Fabbrini Mirabete que: 

“o Direito Penal é uma ciência cultural e normativa. É uma ciência 

cultural porque indaga o dever ser, traduzindo-se em regras de 

conduta que devem ser observadas por todos no respeito aos 

mais relevantes interesses sociais. Diferencia-se, assim, das 

ciências naturais, em que o objeto de estudo é o ser, o objeto em 

si mesmo. 

É também uma ciência normativa, pois seu objeto é o estudo da 

lei, da norma, do direito positivo, como dado fundamental e 

indiscutível em sua observância obrigatória. Não se preocupa, 

portanto, com a verificação da gênese do crime, dos fatos que 

levam à criminalidade ou dos aspectos sociais que podem 

determinar a prática do ilícito, preocupações próprias das 

ciências causais explicativas, como a Criminologia, a Sociologia 

Criminal etc”.46

  O homem, animal instintivo, precisa de freios para conter seus 

impulsos, de modo que, na busca constante pela realização de seus desejos e 

satisfação de suas necessidades, não cause danos aos outros. Para assegurar 

que os direitos naturais do ser humano não sejam violados construiu-se o direito 

46MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
p. 4. 
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normativo que, através de regras criadas pelo homem e para o homem, busca 

disciplinar a vida em sociedade. 

  Sobreditas regras manifestam-se, em geral, através das chamadas 

normas penais incriminadoras ou proibitivas, consideradas por Mirabete como as 

leis penais em sentido estrito47, vale dizer, as verdadeiras leis penais, que se 

caracterizam pela imperatividade. Isso porquanto as normas incriminadoras são 

aquelas que descrevem condutas puníveis e impõem as respectivas sanções. 

  Vale lembrar que, para a construção do tipo penal, o legislador 

seleciona os comportamentos nocivos para a paz social, ou seja, aqueles que não 

podem ser tolerados, sob pena de desorganizarem uma sociedade. Diante da 

nocividade de tais comportamentos e a necessidade de combatê-los, vale-se o 

legislador da imperatividade da norma penal, e dela faz uso para desestimular os 

pretensos autores dos comportamentos proibidos, criando sanções como 

conseqüência para cada um dos comportamentos contrários às normas 

proibitivas.

  Como ensina Damásio, “inúmeros são os fatos da vida social que, 

por lesar ou colocar em perigo interesses jurídicos relevantes, ensejam a 

aplicação da sanção penal. Para isso, o legislador descreve as condutas 

consideradas nocivas à ordem jurídica. Essa definição legal da conduta proibida 

pela ordem jurídico-penal, sem qualquer elemento valorativo, é a tipicidade. 

Portanto, o tipo legal é a descrição abstrata que expressa os elementos da 

47MIRABETTE, Julio Fabbrini. op. cit., p. 31. 
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conduta lesiva. Todavia, o tipo legal não se confunde com o fato concreto. Este é 

praticado pelo sujeito a par de várias circunstâncias, de natureza subjetiva ou 

objetiva, ocasionais ou preparadas, variáveis segundo as condições 

determinadoras do comportamento. Assim, o tipo legal não pode descrever todos 

os elementos e circunstâncias do fato concreto, traduzindo-se numa definição 

incompleta, pois o legislador não pode prever todos os detalhes da conduta, que 

variam de um para outro. Em face disso, o tipo legal fundamental deve conter 

apenas os elementos necessários para individualizar a conduta considerada 

nociva, postergando a um plano secundário as outras circunstâncias que, ou 

servem para exacerbar ou diminuir a pena, ou são subsídios de sua dosagem 

(circunstâncias legais ou judiciais)”.48

  Destarte, forma-se a norma penal proibitiva, constituída de duas 

partes, cada qual trazendo um preceito. Na primeira, o preceito primário, que 

descreve a conduta proibida. Na segunda, o preceito secundário, no qual está 

prevista a sanção decorrente da violação do preceito primeiro. 

  Entrementes, não se pode olvidar que a aplicação de sanções 

decorrentes de uma conduta lesiva está condicionada não somente ao resultado, 

mas também ao desvalor da ação, que se baseia na voluntariedade da conduta 

de um ser racional que a desenvolve, excluindo-se, destarte, os fatos 

naturalísticos e os praticados por seres irracionais. Assim, como bem observa 

Fernando Capez, “toda lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal 

acarreta um resultado indesejado, que é valorado negativamente, afinal foi 

48JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 
1, p. 261. 
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ofendido um interesse relevante para a coletividade. Isso não significa, porém, 

que a ação causadora da ofensa seja, necessariamente, em si mesma sempre 

censurável. De fato, não é porque o resultado foi lesivo que a conduta deva ser 

acoimada de reprovável, pois devemos lembrar aqui os eventos danosos 

derivados de caso fortuito, força maior ou manifestações absolutamente 

involuntárias. A reprovação depende não apenas do desvalor do evento, mas, 

acima de tudo, do comportamento consciente ou negligente do seu autor”49.

  Face ao exposto, resta cristalino ser ocidadão, o objeto Do Direito 

Penal, eis que este “somente pode dirigir os seus comandos legais, mandando ou 

proibindo que se faça algo, ao homem, pois somente este é capaz de executar 

ações com consciência do fim. Assim, lastreia-se o Direito Penal na 

voluntariedade da conduta humana, na capacidade do homem para um querer 

final.”50

  O raciocínio supra está em consonância com o significado do direito 

como ciência reguladora da vida em sociedade e seus fins, consistentes em 

proibir condutas destoantes, aptas a desestabilizar a estrutura social. Se assim o 

é, por óbvio que só se poderia dirigir aos seres racionais, capazes de 

compreender tais proibições e aquilatar o peso das sanções correspondentes 

para os autores dos comportamentos proibidos.

  Ademais, não se pode olvidar que uma das características da pena é 

a prevenção, materializada pela intimidação exercida sobre os destinatários da 

49CAPEZ, Fernando. op. cit., p. 2. 
50Id. Ibid., p. 4. 
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norma penal. Intimidação esta que pode ser especial, quando recai sobre o 

apenado, ou geral, que é dirigida a todos indistintamente, desde que capazes de 

distinguirem o certo do errado, ou o permitido do proibido. 

  Ora, se só os humanos possuem essa capacidade, logicamente a 

eles é que se dirige a norma penal. Se assim não fosse, não se poderia falar em 

caráter preventivo da pena, já que irracionais não se intimidariam com a 

possibilidade de punição decorrente de um comportamento violador de normas 

proibitivas, muito embora alguns animais irracionais possam assimilar, 

intuitivamente, regras proibitivas, mas não o suficiente para se sentirem 

intimidados com o simples conhecimento da existência de uma norma jurídica. De 

igual maneira, fenômenos naturais não deixariam de acontecer. Nesse sentido, 

manifesta-se José Henrique Pierangeli: “A ordem jurídico-penal não regula a 

totalidade dos fatos, mas tão-somente as condutas humanas, ou seja, só algumas 

espécies de fatos. No estágio atual do desenvolvimento da cultura em nosso 

mundo é inconcebível uma ordem jurídica que regule ou que pretenda regular 

todos os fatos que ocorrem no universo físico, que não sejam condutas 

humanas”.51

  Importante salientar que nessa busca do direito de regular a vida de 

um povo, são relacionados como proibidos os comportamentos destoantes, 

inadequados, extraídos daquele povo ao qual a norma se destina, valendo 

lembrar que ele (povo), é que dá supedâneo ao legislador e, portanto, constitui-se 

uma das fontes do direito penal, chamada de fonte material, substancial ou de 

51PIERANGELI, José Henrique. Escritos jurídico-penais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1992. p. 17. 
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produção, por ser a fonte que verdadeiramente cria o direito. Todavia, por fazê-lo 

indiretamente, apenas servindo de embasamento para a construção das normas, 

é chamado de fonte remota, distante, enquanto a fonte material direta é o Estado, 

ao qual compete criar as regras de comportamento dos cidadãos. 

  Considerando-se que o Brasil é um país de dimensões continentais 

e, via de conseqüência seus habitantes, por diversos fatores que vão desde a 

colonização e imigração de povos diversos, até as diferenças climáticas, 

passando pela disparidade na distribuição de rendas, cultivam hábitos bastante 

diferentes, poder-se-ia indagar por que não possuímos legislações distintas para 

cada região, já que não seria errôneo dizer que há muitos brasis formando uma 

federação chamada Brasil. 

  A pergunta seria pertinente, mas a resposta, em princípio, negativa. 

Muito embora o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal autorize os 

Estados membros a legislar sobre questões específicas das matérias 

relacionadas no artigo, é bom lembrar que o caput do dispositivo fala da 

competência privativa da União para legislar sobre determinados assuntos, dentre 

os quais o direito penal – inciso I. Portanto, se cabe à União legislar sobre direito 

penal, não seria razoável que, ao fazê-lo, criasse regras distintas para os Estados 

que a integram, pois situações esdrúxulas se apresentariam, como por exemplo, o 

fato de determinada conduta ser lícita até a fronteira do Estado em que se 

encontra o cidadão e, a partir dali, ganhar contornos de ilegalidade, não se 

podendo olvidar que nos Estados Unidos da América, onde a cultura é outra, 

funciona dessa forma. Entrementes, previu o legislador a possibilidade de, para 
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atender as peculiaridades locais, poderem os Estados complementarem as 

normas penais incriminadoras já existentes.

O direito normativo, portanto, é a ciência que, a partir do direito 

natural e de experiências extraídas das relações sociais, cria normas de 

comportamentos, proibindo determinadas condutas através das chamadas figuras 

típicas. Por conseguinte, quem desenvolve conduta que se enquadra na redação 

de uma figura típica, praticará um fato típico, ainda que tenha agido sob o amparo 

de uma causa de justificação, que torna a ação lícita, mas não afasta a tipicidade. 

Seriam os chamados tipos de justo, no entender de Antonio Carlos Santoro Filho. 

“No direito penal os tipos referem-se sempre a condutas humanas, pois 

constituem estas o seu objeto. Tratam-se de modelos abstratos de 

comportamentos, os quais, em virtude de sua desvaloração (tipos de injusto) ou 

valoração social (tipos de justo), recebem o tratamento legislativo adequado e 

necessário.”52 Justo seria, destarte, o nome dado ao comportamento típico 

justificado, ou seja, desenvolvido em circunstâncias tais que afastam qualquer 

motivo para uma punição do autor. 

  Tal posicionamento encontra guarida na doutrina majoritária. Isso, 

contudo, não afasta a relevância da posição de Eugênio Raúl Zaffaroni e José 

Henrique Pierangeli, que vêem na hipótese um caso de atipicidade. Para eles, 

defensores da tese da tipicidade conglobante, se é certo que típico deve ser 

considerado todo comportamento proibido e, por isso, extraído pelo legislador e 

reproduzido numa norma proibitiva, não menos correto é que inexistirá atipicidade 

52SANTORO FILHO, Antonio Carlos. Teoria do tipo penal. Leme: LED – Editora de Direito, 2003. 
p. 33. 
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quando referido comportamento for desenvolvido sob o amparo de uma norma 

permissiva, também chamada de causa de justificação. 

  Dentro dessa ótica, para que o comportamento seja típico, faz-se 

mister que seja antinormativo, vale dizer, contrário às normas reguladoras da vida 

em sociedade. Ensinam Zaffaroni e Pierangeli que “o tipo é gerado pelo interesse 

do legislador no ente que valora, elevando-o a bem jurídico, enunciando uma 

norma para tutelá-lo, a qual se manifesta em um tipo legal que a ela agrega a 

tutela penal. Conforme a este processo de gestação, resultará que a conduta que 

se adequa a um tipo penal será necessariamente contrária à norma que está 

anteposta ao tipo legal, e afetará o bem jurídico tutelado.”53

  Nesse diapasão, típico seria apenas o comportamento que, além de 

selecionado como sendo algo nocivo para a paz social, não contasse com as 

excepcionalidades em que tais condutas são permitidas, geralmente quando 

desenvolvidas para a proteção de um outro bem jurídico, conflitante com o que foi 

lesado. Ilustram a matéria os autores com o exemplo de um oficial de justiça que, 

cumprindo ordem da autoridade judiciária adentra, com respeito às formalidades 

legais, a casa de um devedor executado para seqüestrar determinada obra de 

arte e colocá-la à disposição do juízo. Seja qual for o ponto de vista, tal 

comportamento será lícito porquanto reconhecidamente estará ele, oficial de 

justiça, agindo no estrito cumprimento do dever legal, causa excludente de 

ilicitude.  

53ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. op. cit., p. 456. 
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Dentro dessa órbita o comportamento, lícito como já vimos, continua 

sendo típico. Mas para os defensores da tipicidade conglobante, que só considera 

típico o comportamento antinormativo, ou seja, aquele desenvolvido sem o 

amparo legal, em flagrante contrariedade com o ordenamento jurídico, no caso, 

inexistirá tipicidade, pois: 

“o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas 

que exige um outro passo, que é a comprovação da tipicidade

conglobante, consistente na averiguação da proibição através da 

indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada 

isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa. A tipicidade 

conglobante é um corretivo da tipicidade legal, posto que pode 

excluir do âmbito do típico aquelas condutas que apenas 

aparentemente estão proibidas, como acontece no caso exposto 

do oficial de justiça, que se adequa ao ‘subtrair, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel’ (art. 155 do CP), mas que não é 

alcançada pela proibição do ‘não furtarás’. 

A função deste segundo passo do juízo de tipicidade penal será, 

pois, reduzi-la à verdadeira dimensão daquilo que a norma 

proíbe, deixando fora da tipicidade penal aquelas condutas que 

somente são alcançadas pela tipicidade legal, mas que a ordem 

normativa não quer proibir, precisamente porque as ordena ou as 

fomenta.”54

54ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. op. cit., p. 459. 
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6. TRANSEXUALIDADE 

Transexualidade, diversamente do que se pensa, não é perversão. 

A transexualidade sempre se apresentou como uma área nebulosa, quase nada 

explorada da sexualidade humana e, devido a tabus culturais pouco se fez para 

melhor compreendê-la. Para a Associação Paulista de Medicina, transexual é “o 

indivíduo com identidade psicosexual oposta aos seus órgãos genitais externos”. 

Nesse diapasão, e como antecipamos, poder-se-ia dizer que 

transexuais são pessoas que ocupam um corpo mas, intimamente, sentem-se 

pertencentes ao sexo oposto àquele indicado pela sua composição anatômica. 

Em outras palavras, dir-se-ia que um transexual masculino é a pessoa com corpo 

de homem e mente de mulher e transexual feminina é o inverso, vale dizer, 

pessoa com corpo de mulher, órgão genital feminino e mente masculina. 

A respeito, preciso o ensinamento de Tereza Rodrigues Vieira, para 

quem “podemos concluir que o transexual é um indivíduo que se identifica 

psíquica e socialmente com o sexo oposto ao que lhe fora imputado na certidão 

de nascimento. Existe uma reprovação veemente de seus órgãos sexuais 

externos, dos quais deseja se livrar. A convicção de pertencer ao sexo oposto é 

uma idéia fixa que preenche sua consciência, impulsionando-o a tentar por todos 

os meios conciliar seu corpo à sua mente. Assim, segundo uma concepção 
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moderna, o transexual masculino é uma mulher com corpo de homem. Um 

transexual feminino é, evidentemente, o contrário.”55

Quando se diz mente do sexo oposto, obviamente não se está a 

falar do homem efeminado ou tampouco da mulher máscula. Nestes casos, não 

há crise de identidade porquanto tanto um quanto outro não têm a menor dúvida 

em relação ao sexo a que pertencem ao passo que, na transexualidade, 

independentemente dos trejeitos, o transexual carrega consigo todos os 

sentimentos peculiares ao sexo oposto e isso, frize-se, desde a infância, na tenra 

idade, período da vida em que não se tem elaborada a idéia de sexo. Essa 

disformidade entre corpo e mente gera uma série de incômodos, de tal porte que 

acarretam infelicidade da pessoa em citada situação, pois a imagem interna que 

tem a seu respeito não coincide com a anatomia de seu corpo.

Transexualidade não deve ser confundida com trangenitalização, 

que é a cirurgia a que se submete o transexual para correção do problema, 

consistente na falta de sintonia entre corpo e mente no tocante ao sexo a que 

pertence. Infere-se, por conseguinte, que a trangenitalização decorre da 

transexualidade.

6.1. Motivação da cirurgia 

Infere-se, por conseguinte, que o transexualismo envolve um 

transtorno na identidade de gênero, não se tendo o bastante para se considerar 

55VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. 2. ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. p. 102. 
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transexual, portanto, pessoa que, por motivos diversos dos citados, sejam eles 

nobres ou reprováveis, resolva comportar-se como se fosse de outro sexo. O 

transexual, seja masculino ou feminino, carrega consigo a crença profunda e 

global de que sua identidade de gênero não é aquela que consta de seu registro 

de nascimento. 

  Para os incautos, transexualismo, ao menos num primeiro momento, 

confundir-se-ia com homossexualismo ou até mesmo travestismo, que são coisas 

distintas como veremos a seguir, com diferenças significativas que podem ser 

facilmente detectadas em uma análise mais aprofundada da questão. 

  Travestis são homens, sem o menor desconforto interno decorrente 

de sua composição física, de seu sexo anatômico, que se vestem de mulher e em 

alguns casos chegam até mesmo a modificar o corpo com a conhecida aplicação 

de silicone para formar os seios e aumentar as nádegas. Também existem 

mulheres que gostam de vestir-se com roupas masculinas e portarem-se como 

homens, sem que, necessariamente sejam transexuais, pelos já expostos 

motivos. O travesti é, em síntese, o homossexual que se veste em conformidade 

com o sexo oposto na busca de uma semelhança física com o sexo que gostaria 

de ter. 

Há, igualmente, quem confunda transexualismo com 

homossexualismo. Aqui, da mesma forma, existe uma diferença abissal. O 

principal diferenciador entre transexualidade e homossexualismo está no ponto de 

que homens ou mulheres homossexuais nada mais são do que seres normais, 
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sem a menor dúvida ou rejeição no tocante ao sexo a que pertencem. Pessoas 

que, inclusive, sentem-se bem como tais e apenas possuem uma orientação 

sexual diferenciada, com atração por pessoas do mesmo sexo, enquanto as 

transexuais, como já visto, são pessoas que sentem intimamente que pertencem 

ao sexo oposto ao seu sexo anatômico. Sua imagem interna de si não 

corresponde à formação anatômica, o que gera um desconforto psíquico que a 

leva à infelicidade. O grau de intensidade do sofrimento provocado pela falta de 

harmonia entre corpo e mente é tamanho que, se não solucionado o problema, 

pode a pessoa chegar às mais radicais das reações, inclusive ao suicídio. Daí 

porque a busca crescente pelas cirurgias.

Em decorrência da contrariedade exposta, entre corpo e mente, no 

tocante ao sexo, “nítidos são o sofrimento psíquico do transexual por fazer parte 

de um gênero e a sua dificuldade de convivência com a frustração de pertencer 

ao sexo não desejado.”56

A desconformidade, então, passa a ser encarada como um 

problema de saúde, máxime porquanto, se não tratada pode atormentar seu 

portador, de tal modo, que, como já abordado, o leve a suprimir a própria vida, eis 

que em termos de qualidade, praticamente já não vive. Não por acaso, é 

reconhecida cientificamente como tal. 

Vejamos a respeito, Maria Helena Diniz: “O transexual é 

biologicamente normal, pois tem genitália externa e interna perfeitas, mas acredita 

56DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 230. 
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que pertence ao sexo contrário à sua anatomia. Tem repugnância pela relação 

homossexual e pode chegar á automutilação e ao suicídio, porque 

psicologicamente responde ao estímulo de outro sexo. O transexual masculino, 

por exemplo, por sentir-se mulher, apresenta impulso sexual por homem 

heterossexual, mas tal desejo é feminino, não passando pela sua cabeça ter 

relações como homem, porque não se vê, nem se sente, como tal”.57

6.2. A dignidade da pessoa humana 

  Está insculpido no artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988, ser 

a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos de sobredito ordenamento. 

De nossa Constituição cidadã, originaram o Estado Democrático de Direito e o 

Estado Social, que se contrapõem ao Estado Absolutista58. Nessa nova realidade 

constitucional, voltada para a proteção do homem cidadão, entendendo-se como 

tal aquele que integra o Estado Social, a busca da felicidade ganha respaldo 

legal, portanto, qualquer atentado contra a felicidade humana, revela-se clara e 

ostensiva contradição com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana.

  Igualmente inserido na Magna Carta, como direito fundamental de 

todo cidadão, o direito à vida, extraído do artigo 5º, cuja redação dispõe: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...  

57DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 235. 
58SIRVINSKAS, Luís Paulo. Introdução ao estudo do direito penal. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 

75.
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  O direito à vida que a Constituição nos assegura é o mais importante 

de todos os direitos, pois “ a vida vem a ser o fundamento de todos os bens e a 

condição necessária de toda atividade humana. Entre os bens de que a pessoa é 

titular, a vida ocupa o primeiro lugar. Por isso, deve ter a proteção do Direito, 

desde a formação do embrião até o instante da morte. Durante todo esse período, 

pode-se falar em vida, objeto da tutela jurídica”.59

  A preocupação do legislador constituinte com a vida humana decorre 

do fato de ser ela, realmente, o bem maior de todo cidadão, posto que, de nada 

adiantariam os demais se vida não tivéssemos para deles usufruir. Nesse sentido 

a lição de Jaques de Camargo Penteado: “A vida é essencial ao gozo dos direitos 

e, portanto, a ciência jurídica cuida de sua proteção integral”.60

  Concernentemente ao sobredito direito à vida, importante salientar 

que não se resume simplesmente ao direito de manter-se vivo, com batimentos 

cardíacos normais, porém, sem a menor qualidade. O direito de viver, garantido 

pela Constituição Federal, deve ser analisado dentro de um contexto, levando-se 

em conta a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos de nossa 

Constituição cidadã. Revela-se hialino, pois, que o direito à vida é direito de viver 

condignamente, ou seja, com qualidade de vida em busca da felicidade.

  Imprescindível, para melhor compreensão do exposto, o 

ensinamento de Alexandre de Moraes: 

59MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. A pena capital e o direito á vida. 1. ed. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2000. p. 3. 

60DIP, Ricardo Henry Marques et al. (Orgs.). A vida dos direitos humanos: bioética médica e 
jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 151.



66

“O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, pois o 

seu asseguramento impõe-se, já que se constitui em pré-requisito 

à existência e exercício de todos os demais direitos.  

A Constituição Federal assegura, portanto, o direito à vida,

cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a 

primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de 

se ter vida digna quanto à subsistência. 

O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como 

direito a um nível de vida adequado com a condição humana, ou

seja, direito à alimentação, vestuário, assistência médico-

odontológica, educação, cultura, lazer e demais condições vitais. 

O Estado deverá garantir esse direito a um nível de vida 

adequado com a condição humana respeitando os princípios 

fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e, ainda, os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o 

desenvolvimento nacional e erradicando-se a pobreza e a 

marginalização, reduzindo, portanto, as desigualdades sociais e 

regionais”.61

Dentro desse contexto, não se tem como negar que a sintonia de 

sexos psicológico e anatômico é fundamental para que o cidadão possa ser feliz. 

Como imaginar a felicidade em uma pessoa que sente, para todos os efeitos, 

desde a infância, pertencente a determinado sexo, porém, tendo que carregar 

consigo a marca do sexo oposto na anatomia de seu corpo, mais especificamente 

no órgão genital e, por conseguinte, no seu registro de nascimento, já que, como 

é cediço, através da genitália é que se faz a identificação sexual da criança 

recém-nascida.

61MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. p. 76. 
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Ademais, inconcebível falar-se em erradicar a marginalização ao 

mesmo tempo em que se coloca à margem da sociedade pessoa que teve a 

infelicidade de nascer com uma deficiência físico-psíquica, qual seja, a 

disformidade entre corpo e mente no que diz respeito ao sexo a que pertence, 

chegando-se inclusive a se criar uma terceira via para indicar o ser que não se 

enquadraria no sexo masculino nem no feminino, utilizando-se para tanto a 

palavra transexual.

6.3. A trangenitalização e suas conseqüências jurídicas 

  Antes de analisarmos os reflexos jurídicos da trangenitalização, 

convém recordar que não se trata de um sinônimo da transexualidade. Na 

verdade, aquela decorre desta. Trata-se da cirurgia à qual se submete o 

transexual para a modificação de seu órgão genital, de masculino para feminino 

ou de feminino para masculino. 

  Embora o foco principal deste trabalho seja o reflexo da 

transexualidade no direito penal, mais precisamente, nos crimes contra os 

costumes, não podemos deixar de abordar, ainda que perfunctoriamente, outras 

conseqüências penais da cirurgia, como a condição do sujeito passivo para fins 

de aplicação da Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da 

Penha, e a eventual caracterização do crime de lesão corporal, bem como os 

desdobramentos da cirurgia de mudança de sexo em outras searas do direito, e 

ainda no aspecto comportamental das pessoas. Procuraremos analisar as 

conseqüências civis, como mudança de nome e alteração de sexo nos 

respectivos documentos e até mesmo a possibilidade de casamento com pessoa 
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do sexo a que pertencia o transexual, homem ou mulher, antes da cirurgia. 

Também se faz necessário enveredar no campo eleitoral para analisarmos as 

cotas femininas reservadas aos partidos políticos em cada eleição, nos termos do 

artigo 10 e seus parágrafos, da Lei 9.504/97.

  De igual importância, a abordagem da questão referente ao 

alistamento militar obrigatório. Cremos que em ambos os casos a solução decorre 

da decisão proferida no juízo cível sobre o citado problema da alteração de sua 

condição natural no registro civil. 

  Mas o problema não para por aí. A complexidade do assunto é 

tamanha que em face das mencionadas alterações, teremos outros 

desdobramentos, que já fazem parte do nosso cotidiano, com certa freqüência, 

como o uso de sanitários. 

  Também não podemos olvidar do imbróglio que se forma quando o 

assunto é competição esportiva e a modalidade que deve ser disputada pela 

pessoa trangenitalizada.

  Por fim, queremos lembrar que até mesmo no direito previdenciário 

surtirá efeito a cirurgia de mudança de sexo, já que a nossa Constituição, ao tratar 

do assunto, dispõe que homens e mulheres sujeitam-se a regras distintas.
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6.3.1. A Alteração do Registro Civil 

  Quando se fala em alteração de registro civil da pessoa natural 

como decorrência da trangenitalização, se está a falar de duas importantes 

mudanças que se referem ao prenome e ao estado natural, ou seja, o sexo. 

  No tocante ao nome, 

“este é marca indelével do indivíduo, como um atributo de sua 

personalidade, pelo que suas alterações somente podem 

justificar-se por um motivo realmente relevante. 

Assim, não é qualquer melindre ou capricho pessoal que autoriza 

a modificação desse sinal tão importante do ser humano”.62

  A matéria é regulada pela Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. A alteração do 

prenome está disciplinada pelo artigo 58, com a seguinte redação: 

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios. (Redação dada pela 

Lei 9.708, de 1998) 

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida 

em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da 

colaboração com a apuração de crime, por determinação, em 

sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério 

Público.(Redação dada pela Lei 9.807, de 1999). 

62GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1, p. 120. 
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  Reforçando a importância do nome, prossegue Pablo: “O nome da 

pessoa natural é o sinal exterior mais visível de sua individualidade, sendo 

através dele que a identificamos no seu âmbito familiar e no seu maio social”.63

  Segundo Maria Helena Diniz, a respeito da mudança de nome do 

transexual, para adaptá-lo à nova realidade anatômica, “a alteração enfrenta a 

barreira da imutabilidade prevista no art. 58 da Lei 6.015/73. Tal imutabilidade 

poderá expor o transexual operado ao ridículo, logo, possível será alterar seu 

prenome, fazendo a devida retificação no assento (CF, art. 3º, IV; LICC, arts. 4º. e 

5º.). Deve-se assegurar a quem passou pela cirurgia de trangenitalização o direito 

a um nome que não o exponha a situação vexatória, o que se daria se 

continuasse com um prenome que não mais condiz com sua aparência física“64

6.3.2. A Lei Maria da Penha. Lei No. 11.340, de 07 de agosto de 2006 

  Fruto de mais um fenômeno social, consistente nos altos índices de 

registro de violência, das mais variadas espécies praticadas contra mulheres no 

recesso do lar, dos quais, na grande maioria, vale-se o algoz de sua relação 

familiar ou da ambiência em que vive com a vítima do sexo feminino e, portanto, 

presumivelmente mais frágil, sobredito ordenamento visa, com uma resposta 

jurídica mais severa aos violadores dos direitos da mulher nas condições supra 

expostas, a reduzir os números de casos dessa natureza. 

63GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. op. cit., p. 117. 
64DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 245. 
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  Talvez seja mais uma demonstração de “esquizofrenia legislativa”, 

consistente na busca em leis penais, de solução para problemas de ordem social. 

Se é boa ou ruim, só o tempo vai dizer. Nem por isso, deixaremos de abordar aqui 

mais um problema decorrente da cirurgia de mudança de sexo, desta feita, 

relacionado com o raio de abrangência do ordenamento em testilha. 

   A norma em estudo, atendendo a reclamos oriundos da sociedade e 

comunidades feministas, que atingiram o ápice do movimento de pressão do 

Poder Legislativo quando uma mulher com esse nome foi vitimada no recesso do 

lar, dirige-se à mulher, tendo por desiderato, dar-lhe maior proteção em um 

relacionamento em que, na maioria das vezes, fica a sós com seu agressor, como 

se vê da sua própria redação: 

Lei No. 11.340, de 07 de agosto de 2006. 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 

Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá 

outras providências. 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 

8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
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ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e 

religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

  Restou cristalino que a lei em comento, levando-se em conta a 

propalada “maior fragilidade da mulher”, deu-lhe maior proteção, independente de 

sua orientação sexual, o que representa grande avanço no que diz respeito à 

discriminação de homossexuais, sejam eles homens ou mulheres. Entrementes, 

dúvida não há de que esta proteção não se estende ao homem, ainda que reste 

demonstrado ser ele física ou psiquicamente inferior a uma mulher. A questão que 

se impõe, mais uma vez é a seguinte: Como fica, para fins de proteção da Lei 

Maria da Penha, a situação da pessoa que se submete à cirurgia de mudança de 

sexo?

6.3.3. O Crime de Lesão Corporal 

  O crime de lesão corporal, diversamente do que faz parecer a 

rubrica, não se caracteriza necessariamente com um ferimento corpóreo, já que o 

que se visa proteger no tipo penal é não só a integridade física, mas também a 

saúde, seja ela física ou psíquica, conforme se nota na redação do artigo 129 do 

Código Penal: 
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CAPÍTULO II - DAS LESÕES CORPORAIS 

Lesão corporal 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

Lesão corporal de natureza grave 

§ 1º Se resulta: 

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 

dias;

II - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 2° Se resulta: 

I - Incapacidade permanente para o trabalho; 

II - enfermidade incurável; 

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

Lesão corporal seguida de morte 

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o 

agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Diminuição de pena 

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz 

pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Substituição da pena 

§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a 

pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois 

contos de réis: 
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I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; 

II - se as lesões são recíprocas. 

Lesão corporal culposa 

§ 6° Se a lesão é culposa:  

Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

Aumento de pena 

§ 7º - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das 

hipóteses do art. 121, § 4º. (Redação dada pela Lei nº 8.069, de 

1990)

§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 

121.(Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990) 

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 

irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha 

convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada 

pela Lei nº 11.340, de 2006) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação 

dada pela Lei nº 11.340, de 2006) 

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as 

circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se 

a pena em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

§ 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de 

um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de 

deficiência. (Incluído pela Lei nº 11.340, de 2006). 

  Não há sombra de dúvidas sobre a ofensa que uma 

trangenitalização provoca na integridade física da pessoa que se submete a essa 

cirurgia. Havendo a ofensa à integridade física, caracteriza-se, em princípio, o 

crime de lesão corporal. No caso, considerando-se que do procedimento resultará 
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debilidade permanente de membro sentido ou função, poder-se-á falar em lesão 

corporal de natureza grave, nos moldes do § 1º, III. Se resultar a perda ou 

inutilização do membro, sentido ou função, caracterizar-se-á lesão corporal de 

natureza gravíssima, conforme III do § 2º. do mesmo artigo 129 CP. 

  Como argumento de defesa dir-se-á que o médico procedeu no 

exercício regular do direito, amparado, portanto, por uma causa de justificação, 

excludente de ilicitude. Entretanto, mais uma vez surge a pergunta: Tem o 

médico, realmente, o direito de fazer essa cirurgia?

6.3.4. A Previdência Social 

  Dada a importância da matéria, foi ela inserida na Magna Carta pelo 

legislador constituinte. Todavia, de interesse para o nosso trabalho, verifica-se 

aqui também uma diferença de tratamento entre o homem e a mulher, que pode 

ser notado no artigo 201 da Constituição Federal, com a seguinte redação: 

Artigo 201. A previdência social será organizada sob forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

§ 7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência 

social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; 

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 
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suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

  Aqui, a questão que se põe é a seguinte: Como fica, para fins de 

aposentadoria, a situação da pessoa que inicia sua vida profissional como sendo 

do sexo masculino e, ao depois, passados alguns anos de contribuição, submete-

se a uma cirurgia de trangenitalização? Como deverá ser contado seu tempo e 

qual idade será considerada para que possa aposentar-se? 

6.3.5. A legislação eleitoral 

  Diferentemente do que se pensa, não há obrigação legal de se 

reservar cota partidária para candidatas do sexo feminino. O que na realidade 

existe, é uma distribuição percentual entre os sexos, podendo a maior parte ficar 

tanto com os homens quanto com as mulheres. De qualquer forma, persiste a 

pertinência do assunto porque, como adiantamos, com a trangenitalização, ter-se-

á de saber como fica a situação da pessoa trangenitalizada em termos civis para 

a distribuição das vagas dentro da proporcionalidade estipulada. 

A Lei 9.504/97, ao tratar do registro de candidatos por partidos fixa, 

como veremos a seguir, cotas de acordo com o sexo masculino e feminino, que 

devem ser obedecidas, tendo-se em vista tratar-se de comando imperativo e não 

meramente facultativo, como observam Luiz Antonio Fleury Filho e Itapuã Prestes 

de Messias: “Do número de vagas resultante das regras estabelecidas, cada 

partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para 
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candidaturas de cada sexo. Vê-se, pois, que a expressão ‘deverá’ é norma 

determinadora, devendo, portanto, obrigatoriamente, ser reservadas as vagas”.65

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara 

dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e 

Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número 

de lugares a preencher. 

§ lº No caso de coligação para as eleições proporcionais, 

independentemente do número de partidos que a integrem, 

poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de 

lugares a preencher. 

§ 2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a 

preencher para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte, 

cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a 

Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; 

havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de até 

mais cinqüenta por cento.  

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste 

artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 

trinta por cento e o máximo de setenta por cento para 

candidaturas de cada sexo. 

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se 

inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior. 

§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos 

não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput

e nos §§ 1º e 2º deste artigo, os órgãos de direção dos partidos 

respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 

sessenta dias antes do pleito. 

65FLEURY FILHO, Luiz Antonio MESSIAS, Itapuã Prestes de. Direito eleitoral: Lei No. 9.504/97: 
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 13–14. 
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6.3.6. O Serviço Militar 

  Nos termos da Constituição Federal, é obrigatório o serviço militar 

em tempos de paz. Contudo, no diploma legal, está excetuada a obrigação para 

as mulheres, que se sujeitam a outros encargos que lhe forem atribuídos por lei. 

  Sem adentrar no mérito da questão, máxime porquanto, como já 

fizemos questão de frisar, esse não é o foco principal de nosso trabalho, 

registramos apenas que, em que pese o legislador constituinte estabelecer no 

artigo 5º, § 1º. que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mais 

uma vez nos deparamos, dentro da própria Constituição Federal, com regramento 

distinto para as pessoas de ambos os sexos. Vejamos: 

Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 

§ 1º. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir 

serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, 

alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o 

decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou 

política, para se eximirem de atividades de caráter 

essencialmente militar. 

§ 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros 

encargos que a lei lhes atribuir. 

  Note-se que para os homens, embora seja também facultada a 

possibilidade de dispensa do serviço militar, com vistas à execução de serviços 

alternativos em tempos de paz, impõem-se determinadas condições que a lei 

chamou de o “imperativo de consciência”, o que inexiste em relação às mulheres, 

para as quais a mera condição feminina é o bastante. 
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6.3.7. O uso de sanitários e a prática desportiva 

  Além das questões anteriormente abordadas, não raro nos 

deparamos com o problema do uso de sanitários por parte de travestis e 

transgenitalizados. A situação dos travestis, deixaremos de lado, já que, como 

estudado, há diferença em relação à pessoa que faz a cirurgia de mudança de 

sexo, seja ela homem (o que é mais comum) ou mulher. No entanto, precisamos 

encontrar uma solução para o transexual, pois não é justo que, a par de sofrer 

com o problema que o aflige, no tocante ao sexo e sua identidade documental, 

ainda ter que conviver com semelhantes constrangimentos. 

  De igual maneira, faz-se mister enfrentar o problema na seara 

esportiva, sobretudo porque, quando se falar do esporte não se estará a tratar de 

um simples lazer ou manifestação de salubridade física e mental, mas de uma 

forma de competição que envolve Nações de todo o mundo e implica elevados 

investimentos.

Como é cediço, homens e mulheres, nas competições desportivas, 

participam em categorias diferentes, de acordo com o sexo. Isso porque a 

formação biológica do homem, em tese, o favorece fisicamente em relação à 

mulher. Daí a pergunta. Como fica a situação da pessoa que muda de sexo?

As respostas para esses e os demais questionamentos suscitados 

nos tópicos anteriores, pretendemos apresentar na conclusão do trabalho. 
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7. OS CRIMES CONTRA OS COSTUMES NO ORDENAMENTO 

PENAL VIGENTE 

  Crime, como já visto, é a violação de uma norma penal 

incriminadora, ou seja, a prática de um ato proibido por lei, sem que o autor esteja 

legalmente amparado, através de uma norma penal permissiva, também chamada 

de excludente de antijuridicidade ou de ilicitude, justamente porque afasta a 

ilegalidade do ato. Em outras palavras, pode-se dizer que a simples violação de 

uma norma penal proibitiva, ou a prática de um fato típico, em princípio é vista 

como um comportamento criminoso. Isso porquanto, se o legislador utilizou a 

técnica de só tipificar, proibir condutas consideradas nocivas para o corpo social 

cujas relações visa a regular, num primeiro momento, quem fizer aquilo que a lei 

está proibindo por considerar que não deva ser feito, obviamente estará 

delinqüindo. Pode-se aduzir que “a idéia do delito, portanto, nada mais é do que 

uma idéia de relação: a relação contraditória entre o fato do homem e a lei”.66

  Entrementes, há hipóteses excepcionais em que se compreende o 

comportamento violador e, nesse caso, a conduta aparentemente contrária ao 

ordenamento jurídico passa a ser considerada justa, sendo inclusive tratada 

doutrinariamente como conduta típica justificada. Isso ocorre quando se age com 

supedâneo em uma dessas excludentes de ilicitude ou causa de justificação.67 O 

66CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal: parte geral. Tradução de Ricardo 
Rodrigues Gama. 1. ed. Campinas: LZN, 2002. v. 1, p. 66. 

67O raciocínio é simples. Buscando o significado do Direito penal, visto como ciência reguladora da 
vida em sociedade, que através de suas normas visa combater os comportamentos destoantes, 
aptos a abalarem a tranqüilidade social, não podemos nos esquecer que em certos casos a 
aplicação da norma proibitiva acaba sendo mais danosa que o comportamento por ela descrito, 
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fato continua sendo típico, porém, excepcionalmente tolerado, visto que deixa de 

existir a contrariedade entre a conduta e o direito. 

  Ao analisarmos um tipo penal e suas conseqüências devemos ter 

em mente sempre a sua finalidade e o bem a que ele visa proteger, de modo que 

a aplicação da lei alcance o fim desejado de promover justiça e nunca permitir 

que o inverso aconteça. Jamais nos esqueçamos, pois, dos ensinamentos de 

Miguel Rele Júnior, para quem: 

“o tipo penal é fruto de uma elaboração abstrato-prática, que 

apreende na experiência as condutas típicas possíveis e 

submete-as, segundo as condições materiais, morais e culturais 

necessárias à vida e próprias daquele momento, a um 

ajuizamento valorativo, do qual decorre a imposição de uma 

solução, de um comando permissivo ou proibitivo.  

Tais condutas são dotadas, como já dissemos, de tipicidade e de 

sentido. O legislador capta a estrutura típica da conduta concreta, 

apreende seu sentido e o submete a um enfoque valorativo, 

considerando-o positivo ou negativo, conforme exigências de 

convivência humana”.68

  Em suma, para elaborar um tipo penal busca-se na sociedade, fonte 

remota do direito penal, a existência de um problema para o qual a norma deva se 

apresentar como solução. Verifica-se pois se determinado comportamento 

mostra-se lesivo aos bens relevantes dos indivíduos e por isso merecedores de 

proteção legal. Caso se constate essa lesividade, legisla-se então no sentido de 

combater a conduta ameaçadora do direito protegido. Do contrário, inexiste razão 

razão pela qual o próprio ordenamento passa a contemplar possibilidades, repita-se, 
excepcionais de desobediência ás normas proibitivas. 

68REALE JR, Miguel. Teoria do delito. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 39. 
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para legislar sobre o assunto, “pois não há delito sem que haja lesão ou perigo de 

lesão (princípio da lesividade ou ofensividade) a um bem jurídico determinado”.69

  No tocante aos crimes contra os costumes, para a elaboração de 

uma norma penal, baseia-se o legislador na moral sexual. Como lembram Nelson 

Hungria e Romão Côrtes de Lacerda: “O direito penal presta sua adesão à ética 

sexual, mas tão somente para, dentre os fatos reprovados por esta, incriminar 

aquêles que, por sua maior gravidade, afetam a disciplina, utilidade e 

conveniência sociais. Já vai longe o tempo em que o direito repressivo se 

informava da moral religiosa, para incluir no elenco dos chamados delicta carnis

qualquer concupiscências extramatrimoniais. A hegemonia teológica fazia, então, 

com que a lei do Estado assumisse até mesmo a função de cuidar da pureza das 

almas, como um bem em si mesma”.70

  O critério utilizado pelo legislador recebe críticas de Luiza Nagib 

Eluf, para quem tais delitos ferem muito mais a integridade pessoal da vítima do 

que propriamente a moral sexual, razão pela qual entende que tais crimes 

deveriam ser tratados juntamente com as demais figuras típicas referentes aos 

crimes contra a pessoa. Vejamos: “Podemos observar, ainda, que o Código Penal 

usou de critério equivocado ao posicionar os crimes contra a liberdade sexual no 

título ‘Dos Crimes Contra os Costumes’. Melhor teria sido colocá-los dentre os 

crimes contra a pessoa, pois é a integridade física e psicológica do ser humano 

que se procura proteger, no caso. A sexualidade não pode ser entendida como 

69LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios políticos do direito penal. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 105. 

70HUNGRIA, Nelson; LACERDA, Romão Côrtes de. op. cit., v. 8, p. 88. 
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uma questão de ‘costumes’, mas sim como parte integrante dos direitos 

humanos”.71

  Referido ponto de vista é compartilhado por Heleno Cláudio 

Fragoso, que tinha dúvidas sobre a conveniência de se dar proteção legal para a 

moral pública, levando-se em conta a diversidade de culturas brasileiras no 

tocante ao sexo, ou seja, considerando-se que muitos comportamentos, 

considerados nocivos por alguns, são vistos com toda naturalidade por outros.

7.1. O bem jurídico tutelado nos crimes contra os costumes 

Bem jurídico, como assinalamos no capítulo 2, é aquele que, por sua 

importância e conseqüente interesse que desperta em terceiros, carece de uma 

proteção legal que garanta ao respectivo titular um gozo livre de ataques 

externos.

  Encontramos em Fragoso a explicação que buscávamos sobre os 

bens jurídicos protegidos nos crimes contra os costumes: “Na lição irrepreensível 

de Manzini (Trattato, vol. VII, p. 259), o que aqui se protege e tutela é a 

moralidade pública e os bons costumes, no particular aspecto da inviolabilidade 

carnal da pessoa, contra atos violentos e abusivos”.72

71ELUF, Luiza Nagib. Crimes contra os costumes e assédio sexual: doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Ed. Jurídica brasileira, 1999. p. 12.

72FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial. 2. ed. São Paulo: José 
Bushatsky, 1962. v. 2, p. 491. 
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  Na citada obra, escreve Manzini: “Oggetto genérico della tutela 

penale, in relazione alle incriminazioni che ora si devono considerare, è l’interesse 

dello Stato di garantire i beni giuridici della moralità pubblica e del buon costume,

in quanto si attiene allá lubertà sessuale, all’inviolabilità del sentimento del pudore 

e al rispetto dell’onore sessuale”.73

Os crimes contra os costumes, conforme visto, caracterizam-se pela 

violação de normas incriminadoras, vale dizer, proibitivas de comportamento de 

ordem sexual. Tais normas visam, portanto, a proteger a liberdade de escolha de 

cada pessoa no tocante à maneira que melhor lhe aprouver para a satisfação de 

seus ímpetos sexuais, devendo-se atentar para o fato de que o vocábulo costume 

“é aí empregado para significar (sentido restritivo) os hábitos da vida sexual 

aprovados pela moral prática, ou, o que vale o mesmo, a conduta sexual 

adaptada a conveniência e disciplina sociais. O que a lei penal se propõe tutelar, 

in subjecta matéria, é o interesse jurídico concernente à preservação do mínimo 

ético reclamado pela experiência social. Em tôrno dos fatos sexuais”.74

  Face ao exposto, pode-se dizer que a objetividade jurídica nos 

crimes contra os costumes, para Noronha, é “a liberdade sexual, tomada em 

sentido amplo, conforme exposto no No. 50, ou, mais particularmente, a 

inviolabilidade carnal. Protege a lei a pessoa contra os atos libidinosos que ferem 

73MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto penale italiano. 5. ed. Torino: Tipografia Sociale Torinese, 
1986. v. 7, p. 289. 
Obs: a diferença da numeração de páginas entre a citação de Fragoso e a obra mencionada, 
talvez seja decorrente de edições diversas. 

74HUNGRIA, Nelson; LACERDA, Romão Côrtes de. op. cit., v. 8, p. 103-104. 
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essa inviolabilidade”.75 Ainda, segundo o autor, “liberdade sexual equivale a 

liberdade carnal, ou seja, o direito de a pessoa dispor do próprio corpo nas 

relações carnais. Trata-se de um bem jurídico individual, mas que interessa à 

coletividade, por ser necessário á moralidade pública (em sentido amplo), uma 

das condições de vida da comunhão social”.76

  O mesmo pensamento é defendido por Roberto Lyra e Nelson 

Hungria. Embora se estivessem a referir ao ordenamento anterior ao vigente 

código penal, válidas e proveitosas suas lições, ainda, para os dias atuais. “O 

direito penal presta sua adhesão á ethica sexual, mas tão somente para, d’entre 

os factos reprovados por esta, incriminar aquelles que, pela sua maior gravidade, 

affectam a disciplina, a utilidade, a conveniência sociaes. Já vae longe o tempo 

em que o direito repressivo se informava da moral religiosa, para incluir no elenco 

dos chamados delicta carnis quaesquer concupiscências extra-matrimoniaes. A 

hegemonia theológica fazia, então, com que a lei do Estado assumisse até 

mesmo a funcção de cuidar da pureza das almas como um bem em si mesma. No 

estado agnóstico, porém, o apoio juridico-penal á moral sexual limita-se a reprimir 

os factos que, sobre fugirem á normalidade do intercurso dos sexos, importam 

lesão de positivos interesses do individuo, da familia e da comunhão civil, como 

sejam o pudor, a liberdade sexual, a fidelidade conjugal, a moral pública. De todos 

estes meios de adaptação do amor sexual ao rythmo da vida social, resáe o 

75NORONHA, Edgard M. Código Penal brasileiro comentado: crimes contra o sentimento religioso 
e contra o respeito aos mortos. Crimes contra os costumes, cit., p. 146. 

76Id. Ibid., p. 107. 
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pudor, que se pode dizer a essência dos demais, constituindo o principal objecto 

de proteção das normas jurídicas relativas á actividade genésica”.77

  As exposição de motivos do atual código penal, ao justificar o critério 

do legislador no tocante aos crimes contra os costumes, diz que “sob esta 

epígrafe, cuida o projeto dos crimes que, de modo geral, podem ser também 

denominados sexuais. São os mesmos crimes que a lei vigente conhece sob a 

extensa rubrica ‘Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das 

famílias e do ultraje público ao pudor.” 

  Entre os doutrinadores da atualidade, Luiz Regis Prado, no estudo 

sobre os crimes contra os costumes, afirma que o bem jurídico tutelado é o 

mesmo para estupro e atentado violento ao pudor - alterando-se apenas o sujeito 

passivo, que no primeiro caso é a mulher e no segundo qualquer pessoa. Trata-se 

da “liberdade sexual, não se permitindo que nenhuma pessoa sofra 

constrangimento para dispor de seu corpo para fim libidinoso. Visa, por 

conseguinte, assegurar o direito à inviolabilidade carnal”.78

  Entendendo tratar-se de interesse público e ao mesmo tempo 

individual o comportamento sexual das pessoas, assim se manifesta Mirabete: 

“Com fundamento no pudor público e individual, a coletividade dita normas sobre 

a moral e os costumes, atendendo aos critérios ético-sociais vigentes para evitar 

fatos que contrariem esses princípios e lesem interesse do indivíduo, da família, 

77LYRA, Roberto; HUNGRIA, Nelson. Direito penal: parte especial. Rio de Janeiro: Livr. Jacyntho, 
1937. v. 2, p. 17. 

78PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2002. v. 3, p. 209. 
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etc. Protege-se o indivíduo, no que concerne à sua maturidade e liberdade sexual, 

combate-se a corrupção e a prostituição e tutela-se o pudor público e individual”.79

  No mesmo sentido e de forma mais abrangente, ensina Damásio: 

“A lei penal protege a faculdade de livre escolha ou livre 

consentimento nas relações sexuais. É o direito de dispor do 

próprio corpo, de selecionar os parceiros e de praticar livremente 

os atos do sexo. 

Conforme se verifica da leitura dos dispositivos penais a 

liberdade carnal pode ser violada mediante o emprego de 

violência (física ou moral) ou de fraude. Em qualquer das 

hipóteses haverá o comprometimento da vontade do sujeito 

passivo, que estará praticando atos sexuais (normais ou 

anormais) sem a eles emprestar o seu consentimento. Para a 

caracterização dos delitos é indispensável a violência ou a 

fraude, sem o que o fato será penalmente indiferente ou não se 

constituirá em crime contra os costumes”.80

7.2. Os delitos em espécie 

  A legislação atual, ao tratar do assunto, fê-lo no Título IV do Código 

Penal, reservado às infrações penais que o legislador denominou de crimes 

contra os costumes.

  Em que pese a infelicidade apontada por Luíza Eluf e Heleno 

Fragoso em relação à escolha do legislador de encaixar tais comportamentos 

79MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial. 22. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. v. 2, p. 415. 

80JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. 
v. 2, p. 87. 
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entre os crimes contra os costumes e não entre aqueles que atentam contra a 

pessoa, não nos ateremos ao debate. 

O título está dividido em seis capítulos, assim distribuídos:

No capítulo I, que trata dos crimes contra a liberdade sexual, entre 

os artigos 213 e 216 A, estão relacionados os principais tipos penais no tocante à 

violação da liberdade sexual. São eles: estupro, atentado violento ao pudor, posse 

sexual mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude e assédio sexual. 

O capítulo II, cuida da sedução e da corrupção de menores. A 

sedução, inicialmente tipificada pelo artigo 217, foi revogada pela lei 11.106, de 

28 de março de 2005. Já a corrupção de menores permanece intacta no artigo 

218, embora de pouquíssima aplicação. 

O rapto, outro conhecido crime envolvendo a sexualidade, estava 

disciplinado no capítulo III, em que o artigo 219 descrevia o rapto violento ou 

mediante fraude e o artigo 220 tratava do rapto consensual. Nos seguintes, 

cuidava o legislador da diminuição de pena e concurso entre rapto e outro crime. 

Foram todos revogados pela mesma Lei 11.106/05. A respeito, cumpre consignar 

que apesar da revogação, o rapto violento para fim libidinoso não deixou de ter a 

proteção legal, mas passou a ser uma qualificadora do seqüestro ou cárcere 

privado quando praticados para tal finalidade, nos termos do artigo 148, § 1º, V, 

deixando de ser um crime contra os costumes, para integrar o rol dos crimes 
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contra a pessoa – título I, mais precisamente contra a liberdade individual, do 

capítulo VI. 

O capítulo IV, que fala das disposições gerais, cuidou da forma 

qualificada de cometimento desses crimes, no artigo 223, da presunção de 

violência no 224, da ação penal, artigo 225 e das causas de aumento de pena, 

artigo 226. 

Na seqüência, o capítulo V, que reza sobre o lenocínio e o tráfico de 

pessoas, anteriormente tratado como tráfico de mulheres, o que foi alterado pela 

já citada lei 11.106, de 28 de março de 2.005 – é composto pelos artigos 227 

(mediação para servir a lascívia de outrem), 228 (favorecimento à prostituição), 

229 (casa de prostituição – coíbe o comportamento de quem mantém a casa de 

prostituição), 230 (rufianismo), 231 (tráfico internacional de pessoas) e 231 A 

(tráfico interno de pessoas). 

Tamanha é a repulsa da sociedade e, por conseguinte, de nosso 

ordenamento penal, que alguns desses delitos são considerados hediondos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encerramos esta pesquisa convictos de que fomos felizes na 

escolha do tema. Isso porquanto, ao elegermos a transexualidade e os crimes 

contra os costumes, acabamos por selecionar um problema da atualidade, que 

aflige um número indeterminado de pessoas, já que até mesmo aquelas que 

jamais tiveram qualquer desvio em relação a sexo, como visto, vivem às voltas 

com determinados desdobramentos da trangenitalização. E pudemos confrontar 

esse problema com alguns dos mais graves crimes de nossa legislação, tratados 

inclusive como crimes hediondos. Isso porque, “o dano social e psicológico que 

provoca um crime sexual é extremamente significativo, chegando a ponto de o 

legislador catalogar alguns desses delitos como hediondos.”81

  Em reforço à relevância do assunto, assevera Moura Teles que “a 

sexualidade é um dos mais importantes atributos do ser humano, que só pode ser 

exercida segundo a própria vontade da pessoa, qualquer pessoa”.82

  A o longo da a pesquisa, verificamos que ainda há muito a evoluir 

sobre o assunto, principalmente por causa da relevância do tema, não só em 

decorrência da importância do bem jurídico envolvido, como visto, a liberdade 

sexual, ou seja, o direito à inviolabilidade de escolha de parceiros ou parceiras 

para a prática sexual, como também pela constância com que problemas reflexos 

81SILVA, César Dario Mariano da. Manual de direito penal: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. v. 2, p. 267. 

82TELES, Ney Moura. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 2004. v. 3, p. 50. 
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da trangenitalização apresentam-se no cotidiano das pessoas, reclamando uma 

solução jurídica. 

  Procuramos, na medida do possível, apresentar a solução jurídica 

para aquilo que consideramos o mais complexo dos problemas, qual seja, a 

tipificação da conduta consistente em constranger pessoa trangenitalizada, do 

sexo masculino para o feminino, à conjunção carnal mediante violência. E, 

embora não fosse nosso foco principal, não resistimos à tentação de enfrentar, 

porém sem a mesma profundidade, outros problemas decorrentes da chamada 

cirurgia de mudança de sexo. 

  Fundamental, para a conclusão do trabalho, lembrar que, como visto 

no capítulo 6, a trangenitalização, cirurgia levada a efeito em casos especiais e 

necessários para transformar o órgão genital masculino em feminino, ou vice 

versa, não é uma cirurgia de mudança de sexo, eis que a genitália não é o único, 

mas apenas um dos fatores levados em conta para determinação do sexo. Trata-

se, pois, de cirurgia reparadora com o fito exclusivo de adequar o sexo anatômico 

ao psicológico. 

  A necessidade que se exige para a realização da cirurgia fica 

evidenciada no processo de investigação a que se submete o transexual antes do 

procedimento cirúrgico, chegando a durar dois anos, de tão minuciosa que é a 

análise levada a efeito. Somente após verificada a divergência entre o sexo físico 

e o psíquico do pretenso trangenitalizado é que se realiza a cirurgia com vistas a 

adequar um ao outro. 
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  Destarte, resta hialino que, nesses casos, o sexo da pessoa não é 

aquele que equivocadamente consta de sua certidão de nascimento, como 

decorrência de uma prática cultural consistente em se estabelecer o sexo do 

nascituro, unicamente com base no seus sinais anatômicos externos. 

  No entanto, há quem sustente ponto de vista diverso, considerando 

que sexo é somente aquele determinado no nascimento através da observância 

dos órgãos genitais do recém-nascido. Para estes, a cirurgia não é meramente 

adaptadora, mas tem a finalidade de mudar o sexo da pessoa que a ela se 

submete. Neste caso, outro problema haverá de ser enfrentado, já que, para 

alguns, mulher é um conceito naturalístico ou condição natural do ser humano, e 

não um conceito normativo, instituído por lei. Em outras palavras, mulher é uma 

criação divina, não competindo ao ser humano fazê-lo. 

  Entrementes, não é essa a corrente predominante. Em sentido 

contrário, admitindo-se a mutabilidade do sexo, vejamos: “O sexo não é mais 

considerado apenas como um elemento fisiológico, portanto geneticamente 

determinado e, por natureza, imutável. A jurisprudência já admite uma visão 

renovada da noção de sexo, a qual é complexa, tomando lugar os componentes 

genético, cromatínico, gonádico, anatômico, hormonal, social, jurídico e 

psicológico”.83

  Antes de apresentarmos nossa conclusão sobre a temática 

proposta, analisaremos outras questões que nos dispusemos a enfrentar. 

83VIEIRA, Tereza Rodrigues. op. cit., p. 102. 
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  A primeira delas diz respeito aos efeitos civis decorrentes da cirurgia 

de mudança ou adaptação de sexo, que seriam a alteração dos registros da 

pessoa trangenitalizada para modificação de seu prenome e da condição natural, 

ou seja, o sexo. 

  Vimos que a cirurgia não deve ser levada a efeito para atender a 

mero capricho de uma pessoa, mas tão somente quando se mostrar necessária. 

Destarte, não atenderia, por exemplo e em tese, aos anseios de um homossexual 

ou travesti. 

  A trangenitalização, que em alguns momentos foi tratada como 

cirurgia de mudança de sexo, a nosso ver nada mais é do que uma cirurgia 

reparadora, que tem por escopo adaptar o corpo à mente do transexual, ou seja, 

possibilitar que uma mulher com corpo de homem passe a ter também o corpo de 

mulher, ou fazer com que um homem com corpo de mulher harmonize seu sexo 

anatômico com o psíquico. Isso, com já dito, não é capricho, mas questão de 

saúde, portanto, uma necessidade. 

  A propósito, impende registrar que a Organização Mundial de Saúde 

já reconhece o transexualismo como uma patologia, algo que precisa ser tratado. 

A cirurgia então passa a ser questão de saúde, e saúde, vale lembrar, é um 

direito consagrado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem (artigos 

XXV; II e III). A Constituição Federal, no artigo 6º. reforça a tutela, reconhecendo 

o direito à saúde como um dos direitos sociais do cidadão. O mesmo se dá nos 

artigos 196 e 199, § 4º. da Magna Carta. 
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  O direito à saúde garantido pela Constituição Federal do Brasil não 

se resume a um corpo físico são, mas engloba o bem estar do cidadão, de 

maneira geral, de modo que psiquicamente também esteja são e em plenas 

condições de desenvolvimento. 

  De todo o exposto, dessume-se: a pessoa que se submete a uma 

cirurgia de trangenitalização, não está mudando de sexo, mas apenas adaptando 

a anatomia de seu corpo com o seu sexo verdadeiro, não podendo nos esquecer 

que o corpo nada mais é do que o invólucro da alma. Portanto, nada mais justo 

que mudar também o sexo constante de seu registro de nascimento, já que fora 

equivocadamente lançado. Sendo assim, por óbvio deverá também retificar o 

prenome, de modo que fique em conformidade com o sexo que pertence, e ao 

qual sempre pertenceu, muito embora isso só tenha sido reconhecido 

tardiamente. Do contrário, sujeitar-se-á a constantes situações constrangedoras, 

que em nada contribuirão para amainar seu sofrimento. 

  Ainda que assim não fosse, e que a cirurgia desse ao cidadão um 

novo sexo, somente atingido ou conquistado a partir daquele momento, nada 

mais justo, em nome da saúde mental e da dignidade da pessoa humana, que lhe 

seja dado o direito de alterar os demais dados de sua identificação civil, como 

nome e sexo, porquanto, do contrário, extremamente penosa seria a vida da 

pessoa trangenitalizada, que após adaptar seu corpo à mente, ver-se-ia impedida 

de adequar seus documentos, sendo obrigada a conviver com uma realidade que 

para ela não mais existe. 
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  Como vimos no item 6, o nome é a melhor e mais eficiente maneira 

de se identificar uma pessoa. Destarte, se for homem, obviamente deverá usar 

um nome masculino, da mesma forma que, sendo mulher, certamente seu nome 

será feminino.

  No tocante ao crime de lesão corporal que eventualmente se 

caracterizaria através da cirurgia, conforme visto no item 6.3.3, encontramos em 

Tereza Rodrigues Vieira a seguinte resposta: “É importante para o transexual a 

adequação de seu corpo à sua mente, sendo a única saída vislumbrada para a 

recuperação de sua saúde”.84 Tal ponto de vista encontra guarida no artigo 13 do 

Código Civil, que “veda atos de disposição do próprio corpo quando importam 

diminuição permanente da integridade física ou contrariam os bons costumes”, o 

que não ocorre no caso em análise.  

Ademais, não se pode olvidar que a finalidade da norma proibitiva, 

criadora da figura típica da lesão corporal, é proteger a saúde ou a integridade 

física da pessoa, as quais não foram afetadas pelo comportamento, que jamais 

teve a intenção de lesá-las. Ao contrário, no que diz respeito à saúde, a cirurgia 

reparadora visa tão somente a melhorá-la, entendendo-se por saúde, não só a 

física, mas também a mental. No que concerne à integridade física, ainda que 

tenha sido afetada, não o foi, frize-se, com finalidade lesiva ou ofensiva, de modo 

que não se pode falar em lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. 

84VIEIRA, Tereza Rodrigues. op. cit., p. 102. 
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Em que pese a morosidade dos poderes Legislativo e Judiciário em 

relação a alguns desdobramentos jurídicos da cirurgia reparadora da sexualidade 

que carecem de regulamentação, parece claro, em relação ao crime de lesão 

corporal, que tal hipótese há tempos já foi desconsiderada. Trazemos a lume a 

ementa de um acórdão, datado de 1979, proferido pelo extinto Tribunal de Alçada 

Criminal de São Paulo: 

“Não age dolosamente o médico que, através de cirurgia, faz a 

ablação de órgãos genitais externos de transexual, procurando 

curá-lo ou reduzir seu sofrimento físico ou mental. Semelhante 

cirurgia não é vedada pela lei, nem pelo Código de Ética 

Médica.”85

O tratamento para tais casos, inclusive com cirurgia, foi 

regulamentado em 12 de maio de 2003, por meio da Resolução No. 1.664, do 

Conselho Federal de Medicina. 

Superada a questão do registro civil, entendemos simplificada a 

solução das demais. Vejamos: Partindo-se do pressuposto de que a 

trangenitalização, entendida esta como cirurgia de mudança do órgão genital, de 

um sexo para o outro, com a finalidade de adequar a carcaça do ser humano a 

sua intimidade, ao conceito que tem de si mesmo, não altera o sexo da pessoa, 

limitando-se a reparar uma deformidade física existente, somos obrigados a 

reconhecer que todos os direitos inerentes ao novo sexo, fisicamente adquirido, 

devem ser assegurados desde o nascimento porquanto àquele sexo, na verdade, 

sempre pertenceu o trangenitalizado. Por isso é que, antes da cirurgia, um longo 

processo é desenvolvido com vistas a verificar se realmente se trata de 

85VIEIRA, Tereza Rodrigues. op. cit., p. 112. 
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transexualidade, patologia consistente na desarmonia entre corpo e mente e que 

pode, nos casos mais graves, conduzir ao suicídio. 

Assim, nos casos mais comuns em que homens no registro e 

mulheres na alma submetem-se ao procedimento cirúrgico para conquistar a 

aparência feminina, por direito, já que femininas intimamente o são, não se tem 

como negar que, por serem desde o nascimento mulheres, com a infelicidade de 

possuírem um órgão genital masculino, todos os direitos inerentes à mulher, 

decorrentes de sua peculiar condição física, ser-lhes-ão assegurados. 

Portanto, para fins previdenciários, levantados no item 6.3.4, 

deverão aposentar-se aos sessenta anos de idade, com vinte e cinco anos de 

contribuição, ainda que a maior parte desse tempo tenham vivido com registro de 

pessoa do sexo masculino, enquanto para os homens vale a regra dos sessenta e 

cinco anos de idade e trinta anos de contribuição. 

O mesmo critério deverá ser utilizado para a solução dos outros 

problemas decorrentes, como as quotas eleitorais distribuídas em proporção de 

trinta e setenta por cento a cada um dos sexos, o serviço militar, obrigatório 

somente para os homens em tempos de paz, o uso de sanitários e a prática 

desportiva, relacionados respectivamente nos tópicos 6.3.5, 6.3.6 e 6.3.7. 

Para aqueles que se negam a reconhecer como mulher a pessoa 

trangenitalizada, simplesmente porque não dispõe do aparelho reprodutivo 
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feminino, vale a lembrança de que a infertilidade não retira de nenhum ser 

humano sua condição de ser masculino ou feminino. 

Pulamos, propositadamente, a questão da Lei Maria da Penha, 

relacionada no item 6.3.2. Trata-se, da mesma forma que a questão principal, de 

mais um reflexo penal da cirurgia em análise e, por isso, deixamos para o final. O 

mesmo não fizemos com o questionamento acerca do eventual crime de lesão 

corporal porque entendemos que a matéria já está pacificada e dispensa maiores 

comentários.

A Lei Maria da Penha, assim denominada em homenagem a uma 

mulher com esse nome que foi vítima de violência física na ambiência familiar, foi 

criada com a finalidade de dar maior proteção às mulheres nessas condições que, 

por estarem fragilizadas fisicamente em relação a seus pares, companheiros, 

maridos ou qualquer outra denominação que os valha, tornam-se ou tornavam-se 

presas fáceis e constantes desses agressores. Nota-se aqui que o ponto 

fundamental considerado pelo legislador foi a fragilidade física da mulher. 

Destarte, resta-nos evidente que terá a mesma proteção legal a pessoa que, 

embora registrada como homem, vier a ser reconhecida, em determinado 

momento de sua existência como uma mulher, realizando, como desdobramento, 

e não pré-requisito desse reconhecimento, a cirurgia de trangenitalização. Ao 

contrário, não terá a mesma sorte aquela que, registrada como mulher, passar a 

ser reconhecida mais tarde como homem. 
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Atentemo-nos agora para a questão central. Imaginemos uma 

pessoa, registrada no nascimento como sendo do sexo masculino que, durante 

seu desenvolvimento, descobre-se intimamente mulher. Propensa à cirurgia 

reparadora para adaptar seu corpo à mente, submete-se, antes, como todas que 

têm a mesma pretensão, a uma meticulosa investigação e análise de sua real 

condição e da conseqüente necessidade e conveniência da cirurgia.  

Superada essa fase é, enfim, submetida à cirurgia de ablação de 

seu órgão genital masculino e transformação na genitália feminina, vale lembrar, 

não por capricho, mas como cura de um mal que a acometia, consistente na 

desconformidade entre corpo e mente. 

Atingido seu intento, vem a ser vítima de violência sexual, 

caracterizada pela penetração forçada do pênis de um homem em sua vagina. 

Essa relação, pelo estudo que levamos a efeito e inserimos na introdução do 

trabalho, caracteriza conjunção carnal, uma das elementares do crime de estupro. 

Conforme ensinança de Bitencourt, “a conjunção carnal praticada 

mediante grave ameaça tipifica o crime capitulado no art. 213 do Código Penal, 

sendo irrelevante a virgindade da vítima, ou mesmo tratar-se de mulher casada ou 

solteira, viúva ou até mesmo prostituta. A configuração do crime repousa na 

supressão do poder da mulher de defender-se ou de opor-se à prática do ato 

sexual”.86

86BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. v. 4, p. 5. 
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No caso em apreço, preenchidas duas elementares que são a 

conjunção carnal, a relação pênis-vagina, e a violência, caracterizadora desse 

crime complexo em sentido lato ou amplo, resta a terceira, que é a condição de 

mulher da vítima. Sim, porque a redação do tipo expressamente a exige. 

Retomando a discussão inicial, apresentada no final do capítulo 

primeiro, lembramos que caso não se reconheça o estupro, por resistência em 

admitir a trangenitalizada como mulher, também não se poderá resolver a questão 

através do atentado violento ao pudor, já que referida figura típica, nos termos do 

que dispõe o artigo 214 do Código Penal, fala em “ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal”. 

Por ato libidinoso entende-se aquele destinado à satisfação da 

libido, vale dizer, dos desejos sexuais de uma pessoa, podendo-se relacionar o 

coito anal, o sexo oral e o acariciamento dos órgãos genitais. 

Ora, se ato libidinoso é todo ato destinado à satisfação da libido, 

então a conjunção carnal, entendida, como já dito, pela relação pênis-vagina, 

também será um ato libidinoso. O raciocínio está correto. Entretanto o legislador, 

que por certo não imaginava, quando da construção de sobreditos tipos penais, a 

possibilidade de uma conjunção carnal que não fosse aquela disciplinada pelo 

artigo 213, ou seja, entre homem e mulher, acabou deixando de fora essa 

possibilidade para a caracterização do atentado violento ao pudor. Assim sendo, 

faltará uma das elementares do tipo penal e o fato não poderá ser punido por 

nenhuma das duas mais importantes figuras típicas de tutela da liberdade sexual, 
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em respeito aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei, extraídos do 

artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal e reproduzidos no artigo 1º. do atual 

Código Penal, segundo os quais, não há crime nem pena sem lei anterior que os 

defina.

Poder-se-á, quando muito, punir-se o autor de tão violento 

comportamento com pena de multa, nos termos do artigo 61 da lei das 

Contravenções Penais, que trata da importunação ofensiva ao pudor. Isso, 

contudo, desde que o fato ocorra em lugar público ou acessível ao público, como 

consta da redação da citada norma. Se praticada a violência no recesso de um 

lar, por exemplo, estará o fato fora do alcance da legislação penal. 

A nosso ver, não por conveniência para solucionar esse problema 

de aparente atipicidade de comportamento tão grave, mas por pura convicção, 

face aos motivos já expostos, resolver-se-á a questão através da aplicação do 

artigo 213, porque, conforme dito anteriormente, a trangenitalizada, nesse caso, é 

mulher, não se tratando, pois, de homem que ganhou corpo de mulher, mas de 

mulher, portadora de uma deficiência física que fora reparada e a devolveu a sua 

devida condição natural. 

O mesmo raciocínio deve ser aplicado para as hipóteses que se 

subsumirem ao dispositivo do artigo 215 do Código Penal (posse sexual mediante 

fraude). Quanto às demais figuras típicas, por não mais apresentarem diferença 

de tratamento entre homens e mulheres, torna-se dispensável o debate. 
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Em relação aos relutantes que se negam a aceitar o ponto de vista 

aqui discutido, no que diz respeito à condição natural do ser humano, no caso, 

como sendo mulher desde o nascimento, portadora de uma deformidade física 

que lhe proporciona uma aparência de sexo anatômico oposto ao sexo psíquico, 

vale lembrar o que foi objeto de estudo no capítulo 7, mais precisamente no tópico 

7.1, no qual nos dedicamos a esclarecer qual o bem jurídico tutelado pelas 

normas penais que tratam dos crimes sexuais. 

Cremos ter deixado fartamente demonstrado que a proteção legal 

nos crimes contra os costumes é a liberdade ou inviolabilidade sexual, tanto do 

homem quanto da mulher.

Portanto, ainda que se resista a aceitar a trangenitalização como 

cirurgia reparadora de uma deformidade física para adaptar corpo à mente, como 

procuramos demonstrar, e se passe a admiti-la, tão somente, como procedimento 

cirúrgico destinado a alteração de sexo do trangenitalizado, não haverá problema 

em reconhecer a ocorrência do estupro, já que a elementar, “mulher”, estará 

presente. A diferença é que em vez de reconhecida como tal desde o nascimento, 

passará a sê-lo depois da cirurgia. Se não reconhecida como mulher nem mesmo 

após a trangenitalização, então não se estará diante de um caso de 

transexualidade, mas de travestismo, cujas diferenças apontamos no capítulo 6. 

Impende destacar que a falta de aparelho reprodutivo não lhe retira 

a condição feminina e não é a capacidade reprodutora que está sob a tutela da lei 
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penal nos crimes contra os costumes mas, como já dito, a liberdade sexual de 

qualquer ser humano. 

Ademais, considerando-se que as penas cominadas aos crimes de 

estupro e de atentado violento ao pudor são iguais, inexiste razão para que sejam 

tratados em figuras diversas. Seria de bom alvitre a fusão dos artigos 213 e 214 

do Código Penal, ou a simples modificação do primeiro, apenas para substituir, 

como fez recentemente a Lei. 11.106, de 28 de março de 2005, o termo mulher 

pela palavra alguém, já que, decididamente, o objeto jurídico dos crimes contra os 

costumes, estudado no capítulo 7.1, é a liberdade sexual, seja ela do homem ou 

da mulher. 

Como prevenção, embora cônscios de não se trata de algo tão 

simples como possa parecer, sugerimos ainda, com vistas e evitar todos esses 

problemas e sofrimentos, que os registros das pessoas no tocante ao sexo seja 

feito com base em exames hormonais e não mais apenas com suporte na 

anatomia do corpo. 
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