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1. RESUMO 
Este trabalho analisa o direito ao esquecimento e, em especial, o exercício desse 

direito por transexuais. A pesquisa em pauta, através da perspectiva dos direitos dos 

transexuais, visa demonstrar a situação sensível e vulnerável dessas pessoas que 

não se identificam com o corpo e sexo biológico que nasceram. O trabalho também 

expõe um desdobramento da questão, os direitos da personalidade, principalmente 

no que tange à mudança de nome e sexo em seu registro civil. Assim, pretende-se 

verificar se haveria no rol dos direitos fundamentais da pessoa humana um limite 

para que os transexuais tenham assegurado o seu direito ao esquecimento. 

    

2. INTRODUÇÃO 
O direito ao esquecimento, conceito originário da doutrina dos Estados Unidos e 

constituído formalmente a partir de alguns tratados internacionais de Direitos 

Humanos, foi delineado no Brasil como derivação do direito à dignidade da pessoa 

humana, bem como à intimidade, à imagem e à honra, garantidos pela Constituição 

Federal, no artigo 5º, inciso X. Na lição da professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, 

seria: 
um direito autônomo de personalidade através do qual o indivíduo pode 
excluir ou deletar as informações a seu respeito quando tenha passado um 
período de tempo desde a sua coleta e utilização e desde que não tenham 
mais utilidade ou não interfiram no direito de liberdade de expressão, 
científica, artística, literária e jornalística (LIMA, 2014, p. 97). 
 

Uma das aplicações deste direito é aquela direcionada ao transexual, que é a 

pessoa que não se identifica com o gênero que nasceu. É considerada uma 

convicção íntima e interna de cada indivíduo, de pertencer a determinado gênero, 

que pode ou não ser contrário ao de seu nascimento. Tereza Rodrigues Vieira 

esclarece que “identidade de gênero é uma experiência interna e individual do 

gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 

nascimento” (VIEIRA, 2012, p. 360). 

O presente trabalho busca justamente estudar a relação entre o direito ao 

esquecimento e os direitos da personalidade do transexual, traçando os limites e as 

aplicações práticas do tema dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3. OBJETIVOS 
Constituem objetivos específicos da presente pesquisa: a)- compreender a relação 
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entre o direito ao esquecimento e os direitos do transexual; b)- analisar  os recentes 

julgados referentes à alteração de nome e sexo no registro civil do transexual; c)- 

levantar a legislação aplicável atual no ordenamento jurídico brasileiro, que protege 

os direitos dos transexuais; e, d)- verificar se são eficazes as teorias de que o direito 

ao esquecimento é assegurado como forma de proteção aos transexuais e sua 

privacidade. Busca-se, portanto, delinear o direito ao esquecimento assegurado aos 

sujeitos que necessitam dessa garantia como finalidade de integração na sociedade, 

sem carregar o fardo do passado com o qual o transexual nunca se identificou, mas 

sem olvidar eventual interesse público em cada caso concreto.  

  

4. METODOLOGIA 
O presente trabalho pretende considerar o método dedutivo ao analisar a legislação 

brasileira, especialmente os princípios constitucionais que protegem o direito à 

dignidade da pessoa humana, à intimidade, à privacidade, à honra, da 

personalidade, bem como do acesso à informação e a liberdade de expressão. 

A partir de um critério analítico, a pesquisa voltar-se-á para os conceitos já 

constituídos sobre o tema. Em seguida, considerando o modo como as coisas se 

dão na realidade, o presente trabalho irá considerar o método fenomenológico para 

observar, a partir da análise de caso e de estatísticas, o modo como os direitos dos 

transexuais têm sido pensados. Esse modo, não deixa de ser indutivo, na medida 

em que irá considerar um caso para traçar conclusões gerais.  

A análise de artigos científicos, bem como da lei ordinária e constitucional, além da 

pesquisa doutrinária, serão essenciais para a fundamentação da importância da 

discussão do tema em questão.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Um dos pontos que levaram à opção pela abordagem do assunto é a problemática 

do conflito entre os direitos fundamentais de privacidade e intimidade com o direito 

de informação. Outras vantagens e benefícios a serem obtidos através da presente 

pesquisa serão o auxílio de leitores e pesquisadores que buscam compreensão 

deste tema, sobretudo aos operadores do direito que pretendem associar este 

assunto com questões práticas de reintegração social e garantias de direito à 

intimidade. 

Ao longo da investigação, esta pesquisa considera os seguintes tópicos de análise: 
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1) principio da dignidade da pessoa humana; 2) os direitos da personalidade, sob a 

ótica constitucional e civil; 3) debate no âmbito da discussão de gênero; 4) conceito 

de transexual; 5) o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da alteração 

de registro civil do transexual. Assim considerando, o trabalho abordará artigos 

científicos, legislação ordinária e constitucional, doutrina e jurisprudência. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Considerando os objetivos do trabalho e a metodologia estabelecida, os resultados 

preliminares incluem: 1) o estudo, apreciação e análise do posicionamento atual da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 2) a compreensão 

dos efeitos jurídicos e sociais observados após o julgamento do tema; e, 3) a análise 

do posicionamento e repercussão do Supremo Tribunal Federal.  

Há de ser garantido o direito dos transexuais ao esquecimento, não obstante a 

proteção aos direitos de terceiros, ou seja, para que não se torne um direito 

absoluto, uma vez que essa garantia possa trazer algumas consequências. 
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