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RESUMO 

Como resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa do Curso de 

Direito/UniSALESIANO de Lins, verifica-se, por meio do método de pesquisa 

bibliográfica e da analise de um caso concreto, a necessidade da efetividade dos 

direitos civis dos transexuais, demonstrando as dificuldades enfrentadas pós-cirurgia 

de redesignação de sexo. A importância dessa investigação repousa no fato de que, 

mesmo diante de uma lacuna legislativa própria, o transexual é titular de direitos 

garantidos pela Constituição Federal, pelo âmbito civil e pelos direitos humanos, 

porém, a dificuldade de efetivá-los ainda é grande, principalmente devido à 

dependência de autorização judicial para o exercício de seus direitos civis quanto à 

alteração dos dados nos registros públicos. Como resultado tem-se que ainda há 

afronta à honra, à imagem, à liberdade e à dignidade dos transexuais, violando, com 

efeito, o objetivo da Republica Federativa do Brasil e do Estado Democrático de 

Direito, que é o promover o bem de todos, sem preconceito de sexo ou quaisquer 

outras formas de discriminação.  

 
INTRODUÇÃO 

 

O mundo evolui a cada dia, principalmente no âmbito social, mas no âmbito 

jurídico ainda existem empecilhos que precisam ser superados quando se trata de 

transexualismo, pois é um ponto que causa muitas contradições e polêmicas. Tem-

se por transexual aquele que nega o seu sexo anatômico e se auto-determina como 

pertencente do sexo oposto, tendo a opção de corrigir essa anomalia com a cirurgia 

de mudança de sexo, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. 

Cada indivíduo é agente de vontade livre, possui autonomia, então não 

reconhecer a vontade do transexual de se adequar ao sexo que pertence e de 

exercer seus direitos é uma forma de negação da dignidade da pessoa humana. 

Porém, ainda se tem muito preconceito, intolerância e discriminação em relação aos 

transexuais, ferindo, assim, princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, 

como os princípios da igualdade e da liberdade, sobretudo da dignidade humana.  

A idéia principal desse trabalho é provocar o Poder Judiciário, e até mesmo o 

Poder Legislativo, para que sejam movimentados e efetivados os direitos civis dos 

transexuais, colaborando para a amenização dos vários conflitos dentro de si 

mesmo, como para com a opressão exterior vinda da sociedade, como os 

obstáculos e a indiferença praticados em órgãos públicos e privados, instituições de 



saúde, instituições escolares, convívio familiar e social, entre outros. É dever do 

Poder Judiciário acompanhar essas mudanças, já que é o mesmo que vai proteger 

os direitos de todas as pessoas.    

 
OBJETIVOS 

 
O presente trabalho científico tem por objetivo investigar sobre a condição 

social do transexual, abordando os aspectos relacionados às diferenças entre os 

gêneros, orientações sexuais e comportamentais. Analisa-se, ainda, sobre a 

adequação do fenótipo masculino-feminino e feminino-masculino através da cirurgia 

de redesignação de sexo e as normas regulamentadoras do Conselho Federal de 

Medicina. Também investiga sobre os direitos da personalidade e, por 

consequência, os direitos civis do transexual, fazendo-se um estudo de caso através 

de questionário aplicado a um caso concreto, para se chegar ao resultado de que 

tem-se ainda afronta à honra, à imagem, à liberdade e à dignidade dos transexuais, 

mas também políticas públicas de efetivação de seus direitos, embora a passos 

lentos. 

 
METODOLOGIA 

  
Para a pesquisa de caráter jurídica-científica foi utilizado o método dedutivo e 

analítico, sendo que as técnicas para os levantamentos de dados foram executadas 

por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, coletadas em livros de 

doutrinas artigos científicos, legislações e jurisprudências congruentes ao tema.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
CAPÍTULO 1: A CONDIÇÃO SOCIAL DE TRANSEXUAL À NECESSIDADE DE 

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO DE SEXO 

1.1 Conceito de transexualismo e a diferença de gêneros entre o transexual, o 

travesti e o homossexual 

 
Para a medicina o conceito de transexual está relacionado principalmente às 

questões psicológicas, pois aquele que possui essa condição não aceita o seu sexo 

externo, de acordo com seus órgãos genitais, acreditando psicologicamente que 

pertence ao sexo oposto daquele que nasceu, ou seja, ilustrando de uma forma mais 



clara, é um homem vivendo em um corpo de mulher ou uma mulher vivendo em um 

corpo de um homem.  

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID 10 F 64.0 – Transtornos de Identidade Sexual) 

determina o transexual da seguinte forma 

 

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 submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a 

fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado. 

 

Esse transtorno, que é mais conhecido como síndrome de disforia de gênero, 

causa grande desconforto emocional, sexual, psicológico e social, trazendo, como 

consequência para quem possui essa síndrome, problemas como depressão, 

automutilação, ansiedade, baixa autoestima, a falta de auto aceitação, podendo 

chegar até o suicídio. Os sintomas podem aparecer em qualquer período da vida, 

desde a fase de criança até a fase idosa, mas, na maioria dos casos, se apresentam 

ainda quando crianças. 

 
1.2 A cirurgia de redesignação de sexo e as normas regulamentadoras do 
Conselho Federal de Medicina 
 

A Resolução nº 1.482/97 foi revogada pela a Resolução nº 1.652/2002, que 

regula, de forma complementar, a cirurgia de correção do fenótipo feminino para 

masculino e autoriza a sua realização em hospitais universitários ou hospitais 

públicos adequados para pesquisa, e as cirurgia de correção do fenótipo masculino 

para feminino, que poderá ser feita tanto em hospitais públicos quanto particulares, 

independente da pratica de atividades de pesquisas, assim como determinam os 

artigos 5º e 6º da referida resolução. 

 
1.2.1 Adequação do fenótipo masculino para o feminino 

 
Esse tipo de adequação é chamado de neofaloplastia e o seu procedimento 

consiste, na amputação do pênis, porém mantendo a preservação da glande, a qual 

ficará no lugar do clitóris para impedir que a sensibilidade sofra alterações, podendo 

o individuo ter uma vida sexual normal e ativa, não perdendo a sensação de prazer e 

continuar tendo orgasmos após o procedimento cirúrgico (ARAÚJO, 2000, p. 108). 

 



1.2.2 Adequação do fenótipo feminino para o masculino 
 

Esse tipo de adequação é chamado de neocolpovulvoplastia e é realizado em 

três tempos cirúrgicos, por isso é considerada mais complicada e mais demorada 

que a neofaloplastia e não é aceita no Brasil. No primeiro tempo cirúrgico o paciente 

é submetido a uma cirurgia de vídeolaparoscopia, na qual será feita abertura da 

cavidade abdominal e o útero, os ovários e os anexos serão removidos. No segundo 

tempo ocorre a retirada da vagina e usa-se a parede anterior da reconstrução da 

uretra e a parede exterior da vagina é exteriorizada para ser uma parte do escroto. 

No terceiro tempo cirúrgico será introduzido um tubo siliconado em um pequeno 

corte feito na base do neo-pênis, esse tubo tem em seu eixo a composição de uma 

liga de prata maleável denominada de prótese, a qual possui a austeridade 

necessária para a prática de relação sexual e que poderá ser dobrada para baixo 

após o ato (ARAÚJO, 2000, p. 109). 

 
CAPÍTULO 2: A EFETIVIDADE DOS DIREITOS CIVIS COMO GARANTIA DOS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TRANSEXUAL 
 

Direitos e obrigações existem que não possuem características patrimoniais e 

sim extrapatrimoniais, pois são considerados direitos inatos, então basta ter a 

condição de ser humano para que os mesmos existam, sendo adquiridos no 

momento da concepção, cabendo ao Estado reconhecê-los e assegurá-los. 

 
2.1 Os direitos da personalidade do transexual 
 

Encontra-se disposto no artigo 16 do Código Civil que “toda pessoa tem 

direito ao nome civil, nele contido o prenome e o sobrenome”, sendo um meio de 

identificação das pessoas perante a sociedade, e se torna um dos mais importantes 

atributos da personalidade de um individuo, que irá recebê-lo ao nascer e perpetuar 

até a morte. 

Diante disso, vislumbra-se o valor que um nome tem para uma pessoa, pode-

se então ter um maior entendimento do tamanho na necessidade que o transexual, 

após a adequação do sexo, tem para a mudança do seu nome em seu registro civil, 

pois irá exercer toda a influência na sua vida civil, como a determinação da 

constituição de família, filiação, celebração de negócios jurídicos, dentre outros atos. 

Outro direito da personalidade que merece ser mencionado é o direito de 

imagem, a qual será a forma de representação de uma pessoa para outrem, sendo 



também uma forma de identificação, pois é de forma imediata que alguém fica 

marcado ou conhecido por alguma característica da sua imagem, tanto física quanto 

moral, e que a individualiza. 

 
2.2 Lei dos Registros Públicos e a retificação do nome civil versus retificação 
do sexo: uma questão de interesse individual ou interesse social? 

 

Atualmente, apesar de não existir uma lei específica que regula a alteração do 

nome civil no caso do transexual, nem mesmo a Lei dos Registros Públicos prevê 

essa situação jurídica, o Poder Judiciário tomou a iniciativa de tutelar os interesses 

jurídicos do transexual, autorizando a alteração do prenome, até mesmo em 

situações de indivíduos que não se submeterem a cirurgia de mudança de sexo. 

Essa iniciativa é motivada pelas diversas jurisprudências favoráveis, redundando em 

1º de março de 2018, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal proferir uma 

decisão concedendo aos transexuais a faculdade desses alterarem, tanto o nome 

quanto o gênero sexual, exibidos em seu registro civil. Para efetivar mencionada 

alteração, o interessado independente da idade, já que não houve fixação sobre, 

deverá procurar um Cartório, que fará a mudança da sua qualificação sem a 

comprovação médica da síndrome de disforia de gênero e sem a autorização judicial 

para tanto, a qual foi dispensada pelos ministros participantes da votação, em 

conformidade do exposto abaixo 

 

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco 

Aurélio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo 

Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou procedente a ação para dar 

interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica 

o art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que 

assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, 

ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à 

substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Impedido o 

Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. 

Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.3.2018 (STF, 

ADIn 4.275 (255), Min. Rel. Marco Aurélio, pub. 01/03/2018).  

 

O Projeto de Lei n. 70-B/1995, de autoria do então Deputado José Coimbra, 

regulamenta a possibilidade de alteração do sexo e, por consequência, do nome, 

desde que conste o termo “transexual”, criando-se uma terceira identidade sexual, 

com objetivo da proteção de interesses de terceiros, com os quais o transexual se 

relaciona. Esse Projeto encontra-se desde 01/11/2012 na Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias. De acordo com o Projeto de Lei referido, não restam dúvidas 



de que se trata de um conflito entre o interesse individual do transexual de ver seu 

registro adequado à construção da sua identidade com interesses de terceiros que 

com ele se relacionam, seja através da realização de contratos antes da mudança 

do nome, seja por relacionamento afetivo após a cirurgia. Diante disso, afere-se que, 

embora a informação não seja pública, gera repercussões públicas que deve ser 

levada ao conhecimento de terceiro que tenha comprovado interesse de acesso a 

ela, como um namorado ou namorada, um contratante ou credor, e não toda a 

coletividade com efeito erga onmes. Portanto, trata-se de uma questão 

predominantemente privada. 

 
2.3 Impactos da redesignação sexual no Direito de Família 

 
São vários os impactos da mudança do nome e de sexo no âmbito do Direito 

de Família, pois o estado da pessoa (individual) tem reflexos familiares, nas relações 

conjugais, de parentesco, pois para se estabelecer o estado familiar se faz 

necessário analisar o sexo o qual a pessoa pertence, o que, por sua vez, define o 

nome da pessoa (masculino ou feminino) e, por consequência, define o tipo de 

família que a pessoa irá construir dentro da pluralidade de entidades familiares. 

Ocorrendo a mudança de sexo, pela cirurgia, e a alteração do nome civil por 

autorização judicial, não há nenhum problema de constituir família pelo casamento 

civil ou união estável, vez que a pessoa ocupa uma nova situação jurídica no que diz 

respeito ao seu estado individual. Por isso, relevante e necessária a averbação do 

assento de nascimento afirmando que a mesma foi modificada por força de sentença 

judicial. Esses cuidados resultam na prevenção de possivelmente ser celebrado um 

casamento inválido por erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, resultando 

em anulação do casamento.  

No tocante ao exercício do direito à filiação, tendo como plano de fundo os 

princípios constitucionais, sobretudo a dignidade da pessoa humana, da igualdade 

jurídica substancial, da parentalidade responsável, entende-se que não há óbice 

jurídico de que um transexual venha a constituir prole, independente dos meios e 

técnicas que se utilize para procriar. Porém, Rodrigues e Teixeira (2010, p. 78) 

ponderam que “Muitos questionam se teria o transexual direito à procriação, em face 

do princípio do melhor interesse da criança, aos argumentos de que o menor poderá 

ser discriminado, não crescerá em ambiente saudável [...]”.  

 



2.4 Estudo de caso: um relato de um transexual 
 
 
Para acrescentar os resultados deste trabalho, um estudo de caso foi 

realizada no dia 26 de Outubro de 2016, na instituição UniSALESIANO de Lins/SP, 

uma entrevista, através da aplicação de questionário, com a transexual D.V.P, 

solteira, possui 35 anos e no presente momento esta se formando no curso de 

Fisioterapia, tem domicílio no município de Cafelândia – SP e sua religião é espírita. 

 D., relata que em sua primeira infância entre 5 e 6 anos de idade já tinha 

noção da diferença de seu fenótipo, mas não recebeu nenhum tipo de orientação 

adequada sobre a descoberta do transexualismo, apenas buscou, por si mesma, 

informações através de mídias, como internet televisão e jornais. As principais 

reações que teve foi o medo, pelo fato de poder ser submetida à prostituição, porém 

tinha aceitação da sua condição. A transexual sentiu rejeição de sua mãe e não 

aceitação do pai, o qual não tem contato até a presente data. Quanto à sua mãe, 

hoje já esta adaptada à situação até chegar à aceitação. Já em relação aos amigos 

sempre foi querida e aceita na forma como é.   

Em relação à cirurgia de redesignação de sexo, o que a motivou a realizá-la 

em fevereiro de 2007, foi a não aceitação do sexo externo, queria sentir-se melhor 

consigo mesma, sendo essa uma opção para realização pessoal e não de outrem. A 

cirurgia foi realizada no Hospital de Base de São José de Rio Preto. O tempo de 

preparo pré-operatório consistiu no acompanhamento psicológico de 15 em 15 dias 

durante dois anos, sendo esse último período de tempo um requisito do Conselho 

Federal de Medicina. Também participou de reuniões mensais em um grupo de 

terapia para dividir experiências, contendo cinco integrantes, além de fazer testes 

psicológicos com laudo emitido por profissionais que formava uma equipe 

multidisciplinar para a constatação de que se enquadrava no transtorno de gênero. 

Só depois de dois anos e com o laudo avaliativo iniciou a entrevista com o cirurgião 

para assim e efetivar a cirurgia.   

Foram necessárias duas intervenções cirúrgicas para redesignação do sexo 

que, de uma forma sucinta, constituiu na extração do órgão genital e uma 

intervenção modeladora, com tempo de intervalo entre uma e outra cirurgia de trinta 

dias. Após, foi feito um acompanhamento de seis meses pelo médico urologista que 

realizou a cirurgia e também sessões com psicólogo. 



Em relação às garantias e a efetividade dos direitos após a cirurgia de 

redesignação de sexo, D., conseguiu fazer a mudança do seu prenome perante o 

Cartório de Registro Civil, mas para isso encontrou dificuldades, como a resistência 

do Representante do Ministério Público de Cafelândia/SP em dar orientações à 

entrevistada, argumentando que em 2007 não era autorizado no Brasil fazer a 

mudança de prenome e de gênero no registro. Teve um tratamento de negação 

perante as entidades públicas e principalmente privadas no momento da qualificação 

pessoal, não sendo permitido a ela usar o nome social, como também antes da 

mudança do prenome no assento de nascimento, não podia usar o banheiro 

feminino. Mas, apesar dessas negações, teve também aceitação perante o convívio 

social e comunitário, convívio familiar, com exceção do pai, convívio empregatício e 

aceitação do sexo oposto. Para efetivar seus direitos civis precisou recorrer-se ao 

Judiciário através de ação promovida de cidade de São José do Rio Preto/SP. 

A entrevistada relata que sofreu manifestações de preconceito por parte dos 

telespectadores quando deu entrevista no site do G1 da emissora de televisão Rede 

Globo, após ganhar um concurso da cidade em que mora. A mesma finaliza a 

entrevista, comentando sobre os direitos necessários para ter uma vida digna e feliz, 

e alega que quando você se encaixa no perfil do transexual a cirurgia será muito 

bem vinda para a afirmação da personalidade da pessoa, no entanto, é 

imprescindível o laudo psicológico que declara o enquadramento do paciente no 

transtorno de gênero e da a sugestão de que haja determinação de orientação e/ou 

acompanhamento psicológico após a cirurgia durante um período a ser avaliado pelo 

profissional. Além da garantia dos direitos iguais entre todos, por parte da sociedade 

e, sobretudo, do Estado. 

 
RESULTADOS 

 
Conclui-se que o transexualismo é uma questão que afeta a busca pela 

identidade pessoal, razão pela qual tem como fundamento principal a autonomia 

privada, embora o próprio Conselho de Medicina o atrela à questão da saúde, de 

modo que, nesta concepção, a pessoa tem o direito de construir o que entende por 

sua saúde. Por isso, demonstrou-se no trabalho a obrigação que o Estado tem em 

garantir esse bem-estar para as pessoas transexuais menos favorecidas e sem 

condições financeiras, realizando esse procedimento cirúrgico pelo Sistema Único 

de Saúde, em prol da realização do direito fundamental à saúde, pois, sendo uma 



doença, deve receber o tratamento correlato, inclusive custeado pelo Estado. 

Firmou-se esse entendimento tendo com base o princípio da dignidade humana, que 

traz como enfoque o conceito de Kant, sobre a pessoa não ser um meio e sim um 

fim para o Estado, como também a verificação do fundamento desse princípio que é 

autonomia da vontade. 

Dado a sua importância, O Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 1º e março 

de 2017, por unanimidade, reconheceu que pessoas transexuais podem alterar o 

nome e o sexo no registro civil sem que se submetam a cirurgia e independente de 

autorização judicial. O procedimento é feito diretamente no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.275 e 

Recurso Especial 670.422).  

Também se encontrou na pesquisa respaldo para asseverar que o transexual 

tem o direito e a liberdade de constituir família através do casamento e da união 

estável, bem como exercer o direito de filiação, garantindo-lhe a plenitude da vida 

em igualdade jurídica com todos tanto com relação às relações conjugais como às 

parentais, podendo exercer o direito à materniade/paterndade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Finalizando, os resultados encontrados neste trabalho permitem concluir que 

o registro civil deve mudar para demonstrar que o transexual é titular dessas novas 

posições jurídicas, atinentes ao sexo e ao nome civil, para que ele tenha acesso aos 

direitos inerentes ao seu novo estado individual, garantindo a efetividade do direito 

de personalidade do transexual. Assegurado o direito de mudança de sexo e de seu 

nome civil, também se asseguram os atos da vida civil que todos têm direito de 

exercer, pois caso seja limitado por sua nova condição, irá ferir seu direito da 

personalidade e o direito a dignidade humana, como o de ser feliz, assim como 

princípios garantidos pela Constituição Democrática de 1988. 
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