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INTRODUÇÃO 

Considerando a atual perspectiva civil-constitucional que insere o homem como centro do ordenamento, uma das principais 

bandeiras levantadas pelo Estado Democrático de Direito se refere à garantia aos bens jurídicos fundamentais figurados sob 

o rol dos direitos humanos, principalmente, visando a conquista de direitos mínimos e básicos à vida, à saúde e à liberdade. 

Neste contexto, é preciso abordar um tema polêmico e especifico, mas de relevância em um real Estado Democrático de 

Direito: os direitos dos transexuais, pessoas que nasceram com um sexo biológico com o qual não se identificam 

psiquicamente e após a cirurgia de adequação sexual, além de serem obrigados a lidar com aspectos psicológicos, ainda 

encontram desamparo jurídico. 

As questões atinentes ao transexual vêm à tona sempre que se 

discute a livre disposição de partes do próprio corpo, a 

alteração de gênero e a identidade sexual da pessoa. No Brasil 

ainda não há Lei específica que resguarde o direito de 

adequação sexual e suas consequências jurídicas. 

A grande barreira que os transexuais enfrentam não está 

relacionada a cirurgia de readequação genital, ante as 

alternativas de redução de custo, segurança e de eficácia da 

cirurgia. O grande obstáculo está na dificuldade de alteração 

do registro civil para completa satisfação com relação à 

identidade pessoal, a efetivação do direito da personalidade de 

alteração do nome e do gênero. 

Ocorre que depois de realizada a cirurgia, estas pessoas 

enfrentam diversos constrangimentos sociais e psicológicos 

para alterar o próprio nome e o seu sexo, pois, a legislação não 

acompanhou as evoluções médicas e sociais. Assim, para a 

modificação de sua documentação, o transexual encara mais 

uma batalha recheada de subjetividades, a judicial. 

O indivíduo que destoa dos padrões morais, religiosos e 

sociais de normalidade, mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal Brasileira que consagrou os valores da 

igualdade e da dignidade humana, ainda permanece relegado à 

margem da sociedade. Há uma grande dificuldade em aceitar 

as diferenças, e isso se expressa de modo particularmente 

intenso no campo do Direito. 

Apesar de, ao longo do tempo, tanto homens como mulheres 

terem adquirido maior liberdade e amplitude sobre o modo de 

exercer a sua sexualidade, percebe-se, porém, grande 

resistência social diante da homossexualidade e da 

transexualidade. 

O direito dos transexuais, em que pese não haver lei 

regulamentadora, é amplamente debatido no Poder Judiciário 

de todo país. 
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Já são vários os casos cujas decisões garantiram o direito à 

identidade para aqueles que se submetem à cirurgia de 

mudança de sexo. Os primeiros julgados, a princípio, 

concediam o direito apenas de alteração do prenome dos 

transexuais, vedando a alteração do sexo no registro civil, ou 

nele fazendo constar o termo “transexual”. Nestas hipóteses 

além da ofensa à dignidade da pessoa humana, manifestada 

pela manutenção de gênero ao qual não mais pertence, há uma 

verdadeira discriminação vedada pela Magna Carta, que 

importaria na segregação do transexual perante seu meio 

social. 

Entretanto, com o passar do tempo, as mudanças de prenome e 

de gênero começaram a ser autorizadas em vários Tribunais, 

inclusive, diante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

entendendo que os direitos à liberdade, à dignidade, à saúde, à 

cidadania, à personalidade, à identidade pessoal e sexual são 

princípios constitucionais que devem ser respeitados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Numa sociedade contemporânea e complexa, que abarca a 

multiplicidade, a variedade, a pluralidade social, não há espaço 

para a discriminação. Os transexuais pretendem o 

reconhecimento do direito a uma vida digna, e o Direito precisa 

acompanhar as mudanças sociais. Como a sociedade não é 

estática, o Direito não pode permanecer inerte, ou imporia a 

vida social uma imobilidade incompatível com o senso de 

evolução da própria civilização humana. 

Diante de uma sociedade que evolui em um contexto de 

interdisciplinaridade e interdependência, o direito tem a função 

de harmonizar o princípio dignidade da pessoa humana, a 

garantia dos direitos individuais, a tutela dos direitos da 

personalidade, assim como o respeito aos direitos humanos, em 

razão da sua interdisciplinaridade, deve fundamentar a luta 

pelos ideais de justiça e equidade dos cidadãos brasileiros. 

Sob um prisma crítico, surge a necessidade daqueles que não 

possuem seus direitos resguardados especificamente, mas que 

precisam buscar a analogia e a interpretação de outros meios 

legais para exercitar a tutela de suas garantias conquistadas 

com esforços e teor histórico. 

A questão do transexual propicia a emergência de importantes 

questionamentos e reflexões, que atingem não só a discussão 

sobre o próprio conceito de sexo, mas também a configuração e 

a efetivação dos direitos humanos e de personalidade do 

indivíduo. 
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