
EMENDA Nº 217, AO PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2020 

 

Dê-se ao artigo 15, do Projeto de Lei no 350 de 2020, a seguinte redação: 

Artigo 15 – Será concedido auxílio emergencial às mulheres, incluindo as trans e travestis, 

vítimas de violência doméstica, em valor mensal de, no mínimo, R$300,00 (trezentos reais), 

cabendo ao Poder Executivo, em decreto, disciplinar sua concessão, observadas as seguintes 

diretrizes: 

JUSTIFICATIVA 

Esta emenda visa qualificar o projeto de lei e garantir proteção à vida, também, para as 

mulheres trans e travestis, da mesma forma que aquelas designadas mulheres no 

nascimento em decorrência do sexo biológico feminino. Considerando que mulheres trans e 

travestis também sofrem violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral por parte 

de parentes, companheiros e companheiras ou conviventes, a inclusão desse grupo no 

projeto de lei reitera a abrangência da Lei Maria da Penha defendida nos últimos anos.  

A Gênero e Número, primeira organização de mídia no Brasil orientada por dados para 

qualificar o debate sobre equidade de gênero, publicou em 2019 a matéria "Violência contra 

mulheres trans e travestis começa em casa e continua do lado de fora"1. A partir dos dados 

levantados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan, parte do 

Ministério da Saúde) e compilados pelo Mapa da Violência de Gênero, é possível afirmar 

que 49% das agressões ocorridas contra mulheres trans e travestis no Brasil, entre 2014 e 

2017, ocorreram em suas próprias residências, ratificando o dado que a residência é o lugar 

mais perigoso para uma mulher no Brasil. 

No que tange a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para mulheres trans e travestis, ela foi 

recomendada pelo enunciado 46 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (Fonavid)2, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Se a presente medida visa garantir a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica 

em períodos da emergência em saúde pública provocada, fere o princípo da igualdade  

previsto na Constituição Federal, não incluir as mulheres transexuais e transgêneros. 

 

Sala das Sessões, em 21/5/2020.  

a) Erica Malunguinho 

 
1 Ver http://www.generonumero.media/maioria-de-agressoes-mulheres-trans-e-travestis-ocorre-
dentro-de-casa-revelam-dados-do-ministerio-da-saude/.  
2 Ver https://wwwh.cnj.jus.br/enunciados-2/.  
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