
SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

 

 

 

ANA CAROLINA PAULINO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

OS ENTRAVES JURÍDICOS E SOCIAIS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garça – São Paulo – Brasil 

2017 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

 

 

ANA CAROLINA PAULINO DIAS 

 

 

 

 

 

OS ENTRAVES JURÍDICOS E SOCIAIS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e 
Formação Integral – FAEF, mantida pela Sociedade 
Cultural e Educacional de Garça, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Bacharel em 
Direito. 

Orientadora: Profª Doutora Érika Cristina de 
Menezes Costa Vieira Tamae. 

 

 

 

 

 

 

Garça – São Paulo – Brasil 

2017 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

ANA CAROLINA PAULINO DIAS 

 

Aprovada em: ____/____/____ 

 

Nota: ___________________ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.ª Doutora Érika Cristina de Menezes Costa Vieira Tamae 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

ORIENTADORA 
 
 
 

______________________________________________________________ 

Prof.ª 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

EXAMINADOR 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.ª 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

EXAMINADOR 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus amados pais Anfilófio Dias Coutinho e 
Ivete Paulino Dias Coutinho, meus maiores incentivadores que nunca 
me deixaram desanimar e que sempre acreditaram no meu potencial. 

Ao meu irmão Tiago Paulino Dias Coutinho, por sempre esta ao meu 
lado em todos os momentos da minha vida, me incentivando a sempre 
seguir em frente. 

Ao meu sobrinho Nicolas Landim Dias Coutinho e minha afilhada 
Lavínia da Conceição Bregola pela felicidade da chegada de vocês em 
minha vida. Vocês são os principais motivos que tenho para investir e 
vencer desafios. 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À professora e orientadora Érika Cristina de Menezes Costa Vieira Tamae, que 

mostrou o caminho que deveria ser percorrido para chegar até este momento. Que sempre 

ministrou suas aulas com muita seriedade e dedicação, não importasse o dia ou a hora era 

sempre muito solícita. Uma das melhores docentes do curso do Direito da FAEF. 

À Faculdade FAEF que tão brilhantemente sabe escolher seu corpo docente. 

Ao meu amigo Victor José Cruz Correia, ao qual tive o imenso prazer de conhecer 

durante o curso, uma pessoa extremamente admirável, que sempre me deu bons conselhos que 

nunca me deixou desanimar. Só tenho a agradecer por o ter conhecido. 

A minha amiga de infância Haillen Golze, que mesmo morando longe se faz sempre 

presente, que sempre fica feliz com as minhas conquistas, que sempre me ajuda no que for 

necessário, só tenho a agradecer a Deus por tela em minha vida. 

Aos meus familiares e principalmente aos meus primos Marcelo Neves e Mônica 

Aparecida Paulino Pauloto, que sempre me incentivaram.  

Ao Moacyr Pedro de Melo, Chefe de Seção Judiciário responsável pelo CEJUSC de 

Garça pela admiração aos seus conhecimentos e com quem tive o prazer de conviver no 

período de estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você é neutro em situação de injustiça, você escolhe o lado do 
opressor. 

(Desmond Tutu) 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

OS ENTRAVES JURÍDICOS E SOCIAIS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

 

RESUMO: Diante das dificuldades enfrentadas pelas pessoas transexuais no processo de 
transição de gênero que estão ligadas às questões jurídicas e sociais, o presente trabalho tem 
por finalidade realizar um estudo em relação ao gênero e sexualidade, bem como os entraves e 
avanços jurídicos e sociais enfrentados que estão ligados às questões de processos cirúrgicos 
para requalificação civil que criam uma contradição entre a imagem e o estado civil da pessoa 
que dificulta o exercício de direitos. 

Palavras-chave: Dignidade. Sexualidade. Transexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

JURIDICAL AND SOCIAL OBSTACLES IN THE GENDER TRANSITION PROCESS 

 

ABSTRACT: Given the difficulties faced by transsexual people in the process of gender 
transition that are linked to legal and social issues, this study aims to study gender and 
sexuality, as well as the legal and are linked to questions of surgical process for civil 
requalification that create a contradiction between an image and the civil status of the person 
that hinders the exercise of rights. 

Keywords: Dignity. Sexuality. Transsexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

CURSO DE DIREITO 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 10 

CAPÍTULO 1 – NOÇÕES GERAIS SOBRE TRASEXUALIDADE ......................................... 11 

1.1 Evolução histórica da trasexualidade no Brasil ...................................................................... 11 

1.2 Diferenças ente identidade de gênero e orientação sexual ..................................................... 14 

1.3 O processo cirúrgico de redesignação sexual ou transgenitalização ...................................... 15 

1.3.1 Do arrependimento ........................................................................................................... 18 

1.4 Princípios  ............................................................................................................................... 20 

1.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana ........................................................................ 20 

1.4.2 Princípio da felicidade ...................................................................................................... 21 

1.5 Dos direitos da personalidade ................................................................................................. 21 

 

CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS ................................................ 23 

2.1 Caso1: A transexualidade sob a ótica dos direitos humanos: uma perspectiva de inclusão ... 23 

2.1.1 Críticas ao trabalho .............................................................................................................. 39 

2.2. Caso 2: Transtorno de identidade sexual em adultos e Justiça: laudo psicológico para 

mudança de prenome .................................................................................................................... 40 

2.2.1 Críticas ao trabalho .............................................................................................................. 48 

2.2. Considerações a respeito dos trabalhos correlatos ................................................................ 48 

 

CAPÍTULO 3 – ENTRAVES E AVANÇOS LEGISLATIVOS ................................................. 50 

3.1 Projeto de Lei João W. Nery .................................................................................................. 50 

3.2. O uso do nome social ............................................................................................................ 52 

3.3 A possibilidade de mudança do designativo de gênero/sexo no registro civil de transexuais 

não operados ................................................................................................................................. 53 

3.4 Estudo de caso: Recurso Extraordinário nº 670.422 – RS...................................................... 54 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 57 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 58 

 



 
10 

   

INTRODUÇÃO 

 

A pessoa transexual é aquela que se sente pertencente ao gênero oposto, identificando-

se socialmente contrário ao seu sexo biológico. 

Na seara do Direito, o transexual esbarra em questões jurídicas e sociais referentes às 

situações que envolvem a cirurgia de redesignação sexual e a alteração do nome e do gênero 

no assentamento do seu registro civil, pois necessariamente precisam passar por tratamentos 

médicos para definir e comprovar a sua condição de gênero e sexo. Logo após, para que estas 

questões sejam resolvidas no ponto de vista legal, é necessário que o término do processo de 

transição seja feito no Poder Judiciário que poderá determinar ou não a requalificação civil do 

indivíduo. 

Tem-se, portanto, que para solucionar o problema é necessária a compreensão dos 

aspectos de gênero e sexualidade que sejam capazes de trazer para o campo do Direito 

interpretações amplas à luz da dignidade da pessoa humana e que os mecanismos legislativos 

existentes possam evoluir ainda mais com a finalidade de tutelar esses direitos que na maioria 

das vezes estão restritos ao campo do moralismo e valores tradicionais. 

Diante deste cenário e das dificuldades enfrentadas pelas pessoas transexuais em seu 

processo de transição de gênero, tanto socialmente, quanto legalmente, este trabalho tem por 

objetivo realizar um estudo a fim de identificar as diversas nuances ligada à questão de gênero 

e sexualidade e as dificuldades enfrentadas pelos transexuais no processo de transição como 

um todo, dado que atualmente no Brasil as soluções são paliativas tratas através de Decretos e 

Portarias que não tutelam de forma eficaz os direitos inerentes a pessoa humana. 

Para isso, a pesquisa é desenvolvida a partir de uma breve análise histórica e 

principiológica de questões ligadas à sexualidade e gênero, bem como análise de trabalhos 

correlatos ao tema que definem questões relacionadas à dignidade da pessoa humana e meios 

necessários para atingir as exigências judiciais. Trata-se também das questões legislativas em 

regência e um estudo de caso que atualmente encontra-se no STF, onde se busca criar um 

precedente que possa solucionar o problema apresentado. 
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CAPÍTULO 1 – NOÇÕES GERAIS SOBRE A TRANSEXUALIDADE 

 

1.1 Evolução histórica da transexualidade no Brasil 

 

A homossexualidade existe há muitos séculos e sempre foi vista como doença, 

vergonha e desrespeito para a sociedade e religião.  

Por muito tempo homens com comportamentos afeminados, mulheres com 

comportamentos masculinizados e pessoas que não sentiam atração sexual pelo sexo oposto 

eram consideradas gays. Os cientistas estudavam o seu comportamento para tentar chegar a 

uma resposta, mas nunca encontraram uma justificativa para tal. 

Por séculos os homossexuais foram alvos de discriminação e sofreram perseguição, 

mortes e as duras penalidades criadas por leis contra o homossexualismo, como, por exemplo, 

a sodomia que no Brasil foi abolida desde 1830. O movimento homossexual já vinha na luta 

desde 1960, porém com a ditadura civil-militar (1964-1985) houve um endurecimento, 

mesmo com os grupos clandestinos de esquerda combatendo a ditadura. 

 

O surgimento do movimento homossexual indica a aspiração a reivindicar direitos 
universais e civis plenos, por meio de ações políticas que não se restringiam ao 
“gueto”, mas que se voltavam para a sociedade de modo mais amplo. Com 
antecedentes em mobilizações acontecidas em outros países desde fins da década de 
1960, e a partir de redes de sociabilidade estabelecidas nas grandes cidades, os 
primeiros grupos militantes homossexuais surgiram no Brasil no final dos anos 
1970, no contexto da “abertura” política que anunciava o final da ditadura militar. 
Costumo dividir a trajetória do movimento homossexual brasileiro em três ondas: 
uma primeira, que vai de 1978 a aproximadamente 1983; uma segunda, que vai de 
1984 a 1992, e uma terceira, de 1992 aos dias de hoje. (FACCHINI, 2016) 

 

A cada ano o movimento homossexual foi tentando conscientizar os próprios 

homossexuais das injustiças e dos direitos que não eram adquiridos por eles. Em 1970, logo 

após os movimentos feministas e negros, intensifica-se o movimento homossexual. Foi criado 

pequenos jornais parar divulgar assuntos desses movimentos que se juntaram para reivindicar 

os seus direitos. As matérias abordavam temas de violência contra gays e também outras 

questões sociais, sendo os de maiores destaques o Jornal Lampião da Esquina e 

Chanacomchana. 

No dia 28 de Junho de 1969, em Nova York o movimento homossexual marcou a 

história. Este dia ficou conhecido como a revolta Stonewall Riot (Rebelião de Stonewall) em 

razão de frequentadores homossexuais de um bar em Nova York se rebelaram contra 

perseguição feita por policiais que constantemente iam até o local para constranger e humilha-
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los. Nesta data os frequentadores do bar foram para confronto com a polícia que perdurou por 

seis dias. Em razão disso, ficou eternizado o “Dia do orgulho gay”. 

 

Este episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo e, 
por isso, é comemorado mundialmente em 28 de junho, Dia Internacional do 
Orgulho LGBT. (FERRAZ, 2017) 

 
 

No Brasil o Dia Nacional do Orgulho Gay também conhecido como LGBT é 

celebrado no dia 25 de Março. 

Em 1983, surge a epidemia do HIV/AIDS, onde o foco dos ativistas foi tentar achar 

respostas sobre a doença. Deste modo alguns grupos se dissolveram para combater a epidemia 

que vinha sendo chamada de “câncer gay” ou “doença de gay”. Os militantes homossexuais 

foram os primeiros a se mobilizar contra a epidemia, levando a demanda para o poder público 

e dando assistência solidária a comunidade. Neste momento é que o movimento homossexual 

no Brasil ganha visibilidade pública. 

A organização LGBT brasileira, fundada em 1995, é considerada a maior rede na 

América Latina. A ABGLT (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis) que tinha 

200 organizações espalhadas pelo Brasil investiu no combate contra a AIDS e tentou achar 

uma forma para articular com os órgãos públicos promovendo ações no âmbito legislativo e 

judicial para acabar com a violência. 

 

A partir da fundação da ABGLT, há um processo de multiplicação de redes 
nacionais. Em 2007, havia sete redes: a ABGLT, a Associação Brasileira de 
Lésbicas (ABL), a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), a Associação Nacional de 
Travestis (Antra), o Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), o Coletivo Brasileiro 
de Bissexuais (CBB) e a Rede Afro LGBT. Há ainda a criação de redes locais, como 
é o caso do Fórum Paulista GLBT. (FACCHINI, 2016) 

 

Tudo isso foi feito para ganhar espaço e ser reconhecido na sociedade. De acordo com 

a ABGLT, em 2007, foram realizadas 300 Paradas do Orgulho em todo o país, onde 

participam simpatizantes da causa e famílias que vão para assistir. Acontecem protestos que 

reivindicam LGBT como sujeito de direito. 

Em meados dos anos 90, o movimento homossexual se intensificou, na medida em que 

houve a necessidade da criação de novas siglas que compõe este universo. A primeira sigla 

utilizada foi a “GLS” para identificar gays, lésbicas e simpatizantes, porém em razão da 

limitação e exclusão de outras orientações sexuais e identidade de gênero houve a necessidade 

de adotar a sigla “LGBT” muito utilizada atualmente e que identifica lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais, travestis e transgêneros. 
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Por isso, há alguns anos a sigla LGBT passou a ser adotada, por englobar também 
bissexuais, travestis e transexuais e trouxe o L, de lésbica, como letra inicial para 
destacar a desigualdade de gênero que também diferencia homossexuais femininas e 
masculinos. (NASCIMENTO; Flogiario, 2017) 

 
 

Tem-se, portanto, que no próprio movimento LGBT há preocupação de estabelecer 

outras questões de igualdade gênero. Presume-se que a letra T representa os Transgêneros, 

Transexuais e Travestis, porém dentro de outros movimentos existem outras siglas utilizadas 

como, por exemplo, LGBTT, LGBTQ, sendo que a versão mais completa da sigla é 

LGBTPQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros, 

Pansexuais, Queer, Intersex, Assexuais, o sinal de + utilizado para pessoas que não se sintam 

representadas por nenhuma das outras letras). 

Neste trabalho o principal tema abordado será a transexualidade que na sigla LGBT é 

representada pelo “T”. Esta letra também significa travesti, transexual e transgênero. São os 

três TTT’s, significados de cada nomenclatura: 

O transexual não se identifica com sua identidade de gênero e não corresponde ao sexo 

biológico existindo um sentimento intenso de não pertencer ao seu sexo anatômico. Não 

consegue reconhecer aquele corpo como seu, existindo sempre o sentimento de ter nascido no 

corpo errado e uma necessidade com o pensamento fixo em querer mudar o corpo fazendo a 

cirurgia de redesignação sexual;  

Já o Travesti não tem problema com o seu sexo anatômico. Ele aceita a sua genitália 

como ela é, porém alguns fazem tratamentos hormonais, colocam silicone na mama ou na 

bunda, se vestem como os sexos pretendidos por eles, afinam a voz e usam acessórios do seu 

sexo oposto, embora esse não seja o comportamento de todos. 

O Transgênero divide dois pensamentos diversos. Alguns estudiosos acreditam que é 

um falso transexual ou que existam dois tipos de transexual: o primário e o secundário. O 

primário é aquele transexual que tem a vontade de modificar corpo tendo este sentimento 

interno por toda sua existência. Já o secundário é aquele em que o tratamento com hormônios 

já é o suficiente, sendo que sempre está em trânsito com o gênero masculino e feminino. 

Muitas vezes pode querer realizar algum tipo de cirurgia só para agradar o parceiro, mas se 

terminar a relação pode querer voltar a ser como era antes. É uma mistura de travesti com 

drag queens onde a vontade dele varia de momentos em sua vida. 
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Desde o século XIX, já existia menções da existência dos transexuais, porém não 

utilizavam a nomenclatura transexual e sim o termo “indicação de delírios de metamorfose 

sexual”, sem interesse de mudança de sexo.  

 
A primeira menção a palavra transexual foi ocasional, pelo sexólogo alemão 
Magnus Hirschfeld, em 1923, sob a forma seelischer transseualism; atribuindo-se a 
D.O Cauldwell e descrita do fenômeno com o sentido atual, em artigo intitulado 
Psychopathia transexualis, de 1949, em que relatava um caso de transexual 
feminino para masculino. A nomenclatura atual transexualismo, é atribuída por 
Collette Chiland e Catherine Millot a Harry Benjamin, cunhada nos anos cinquenta, 
posto que não utilizada em artigo dos anos quarenta, sobre o assunto, denominado 
“Forma epidêmica de um mal antigo. (CASTEL, 2001) 

 

 

Os transexuais no Brasil se juntam com o movimento homossexual 1990. Primeiro os 

travestis e logo após os transexuais que passaram a participar de um modo mais organizado, 

lutando para terem acesso às cirurgias experimentais de transgenitalização aprovada pelo 

Conselho Federal de Medicina em 1997. 

Atualmente, os transexuais lutam também para ter o direito na mudança do prenome e 

mudança de gênero fazendo ou não cirurgia de redesignação sexual. 

 

1.2 Diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual 

 

Antigamente quando uma pessoa nascia a primeira coisa que se perguntava era: qual o 

sexo da criança? Masculino ou feminino? Esta criança seria tratada e criada como o seu sexo 

biológico o definia e era identificado pela família e pela sociedade em que vivia como sendo 

masculino ou feminino, a partir da declaração em seu nascimento. 

Os questionamentos surgiram quando pessoas começaram demonstrar e falar que não 

gostavam de se vestir e de se comportar de acordo com o seu sexo biológico e que gostavam 

sentimentalmente do seu sexo oposto.  

 

Vários são os motivos que justifiquem o afastamento do referencial anatômico: em 
primeiro lugar, porque o corpo inteiro pode se converter em zona erógena; também 
porque a sexualidade prescinde de qualquer referência ao “amadurecimento” 
hormonal, por exemplo, que abre caminho para o potencial reprodutivo adulto; 
porque, ainda a representação subjetiva que uma pessoa possui de seu próprio sexo 
(a “identidade sexual” de um homem ou uma mulher) pode independer de seu sexo 
anatômico. Por fim: Freud afirma inúmeras vezes que entende a sexualidade em um 
sentido amplo, e não, simplesmente, como conjunto de atividades ligadas à genitália 
– daí inclusive a possibilidade de se reconhecer uma sexualidade infantil. 
(PISCITELLI, 2004, P.84) 
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Com este pensamento de Freud da para perceber que o sexo biológico vai além da 

genitália, ou seja, nem todo homem necessariamente vai ser masculino e a mulher feminina. 

Esta ideia vem da tentativa de nos classificar como os bichos: macho ou fêmea. Contudo, 

diferentes dos bichos temos as nossas vontades e nossas próprias identidades.  

No Brasil quando uma pessoa nasce existe a obrigatoriedade de se registrar e 

especificar qual é o seu gênero, mas este registro pode ser modificado por alguns transexuais 

que não se sentem pertencente aquele gênero que foi descrito no seu documento no dia do seu 

nascimento. O que muito se discute atualmente é a possibilidade de uma pessoa que nasce 

com o sexo anatômico masculino ou feminino poder modificá-lo se desejar, para que seja 

identificado da maneira como ele mesmo se reconhece.  

Identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes. A orientação sexual 

nada tem a ver com o sexo biológico que a pessoa nasceu, pois isso está relacionado com o 

desejo sexual, carinho afetivo podendo ser por alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. 

A identidade sexual tem relação com o sexo a qual a pessoa nasceu. Alguns 

especialistas acreditam que a identidade sexual é apenas um substantivo de identidade de 

gênero que está relacionada com o modo como aquela pessoa se identifica para ela mesma e 

para sociedade, como por exemplo, nasceu com o sexo masculino e se vê e quer ser vista 

como pertencente ao sexo feminino e vice-versa, e nada tem a ver com a relação de orientação 

sexual.  

Um transexual ou transgênero não se identifica com o gênero dado no nascimento, 

podendo reverter este fato com cirurgia ou tomando hormônio. Porém, o seu desejo sexual 

pode ser com o seu sexo oposto antes ou não da cirurgia. 

 

1.3 O processo cirúrgico de redesignação sexual ou trangenitalização 

 

Primeiramente deve-se ressaltar que o uso da nomenclatura transexualismo nos remete 

à ideia de doença, visto que o sufixo “ismo” determina caráter patológico, sendo que para 

evitar tal situação é sugerido o uso do termo transexualidade.  

O transexualismo ainda consta na Classificação Internacional de Doenças (CID), 

sendo definido da seguinte forma: 

 

F64. 0. Transexualismo: Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa 
do sexo oposto. Este desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar 
ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de 
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submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de 
tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.  (BRASIL, 2017) 

 

A própria medicina ainda não conseguiu explicar cientificamente o motivo da 

existência do transexualismo como doença, determinando que pessoas transexuais não sofrem 

nenhum tipo de disforia e sim um incômodo com o próprio corpo, incômodo com o seu sexo 

anatômico. Sendo assim, o transexualismo deveria ser excluído da CID como aconteceu com 

a nomenclatura homossexualismo. 

 A homossexualidade já foi considerada uma doença mental e também já constou na 

Classificação Internacional de Doenças de 1977, (CID), porém vários cientistas tentaram 

comprovar que o homossexualismo poderia ser comprovado cientificamente como um 

distúrbio mental, tendo resultados negativos em suas pesquisas. Por este motivo, após a 

revisão da lista de doenças proposta em 1990, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

opção sexual foi retirada. 

Para conseguir fazer a redesignção sexual o individuo terá que passar por algumas 

etapas. O tratamento ao transexual é garantido pelos direitos básicos à saúde e aceitação 

social.  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) do Brasil publicou uma Resolução 1997, 

autorizando hospitais universitários públicos ligados às pesquisas realizarem a cirurgia de 

redesignação de sexo. Em 2002, a Resolução foi reformada e passou autorizar qualquer 

hospital público ou privado a realizar a cirurgia do masculino para o feminino. A cirurgia de 

redesignação do feminino para o masculino não entrou nesta Resolução, continuando 

autorizado somente em hospitais universitários públicos ligado à pesquisa.  

Em 2010, a Resolução nº 1.955, que ainda encontra-se em vigor, reformulou a de 

2002, onde ambas as cirurgias foram autorizadas em qualquer hospital público ou privado, 

desde que atendessem as exigências do Conselho. Em 2008, o Ministério da Saúde sancionou 

uma Portaria nº 457, referente ao processo transexualizador. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

determinou quais as etapas que o processo deve percorrer e padronizou os atendimentos 

multidisciplinares e hospitalares que contemplem integramente os pré-requisitos previstos na 

Resolução.  

Um transexual que queira realizar a cirurgia de redesignação sexual ou fazer o 

tratamento hormonal terá que receber um laudo afirmando a sua condição de transexual. Este 

laudo é imprescindível tanto para a realização do tratamento, quanto para o processo judicial 

que determina a mudança do prenome e gênero nos documentos das pessoas transexuais. 

Contudo, como veremos no próximo capítulo em análise de trabalhos correlatos com essa 
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pesquisa, o laudo médico não recebe a atenção necessária na mesma proporção em que é 

cobrado para essa principal etapa do procedimento. 

Quando à determinação da área médica, é exigido o preenchimento de alguns 

requisitos para que seja feito qualquer procedimento que vá modificar o corpo. Tais requisitos 

serão analisados através da equipe multidisciplinar que será responsável pela emissão do 

laudo, qual seja a existência de desconforto com o sexo anatômico; desejo expresso de 

eliminar os genitais, e ter o do sexo oposto; permanência dessa vontade de forma contínua e 

consistente por, no mínimo, dois anos; ausência de transtornos mentais; avaliação de equipe 

multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e 

assistente social, que, depois de dois anos de acompanhamento conjunto e atendimento 

psicoterápico, deverá dar o diagnóstico de transexualidade para o maior de 21 anos. 

Ocorreram algumas mudanças em relação à idade. Atualmente existem debates em 

relação a este tema, visto que alguns estudiosos consideram que a realização da cirurgia e 

tratamento hormonal deve acontecer somente aos 21 anos de idade. A Portaria nº 457, de 19 

de agosto de 2008, determinou que todos os procedimento ambulatoriais e cirúrgicos 

deveriam ocorrer com a idade mínima de 21 anos, porém muitos transexuais não conseguiam 

esperar por tanto tempo e tomavam hormônios clandestinamente sem nem um 

acompanhamento e orientação médica e isso lhes traziam sérios problemas de saúde 

ocasionando até mesmo a morte.  

A Portaria nº 2.803 de 19 de novembro de 2014, em seu artigo 14, ampliou o processo 

transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), modificando a idade do tratamento não 

cirúrgico. 

 
Art. 14. Ficam incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 
SUS os procedimentos a seguir: 
[...] 
§ 2º Em relação ao cuidado dos usuários e usuárias no Processo Transexualizador: 
I - a hormonioterapia que trata esta Portaria será iniciada a partir dos 18 (dezoito) 
anos de idade do paciente no processo transexualizador; e 
II - os procedimentos cirúrgicos de que trata esta Portaria serão iniciados a partir de 
21 (vinte e um) anos de idade do paciente no processo transexualizador, desde que 
tenha indicação específica e acompanhamento prévio de 2 (dois) anos pela equipe 
multiprofissional. (BRASIL, 2017) 
 
 

Destarte, tentando atender os anseios dos transexuais, houve uma discussão quanto à 

idade. Especialistas afirmaram que um transexual com 18 anos continuaria sendo transexual 

aos 21 anos, e, portanto a demora para inicio do tratamento seria uma tortura para quem não 

se reconhece com o seu sexo anatômico. Porém a divergência ocorreu quando esta ideia 
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chocou-se com o requisito temporal de no mínimo 2 (dois) anos de acompanhamento médico, 

levando então o transexual a iniciar o seu tratamento aos 16 anos. 

Também foi evidenciado através de ONG’s e familiares que muitos transexuais com a 

idade não permitida para realizar o tratamento transexualizador utilizavam de forma indevida 

medicamentos hormonais, ou se automutilavam, por não suportar o seu corpo biológico.  

 

O parecer foi realizado após consulta do Núcleo de Combate à Discriminação da 
Defensoria Pública de São Paulo, que recebeu uma demanda da ONG Grupo de Pais 
de Homossexuais (GPH). A organização relatou que muitos jovens transexuais 
recorriam a tratamentos clandestinos devido à falta de regulamentação sobre o 
assunto no SUS). 
Apesar de não ter força de lei, espera-se que o parecer direcione protocolos sobre o 
tratamento, além de aumentar o acompanhamento médico de crianças e adolescentes 
com transtorno de identidade de gênero (TIG). “Esses pacientes devem ser assistidos 
no SUS, com estrutura multiprofissional. Isso deve evitar o uso clandestino e 
indiscriminado de hormônios, que é uma droga capaz de realizar alterações 
importantes no organismo", diz Lucio Flávio Gonzaga Silva, conselheiro suplente do 
CFM e relator do parecer, a Carta Capital. (BONIS, 2013) 

 

Esta discussão em relação à idade é um grande problema para os estudiosos e 

principalmente para o transexual que já se reconhece desde pequeno. Existem pesquisas 

realizadas que trazem que tratamento antes mesmo da puberdade seria o melhor, visto que 

esta pessoa teria mais tempo com especialistas na área que poderiam ajudá-la. Porém não 

iremos nos aprofundar neste tema sofrido por transexuais na pré-puberdade e sim transexuais 

adultos.  

 

1.3.1 Do arrependimento 

 

Qualquer tipo de cirurgia pode gerar um arrependimento, seja por não ter ficado bom 

esteticamente, por não ter refletido sobre o momento certo da vida para realização do 

procedimento ou ainda por não ter gerado o resultado esperado. Com a cirurgia de 

redesignação sexual não é diferente e por este motivo existe todo um processo burocrático 

para se conseguir realizar o procedimento, pautado em avaliação de diversos especialistas da 

área da saúde, até porque a mesma é considerada irreversível. 

O arrependimento de se fazer cirurgias, na verdade, é muito raro. Literalmente todos 
os estudos modernos estimam que o nível de arrependimento está abaixo de 4%, e a 
maioria estima que esteja entre 1 e 2% (Cohen-Kettenis & Pfafflin 2003, Kuiper & 
Cohen-Kettenis 1998, Pfafflin & Junge 1998, Smith 2005,Dhejne 2014). Em alguns 
outros estudos longitudinais recentes, nenhum dos participantes demonstrou 
arrependimento por ter feito a transição médica. Essas descobertas fazem sentido 
dadas as descobertas consistentes de que acesso a cuidados médicos melhoram a 
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qualidade de vida em vários eixos, inclusive o funcionamento sexual, autoestima, 
imagem corporal, ajuste socioeconômico, vida familiar, relacionamentos, status 
psicológico e satisfação de vida em geral. Isso é endossado por vários estudos 
(Murad 2010, De Cuypere 2006, Kuiper 1988, Gorton 2011, Clements-Nolle 2006) 
que também demonstram consistentemente que o acesso à CCS reduz a taxa de 
suicídio por um fator de 3 a 6 (entre 67% e 84%). (CAPARICA, 2015) 

 

Pesquisas demostram que é raro esse tipo de arrependimento, porém as pessoas que se 

arrependem acabam entrando em quadro de depressão e muitas vezes se matam. Contudo, a 

maioria das pesquisas aponta que os transexuais que realizaram a cirurgia, relatam a sua 

melhora de vida no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas relações amorosas e 

sociais, visto que passam a se sentir pertencente àquele grupo que sempre estiveram inseridos, 

tendo a autoestima elevada. 

O arrependimento também pode vir pelo fato da não aceitação familiar e de grupos 

sociais, fazendo com que o transexual fique em um estado emocional extremamente abalado, 

visto que jogam toda a possibilidade de felicidade após a cirurgia e idealizam muitas coisas 

em relação ao resultado esperado. 

Como dito anteriormente, embora raros os casos, é possível acontecer. Um caso muito 

conhecido é o de Mark Marzo (nascido Maria) que após a cirurgia de redesignação sexual 

teve um pedido de seu pai que estava terminalmente doente. Ele pediu para que ela lhe desse 

um neto e ela concordou em conceder o desejo do seu pai e fez a reversão sexual. Logo após 

procurou a ajuda de uma amiga e colega de trabalho que concordou em ficar grávida através 

de fertilização in vitro, Em 2001, nasceu seu filho Andrei. 

Muitas vezes o transexual acaba sofrendo e se arrependendo pelo comportamento de 

seus familiares e muitos acham que os transexuais que se matam após a cirurgia é por 

arrependimento, porém muitas vezes é pelo tratamento recebido tanto da família como da 

sociedade que continuam não aceitando como ele é, e desta maneira todos sofrem, a família 

por não entender e principalmente os transexuais por não ser respeitado como eles querem ser. 

A maneira de dizer que não são aceitos não é correta. Eles não fizeram nada de errado 

para estar nesta posição de ser aceito ou não. O fato de realizar a cirurgia não vai modificar a 

vida de ninguém, não sabemos o motivo de tanto debate e pré-conceito com algo que nem se é 

visto normalmente, por que ninguém anda com a genitália exposta, isto é de foro intimo, e 

deveria ser respeitado. 

 

 



 
20 

   

1.4 PRINCÍPIOS 

1.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

A cada momento da historia a dignidade humana tinha uma importância para o seu 

povo. Na antiguidade clássica era através de sua posição social, já para os estoicos, a 

dignidade os distinguia dos outros seres não humanos, e era somente destinada para os seres 

humanos. 

Na Roma antiga a dignidade é baseada a partir da posição social do individuo e várias 

outras formas de se interpretar a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano deve ser 

respeitado, a Constituição Federal de 1988, surgiu para acalentar os cidadãos que não tinham 

proteção. A dignidade da pessoa humana foi consagrada como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de direito. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 
2017) 
 

Esta foi uma forma de fazer com que os cidadãos tivessem o mínimo existencial de 

dignidade para sobreviver, que até aquele momento, o Estado não se responsabilizava. Algo 

que ainda é muito discutido, pois o Estado deve oferecer o mínimo para aquela pessoa 

sobreviver com dignidade, porém como se mede dignidade de alguém? Como saber quem está 

vivendo com o suficiente? O art. 3º da Constituição Federal traz como objetivos fundamentais 

do país: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 2017) 
 

Não deve existir preconceito com raça, cor, sexo, idade, visto que todos devem estar 

no mesmo patamar. A Constituição trouxe à dignidade da pessoa humana e este feito é uma 

conquista para a humanidade.  
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Os transexuais, como todo ser humano, são dignos de serem respeitados como pessoa 

humana independentemente de sexo para que possam usufruir destes direitos básicos 

elencados na Constituição. 

 

1.4.2 Princípio da Felicidade  

Este princípio foi usado pelo Supremo Tribunal Federal em um julgado em 

05/05/2011, quando foi reconhecida a união estável de pessoas do mesmo sexo. Embora este 

princípio não esteja consagrado na Constituição de 1988, o Supremo Tribunal atrelou como 

adjacência do princípio da dignidade da pessoa humana, desde que a busca da felicidade não 

viole direito de terceiros não existe motivos para não ser aceito. 

 O Senador Cristovam Buarque fez uma proposta para alterar o artigo 6º da 

Constituição Federal, com a seguinte redação: 

 

Proposta de Emenda à Constituição n° 19, de 2010 - (PEC DA FELICIDADE). 
Ementa: 
Altera o artigo 6º da Constituição Federal para incluir o direito à busca da Felicidade 
por cada individuo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria 
sociedade das adequadas condições de exercício desse direito. 
Explicação da Ementa: 
Altera o art. 6º da Constituição Federal para considerar os direitos ali previstos como 
direitos sociais essenciais à busca da felicidade. 
Esta proposta é para inserir o principio da felicidade como direito social, o artigo 6º 
da Constituição traz elencado os direitos sócias. 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 2017) 
 
 

De fato se este principio estivesse escrito no corpo da lei como direito social, 

explicitamente, seria mais fácil para conseguir os objetos da vida privada de cada um. O 

transexual tem diariamente o princípio da dignidade da pessoa humana violado, em relação a 

sua autoafirmação sua vontade, que não é respeitado. O princípio da felicidade surge para 

facilitar e deixar a vida mais leve.  

 

1.5 Dos direitos da personalidade 

 

O artigo 1º do Código Civil, diz que “Toda pessoa é capaz de direitos e deves”. Existe 

uma diferença entre pessoa e personalidade. A personalidade é um atributo relativo ao ser 
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humano, mas não exclusivo dele, exemplo disso são as pessoas jurídicas, que também são 

dotados de personalidade, sejam como entidade pública ou privada. O fato de ser pessoa nem 

sempre foi sinônimo de personalidade, quando existia distinção de sexo, de cor estas pessoas 

não eram vistas como pessoas de direitos de personalidade. O artigo 5º, X da Constituição 

Federal, assegura esses direitos como sendo fundamentais: 

 
Art. 5º 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, nos termos 
seguintes: 
[...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.  
[...] (BRASIL, 2017) 
 

Já o Código Civil, em seu capitulo II traz o direito da personalidade em seus artigos. O 

direito da personalidade é intransmissível e irrenunciáveis, e nesse campo prático entende-se o 

direito da pessoa não realizar tratamentos médicos ou intervenção cirúrgicas sob risco de vida.  

Há também a proteção ao nome, no art. 16 do Código Civil, que diz “Toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. 

Quando o transexual quer fazer a modificação do prenome no registro civil público, 

existe uma barreira enorme da sociedade, mesmo o direito ao nome ser direito fundamental. 

[...] Uma vez comprovado cientificamente, os transexuais têm um sexo biológico, 
mas exercem mesmo, aquele inerente ao sexo psicológico, que é o oposto ao outro; 
portanto, nada mais coerente que a permissão à alteração de seu nome, a fim de 
condizer ao seu estado psíquico, a ele inerente, com o objetivo de respeitar sua 
dignidade como ser humano que é. (FURLAN, 2009, p. 223) 

Como viver com um nome quem não o representa? A sociedade tem que reconhecer 

que os transexuais são minorias, porém minorias que existem e que sofrem por ter vergonha 

de preencher uma simples folha de cadastro, pois saberá que terá olhares diferentes quando o 

atendente percebe que o nome não corresponde com a pessoa ali apresentada, dificultando sua 

vida em social, familiar completamente. 

No próximo capitulo deste trabalho será apresentado dos artigos correlatos, onde 

aprofundará sobre este tema.  
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

Neste capítulo serão analisados dois trabalhos na linha de ordenação do tema cujo 

objeto de estudo está relacionado à perspectiva histórica do desenvolvimento dos direitos 

humanos e sociais dos transexuais.  

O primeiro trabalho analisado foi uma tese de doutorado da autora Camila de Jesus 

Mello Gonçalves intitulado “A transexualidade sob a ótica dos direitos humanos: uma análise 

de inclusão”, defendida em 2012, para a banca de avaliação da Faculdade de Direito de São 

Paulo. 

O segundo trabalho analisado foi uma dissertação de mestrado da autora Desirèe 

Monteriro Cordeiro, intitulado “Transtorno de identidade sexual em adultos e Justiça: laudo 

psicológico para mudança de prenome”, defendida em 2012, para banca avaliadora da 

Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. 

 

2.1 Caso 1: A transexualidade sob a ótica dos direitos humanos: uma perspectiva de 
inclusão 
 
      

Na antiguidade clássica, a posição social era forma de avaliar a dignidade da pessoa. 

Já os estoicos entendiam que a distinção dos humanos com os outros seres os fazia ser 

inerente à natureza humana e que deveria existir igualdade natural entre os homens, de modo 

que a dignidade era característica exclusiva dessa espécie. 

O estoicismo foi muito importante para história, pois contribuíram com o conceito da 

palavra “pessoa” quando utilizaram simbolicamente a palavra persona (na mascara teatral 

identificando os personagens). Desta forma, definiu a “pessoa” como atributo da natureza 

universal do ser humano contribuindo para a evolução os direitos humanos na era moderna. 

Na Roma Antiga, a dignidade teve duplo significado. O primeiro deles é sentido 

moral, baseado na hierarquia da natureza, colocando o homem em primeiro lugar por ser o 

único animal racional. Já o segundo está relacionado ao sentido sociopolítico, definido através 

da posição social do individuo, podendo ser modificado durante sua vida. 

Na Idade Média, Anicio Manlio Severino Boécio trouxe o conceito de pessoa como 

“substância individual de natureza racional”. Anos mais tarde, o estudo foi retomado pelo São 

Tomás de Aquino que acreditava que a dignidade humana tinha relação com a imagem e 

semelhança de Deus e, portanto, existia a capacidade de autodeterminação inerente à natureza 

humana. 
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Nós séculos, XVII e XVIII, o pensamento foi jusnaturalista. Aquilo que se acreditava 

ser o correto em relação à dignidade da pessoa humana sofreu um processo de racionalização 

e laicização, onde foi negada a fundamentação metafísica ou religiosa e só foi mantida a 

noção fundamental da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade sendo direito 

inatos.    

Com o surgimento do contrato social, ocorreu a mudança do estado natural para o 

estado civil, ficando a preocupação de estabelecer limites ao poder absoluto do soberano, 

inspirada a tutela dos direitos humanos pelas Constituições.  A dignidade da pessoa humana 

foi incorporada ao direito positivo pós Segunda Guerra Mundial, tendo uma ligação jurídico-

positivo entre direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana.  

A dignidade da pessoa humana surge nas Constituições pelo mundo, de acordo com 

Jorge Miranda, em resposta aos regimes que tentaram degradar a pessoa humana. Por este fato 

a Constituição Francesa de 1946, proclamou que a dignidade da pessoa humana é sagrada. Já 

a Constituição Alemã de 1949, em seu preâmbulo e no artigo 1º, da Declaração Universal 

dispõe que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito”. 

Dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito e 

fraternidade. 

Atualmente, a dignidade humana é reconhecida tanto no Direito Natural como no 

Direito Positivo incluído nas Constituições e Declarações Internacionais após a Segunda 

Guerra Mundial.  

Outra questão trazida no estudo diz respeito à proteção dos Direitos Humanos que 

somente foi elaborada para os sujeitos que apresentavam uma característica de 

vulnerabilidade. Existem aprovações no âmbito do Direito Internacional para a proteção de 

grupos específicos, como por exemplo, os refugiados e as mulheres. Porém nos direitos 

sexuais que inclui a temática da identidade de gênero do transexual ainda não teve nenhuma 

Declaração de Direitos pela ONU. 

Do ponto de vista da proteção dos direitos humanos, os transexuais atingem uma 

pequena parcela da população e por esse motivo o tema não é tratado com relevância. Uma 

pesquisa francesa realizada em 2001, diz que os transexuais correspondem a um em trinta mil 

homens e a uma em cem mil mulheres. No Brasil uma pesquisa feita em 31/10/2006, com 

base na pesquisa do Programa de Transtorno de Identidade de Gênero do Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre, indicou que um em cada quarenta mil homens e uma em cada cem 

mil mulheres é transexual, com suspeita nos números, atribuível ao medo dos transexuais e ao 

preconceito da sociedade. 
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 A violação dos direitos humanos atinge a humanidade inteira e consequentemente 

causa indivisibilidade e da universalidade desses direitos. Existem muitos programas de 

atendimento aos transexuais espalhado pelo mundo em virtude da complexidade das graves 

consequências da transexualidade e da complexidade da cirurgia para a mudança de sexo, o 

que deveria ter um aprofundamento do estudo sob a perspectiva dos direitos humanos. 

Os transexuais sofrem desde sua infância, por não conseguirem se entender, além do 

descaso da sociedade e de quem deveria ajudá-los. Muitas vezes a escola por não ter tido um 

preparo acaba deixando o aluno transexual de canto, no seu seio familiar muitas vezes ele 

também não é compreendido. Isso faz com que o mesmo apresente um transtorno emocional 

que pode gerar uma revolta e ao abandono escolar sendo excluído cada vez mais do meio 

social.  

Vivendo nesse contexto de exclusão social e sofrimento psicológico, o transexual 

desiste do seu futuro a acaba se prostituindo. Um fato muito comum é que acabam sofrendo 

violência na rua, não por estar se prostituindo, mas pela sua condição sexual. 

A violência e discriminação sofrida pelos transexuais no Brasil foram denunciadas em 

audiência realizada em 25 de outubro de 2010, perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, em seu 140º período de Sessões, tudo a justificar o interesse na pesquisa sobre 

formas de inclusão jurídica do transexual. Foi constatada a violação de direitos humanos, 

conclusão necessária é a insuficiência da dignidade humana declarada nas normas 

internacionais e nacional para assegurar o respeito a essa população. Por tanto existe a 

necessidade de elaboração de normas protetivas no processo de especificação do sujeito 

vulnerável. Existe uma insuficiência da declaração do princípio da dignidade humana, a ideia 

seria concretizar através de subprincípios e valores singulares como o princípio da liberdade e 

igualdade. 

A divisão dos direitos civis e os direitos econômicos e sociais também fazem parte 

deste processo. Existe uma discriminação e exclusão maior contra os transexuais quando ele é 

pobre, pela cor da pele, comportamento e idade e, por este fato, tem que se discutir sobre a 

economia quando se fala dos direitos humanos. O gênero é utilizado na economia quando 

quer diferenciar trabalho remunerado e trabalho doméstico. A injustiça provocada pelo gênero 

reclama política de reconhecimento para combater danos que são injustiças de 

reconhecimento, como por exemplo, violência sexual e doméstica. 

A tese apresentada também conta com um estudo pormenorizado da Bioética com o 

objetivo de demonstrar a intervenção humana na natureza e o avanço da ciência, tecnologia e 

como as alternativas trazidas para os indivíduos com avanços tecnológicos podem trazer risco 
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a sociedade contemporânea, mesmo que aceito pelos anseios sociais, e devem ser examinados 

os aspectos éticos e jurídicos envolvido no trato da pesquisa em saúde e proteção da 

intimidade. 

De acordo com Sueli Gandolfi Dallari no inicio do século XXI a humanidade não 

conseguiu controlar o risco dito “tecnologia”. Desta forma surgiu à necessidade do princípio 

jurídico com função moderadora, que protege o homem do risco de violação da própria 

dignidade e da destruição da vida em consequência da imprevisão dos resultados produzidos 

pelas novas técnicas. Antigamente a Bioética era apenas relacionada aos estudos de 

agrotóxicos, poluição aquática o que é totalmente diferente do atual significado da bioética 

que é entendida como ética da ciência da vida.  

No que diz respeito ao estudo da transexualidade, a Bioética se inspira no princípio da 

Dignidade da pessoa humana expresso na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, da Constituição Brasileira. O princípio da dignidade humana incentiva a atividade 

humana em pesquisa e o sentido de interpretação das demais normas do sistema jurídico. 

O problema é que o legislador tornou-se observância obrigatória e atua como 

moderadores do potencial agressivo tem um principio constitucional que oferece um critério e 

objetivo para solução de conflitos entre os valores da ciência e da humanidade, evitando o 

moralismo e ajudando na solução democrática dos conflitos. Ainda que exista o princípio da 

autonomia não é respeitada a livre vontade, como expresso na Declaração de Helsinque, de 

1964, “Os interesses e o bem-estar do ser humano deverão prevalecer sobre o interesse 

exclusivo da sociedade ou da ciência”. 

Mesmo o transexual demonstrando a sua vontade individual de realizar a 

transformação corporal, os profissionais da saúde farão com que o individuo passe por 

acompanhamento multidisciplinar para ser avaliado, para saber se poderá ou não realizar a 

cirurgia. Os prazos variam de país para país. Uma vez que o princípio da autonomia não é 

suficiente, o paciente não tem o condão de subtrair a responsabilidade do profissional da 

saúde. Quando uma cirurgia é realizada no âmbito de pesquisa, o paciente deverá apenas 

assinar o termo de consentimento informado. Não será realizado nenhum contrato entre o 

profissional da área da saúde e o paciente, quando a cirurgia é realizada com objetivo de 

pesquisa, a autonomia da vontade fica comparada aos negócios jurídicos, uma vez que foi do 

interesse do paciente realizar a cirurgia.  

A autora fala do princípio da beneficência, princípio da não-maleficência, princípio da 

justiça, e cita os autores Leo Pessini e Chistian de Paul de Barchifontaine, que tem o 

pensamento que os “diversos paradigmas bioéticos são caminhos diferentes para uma 
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plataforma comum, que pretendem ampliar as discussões éticas para fora do círculo dos 

princípios”, por acreditar que a experiência humana esta além de qualquer sistema filosófico 

ou teológico.   

Aprofundou-se no estudo feito pelo autor Hans Jonas que demostrava preocupação 

com as gerações futuras, o impacto da tecnologia sobre as ações humanas, a ética antiga que 

era baseada na simultaneidade entre ação e o resultado e limitada não tem um efeito ou um 

resultado que deveria ter ficando ultrapassado. Desta forma Hans Jonas acreditava na 

necessidade de impor uma nova ética e para tanto, encontrou no Princípio Responsabilidade 

uma alternativa ética para bater defronte com os novos desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos, visto que este princípio juntamente com a bioética ganha relevância no mundo 

moderno marcado por um novo tipo de risco. 

Já existe o risco criado pela natureza e agora teria um risco fabricado decorrente do 

impacto do progresso científico e tecnológico. Por este fato Hans Jonas acredita na intenção 

da responsabilidade para garantir da existência do homem. 

O desenvolvimento científico foi além do imaginário conseguindo transformar um 

órgão sexual externo masculino em feminino que para alguns é uma violação à sua dignidade 

por ter um tratamento como coisa. Já Guilherme Calmon Nogueira da Gama não concorda 

com esse pensamento levando em consideração a transformação da qualidade de vida das 

pessoas partindo da vontade individual e usando a sua autonomia e liberdade. 

A cirurgia vai contra a natureza, porém com o avanço tecnológico é possível fazer essa 

mudança no ponto de vista físico e funcional que irá transformar um corpo saudável em um 

corpo que dependerá de constantes acompanhamentos e cuidados no uso de hormônios. Não 

querem deixar os transexuais sem alternativa e nem dificultar a sua inclusão social, só querem 

criar uma alternativa para aqueles que sofrem de transtorno de identidade de gênero e 

independe da intervenção cirúrgica. 

O fato de não permitir essa mudança do transexual tentando mantê-lo padronizado 

afetando a dignidade da pessoa, uma vez que suas vontades individuais não fere a coletividade 

não são permitidas. O sexo biológico da pessoa e o gênero ao qual a pessoa quer pertence, 

colide com a expectativa de aceitação da sociedade. Com o tratamento cirúrgico e hormonal e 

com os avanços da técnica, o transexual fica sem opção de escolher o que quer fazer e já em 

primeiro plano, muitos acham que a transexualidade está condicionada à realização de 

cirurgia. Porém, a finalidade da cirurgia deveria ser para o cuidado com a saúde e respeito ao 

corpo da pessoa e não para finalidade de satisfação da sociedade. 
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O Biodireito veio completar a Bioética, só que este ramo tem as suas fontes 

normativas do Direito em geral, como por exemplo, princípio, regras, doutrina, e 

jurisprudência. O objetivo é tentar solucionar juridicamente os conflitos que surgiram depois 

que as leis foram elaboradas e depois que a tecnologia ganhou uma nova roupagem. A 

transexualidade se encaixa nesta questão. 

O Biodireito tem seus princípios próprios, porém deve seguir as normas do 

ordenamento vigente, buscando conflitos em que a sociedade esta passando até virar algo 

corriqueiro para então promover discussão sobre o tema. Vale lembrar que existem audiências 

públicas previstas nas leis regulamentadoras da Ação Direta de Inconstitucionalidade e 

Declaratória de Constitucionalidade e da Arguição de Descumprimento de Preceitos 

Fundamentais. 

A autora explica o motivo de não usar a nomenclatura transexualismo e para evitar a 

conotação de doença atribuída pelo sufixo “ismo” na Classificação internacional das Doenças 

em vigor, 10º versão, CID 10, sob o código F64. Espera-se que seja retirado como aconteceu 

com a Classificação Internacional de Doença com o termo homossexualidade, originária 

homossexualismo. A França foi primeiro país que excluiu a nomenclatura da transexualidade 

de sua lista nacional de doença. 

A tese traz o conceito de transexual e o define como sendo pessoas que não se 

identificam com seu sexo biológico e o sexo que lhes foi atribuído civilmente. Isso é algo que 

varia de pessoa para pessoa. É um fato que sempre existiu, e que, somente agora com os 

avanços da medicina se tornou possível à possibilidade da mudança de sexo. 

Para estas pessoas o próprio corpo não se encaixa na identidade de gênero que elas se 

vêm. Elas não se reconhecem como sendo seu sexo. Não é apenas um desconforto, é uma 

recusa total ao sexo que lhe foi atribuído causando mal-estar e problemas.  

Desde o século XIX, nos relatos dos sexólogos Havelock Ellis e, sobretudo Krafft-

Ebing, já existia transexuais, só que o nome utilizado naquela época era indicação de delírios 

de metamorfose sexual. 

A palavra transexual foi mencionada pela primeira vez em 1923 pelo alemão Magnus 

Hirscfeld e a nomenclatura transexualismo, é atribuída por Collette Chinland e Catherine 

Millot a Harry Banjamin que foi mencionada nos anos cinquenta. 

Existem vários conceitos de autores, a respeito do tema, onde alguns deles chegam à 

conclusão que o transexual é um indivíduo biologicamente perfeito, mas não se reconhece no 

seu próprio corpo e que muitas vezes comportar-se como o sexo que lhe foi atribuído 
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civilmente lhe é estressante, podendo chegar ao ponto de automutilação da genitália ou dos 

seios e até do suicídio. 

Alguns autores acreditam que existe dois tipos de transexual, o primário e o 

secundário. O primário apresenta uma necessidade de realizar a mudança de sexo desde sua 

infância. Já o secundário tem fase homossexual e travestismo, tendo impulsos transitórios e 

ocasionais de transexualidade variando de acordo com as circunstâncias. 

O transgênero de acordo com os Psicólogos e Médicos é um transexual secundário, 

que não transforma por completo o seu corpo ao sexo contrário com a dúvida que lá na frente 

ele poderá mudar de ideia e se arrepender futuramente. Entretanto existem alguns autores que 

utilizam o termo transgênero como sinônimo de transexual. 

A posição contraria que é minoria reconhece o transexual, entretanto, os próprios 

argumentam que o fato de se automutilar, fazendo o tratamento hormonal ou procedimento 

cirúrgico não pode ser terapêutico, pois é incapaz de dar ao transexual mais do que a mera 

aparência do outro sexo, fazendo uma cirurgia que é mutiladora e irreversível. 

O diagnóstico a identidade de tipo transexual, demora no mínimo dois anos, desde que 

não tenha um disturbo de outra perturbação mental, exemplo, esquizofrenia, e não ter uma 

anomalia sexual genética ou cromossômica. A associação Americana de Psiquiatria indica 

quatro critérios para o diagnostico da perturbação de identidade sexual. 

O Conselho Federal de Medicina fez sua primeira regulamentação em 1997, e 

atualmente a resolução que esta em vigor é a nº 1.955, de 12/08/2010. Tendo quatro critérios 

para o diagnóstico do transexual. 

Para a cirurgia de transgenitalismo o transexual será avaliado por uma equipe 

multidisciplinar. Existem diversas possibilidades de tratamento que não é cirúrgico (recursos 

terapêuticos e ministrar hormônios) que estão previstos na norma do Ministério da Saúde do 

Brasil em 2008, que institui no Sistema Único de Saúde, (SUS) o Processo Transexualizador.  

Nem todos os transexuais tem vontade de fazer a cirurgia. Muitos gostariam apenas de 

reivindicar a mudança do documento pela sua aparência do gênero oposto, obtida com 

hormônios, silicone e maquiagem. Às vezes a necessidade de realizar a cirurgia não está 

ligada à sexualidade ou ao mal-estar com a própria anatomia. Alguns transexuais realizam o 

procedimento apenas para se sentir parte de um gênero buscando se padronizar na sociedade e 

sentir parte da categoria humana de ter um corpo-homem e corpo-mulher, fazendo isso para 

não se sentirem excluídos. 

Existem divergências em relação ao transexual quando o assunto é a sexualidade. Em 

algumas entrevistas feitas pela socióloga Berenice A. M. Bento foi descontruído a imagem 
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que por conta do horror ao corpo falta vontade o prazer de ter uma vida sexual. Muitos 

transexuais que não realizaram a cirurgia afirmam que tem uma vida sexual ativa. A 

orientação sexual vem da atração, mostrando para qual lado sua sexualidade esta orientada, 

podendo ser também atraído por ambos os sexos, quando uma pessoa tem atração por ambos 

os sexos se chama bissexualidade. A identidade de gênero é o que se sente internamente, a 

qual pode ou não corresponder ao sexo adquirido pelo nascimento, incluindo a vivência 

corporal, que pode ou não modificar a aparência ou fazer cirurgia. 

A orientação sexual está ligada a sua sexualidade quando o individuo tem atração pela 

pessoa do mesmo sexo, e homossexualidade, atração por pessoas do sexo oposto 

heterossexual, quando tem atração alternativas bissexualidade. Nestes casos não existe 

conflitos internos de identidade, de modo que pessoa aceita o seu sexo biológico e desta 

forma existe harmonia entre a identidade pessoal e a identidade sexual. Já a identidade de 

gênero que caracteriza a transexualidade, vive em um conflito uma dissociação entre o sexo 

biológico e o gênero. 

A tese aborda que o gênero não deveria ser apenas distinguir do masculino e feminino. 

Sessarego diz que gênero e sexo deveriam ser coisas distintas, usando a palavra sexo para os 

aspectos anatômicos e fisiológicos reservando a palavra gênero em um conteúdo mais amplo. 

O individuo já nasce com o seu gênero percebido pela sociedade em que vive, sendo 

tratado como homem ou mulher na comunidade em que vive, não podendo se perceber por ele 

mesmo, vivendo naquela cultura e padrão estabelecido.  

A transexualidade desafia diversas áreas do conhecimento como a ciência, por 

exemplo, que tenta achar uma resposta para as causas da transexualidade. Há quem pense que 

existe um desajuste biológico ou psicológico ligado à maternidade na infância por causa da 

matriz freudiana que causou a transexualidade, submetendo a criança em uma terapia intensa, 

como forma de integrá-la ao seu gênero correspondente biológico.     

Não existe uma explicação apta a esclarecer o motivo pelo qual a pessoa não aceita o 

seu próprio corpo. A única coisa que todos os especialistas concordam é que existe sim o 

transexual, e o mesmo, deveria ter os seus direitos assegurados. 

Como vivemos em uma sociedade que confunde valores religiosos, morais, sociais e 

científicos, o direito ao corpo tornou-se uma área de debate, onde não se respeita o direito da 

dignidade humana. Alguns acham que a cirurgia de redesignação sexual é uma mutilação o 

que afastaria a legalidade de sua realização. Por outro lado a licitude por ser a única forma de 

solucionar o problema do transexual, fazendo que o transexual realize uma plástica corretiva e 

de uma cura social. Acontece que a mudança da genitália não é necessária para algum 
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transexual. Existem diversas possibilidades de tratamento que não é cirúrgico, como recursos 

terapêuticos e hormônios.  

Existem médicos que diz que a situação jurídica do transexual que é igualmente uma 

abordagem social. E segundo eles, a interpretação constitucional sobre os direitos 

fundamentais dos transexuais, a partir do gênero a intervenção cirúrgica é que costumam 

dominar no debate sobre o tema. 

Os relatos dos transexuais são que todos os dias são violados os seus direitos da 

dignidade da pessoa humana. Relatam que existem dois ângulos de tratamento: o primeiro a 

dimensão intima e privada, ligada à liberdade e à autonomia para o livre desenvolvimento da 

personalidade, que ocorre com a identificação de gênero; segundo esfera pública onde deveria 

ocorrer a igualdade de tratamento. 

A dignidade dos transexuais está no plano do direito internacional dos direitos 

humanos, com base nas Declarações e Resolução, no Direito Constitucional quando se refere 

á liberdade, igualdade e à intimidade, e no Direito Civil direito da personalidade, ao corpo ao 

nome. 

O objeto de estudo foi o direito internacional dos direitos humanos à proteção de 

identidade de gênero que caracteriza a transexualidade. 

Especialistas em legislação internacional de Direitos Humanos, orientação sexual e 

identidade de gênero publicaram que o Princípio de Yogyakarta não foi aprovado como 

norma, mas tais princípios acabaram incorporados pela comunidade internacional, sendo 

utilizado como orientação por Estados membros em suas políticas internas. 

Em 2008, na comemoração de 60 anos da Declaração Universal dos Direitos humanos, 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas colocou em tema a discriminação por 

orientação sexual ou identidade de gênero, demostrando preocupação a respeito do assunto 

uma vez que está sendo violado o direito humano e a liberdade fundamental. Essas pessoas 

sofrem perseguição exclusão. Esta Declaração foi assinada por sessenta e seis países 

aprovando a declaração da violação reafirmando o princípio da não discriminação. 

Em 2011, a Declaração foi apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, e 

foi aprovada pelo Conselho de direitos Humanos das Nações Unidas, Resolução 

A/HRC/17/L.9/Ver.1, sobre os direitos humanos orientação sexual e identidade de gênero.  

O tema de discriminação e violência contra os transexuais, transgênero e travesti foi 

levado em audiência perante a Comissão Internacional de Direitos Humanos em 2010 e 

continua sendo discutido no âmbito regional e foi aprovado. A Comissão Internacional de 

Direitos Humanos solicitou ao Comitê Jurídico Interamericano estudo sobre o tema. 
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O Conselho da Europa desde 1989, aconselhou seus Estados Membros a legislarem 

adequadamente para as comunidades transexuais de seus países. O Parlamento Europeu há 

quinze anos estabeleceu que a dignidade humana e os direitos individuais devem incluir o 

direito de viver de acordo com a identidade sexual. 

As resoluções da ONU e a OEA contribuíram com a não violência, trazendo o 

estimulo à tolerância. Celso Lafer ressalva que a tolerância tem que ser mútua, pois se me 

atribuo o direito de perseguir, concedo ao outro esse mesmo direito. 

As Comissões de Direito Humanos da ONU e OEA determinaram que fosse feito 

estudos e levantamento, não só da violência, mas quais seriam as consequências jurídicas da 

transexualidade, estimulando o direito de proteção, como o direito da personalidade um ramo 

típico do ordenamento jurídico interno. 

O Direito não está só relacionado com normas. Quando existe uma norma falando ou 

protegendo uma determina coisa significa que para os olhos da sociedade aquilo existe. Os 

transexuais além de não ter uma proteção enxergam que para sociedade eles não existem, pois 

são ignorados pela lei, por não terem expressamente os seus direitos ali descritos.  

A autora explica que a liberdade antiga não era a liberdade da pessoa e sim uma 

liberdade participativa como cidadão. Já a liberdade moderna é privada onde a pessoa pode 

escolher em exercer os seus direitos ou não. A transexualidade está no sentido moderno, 

negativo, liberal e civil da liberdade e a identidade moderna está relacionada com a 

independência individual. 

A liberdade traz a esfera de não impedimento ou de ausência da ingerência estatal em 

aspecto da vida privada, portanto o transexual tem um amparo jurídico sob o direito de 

liberdade que envolve a proteção jurídica à sua identidade. 

Além da liberdade são abordados aspectos sob a autonomia que está implicitamente 

referida no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito a 

autodeterminação que se aproxima da noção de autonomia. Este tema tem os seus próprios 

contornos no direito. Atualmente a autonomia pode ser entendida como escolhas em criar 

objetivos ou optar por certa visão de mundo e agir de acordo com isso e não tendo uma 

pressão externas que te obrigue a escolher algo. . 

O direito à vida privada está protegido pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, encontra-se igualmente no Pacto da ONU sobre direitos civis e políticos, de 1966, 

na Convenção Americana e Convenção Europeia. No Brasil o direito privado está expresso na 

Constituição Federal. 
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Existe uma preocupação em relação à vida pública e a vida privada porque cada ser 

tem um interesse que bate de frente com o bem comum. O público é o que se refere à 

coletividade, o privado é de foro intimo. 

Desta forma sob o ângulo da liberdade o transexual refere-se ao direito à vida privada 

ou à intimidade. E a Constituição e o Código Civil protege a vida privada, o ordenamento 

assegura a tutela do núcleo intimo e pessoal de cada um.  

O sistema europeu respeita os aspectos físicos e sociais de uma pessoa e o direito de 

autodeterminação da vida privada. A Suprema Corte Americana expandiu os direitos 

reprodutivos com base na dignidade e autonomia decidindo pelo direito do aborto antes da 

viabilidade do feto e destacou que o direito à privacidade envolve a dignidade pessoal e 

autonomia. 

O direito da personalidade no Brasil encontra fundamento na vida privada na 

Constituição Federal e no Código Civil onde deveria existir a liberdade das suas escolhas sem 

precisar se justificar a ninguém, atendendo apenas o direito do titular.  

Para Celso de Sousa o bem jurídico é inerente a todo ser humano vivo. A autora traz 

vários filósofos com variados conceito de personalidade. O direito da personalidade é um bem 

indisponível, insuscetíveis de alienação ou renúncia, salvo nos casos previstos em lei. 

Existe o pensamento doutrinário que é contra a mudança de sexo, uma vez que a 

mesma esbarraria na ordem pública, comprometendo a certeza e verdade do sexo anotado no 

registro civil, além de ir contra os bons costumes. O pensamento contrário a este acredita na 

realização plena da pessoa, possibilitando a viver de acordo com o sexo que se quer, sendo 

este pensamento majoritário. 

A mudança de sexo do transexual não pode ser vista como um problema e tem que ser 

descaracterizado como ofensa a ordem pública e aos bons costumes. Deve prevalecer sempre 

a liberdade pessoal no exercício do direito ao desenvolvimento da personalidade, cujo curso 

ocorre à identidade de gênero. 

Apesar de o transexual ter uma ligação direta com identidade de gênero, quando se 

fala em sexualidade ela se mistura. Não está diretamente ligada ao sexo ou orientação sexual, 

porém independente da sua orientação sexual. O transexual sofre discriminação do mesmo 

modo. 

Existe proteção ao sexo, como por exemplo, as mulheres têm uma lei que as protegem 

não somente por suas características físicas de mulher, mas pelo papel que ela tem na 

sociedade. Ela tem uma proteção por causa da sociedade e desta forma não há motivos para 

discriminarem a identidade de gênero em razão do sexo.  
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A autora coloca em questão quais os critérios para definir a igualdade e desigualdade 

sem ferir ninguém. Exemplo: para estudar em um determinado lugar terá um critério de 

desempate. Já ter sido aluno da instituição X, morar em uma determinada cidade. Admitem o 

tratamento desigual inspirado na concretização de valores constitucionais, sob pena de 

arbitrariedade. 

Desta forma, o tratamento diferenciado que é negado em relação ao direito à 

identidade de gênero ao transexual, sob o enfoque do princípio da igualdade poderia ser um 

tratamento desigual. Existe uma distinção de tratamento quando lhe é negado o direito de ser 

reconhecida como se sente. A negativa da autonomia que a caracteriza a violação da 

dignidade, de modo que, negar que a pessoa tenha sua identidade sexual juridicamente 

tutelada consiste em um tratamento desigual, ferindo a Constituição, que resultará na 

discriminação indevida e contrária aos valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e 

da vida privada. 

Como não se postula a defesa da igualdade absoluta, há exceções que o tratamento 

desigual possa ser justificado e que sempre será analisado de acordo com os princípios 

constitucionais. Sob o ângulo do Direito, o reconhecimento do gênero de identidade é visto 

como um tratamento desigual para com o transexual e isso contrariam os princípios 

constitucionais da igualdade. 

Alex Honneth entende que se houver o reconhecimento do transexual ele será incluído 

na sociedade, desta forma transexual irá interagir e desta forma aos poucos não teria mais o 

constrangimento entre todos que são diferentes e ficaram em condições de igualdade. Para 

Honneth o amor e a solidariedade é um bom caminho para combater a discriminação. Ele 

acredita que a privação dos direitos fundamentais resulta na perda de possibilidade de 

autorrespeito individual que atinge a pessoa na esfera moral pela exclusão de determinados 

direitos na sociedade. 

A autora traz uma proposta de investigar sobre a potencialidade do reconhecimento 

jurídico para a concretização da igualdade como alternativa para combater a discriminação e 

violência que as vítimas transexuais sofrem. Pontuando comentários de vários estudiosos 

chegaram ao entendimento que o não reconhecimento jurídico contribui com a discriminação 

e violência, pois se o Estado não reconhece e não assegura os direitos dos transexuais, 

automaticamente a sociedade terá preconceito. O direito atua como garantidor da igualdade 

para a maioria e como negador da igualdade para a minoria.  

Em cada século o corpo era visto de uma forma. O corpo já foi encarado como dadiva 

que teria que ser protegido, sendo separado da pessoa e era visto como objeto revelado pela 
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fórmula “eu tenho um corpo”. O corpo designa um ponto de vista sobre a pessoa, sintetizando 

na fórmula “eu sou um corpo”. 

Na cultura hebraica o corpo humano é uma totalidade dinâmica e indivisa. Para eles a 

palavra corpo não existia, utilizando a palavra carne, a expressão usada era “toda carne” que 

para os hebreus significava todos os seres humanos.   

O ordenamento jurídico brasileiro e a doutrina afirmam a existência de um direito ao 

próprio corpo encontrando-se no artigo 13 do Código Civil, que um sua disposição veda os 

atos que impliquem em diminuição permanente da integridade física na tentativa de coibir a 

autolesão. Tal direito possibilita a disposição de partes do corpo, em vida ou após a morte, 

porém somente com a finalidade cientifica ou humanitária. 

As pessoas tem uma falsa certeza que tem direito ao seu próprio corpo, sendo limitada 

pela ordem pública representada pelos princípios da dignidade humana. Só teremos direito ao 

nosso corpo quando existir uma expressa autorização no ordenamento jurídico. 

Os terapeutas e os psicólogos encontram uma barreira muito grande com os 

transexuais. O tratamento psicanalítico não é capaz de trabalhar em análise se o mesmo já está 

com a certeza do que quer e não se mostra aberto para explorar e atingir o seu objetivo do 

modo mais rápido possível. 

Foi feita uma pesquisa para investigar o impacto da cirurgia de redesignação sexual na 

satisfação dos pacientes, nos seus relacionamentos afetivos e em suas relações familiares. O 

trabalhou apontou os seguintes resultados: nenhum dos dezenove pacientes se arrependeu de 

ter se submetido à cirurgia; 83,3% dos entrevistados sentiu uma melhora na experiência 

sexual após a cirurgia; 64,7% teve maior facilidade para iniciar e manter uma relação afetiva; 

e 73,7% declararam não ter notado diferença nos relacionamentos familiares. 

A pesquisa feita pelo PROG e foi elaborada para saber se os transexuais após a 

cirurgia de redesignação sexual se encontravam psicologicamente melhores com seus 

conflitos internos. O resultado foi negativo, embora a intervenção corporal diminua o 

sofrimento psicológico da pessoa, não tem o condão de curar a desordem de identidade de 

gênero. Com esse resultado os médicos concluíram que a cirurgia de redesignação sexual 

apresentou efeitos diversos e positivos na vida do paciente.  

Como funciona a norma administrativa para os critérios de transexualidade, durante 

dois anos a vontade de perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e 

ganhar as do sexo oposto é que não exista qualquer tipo de doença mental, nos moldes do 

artigo 3º, da Resolução nº 1955/2010, e artigo 4º, da Resolução nº 1955/2010. 
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A Resolução facilitou para distinguir os transexuais primários, que são indicados a 

fazer a cirurgia de redesignação sexual e os secundários que não são indicados a fazer a 

cirurgia de redesignação sexual por ter desejos de mudança transitória. Após a transformação 

o transexual está modificado e quer ser aceito socialmente e quer compatibilizar o novo físico 

com o seu sexo jurídico. 

Muitos transexuais têm como objetivo principal ser juridicamente reconhecido com 

seu nome e sexo de identificação. Há transexuais que fazem a cirurgia de redesignação sexual 

para alcançar esse objetivo e para se sentir aceita dentro da sociedade, por isso a importância 

do reconhecimento jurídico do nome e da identidade de gênero do transexual. 

A legislação brasileira compreende o prenome e o sobrenome no artigo 16 do Código 

Civil. O Direito Civil moderno entende que o nome é algo importante e que ele determina de 

qual família a pessoa faz parte. Existem situações em que a lei autoriza a mudança do nome. 

Os Tribunais já estão autorizando a mudança de nome até mesmo dos transexuais que 

não fizeram a cirurgia de redesignação de sexual, com fundamento de que não existia a 

necessidade do transexual passar por situações vexatórias e desta forma autorizou a mudança 

do nome para adequá-lo à sua aparência.   

O estado civil é uma forma simples para pessoa ser identificada, mas isso pode ser 

modificado com o casamento ou divórcio, sendo vedadas alterações arbitrárias, já que as 

características do estado decorrem da necessidade de segurança e estabilidade jurídica das 

estruturas sociais e familiar da pessoa. Quando autorizada a modificação do sexo do 

transexual, não se tratando de mudança arbitrária, modificado sua aparência como um 

tratamento em prol de sua integridade física e psicológica, a adequação do estado à nova 

imagem consiste na efetivação da tutela da saúde do transexual, justificada, por tanto, por 

razões de ordem pública que afaste qualquer conotação de arbitrariedade.   

Lembrando que médicos, psicólogos, sociólogos e assistentes sociais fizeram uma 

pesquisa que revelam a importância da readequação jurídica do estado ao gênero de 

identificação da pessoa. O que é difícil compreender é a inflexibilidade do estado no que toca 

à mudança de sexo, o estado civil por ser uma qualidade jurídica individualizante da 

personalidade. Não há preocupação com o constrangimento e a apreensão em um 

ordenamento que fixa na pessoa humana seu mais alto ponto de proteção, afirmando que a 

imutabilidade do estado é justificada pela necessidade de segurança da sociedade.  

A identidade pessoal pode mudar com a evolução da pessoa, e isto acontece 

frequentemente. Para a autora o direito à identidade individual é divido em íntima, particular e 
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intersubjetividade ou relacional, que é o reconhecimento daquilo que se sente ser ou que quer 

aparentar. 

O transexual como está em vivendo em meio de afirmação a identidade tem elementos 

distinto entre pessoas, o que se faz refletir sobre o direito a identidade de gênero, ou sexual, 

em oposição à identidade obtida pelo nascimento. 

Neste trabalho a identidade sexual e identidade de gênero foram tratadas como 

sinônimos, porque nos documentos internacionais a prevalência absoluta é pela expressão 

“identidade de gênero”, mas nas doutrinas nacionais e estrangeiras, diversamente, o mesmo 

tema é tratado sob a denominação de identidade sexual, majoritariamente utilizada pelos 

autores. 

Antigamente o que estava escrito no registro civil com referência ao dado biológico 

era presumidamente imutável, nos dias de hoje essa presunção já não pode ser da mesma 

maneira que era antigamente. Desta forma a definição de identidade sexual não se limita aos 

fatores estáticos e imutáveis da pessoa, como genético, somático e cromossômico. Hoje a vida 

social e cultural é o que leva a pessoa a sentir pertencendo a determinado sexo. 

A identidade sexual é o que a pessoa adquire no curso da sua vida. O direito da 

personalidade deveria proteger juridicamente essa pessoa que se sente como sendo do sexo 

oposto ao seu biológico e desta forma vive a sua vida como pertencente ao sexo que sente ser.  

Na Corte Europeia de Direitos Humanos, o direito a identidade de gênero teve uma 

evolução com base no artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, com principal 

tema “O respeito à autoidentificação do sujeito”, cuja intimidade é tutelada pelo direito à vida 

privada. A Comissão achou incompatível obrigar uma pessoa que teve suas características e 

aparência modificada para o sexo oposto recomendado por um médico que apresentasse 

documentos de identidade contraditória com a sua aparência. Para Comissão o Estado estava 

violando os aspectos relevantes da personalidade, deixando de reconhecer sua identidade 

sexual. 

A autora fez uma análise de caso em que a Corte Europeia reconheceu o direito à 

modificação do sexo registro caso Christine Goodwin contra Reino Unido. 

Sobre o direito e a obrigatoriedade de fazer ou não fazer a cirurgia de redesignação 

sexual há algo muito interessante na cultura ocidental, o que eles pensam a respeito do corpo e 

partes íntimas não aparentes não integram a apresentação do indivíduo. Por outro lado, aquilo 

que é aparente e que individualiza e constituem uma aparência humana são públicas, como 

rosto, cabelo, musculatura e até a forma de vestimenta, o que diretamente indica se a pessoa é 

de determinado sexo, por isso a convicção intima. 
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A identidade de gênero independe da operação para mudança de sexo. Determinada 

pessoa é do gênero masculino ou feminino não por que vemos o órgão sexual dela, mas sim 

como ela se apresenta e aparenta. Desta forma a intervenção a respeito do corpo do transexual 

é algo que não vai afetar a vida das pessoas ou da sociedade. 

Quanto ao direito à identidade de gênero independentemente da cirurgia de 

redesignação sexual na legislação comparada, a lei italiana antigamente exigia a cirurgia 

irreversível como condição para mudar o registro oficial de nascimento. Situação este que 

também não se faz mais presente na lei inglesa, na espanhola, ou na portuguesa. A cirurgia é 

exigida na Alemanha, na França e na Suécia. A lei belga também manteve a submissão à 

operação como condição.  

O Brasil não tem uma norma aprovada que trate do tema transexualidade e nem 

identidade de gênero. Existem apenas projetos leis que estão parados e sem qualquer alusão 

de mudança de sexo. 

Em Belo Horizonte, o Conselho Municipal estabeleceu no artigo 1º da Resolução nº 

002/2008, a obrigação do nome social pelo qual o transexual se identifica. A justificativa foi 

para zelar pela permanência dos alunos nas escolas e pelo respeito de diferenças individuais. 

O Conselho Estadual de Educação de Goiás fez a mesma coisa. 

No âmbito da saúde o Ministério da Saúde institui a Politica Nacional de Saúde 

Integral LGBT, pela Portaria MS/GM nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011. 

Os Tribunais têm reconhecido a identidade sexual como um bem jurídico a ser 

protegido entre os direitos da personalidade e estão permitindo a alteração do nome e do sexo 

do transexual no registro civil, levando em consideração seu sexo aparente, ou seja, 

identidade sexual.  

O Ministério Público Federal ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para 

que sejam reconhecidos os direitos dos transexuais conforme a Constituição Federal e que os 

transexuais que desejem substituir seu prenome e sexo no registro civil, independentemente 

de cirurgia de transgenitalização. 

Na Idade Média, a Igreja era responsável por registrar os principais momentos da vida 

civil de uma pessoa. O Decreto 9.886/1888, organizou o Registro Civil, Lei nº 6015/1973, em 

vigor.  Sendo assim o Registro Civil tem presunção de veracidade e ele que da publicidade ao 

estado da pessoa, atuando um instituto importante para a promoção de direitos do transexual. 

O Registro Civil dá publicidade, porém há hipóteses de exceção. Uma delas é o sigilo 

a fim de preservar a intimidade e a privacidade da pessoa. O oficial tem a obrigação de 
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mencionar as alterações posteriores efetuadas no registro por ocasião de fornecimento de 

certidões, sob pena de sua responsabilidade civil e penal. 

A jurisprudência e a doutrina discutem sobre essa divulgação do nome e o sexo 

originário da pessoa transexual depois da averbação da respectiva mudança, porém não existe 

regulamentação em relação a este fato.  

A autora traz acórdãos dos Tribunais e posicionamentos de filósofos falando sobre 

esse tema averbação em que o Estado faz para ter um controle, porém fere o direito do 

transexual. 

Há decisões que negam a mudança do sexo no registro, baseadas na boa-fé de 

terceiros, com quem a pessoa fez a cirurgia de redesignação sexual e depois venha ter uma 

relação afetiva. Os argumentos são que a alteração de registro poderia prejudicar uma pessoa 

que até casaria com a outra achando que é um homem ou mulher natural. Por este fato que 

alguns defendem a regra da publicidade para não acontecer enganos. A doutrina conclui que o 

cônjuge enganado que desconhecia a situação anterior a cirurgia poderá pedir a anulação do 

casamento por erro essencial quanto à pessoa. 

Maria Helena Diniz e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf entendem que 

para evitar o constrangimento do cônjuge, a cirurgia de conversão de sexo só poderá ser feita 

em transexuais solteiros, viúvos ou divorciados. Para outros doutrinadores poderia ser feita a 

cirurgia desde que o cônjuge aceitasse.  Com a ausência de lei no Brasil sobre esse tema fica 

mais difícil o enquadramento jurídico da questão. 

  

2.1.1 Críticas ao trabalho 

 

A tese analisada cuidou de estudar a questão da transexualidade sob o enfoque dos 

Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana sob uma perspectiva de inclusão do 

mesmo à sociedade.  

Para tanto, a autora faz uma abordagem consistente da dignidade da pessoa humana 

desde o direito natural até o direito positivo com o intuito de demonstrar a intervenção 

humana na natureza e como e qual a atribuição qualitativa a dignidade teve em diferentes 

épocas deste período. Há contraponto entre os diversos pensamentos filosóficos e positivistas, 

quando então, a partir do contrato social, a dignidade passa ser vista com enfoque 

principiológico. 

A partir desta ideia, quando verificada a inclusão da dignidade em declarações 

internacionais de Direitos Humanos e Constituições Modernas, há um avanço no estudo da 
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violação de direitos. Porém, como os transexuais compõe uma pequena parcela social, não há 

relevância e enfoque no estudo do tema, de modo que qualquer violação de direito é tratada de 

forma geral, causando, portanto, e invisibilidade desta classe desprotegida. Com isso, o texto 

aborda aspectos de discriminação e hostilização da classe transexual, principalmente quando 

essas pessoas são relacionadas com doenças sexualmente transmissíveis.  

Questões relacionadas à violência também são tratadas, sendo identificado o 

despreparo das escolas no tratamento de alunos transexuais que por sofrem estigmatização e 

transtornos na esfera familiar, já possuem um emocional fragilizado que bloqueia o 

aprendizado e muitas vezes o abandono escolar. Nota-se, portanto, que a violação da 

dignidade do transexual tanto no ambiente familiar, tanto do ambiente escolar e educacional 

que futuramente serão as fontes geradoras de problemas relacionados com a exclusão social. 

Sendo assim, a o trabalho traz uma proposta metodológica para concretizar o princípio 

da dignidade da pessoa humana em relação aos transexuais no sentido de operar o referido 

princípio com maiores desdobramentos (como o da igualdade e liberdade), pois assim o 

mesmo poderá servir de diretriz para aplicação da norma das atividades legislativas e 

jurisprudencial e revelando caminhos para implementação da dignidade que se pretende 

alcançar por meio do reconhecimento do direito à identidade sexual. 

São abordadas questões relativas ao direito da personalidade que estão intimamente 

ligados com a dignidade da pessoa. Busca-se dessa forma propor formas de promoção do 

respeito à pessoa transexual, a fim de evitar violação à dignidade decorrente da falta de 

reconhecimento e da privação de direito individuais. 

 

2.2 Caso 2: Transtorno de identidade sexual em adultos e Justiça: laudo psicológico para 

mudança de prenome 

 

O transexualismo é o desejo de viver como pertencente ao sexo oposto. A pessoa tem 

desconforto em relação ao seu próprio sexo anatômico e tem um desejo de se transformar 

cirurgicamente ou hormonalmente. 

Desta forma surge a necessidade de adequação jurídica da pessoa física por meio de 

processo judicial para mudança do nome e do sexo jurídico. Esta necessidade do transexual é 

para se adequar a vida civil e social. 

O transexual rompeu um conceito de masculino/feminino, mostrando que nem sempre 

o sexo anatômico está ligado com o psicológico. Desta forma pode-se submeter a uma 

cirurgia ou fazer a mudança do seu corpo através de hormônios para que o corpo então se 



 
41 

   

adeque ao sexo que ele deseja ser e assim o psicológico para de sofrer porque ele começa a se 

encontrar e se reconhecer como ele se enxerga. 

Foi adotado neste trabalho as expressões transtorno de identidade sexual e 

transexualismo, seguindo a Classificação Internacional de Doenças (CID) 10, proposta pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Até no momento a CID 10 é a referência adotada para 

elaboração de laudos médico-cirúrgicos e para a alteração do registro civil no ordenamento 

brasileiro. 

No Brasil o Conselho Federal de Medicina publicou uma Resolução em 1997, em que 

autorizava hospitais universitários públicos ligados à pesquisa a realizar a cirurgia de 

transgenitalização e fazer atendimentos de pesquisa e acompanhamento da população 

interessada que até então se encontrava na marginalidade médica e social. 

Depois veio a Resolução de 2002, que autorizava hospitais públicos e privados e que 

independente da atividade de pesquisa, poderia fazer a adequação do fenótipo masculino para 

o feminino, mas a feminino para masculino somente poderia ser praticadas em hospitais 

universitários públicos ligados à pesquisa. 

A Resolução de 2010 reformulou a de 2002, autorizando a adequação do fenótipo 

masculino para o feminino e do feminino para masculino em qualquer hospital público ou 

privado, independente da atividade de pesquisa. Apenas a cirurgia de neofaloplastia não foi 

incluída, continuando restrita a hospital de pesquisa. 

O Ministério da Saúde editou uma portaria referente ao processo transexualizador que 

regulamentava o procedimento para a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) definindo como deveria ser e quais seriam a Unidades de Atenção Especializadas 

autorizadas a conduzir o processo pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos 2008. O SUS fez diversas etapas desde a pré-cirurgia até a própria cirurgia, porém 

depois do procedimento faltou um acompanhamento médico ambulatorial, além da orientação 

por parte da assistência social para o encaminhamento jurídico da alteração de prenome e de 

sexo. 

Não existe nenhuma lei específica autorizando essa mudança, o que é muito incomodo 

uma fez que o transexual passa por constrangimento público. Por este motivo a autora 

resolveu fazer um estudo sobre a sentença jurídica para mudança do prenome e sexo dos 

transexuais e analisar se os laudos psicológicos são relevantes ou não para decisão judicial. 

Existem duas classificações para o diagnostico de transtorno de identidade sexual: O 

CID-10, quando individuo tem um sentimento intenso de não pertencer ao seu sexo anatômico 

com a necessidade de adequação do seu corpo com o sexo que ele acredita que lhe encaixe 
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melhor, sem apresentar quaisquer distúrbios delirantes. Já o DSM-IV-TR, que não utiliza a 

nomenclatura transexualismo para diagnosticar, diz que são necessários dois componentes 

para elaboração do diagnóstico. O primeiro o desejo de ser do sexo oposto e a insistência 

desse objetivo e o segundo é o desconforto com o próprio sexo anatômico. 

O CID-10 classifica os transtornos de identidade sexual e o transtorno de 

personalidade e comportamento adulto, sendo que cada um tem sua categoria à parte. A 

autora coloca em seu trabalho uma tabela, com as categorias da CID-10 e do DSM-IV-TR, e 

já traz outra que teve modificações DSM-V. A nomenclatura que continha na DSM-IV-TR, 

em função de criticas desta população, trocando “transtorno de identidade de gênero” por 

“disforia de gênero”, sendo identificadas diferenças conceituais nas duas classificações da 

CID para DSM-IV-TR. 

O Conselho Federal de Medicina adota a classificação da CID-10 que é legalmente 

utilizada no Brasil para elaboração de laudos para a redesignação sexual. O transexual 

portador do desvio psicológico permanente de identidade sexual com rejeição do fenótipo tem 

tendência de automutilação e ao autoextermínio. 

Para Comissão Federal de Medicina o autoextermínio e mutilação acontecem porque 

durante toda a sua vida buscou-se o objetivo de mudar o corpo. Muitos fazem de uma forma 

ilícita tomando hormônios, porém somente a trangenitalização cirúrgica e o reassentamento 

civil reverterão à síndrome.  

Foi somente no final do século XIX que o movimento científico deu inicio aos estudos 

da sexualidade humana, trazendo então o surgimento de novas perspectivas que até aquele 

momento a religião e a moral reprovavam. 

A Alemanha foi um dos primeiros países a estudar a homossexualidade e a primeira 

vez que foi o usado à expressão “psicopatia transexual” foi em 1949, criada por David O. 

Cauldwell, em um caso de uma garota que queria ser homem.  Foi só em 1952, nos Estados 

Unidos que vem a público o fenômeno transexual. Nessa época começam a se desenvolver as 

cirurgias para adequação sexual em intersexos começando pelas terapias hormonais. Foi 

Harry Benjamin quem identificou os diversos tipos de transexualismo, travestimos e 

estabeleceu a base para o tratamento dessas pessoas. Há pesquisadores que são contra o 

transexual por estar no rol dos diagnósticos psiquiátricos, pois o considera uma patologia e 

que o sistema de saúde estatal deveria ser responsável pelo acesso irrestrito à cirurgia. 

Sobre o aspecto psicológico do transtorno de identidade sexual, a autora vai para o 

lado psicanalista no qual está inserida a maior produção cientifica da área. Essa teoria acredita 

que o fenômeno encontrado nessa população esteja ligado com suas famílias, com uma 
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ligação materna ou a presença da irmã mais velha entre outras. Alguns estudiosos têm outros 

pensamentos sobre o tema.  

A autora faz menção ao especialista em sexualidade John Money, que fez a importante 

distinção entre sexo biológico e gênero, estabelecendo uma teoria psicossocial de gênero e 

identidade. Para ele identidade de gênero era uma identidade persistente da individualidade de 

alguém como masculina (homem) e feminina (mulher) ou ambivalente independe de grau. 

O papel de gênero para John Money era tudo que uma pessoa fazia para se reafirmar 

como homem ou como mulher para si mesmo e para os outros. A ambivalência não se 

restringe ao desejo e à resposta do sexual.  

Também são levantadas as hipóteses do pesquisador e psicanalista Robert Stoller em 

relação do motivo da feminilidade no menino e masculinidade na menina, concluindo que 

pode ter ocorrido desde a sua infância por causa da proximidade com a mãe e o 

distanciamento do pai. Segundo Robert Stoller, o transexual não é psicótico porque ele 

reconhece o seu corpo biológico, mas pode apresentar determinadas qualidades ou 

características de uma personalidade psicopática onde algumas delas seriam mentir na 

infância por motivos irrelevantes, não ter relacionamentos duradouros e os que têm é 

aparente. 

Trouxe também a psicanalista Colette Chiland que trabalha com transtorno de 

identidade sexual na infância. Em uma de suas falas ela diz que muitos na vida adulta não 

gostam de falar e lembrar-se de seu passado. Segundo a psicanalista, os transexuais são 

fechados em sua “concha narcisista” e não se importam com as reações dos analistas. Em 

relação ao transexualismo feminino ela acredita que tenha relação com mãe na infância não 

tendo experiências felizes. 

Para a psicanalista francesa Oppenheimer, os transexuais são pervertidos com a 

obsessão da transformação do corpo exibindo perversão próxima aos travestimos, mas sem 

manifestar psicose. Oppenheimer diz que as maiorias dos seus pacientes apresentam um ódio 

em relação ao seu pênis porque junto com ele vem a masculinidade fazendo com que o 

transexual tente arrancar aquilo de seu corpo. 

Os psicanalistsa Lionel Ovesey e Ethel Person afirmam que os transexuais têm uma 

identidade ambígua de gênero sempre com aquela frase “eu sou uma alma de mulher em um 

corpo masculino”, por este fato eles acreditam que os transexuais não tenham um distúrbio 

sexual mais sim um distúrbio de identidade de gênero. 
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Para Lionel Ovesey e Ethel Person, os transexuais na infância gostam de brincar com 

as brincadeiras inversas do seu sexo, já na adolescência ele começa a observar o quanto ele é 

diferente dos outros que são do seu mesmo sexo biológico. 

Os psicanalistas Volkan e Masri é um do poucos que falam da transexualidade 

feminina. Ele acredita que a característica se desenvolve na fase pré-edípica entre os dezoito 

meses e os três anos de idade. Nessa fase a criança por alguns fatores se identifica com o pai 

porque fase edípica ao não ter o reconhecimento paterno, identifica-se com ele, sendo para 

evitar a relação intensa com a mãe já na adolescência, evidencia-se o desejo cirúrgico de 

transformação para concretizar o pênis. 

 Já o psicodramatista José Fonseca defende que o reconhecimento do “eu sexual” 

ocorre quando a criança se da conta do seu corpo, tomando consciência dos genitais e logo 

depois percebe a diferença entre os sexos e realiza a identidade sexual se perguntando: “sou 

um menino?”, “sou do sexo masculino?” ou “sou uma menina, sou do sexo feminino?” daí 

surge à identidade de gênero. 

Mackenna e Kessler trabalham com aprendizado social e desenvolvimento cognitivo. 

A teoria do aprendizado social, segundo os autores, é a teoria que reconhece a validade do 

fenômeno da identificação, mas tem um pensamento diferente da psicanálise onde a criança 

aprende e retém os modelos dos pais e das pessoas afetivamente importantes. Com base nas 

ideias de Piaget, propõem que a criança desenvolva progressivamente a noção de gênero e as 

noções de diferenças genitais só acontecem depois do desenvolvimento da identidade de 

gênero.  

Quanto aos aspectos médicos do transtorno de identidade sexual, a autora faz a 

distinção entre o sexo biológico e psicológico com base em Stoller e Money, ambos fazem a 

distinção em quatro formas, biopsicológas: sexo biológico, genitália interna, genitália externa, 

hormônios, cromossomos e entre outros; gênero é a noção de ser macho ou fêmea; 

comportamento sexual, declarado e fantasiado, expresso em ambos os casos pela escolha do 

objeto e pela natureza da atividade; reprodução, capacidade biológica relacionada à 

propagação da espécie.  Às vezes estas classificações são usadas em trabalhos de se referem à 

transexualidade. 

Em relação ao diagnóstico clínico, alguns pesquisadores dizem que é essencial para 

identificar corretamente o transtorno de identidade sexual ou de gênero especialmente para o 

transexual, pois na maioria das vezes a cirurgia de adequação sexual é irreversível. 

Para Saadeh, a caracterização de dois grupos de transexuais ainda são atuais e podem 

ser adotadas na identidade diagnóstica, mas dentro dos transtornos de identidade de gênero o 
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diagnostico para o transexual ainda é difícil, pois há confusão de termos, caracterizações e 

diagnósticos. 

Em relação ao termo de diagnostico diferencial de transexualismo, Saadeh diz que se 

devem destacar todos os outros transtornos de identidade de gênero que não tem indicação 

cirúrgica. A psicoterapia segundo o Conselho Federal de Medicina, no caso de tratamento de 

transexuais deve durar pelo menos dois anos e ser necessariamente conduzido por uma equipe 

multidisciplinar. É muito importante o estabelecimento de uma relação terapêutica verdadeira 

e efetiva, sendo esse o primeiro passo necessário para o êxito da equipe, pois processo é 

longo.  

A psicoterapia não é só conduzir a hormonioterapia ou a cirurgia, há que se levar em 

conta o processo de transformação e amadurecimento porque várias mudanças ocorrem 

durante a psicoterapia. A adaptação de gênero deve ser acompanhada e estimulada pensando 

nas melhores condições afetiva-emocionais. 

A hormonioterapia nada mais é que um tratamento com hormônios do sexo desejado, 

sendo um grande papel anatômico e psicológico no processo de transição de gênero e na 

seleção e adequação de adultos com transtorno de identidade de gênero. Não é qualquer 

pessoa que pode fazer, pois existem critérios específicos para isso. O uso de estrógenos, 

progestagênios e testosterona podem ser um risco para saúde e por este motivo os pacientes 

devem ser avaliados clinicamente antes do início da hormonioterapia de modo que os 

fumantes, obesos, idosos e pacientes com doenças cardiovasculares podem sofrer efeitos 

colaterais. 

Após a psicoterapia e a hormonioterapia mostra que a pessoa consegue viver com 

aquele sexo por ele desejado em tempo integral. Segundo Saadeh antes da redesignação 

sexual, a experiência de viver no gênero desejado é fundamental para sua indicação para que a 

pessoa tenha noção de como será a sua vida e enfrentar as mudanças, como por exemplo, 

afetivas, profissional, social e mesmo parentais. É obrigação da equipe perceber e avaliar cada 

situação especifica para não acontecerem arrependimentos porque a redesignação sexual e 

irreversível.  

A Resolução do CFM de 2010, autoriza a realização de cirurgia de redesignação 

sexual do tipo neocolpovulvoplastia. A seleção de pacientes para cirurgia de transgenitalismo 

obedecerá a avaliação da equipe multidisciplinar que será constituída por médico psiquiatra, 

cirurgião, psicólogo e assistente social.  

Em relação ao nome social, a Portaria Nº 233 de 18 de maio de 2010, assegura aos 

servidores públicos no âmbito da Administração Pública federal direta, autarquia e fundação o 
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uso do nome social adotado por travestis e transexuais, entendendo que o nome social é 

aquele pelo qual essa pessoa se identifica e é identificada. 

A psicologia jurídica é um ramo da psicologia clinica que visa atender às questões 

jurídicas e totalmente diferente da prática clínica. Ela tem seu caráter normativo a que 

compete ditar as normas para o entendimento da totalidade dos processos judiciais envolvidos 

na fase processual, caracterizando-se nesse momento como Psicologia Forense. 

A elaboração de documentos tem que ir de acordo com a Resolução nº 007 de 2003 

(CFP, 2003). O documento do psicólogo deve conter linguagem escrita, redação bem 

estruturada e definida, deixando claro o que pretende comunicar e quem é seu alvo. O 

documento produzido pelo psicólogo deve ser elaborado em cima de instrumentos técnicos 

(observações, entrevistas, teses, dinâmicas de grupo, escuta intervenções verbais), que se 

configuram como métodos e técnicas psicológicas para coleta de dados e estudos. 

Conforme a Resolução do CFP (2003), os modelos de documentos elaborados por 

psicólogos como, por exemplo, declarações, atestados psicológicos, sendo que apenas 

relatórios/laudos, decorrem de avaliação psicológica, embora muitas vezes os outros também 

apareçam dessa forma. Os documentos escritos através de avaliação psicológica, bem como 

todo material que os fundamentou, devem ser guardados pelo prazo de no mínimo de cinco 

anos, tanto o psicólogo, quanto a instituição em que ocorreu a avaliação psicológica. Este 

prazo é estendido nos casos previstos em lei ou em casos específicos. 

De acordo com Vieira, o estudo do transexualismo na bioética se deve ao fato do 

assunto dizer respeito à dignidade da pessoa humana, aos princípios da bioética (autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça). A bioética já passou por diversos estágios, como o 

conceito proposto por Potter, entendendo que está no sentido global, envolvendo biologia, 

ecologia e meio ambiente e até mesmo a filosofia. Para o Direito, Medicina, Religião, 

Filosofia, Antropologia, Teologia, Psicologia e outros o aspecto mais marcante é o diálogo 

multidisciplinar num contexto pluralista. 

De acordo com Vieira, o transexual tem direito da mudança do prenome, ao próprio 

corpo, à saúde e principalmente no direito à identidade sexual e direito da personalidade, Isso 

evitaria o constrangimento e facilitaria a inserção do transexual na sociedade, uma vez que o 

nome não condiz com a pessoa podendo. A lei brasileira ainda não prevê expressamente a 

possibilidade da adequação jurídica do prenome e do sexo ao transexual, não bastam 

promulgar uma lei capaz de prever a alteração cirúrgica de adequação de sexo e não rever a 

alteração do registro civil como uma possibilidade terapêutica, permitindo que assim finalize 

um ciclo. Baseado na hipótese deste estudo, que visa verificar se o laudo psicológico é 



 
47 

   

relevante ou não na decisão judicial para alteração de registro civil de indivíduos com 

diagnósticos de transexualismo foi adotado o método quantitativo, demonstrativo e descritivo 

de análise de laudos psicológicos e sentenças jurídicas para mudança do prenome de 

indivíduos com diagnóstico de transexualismo masculino e feminino, submetido ou não a 

cirurgia de redesignação sexual. A autora fez uma avaliação qualitativa tentando cruzar fatos 

e causas associados ao emprego de metodologia quantitativa com uma visão da natureza 

dinâmica da realidade.  

Como instrumento de coleta quantitativa, usou a análise das sentenças judiciais e dos 

laudos psicológicos. E complementarmente, como instrumentos de coleta qualitativos, 

realizou uma entrevista aberta no intuito de verificar qual é protocolo de cada centro 

referenciado quanto à elaboração do laudo para alterações de prenome e o sexo dos 

transexuais. Foi questionado sobre quem é o profissional responsável pela produção e emissão 

do laudo, qual é o conteúdo desse laudo e quando ele é realizado. Pela pesquisa feita a 

elaboração do laudo independente não é componente obrigatório nos procedimentos de cada 

hospital, mas sim a validação desse profissional em sua área de competência. De acordo com 

Vieira, a alteração do prenome e sexo do transexual é aconselhável quando confirmada a 

neurodiscordância de gênero. Conclui-se que tal parecer jurídico embasa este estudo, cuja 

hipótese é a possível relevância do laudopsicólogico na decisão/sentença judicial para 

alteração de registro civil de indivíduos com diagnóstico de transexualidade 

Desta forma a autora analisou a importância dos laudos psicológicos nas sentenças 

jurídicas expedidos por hospitais regulamentados para o processo de transexualizador do SUS 

e com esta pesquisa conseguiu caracterizar as variáveis sociais e demográficas da população 

estudada. As informações foram captadas nos centros de referência credenciados para realizar 

a cirurgia de transexualização pelo SUS. Os processos de mudança de prenome que já 

estavam arquivados pela justiça foram captados por intermédio da equipe multidisciplinar que 

trabalha com essa população. Estes disponibilizaram o nome e os contatos dos pacientes que 

atendiam aos critérios de inclusão desde estudo. 

Os resultados foram representados através de gráficos e tabelas. Foi constatado que 

ocorre uma associação entre o deferimento dos pleitos de alteração de prenome e a realização 

prévia do procedimento cirúrgico. Isso sugere que o procedimento cirúrgico realizado é um 

fato que contribui com o deferimento do juiz no processo para alteração de prenome e sexo. 

Portando percebe-se na amostra a oposição entre sexo biológico e gênero influência da 

decisão do magistrado. 



 
48 

   

Foram encontrados três processos cujo deferimento se deu antes da cirurgia de 

redesignação sexual pertencente ao HUPE-UERJ. Acredita-se que o deferimento está 

relacionado ao diálogo institucional entre o ambulatório, magistratura e o MP a fim de 

esclarecer o que vem a ser o transtorno de identidade de gênero e como funciona o tratamento. 

Isso revelou a necessidade de algumas trocas, conversando e explicando como é o processo e 

que não é necessária a cirurgia para a validação de assentamento civil, pois seria apenas mais 

uma parte do processo transexualizador, ficando evidente a necessidade de uma ponte entre 

equipes dos hospitais, ambulatórios especializados e a esfera jurídica.   

O objetivo principal era analisar a importância dos laudos psicológicos em sentenças 

judicias para mudança de prenome em casos de transexuais, sendo verificado que a maior 

parte das decisões judiciais não menciona os laudos. São mencionados em 10,90% das 

sentenças, contra 88,10% que nem menciona. Assim as decisões judiciais não relatam sofrer 

influência direta dos laudos psicológicos. 

 

2.2.1 Críticas ao trabalho 

 

A dissertação analisada cuidou de tratar apenas de questões relacionadas aos laudos 

psicológicos e a influência dos mesmos como fundamento determinante para o deferimento da 

alteração do nome civil dos transexuais. 

A autora trouxe opinião de especialistas que fazem parte das esquipes 

multidisciplinares no processo transexualizador apresentando diversos dados gráficos como 

método qualitativo da pesquisa. Deixou, porém, de tratar questões relacionadas à dignidade da 

pessoa humana e outros direitos que compõe o direito da personalidade, como por exemplo, o 

nome, a imagem e a honra que estão intimamente ligadas neste processo.  

Igualmente, a dissertação aponta dados e estudos a partir de um viés conservador e não 

aponta os avanços da legislação e jurisprudência no processo da mudança do pronome, 

restringindo o estudo apenas à questões relativas da influência dos laudos psicológicos. 

A pesquisa concluiu que o laudo psicológico, embora exigido, não é relevante nas 

decisões judiciais. 

 

2.3 Considerações a respeito dos trabalhos correlatos 

 

Os trabalhos analisados contribuem de forma efetiva para esta pesquisa, tendo em 

vista que apresentam diversas questões relacionadas ao processo de transição de gênero 
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indicando aspectos sociais, jurídicos e econômicos que permite o leitor ter uma visão latu 

sensu do tema apresentado que é pouco discutido. 

Contudo, o primeiro trabalho é efetivamente mais completo uma vez que trata do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e de princípios nucleares da Bioética 

e Biodireito, demonstrando a inovação e atualidade do estudo. Como indicado pela própria 

autoria da tese, questões relacionadas aos transexuais são pouco debatidas, pois estes 

apresentam uma parcela muito pequena na sociedade. Portanto, nota-se que o primeiro 

trabalho tratou do tema com um viés mais humanitário descrevendo questões do 

enfrentamento social desta classe vulnerável. 

Já o segundo trabalho teve como ponto central a influência do laudo psicológico nas 

decisões judiciais, mas tratou de forma superficial das questões sociais e jurídicas antecedente 

ao processo de transição de gênero. Porém, o resultado final da pesquisa foi satisfatório, uma 

vez que demostra que embora os laudos psicológicos sejam exigidos, são utilizados apenas 

como questão de formalidade e não como fato determinante para o processo de mudança do 

prenome. 
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CAPÍTULO 3 - ENTRAVES E AVANÇOS LEGISLATIVOS 

 

3.1 Projeto de Lei João W. Nery  

 

No capítulo anterior foi analisado em um dos trabalhos correlatos questões relativas às 

sentenças que tratam das mudanças de prenome e gênero, ficando claro através das pesquisas, 

que os laudos emitidos pela equipe multidisciplinar não recebem o tratamento cuja finalidade 

é exigida, pois muitos dos julgadores sequer leem os mesmo, decidindo a questão através de 

valores morais e religiosos. Na maioria das vezes as ações julgadas procedentes são aquelas 

cujo autor já realizou a cirurgia de redesignação sexual, mesmo que a pessoa transexual esteja 

satisfeita apenas com o tratamento hormonal e não tenha o desejo de realizar a cirurgia, sendo 

influenciadas a fazer 

Diante desta situação, os transexuais precisam ajuizar ações para pleitear a mudança 

de nome e gênero em seus documentos. Por esse motivo, os Deputados Federais Jean Wyllys 

e Érika Kokay apresentam o Projeto de Lei 5.0002/2013, intitulado “Lei João W. Nery em 

homenagem ao primeiro homem transexual a realizar a cirurgia de redesignação sexual no 

Brasil no ano de 1970. Nesta época, ainda era proibido a realização desse tipo de cirurgia por 

ser considerada uma mutilação ao corpo humano. 

Em razão da inviabilidade de pleitear na justiça a mudança de nome, João W. Nery 

adquiriu novos documentos ilegalmente, perdendo tudo aquilo que já tinha adquirido. Ele 

ministrava aulas em faculdades, porém, após essa mudança e com a aquisição de novos 

documentos, o mesmo passou trabalhar como ajudante de pedreiro e taxista. Em 2011, lançou 

um livro, Viagem Solitária e para homenageá-lo, o projeto de lei foi criado com seu nome.   

Uma das propostas deste projeto é o reconhecimento por lei da identidade de gênero, o 

que facilitaria muito a vida do transexual que depende de laudos médicos e decisões 

subjetivas dos juízes para que tenha reconhecida a sua condição de existência perante a 

sociedade. Para tanto, são necessários o preenchimentos de alguns requisitos para que haja a 

solicitação a retificação registral, contida no art. 4º do Projeto de Lei. 

 

Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do 
prenome e da imagem, em virtude da presente lei, deverá observar os seguintes 
requisitos:  
I - ser maior de dezoito (18) anos; 
II - apresentar ao cartório que corresponda uma solicitação escrita, na qual deverá 
manifestar que, de acordo com a presente lei, requer a retificação registral da 
certidão de nascimento e a emissão de uma nova carteira de identidade, conservando 
o número original;  
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III - expressar o/s novo/s prenome/s escolhido/s para que sejam inscritos.  
Parágrafo único: Em nenhum caso serão requisitos para alteração do prenome:  
I - intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial;  
II - terapias hormonais;  
III - qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico;  
IV - autorização judicial. (BRASIL, 2017) 

 

 

Caso aprovada, a lei traria maior proteção aos direitos dos transexuais, pois os juízes 

estariam vinculados aos requisitos estabelecidos pela mesma e não resolveriam esses casos a 

partir de costumes, moralismo, clamor sociais. 

Outra mudança importante, diz respeito ao art. 58 da Lei 6.015/1973, que trata dos 

registros públicos. O Projeto de Lei João W. Nery visa a alteração deste artigo, no que diz 

respeito à retificação do nome. 

 

Artigo 12º - Modifica-se o artigo 58º da lei 6.015/73, que ficará redigido da seguinte 
forma:  
Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de discordância com a 
identidade de gênero auto-percebida, para os quais se aplicará a lei de identidade de 
gênero. Admite-se também a substituição do prenome por apelidos públicos 
notórios. (BRASIL, 2017) 
 
 

Atualmente a lei dos registros públicos só permite a mudança do prenome em casos de 

erro gráfico do prenome e só mudará com sentença do Juiz. Admite-se também em casos 

apelidos públicos notórios ou quando existir uma coação ou ameaça decorrente de crime, por 

determinação em sentença do Juiz competente, ouvido o Ministério Público. 

A aprovação do Projeto de Lei seria muito importante para os avanços legislativos em 

relação à tutela de direito da pessoa transexual, uma vez que não seria necessário todo 

processo burocrático, dispensando-se a sentença judicial. Assim, o direito à dignidade e os 

direitos da personalidade seriam preservados, tendo em vista que o nome a imagem são 

atributos inerentes ao próprio ser humano. Busca-se assim, a compatibilização do nome com a 

imagem da pessoa. 

Para efeitos práticos, há uma grande problematização no que diz respeito à aprovação 

do projeto que se encontra em tramitação há mais de 4 anos. A resistência parte da bancada 

evangélica do Congresso Nacional e também das famílias que lutam na mantença da família 

tradicional e dos seus valores. 
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3.2 O uso do nome social 

 

 

Vimos ao decorrer do trabalho que a inclusão da pessoa transexual encontra-se em um 

campo de limitação no que diz respeito ao processo de transição de gênero, quer seja pelo 

processo cirúrgico, quer seja pelo processo de adequação do nome à imagem a que se 

reconhece.  

Como explanado no item anterior, há um Projeto de Lei em andamento que trata sobre 

a facilitação da retificação de nome aos transexuais, porém enquanto não aprovado e em razão 

da ausência de legislação, em 2016 o Governo Federal promulgou o Decreto nº 8.727/2016 

que trata sobre o uso do nome social, reconhecendo a existência de pessoas que vivem com 

um nome que na realidade não os identificam.  

 

Art. 1o  Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e 
é socialmente reconhecida; e 
II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à 
forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e 
como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o 
sexo atribuído no nascimento. (BRASIL, 2017) 
 

 

Este Decreto, obrigada os órgãos públicos utilizarem o nome social em seus bancos de 

dados para evitar constrangimentos ao identificar a pessoa transexual. Por exemplo, alunos 

podem solicitar a inclusão do nome social na lista da presença das escolas e faculdades; os 

pacientes transexuais também deve ter a inclusão de seu nome social em todos os cadastros e 

prontuários para evitar a exposição de sua privacidade.  Acontece que algumas entidades que 

não se afigura como órgãos públicos também foram incentivadas pelo Decreto a fazer o uso 

do nome social em seus bancos de dados de cadastro, como por exemplo, OAB, Conselhos 

Profissionais e universidades privadas. 

Além disso, o Governo Federal também editou uma Instrução Normativa que 

possibilita a inclusão do nome social no CPF. 

 

Quem quer ter o nome social incluído no Cadastro de Pessoa Física (CPF) já pode ir 
até uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil e fazer a solicitação. 
O Diário Oficial da União desta quinta-feira (20) traz a Instrução Normativa 
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1.718/2017, sobre inclusão e exclusão de nome social no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). 
A medida atende ao Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso 
do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e 
transexuais no âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional. 
(BRASIL, 2017) 

 

Contudo, o nome social virá acompanhado do nome civil, dependendo ainda da 

decisão judicial, como explanado anteriormente, os casos em que haja a retificação definitiva 

do nome. O referido Decreto é utilizado como uma solução paliativa nesses casos em que se 

busca preservar a identidade do transexual. 

Diversos países já editaram normas que regulamentam a retificação do nome civil da 

pessoa transexual e no Brasil ainda temos esse enfretamento dos problemas através de 

Portarias de Decretos que reconhecem a existência dos transexuais através destes 

subterfúgios. 

   

3.3 A possibilidade de mudança do designativo gênero/sexo no registro civil de 

transexuais não operados  

 

Como explanado alhures, para que o transexual consiga retificar seus documentos é 

necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Pela lógica não deveria existir obrigatoriedade 

para que estas pessoas precisem ser submetidas, como por exemplo, as intervenções cirúrgicas 

para o ajuizamento da ação de requalificação civil, porém na prática judicial não funciona 

assim. 

Primeiramente o transexual que tenha pretensão de fazer a requalificação precisa ser 

assistido por um advogado ou na impossibilidade de arcar com as custas honorárias poderá 

recorrer à defensoria pública. Não existe um tempo determinado de espera para a finalização 

do processo, porém, o que se sabe é que o processo é demorado. 

Na prática, a autoconfirmação de que a pessoas é transexual não é o suficiente, pois os 

juízes sempre solicitam o laudo médico atestando referida condição, bem como um conjunto 

probatório robusto de provas, como fotos com amigos, testemunhas de amigos e familiares 

afirmando que todos já o reconhecem pelo nome social e a forma como ela se apresenta. 

Também podem ser apresentados documentos, como por exemplo, recibos e contratos que 

constem a utilização do nome social. As provas poderão ser confrontadas. 

A maioria dos magistrados julga através de suas convicções uma vez que não existe 

uma lei que ampare, ignorando todo histórico de vida daquela pessoa e tirando o mérito do 
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trabalho de toda uma equipe especializada que trabalhou e estudou aquele caso confirmando 

que realmente o seu nome civil não se identifica com a identidade de gênero.   

 

O corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, entende que não 
é exigida cirurgia de mudança de sexo para alterar o nome no registro civil, como já 
decidiu o CNJ em julgamentos passados. A afirmação foi feita em decisão desta 
terça-feira (4/10) ao pedido liminar da Defensoria Pública da União que afirma que 
magistrados e cartórios estão condicionando a retificação do registro civil à 
realização da cirurgia de redesignação sexual. 
Dessa forma, o corregedor nacional determinou que as corregedorias dos Tribunais 
de Justiça dos estados e do Distrito Federal e os cartórios têm até 15 dias para 
informarem expressamente se a não exigência da cirurgia já foi objeto de 
regulamentação, bem como se está havendo problemas quanto a isso, como alega a 
Defensoria Pública da União. (BRASIL, 2016) 
 
 

Acontece que muitos juízes ao decidirem sobre a mudança de nome e gênero, levam 

em consideração o fato de ter sido realizada a cirurgia ou não de redesignação sexual. Há 

casos, como veremos a seguir, em que o juiz determina a mudança do nome no documento, 

mas não autoriza a mudança do gênero, o que viola diversos direitos, sobretudo o da 

dignidade humana, uma vez que não há compatibilidade entre o nome e a imagem da pessoa. 

Há transexuais que não tem o interesse de realizar o procedimento cirúrgico e se 

contentam apenas com o tratamento hormonal e a imagem exteriorizada e submetê-los a 

determinados procedimentos cirúrgicos é uma “violação” forçada do corpo humano, o que 

também pode gerar futuramente diversos transtornos psicológicos.  

 

3.4 Estudo de caso: Recurso Extraordinário nº 670.422 – RS  

Antes de iniciar, cumpre esclarecer que o uso apenas das iniciais justifica-se pela 

necessidade de se garantir o grau de sigilo conferido ao processo. Impende deixar claro que 

“Sa.” é um nome feminino e “So.”, masculino. Essa notação será adotada ao longo de todo o 

parecer. 

O caso em questão trata-se de um recurso extraordinários interposto por Sa. T. C., com 

o nome social de So. T. C., em face de acordão proferido pela Oitava Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Em sua inicial Sa., diz que quando nasceu foi registrada como Sa., tendo em vista que 

o seu sexo anatômico apresentado era o feminino, porém em sua infância já demostrava 

através de suas predileções com brinquedos e brincadeiras que era um menino. 

Antes dos cinco anos de idade já era confundindo como menino pela aparência que 

apresentava, porém já sofria constrangimentos uma vez que seu sexo anatômico não era 
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compatível com a sua aparência, este fato é conhecido como transtorno de identidade sexual, 

classificado pela Organização Mundial de Saúde pelo código CID 10 F64.0.  

Por estes fatos entrou com uma ação de alteração de registro civil, para mudança de 

seu prenome e da mudança do gênero do feminino para o masculino. Apresentou documentos 

para comprovar que realmente vivia como pertencente ao sexo oposto, através de fotos, 

cartões e documentos, declarações da companheira e da irmã. 

Acontece que mesmo diante desta situação, o juízo de primeiro grau julgou 

parcialmente procedente o pedido, deferiu a troca do prenome e indeferiu a alteração do 

gênero no registro civil, sob o argumento de que era essencial a realização da cirurgia de 

redesignação sexual para modicar o gênero em seu registro civil. Mesmo tendo as 

características do sexo oposto podendo ser vista a olho nu, o Juiz julgou parcialmente o 

pedido. Vale salientar que a cirurgia neofaloplastia é autorizada somente em âmbito 

experimental em hospitais que fazem pesquisa sobre o tema. Trata-se de uma cirurgia que 

coloca a pessoa em risco podendo perder sua genitália totalmente por estar em fase 

experimental.  

Foi interposta uma apelação e o Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul 

deu parecer no sentido de que fosse desprovido o recurso, alegando também a questão do 

ponto físico-anatômico. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, por sua maioria também julgou parcialmente o recurso, não permitiu a 

alteração do gênero e determinou que fosse feito uma anotação com o termo “transexual” no 

registro de nascimento com a justificativa do princípio da publicidade e da veracidade dos 

registros públicos, que independentemente das características da pessoa ser parecida ou não 

com o sexo pretendido, que o aspecto cromossômico jamais seria o mesmo nem mesmo com 

os avanços da ciência. 

Desta decisão foram opostos embargos de declaração que também não foram 

acolhidos e por estes fatos interpôs o Recurso Extraordinário no STF 11/09/2014, que foi 

reconhecido, tendo como relator o ministro Dias Toffoli.   

A parte recorrente sustentou a violação aos artigos 1º, inciso III, art. 3º inciso IV, 5º, 

inciso X e 6º, caput, da Constituição Federal, pois foi violado o principio da dignidade da 

pessoa humana, ocorrendo um pré-conceito em detrimento de sexo e a violação do seu direito 

a intimidade. Isso por que o processo era de livre acesso à população uma vez que deveria 

correr apenas em segredo de justiça e a sua vida privada. Isso ocorreria também quando o 

mesmo precisasse apresentar seu documento e fosse verificada a incompatibilidade entre o 

nome e o gênero, causando também constrangimento. 
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A Procuradoria Geral da República apresentou parecer favorável opinando pelo 

conhecimento e provimento do recurso e fixou uma tese em relação de temas que fossem 

tratar da mesma matéria, vedada à inclusão, ainda que sigilosa, do termo “transexual” ou do 

sexo biológico nos respectivos assentos e a alteração de gênero no registro civil mesmo sem a 

realização da cirurgia de redesignação sexual. 

Foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional. 

Em 19 de setembro de 2014 foi publicado no site do STF.  

 

O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por maioria, 
repercussão geral no tema do Recurso Extraordinário (RE 670422) que discute a 
possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, 
mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. O 
mérito da matéria será analisado futuramente pelo Plenário da Corte, e a decisão 
atingirá vários recursos envolvendo o tema.  (BRASIL, 2017) 
 

E dia 20 de abril de 2017 o plenário do STF passou a analisar a alteração de registro 

civil sem mudança de sexo. 

 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou, nesta quinta-feira (20), o 
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 670422, com repercussão geral 
reconhecida, no qual se discute a possibilidade de alteração de gênero no assento de 
registro civil de transexual mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de 
redesignação de sexo. Na sessão de hoje, o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, 
leu o relatório e os amici curiae apresentaram suas manifestações. O julgamento será 
retomado em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, da 
relatoria do ministro Marco Aurélio. (BRASIL, 2017) 
 

 
Preliminarmente, o Tribunal deferiu o ingresso nos autos, como amicus curiae, do 

Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero - GADvS e da Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT. Em seguida, 

após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso. 

Este recurso é de grande relevância para todos os transexuais, tendo em vista que se 

busca que criar um precedente para que possa favorecer todos que encontra-se na mesma 

situação e querem apenas o seus direitos reconhecidos sem a necessidade de se automutilarem 

por vontades alheias. 

Existiu o tempo em que médicos eram penalizados penalmente por realizar a cirurgia 

de redesignação sexual, pelo fato das pessoas não aceitarem, mesmo sabendo do desejo de 

pessoas que queriam realizar a cirurgia. E nos tempos de hoje, muitos anos depois, querem 

obrigar os transexuais a se submeter ao processo cirúrgico para verem satisfeitos o seu 

objetivo de alteração do nome civil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um estudo em relação ao gênero e sexualidade é muito importante para que possamos 

entender a partir dos aspectos específicos quais são as dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

transexuais desde o início do seu processo de transição que estão ligadas às questões 

psicológicas, familiares, ao modo de vida e sua representação social. 

A partir da análise histórica foi possível identificar que a luta iniciada pela classe 

homossexual é de longa data e que houve diversos avanços em relação ao pensamento social, 

legal e também no âmbito da saúde que evoluiu muito para o alívio do sofrimento dessas 

pessoas, onde atualmente oferecem tratamentos de acompanhamentos psicológicos e 

cirúrgicos que mostra-se fundamental para o processo de transição de gênero.  

Contudo, a ausência legislativa ainda permanece e mostra-se como uma das principais 

dificuldades quando analisada a necessidade de se tutelar direitos sociais, civis e culturais. 

Além disso, há grande dificuldade em relação ao processo judicial como um todo, visto que a 

análise é subjetiva do próprio julgador que muitas vezes profere sua decisão baseadas em 

valores morais e tradicionais. 

Há de se reconhecer que há algumas soluções paliativas que tentam preservar esses 

direitos que por si só encontram-se fragilizados na sociedade e que podem ser considerados 

como avanço e ensejo para a mudança da cultura, como por exemplo, o Decreto e Portaria que 

tratam do uso do nome social, a fim de preservar a dignidade de pessoas humanas e direitos 

da personalidade como o nome e a imagem. 

No decorrer da pesquisa foram encontradas dificuldades em relação a disponibilidade 

de materiais e livros que tratem especificamente do tema, tendo em vista que a área de 

conhecimento que mais trata o assunto é a psicologia, psiquiatria e outras relacionadas à 

ciência da saúde. 

O estudo de caso apresentado trata-se de um Recurso Extraordinário que atualmente 

encontra-se suspenso no STF onde se busca criar um precedente que possa resolver essas 

questões que travam o processo de transição de gênero quando o assunto é requalificação civil 

Para pesquisas futuras sugerem-se os seguintes temas: O bloqueador de hormônio; 

Criança transexual; Orientação sexual e identidade de gênero na escola. 
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