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1. Introdução 

 

A aplicação de normas e convenções que versam sobre a proteção das mulheres 

às mulheres trans é tema que tem tomado cada vez maior relevância no campo do Direito, 

não havendo, todavia, unidade de opinião. Em recente decisão, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH) reconheceu a violação de dois artigos específicos da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 



– popularmente conhecida por Convenção de Belém do Pará por ter sido concluída nesta 

cidade – pelo Estado de Honduras na morte de uma mulher trans no ano de 2009. 

No julgamento, foi levantada discussão sobre a aplicação da Convenção no caso, 

ocorrendo dois votos dissidentes, o que demonstra que, apesar de terem sido votos 

vencidos, a questão ainda suscita discussões. 

Concebendo a importância da matéria na seara dos direitos das mulheres trans, o 

presente texto visa então somente discorrer sobre a sentença proferida pela Corte IDH no 

caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, dando-se destaque à aplicação da 

Convenção de Belém do Pará na punição da violência contra uma mulher trans. 

 

2. Quem foi Vicky Hernández? 

 

Vicky Hernández, uma mulher trans hondurenha, foi brutalmente assassinada aos 

26 anos de idade, era trabalhadora sexual e ativista dos direitos das pessoas transgênero 

no país, fazendo parte de um coletivo bastante atuante na cidade em que vivia. O 

homicídio ocorreu em uma rua da cidade de San Pedro Sula, na noite de 29 de junho de 

2009. Encontrava-se em vigência um toque de recolher instaurado no dia anterior quando 

se iniciava o concerto do golpe de Estado de 2009, que inaugurou uma ditadura militar 

no país. 

A morte de Vicky ocorreu em um contexto de crescente onda de violência contra 

minorias, como LGBTIA+, sendo especialmente acentuada a perseguição imposta às 

mulheres trans, símbolo dessa violência e perseguição foi a morte de Vicky.  

 

3. Da tramitação do caso no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos 

 



O caso chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos após anos de 

larga espera de um resultado das investigações que se desenrolavam no país. Dada as 

dificuldades enfrentadas até mesmo para o andamento do caso, duas organizações 

hondurenhas (Red Lésbica "CATTRACHAS" Organización Lésbica Feminista de 

Honduras e pelo Centro de Derechos Humanos de las Mujeres), em conjunto com a 

família de Vicky, decidiram por entrar com uma ação junto à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, que averiguaria as circunstâncias do caso. 

A Comissão procedeu com seu trabalho e publicou um relatório com uma série de 

recomendações ao país, que não se manifestou sobre o caso. Por fim a CIDH veio a 

apresentar o caso para ser julgado na Corte Interamericana, o que veio a ocorrer 

recentemente, mais de 10 anos após a morte de Vicky. 

 

4. Da condenação do Estado hondurenho por violar a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 

Não restou dúvidas, para os juízes da Corte, que o Estado teve responsabilidade 

pela morte de Vicky, como também que foi negligente nas investigações, o que se 

reproduziu com outros casos semelhantes ao dela. Tal decisão foi justificada pela junção 

fática e com a união de provas, atestando que, após o golpe militar, os índices de violência 

(das mais diversas) contra pessoas LGBTIA+, em especial mulheres trans (dando-se, 

ainda destaque para aquelas trabalhadoras sexuais, que estavam em especial 

vulnerabilidade), mais que duplicou em relação ao ano anterior. 

Além do mais, para os juízes, foi fator determinante para concluir pela 

responsabilidade das autoridades e agentes públicos de segurança do país o fato de Vicky 

ter sido morte, em via pública, quando já se encontrava em vigência um toque de recolher, 

determinando que ninguém poderia estar circulando nas ruas, o que demonstra que as 

forças estatais detinham o controle das ruas do país.  

A Corte, por fim, reconheceu que o Estado hondurenho violou diversos artigos da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao não garantir à Vicky o direito à vida 

(art. 4.1), ao não cumprir sua obrigação de respeitar os direitos e liberdade individuais 



(art. 1), às garantias judiciais (art. 8) e a proteção judicial da família da vítima (art. 25), 

além do direito à integridade física e moral (art. 5.1). 

A Corte também concluiu que o Estado teve responsabilidade na violação da 

personalidade jurídica, da liberdade pessoal, da vida privada, da liberdade de expressão 

como também do nome (arts. 3, 7, 11, 13 e 18 da Convenção relacionados com os arts. 

1.1, 8, 24 e 25 do mesmo instrumento). Além disso, também foi reconhecida a violação 

do direito à integridade pessoal dos familiares de Vicky (art. 5.1 relacionado ao art. 1.1 

da Convenção). 

Como também – ponto importante da decisão – que Honduras é responsável pela 

violação dos arts. 7.a (em prejuízo da vítima) e 7.b (em prejuízo de seus familiares) da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará). 

 

5. Do reconhecimento dos direitos inerentes às mulheres 

trans 

 

Como dito, ponto mais importante e inovador da decisão se deu pelo 

reconhecimento da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) como mecanismo protetivo 

do direito das mulheres trans, todavia, tal entendimento não foi pacífico, levantando 

divergência entre os membros da Corte. 

Os juízes – que votaram pelo reconhecimento da aplicação da Convenção no caso 

em discussão –, apelaram por uma interpretação extensiva do texto convencional, ou seja, 

decidiram que, para os fins da Convenção de Belém do Pará, o entendimento de mulher 

vai além do sexo biológico, compreendendo as questões de gênero, dessa forma, partindo 

do ponto de que a convenção não é taxativa sobre as mulheres que estão por ela 

protegidas, pode-se haver uma visão mais ampla. 



Como bem cita o juiz Patricio Pazmiño em seu voto1, os Tratados de Direitos 

Humanos são instrumentos vivos, devendo sempre acompanhar o modo de vida atual. 

Desta forma, atendendo ao que pleiteou a Comissão, a Corte IDH reconheceu que 

o Estado de Honduras violou não só a Convenção Interamericana sobre Direitos 

Humanos, como também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher, mais especificamente em dois pontos específicos, sendo eles 

o artigo 7.a2, que trata da não perpetração de atos de violência e discriminação contra a 

mulher por qualquer membro do Estado, e do 7.b3, que trata da ação direta do Estado com 

vistas a prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher. 

Para a Corte, restou comprovado que o Estado hondurenho violou, em prejuízo de 

Vicky Hernández e de sua família, os artigos supracitados, tomando por base a forma pela 

qual ela foi morta, a maneira que foi conduzida a investigação e como esta ficou, mesmo 

após longos anos, inconclusa, demonstrando a falta de interesse do Estado em punir os 

culpados, além do que não cumpriu com sua obrigação de proteger e garantir direitos 

básicos a uma cidadã de seu país. 

 

6. Dos votos divergentes 

 

Neste único ponto do julgamento, dois membros da Corte demonstraram 

posicionamento divergente da maioria, argumentando pelo não reconhecimento da 

violação da Convenção de Belém do Pará. Na realidade, os votos foram no sentido de não 

 
1 Por sinal, vale salientar que, como será melhor explanado mais a frente, o voto do juiz Patricio Pazmiño 

Freire foi concorrente com a interpretação predominante, apesar de reconhecer a aplicação da Convenção 

de Belém do Pará para as mulheres trans. 

2 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, art. 7 “Os 

Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os 

meios apropriados e scan demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a 

empenhar-se em: a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as 

autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade 

com essa obrigação”. 

3 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, art. 7: b) agir 

com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher”. 



reconhecer a aplicação da dita convenção no caso em análise, concluindo, de forma 

diversa, que não se deveria reconhecer a interpretação extensiva da Convenção. 

Tendo em conta a relevância da matéria é importante explorar um pouco de cada 

um dos votos em separado, explanando-se a argumentação de cada um dos juízes que 

divergiram da maioria. 

 

6.1. Do voto da juíza Elizabeth Odio Benito 

 

Em seu voto a juíza Elizabeth Odio Benito divergiu parcialmente da posição 

adotada pela maioria da corte, defendendo contrariamente ao reconhecimento da 

aplicação da Convenção de Belém do Pará ao caso em apreço, a presidente da Corte IDH, 

a juíza Elizabeth Odio Benito utilizou como pressuposto uma necessária separação entre 

o que é sexo biológico e o que é gênero. Neste caso, como ela afirma, há uma grande 

confusão politizada sobre o tema, causada pela chamada “identidade de gênero”, de forma 

a causar desentendimentos e equívocos, dando a entender que sexo e gênero, nesta 

concepção, seriam sinônimos4. 

Nesta linha de pensamento, a juíza fundamentou seu argumento de que a 

Convenção de Belém do Pará, quando foi concebida, tinha o fulcro de garantir proteção 

às mulheres biológicas, que seriam elas o objeto de preconceito, discriminação e violência 

de que a Convenção trata. Para a presidente da Corte, ampliar esse campo de compreensão 

da Convenção seria enfraquecer a proteção das mulheres para as quais o texto foi redigido. 

Ainda em seu voto, para embasar sua decisão, a juíza da Corte Interamericana 

enfatizou que existem diferenças históricas entre a dinâmica da violência sofrida pela 

 
4 “Pero lo ocurrido de un tiempo a esta parte, y a ello se inclina la sentencia de la Corte en el caso de Vicky 

Hernandez, es radicalmente diferente. Sin fundamento científico alguno, se pretende que “identidad de 

género”, un sentimiento que incluso puede cambiar de un día al otro, sustituya y borre el sexo con el 

cual se nació. Ya no se hablará más de mujeres y hombres con sus características propias, sino de 

“personas”. En neutro, en indefinido. Parece que “género” -construcción cultural- también desaparece. 

Todo se vuelca a que solo exista la “identidad de género”, vivencia individual y personal de cada uno 

de nosotros y nosotras. Con el agravante de que el género nunca fue considerado una identidad.” (página 3 

do voto da Juíza Elizabeth Odio Benito) 



mulher e aquela da violência sofrida pelas pessoas pertencentes a grupos sociais 

vulneráveis por razões do que se deriva da “identidade de gênero”. 

Ela, citando a Convenção de Belém do Pará, lembra, mais uma vez, que esta foi 

redigida pensando-se, exclusivamente, no combate à violência contra a mulher pelo fato 

de ser mulher, ou seja, uma violência devido ao fato de ser uma mulher “debido a su sexo 

y género”, nas palavras da própria juíza. 

No voto ainda é lembrado pontos específicos do voto que, para a juíza, 

comprometem o reconhecimento da aplicação da Convenção, entre eles que a violência 

que se produzia contra Vicky foi em um contexto de maior perseguição às pessoas 

LGBTIA+, demonstrando que, em realidade, a violência que se praticou contra Vicky não 

se deu pelo fato dela ser mulher, mas sim por pertencer a comunidade LGBTIA+. 

 

6.2. Do voto do juiz Eduardo Vio Grossi 

 

Por sua vez, o juiz Vio Grossi também divergiu parcialmente da posição 

majoritária da Corte. A divergência se deu no mesmo ponto que a juíza Elizabeth Odio 

Benito, ou seja, sobre a aplicação da Convenção de Belém do Pará no caso de Vicky e 

suas familiares, como também, por essa interpretação extensiva, para as mulheres trans 

de forma geral. 

Vio Grossi argumentou que, na interpretação de Tratados, é preciso tomar o 

sentido estrito a que os autores, quando de sua elaboração, pensaram. É dizer, no caso da 

Convenção de Belém do Pará, a redação foi dada visando proteger a mulher, entendida 

pelo conjunto de características biológicas atinentes a uma mulher, o que descarta 

qualquer possibilidade de interpretação expansiva e genérica que inclua as mulheres trans. 

Em seu voto ele lembra que tal interpretação dos Tratados se vale de boa-fé, devendo ser 

cumprida. 

Em outro momento, no seu voto, o juiz volta a ressaltar o mesmo ponto citado 

pela juíza presidenta da Corte, da necessária distinção e devida separação entre o que é 



sexo e identidade de gênero, afirmando, por meio da leitura do artigo 8.b5 da Convenção 

de Belém do Pará que, na sua interpretação, demonstra haver distinção entre homens e 

mulheres, o que seria feito por meio do que se entende por sexo, excluindo-se, assim, 

qualquer possibilidade de se compreender uma diferenciação não por meio do sexo, mas 

sim por meio da identidade de gênero, do que se compreende subjetivamente que é ser 

mulher. 

Ele volta a insistir na necessidade de se haver uma interpretação dos Tratados 

Internacionais estática, seguindo o que se objetivou quando da formulação do documento, 

cumprindo com o que foi de fato desejado pelos Estados parte ainda quando dos trabalhos 

preparatórios6, o que exclui as interpretações extensivas como a que foi feita pela Corte 

para o presente caso. 

Desta forma, tomando em conta todo o exposto, o juiz Vio Grossi votou pela não 

aplicação da Convenção de Belém do Pará em relação às mulheres trans. 

 

7. Do voto concorrente do juiz Patricio Pazmiño Freire 

 

É importante destacar ainda que, em voto bem destoante dos últimos 

apresentados, o juiz Patricio Pazmiño Freire proferiu um voto concorrente. Nesta 

oportunidade o juiz equatoriano optou por um voto concorrente não por discordar da 

sentença dada pelos seus pares, mas sim por trilhar um caminho argumentativo diverso 

 
5 Convenção de Belém do Pará, Art. 8.b: Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, medidas 

específicas, inclusive programas destinados a:  modificar os padrões sociais e culturais de conduta de 

homens e mulheres, inclusive a formulação de programas formais e não formais adequados a todos os 

níveis do processo educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas 

baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis 

estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher 

6 “En lo que concierne al método del contexto o Método Subjetivo de interpretación de los tratados, con su 

utilización se pretende desentrañar la voluntad de la Estados Partes del respectivo tratado a través de la 

debida concordancia o complementariedad de sus diversas disposiciones” (página 4 do voto do juiz Eduardo 

Vio Grossi) 



da maioria para chegar a conclusão de que Vicky Hernández e toda mulher trans 

americana deve estar protegida pela Convenção de Belém do Pará. 

Explicando o entendimento do juiz Pazmiño, em sua visão, após a Opinião 

Consultiva OC-24, a Corte já havia rompido com qualquer paradigma de gênero sob uma 

visão estreita e cisgênero e que, a partir daquele momento, as questões que envolvessem 

gênero e sexo, deveriam ser interpretada por meio de uma visão não-tradicionalista e que 

parta da visão particular que cada um tem de si mesmo em relação ao sexo e identidade. 

Diferente dos demais juízes, Pazmiño, como ele mesmo assinalou em sua 

argumentação, as mulheres trans não devem ser tuteladas pela Convenção de Belém do 

Pará por meio de uma interpretação extensiva da Convenção que venha a incluí-las, mas 

sim por simplesmente serem mulheres7. 

Ele ainda faz algumas ponderações importantes acerca da necessidade de se 

buscar romper com paradigmas enraizados na sociedade da região, objetivando a redução 

da desigualdade e o preconceito, pontuando que, em especial mulheres trans e travestis 

estão especialmente vulneráveis a sofrer violência nas suas mais diferentes formas, além 

de que, quase em sua totalidade, estas pessoas enfrentam o subemprego e acabam 

dependendo da prostituição para sobreviver, estando sujeitas aos mais diversos atos 

truculentos e de preconceito perpetrados pela sociedade. 

 

8. Conclusão 

 

 
7 “En primera cuenta había que dejar claro, que, conforme la jurisprudencia de la propia Corte 

Interamericana, las mujeres trans se encuentran bajo la protección de la Convención de Belém do Pará 

debido a que son mujeres.” (página 5 do voto do juiz Patricio Pazmiño Freire) 



Pelo exposto, não é preciso muito para perceber o quão inovadora foi a sentença 

proferida pela Corte no caso Vicky Hernández e que vem a trazer uma verdadeira 

mudança para futuros casos que possam ser a ela levados. 

Todavia, apesar da posição paradigmática adotada pela Corte, da posição unânime 

em reconhecer a violação de direitos humanos no caso do assassinato de Vicky e do 

reconhecimento do contexto de perseguição às pessoas LGBTIA+ em Honduras, ainda 

há dissonância na aplicação extensiva para englobar as mulheres trans nos casos de 

normas tipicamente aplicadas ao sexo feminino, o que é repercurtido em outras esferas, 

não estando restritas ao âmbito da Corte. 

Ainda assim, apesar da não consensualidade entre os membros da Corte, a 

sentença é de extrema importância e pavimenta o caminho para o reconhecimento de 

direitos às mulheres trans no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 


