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RESUMO
O intento primacial dos direitos da personalidade é o resguardo da essência da forma de ser física ou moral do ser
humano. Através do passar do tempo, o passado não meramente desvanece-se, o mesmo é memorável pois faz parte
da formação do indivíduo e a propalação desse pretérito,  inúmeras vezes, suscita vasto sofrimento aos envolvidos,
precipuamente  na  condição  dos  transexuais.  A  integridade  física  e  moral  assegura-se  por  intermédio  dos  direitos
personalíssimos.  Tal  feito  vem sendo sucessivamente  esmaecido em face  da desmedida curiosidade pela  vida  de
outrem, bem como também defronte e ao preconceito alheio para com o passado daqueles que trocam de sexo. O direito
ao esquecimento dos transexuais é de ampla magnitude, visto que a realização da cirurgia de troca de sexo não é o
bastante para certificar seus direitos da personalidade. A antelação pelo sigilo de fatos preliminares aos procedimentos
de troca de sexo favorece a segurança da dignidade da pessoa humana, evadindo o tormento que o passado pode
causar àqueles que nasceram com o corpo equivocado. Empregou-se no presente estudo o método teórico-bibliográfico.

PALAVRAS-CHAVE: Transexual; Direito ao Esquecimento; Dignidade da Pessoa Humana.

1 INTRODUÇÃO

Diversas vezes a curiosidade alheia perturba e causa grande angústia e tormento às vidas de
outrem. 

Embora,  algumas  vezes,  a  vida  alheia  seja  de  interesse  público,  pessoas  consideradas
comuns  não  devem  ter  expostas  suas  vidas  particulares  em  fatos  que  não  sejam proveitos  à
sociedade. Nesses casos, tal exposição fere a dignidade da pessoa humana, bem como viola os
direitos da personalidade.

Define-se transexual o indivíduo que difere de sua anatomia originária, ou seja, são pessoas
que, mesmo tendo nascido com determinado sexo, se sente física e psiquicamente atado ao corpo
errado, e, deste modo, optam e passam por um procedimento para pertencer ao gênero oposto.

Hodiernamente ainda há avantajado preconceito no que tange à transexualidade. Mesmo que
cientificamente comprovado que tal  condição do ser humano de nascer em corpo errado é fator
biológico, há grande descaso, discriminação e intolerância com essas pessoas.
Não bastasse submeter esses indivíduos à um procedimento de amplo martírio e consternação para
ter o sexo readequado, há excessivo e exagerado desrespeito aos transexuais com relação à sua
dignidade e direitos.

Após  todos  os  tratamentos  e  cirurgias  exigidos  para  readequação  de  sexo,  não  é  tão
acessível para os transexuais exercer seus direitos. Há complicação maior ainda que o processo de
mudança  de  sexo  posteriormente,  na  tentativa  de  mudança  dos  documentos  de  identidade,
aceitação do transexual pela família e sociedade e, ainda na tentativa, muitas vezes frustrada, de
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preservação  do  passado  quando  condizia  com  outro  sexo,  tendo  que  lidar  com  a  curiosidade
indevida de outrem.

Aos transexuais é de precípua relevância a concessão do direito ao esquecimento, visto que
passar pelo procedimento exigido para troca de sexo não é satisfatório para que seja asseverado os
direitos personalíssimos desses indivíduos. 

O sigilo dos fatos precedentes à troca de sexo deve ser de livre escolha daqueles que optam
por mudar seu sexo biológico para que à esses sejam certificados a dignidade da pessoa humana,
obstando o martírio que tal procedimento para readequação de sexo possa vir a ser. 

O objetivo desta pesquisa é explorar a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento
aos  transexuais  com  fundamento  no  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  nos  direitos
personalíssimos. Empregou-se, para tanto o método teórico-bibliográfico.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente trabalho, empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na pesquisa de
obras, periódicos, artigos e material eletrônico que tratam do tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considera-se transexual o indivíduo que não se identifica com o gênero e sexo biológico de
nascença,  tendo  asseveração  de  que  pertence  ao  sexo  oposto.  Neste  sentido,  VIEIRA  (2002)
estabelece:

Transexual é o indivíduo que possui a convicção inalterável de pertencer ao sexo oposto
ao  constante  em  seu  Registro  de  Nascimento,  reprovando  veemente  seus  órgãos
sexuais  externos,  dos  quais  deseja  se  livrar  por  meio  de  cirurgia.  Segundo  uma
concepção moderna, o transexual masculino é uma mulher com corpo de homem. Um
transexual feminino é, evidentemente, o contrário. São, portanto, portadores de neurodis-
cordância de gênero. Suas reações são, em geral, aquelas próprias do sexo com o qual
se  identifica  psíquica e  socialmente.  Culpar  este  indivíduo  é o  mesmo que culpar  a
bússola por apontar para o norte. (VIEIRA. 2002, p. 47)

Há explícita diferença entre homossexuais, travestis e transexuais. “A pessoa transexual não
se confunde com a homossexual ou a travesti. Apesar do travesti também sentir prazer em se vestir
da forma do seu sexo oposto, somente a pessoa transexual tem o forte sentimento de rejeição ao
seu sexo biológico.” (NEPOMUCENO, 2011, p.1)

A medicina considera sofrer de transtorno as pessoas que não se identificam com seu sexo
biológico, como expõem Sampaio e Coelho (2013):

Para a medicina,  o sexo biológico é a referência para a determinação da identidade
sexual dos sujeitos. Qualquer desvio em relação a essa norma médica é compreendido
como um transtorno, que pode ser tratado cirurgicamente adaptando o corpo ao que o
sujeito entende ser. (SAMPAIO; COELHO, 2013, p. 2).

Como já comprovado, a transexualidade é fator biológico, mas ainda sofre frequentemente
muitos preconceitos na sociedade. Diaféria (1999) ressalta:

Em nenhum momento,  por  qualquer  que  seja  a  composição  genética  do  indivíduo,
poderá ocorrer qualquer tipo de discriminação social, no sentido mais amplo. (DIAFÉRIA,
1999, p. 60)
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A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do estado, presente no artigo 1º, III,
da Constituição Federal Brasileira, promulgada no ano de 1988. Não só um fundamento qualquer,
mas sim um sobre princípio, pré estatal, reproduzida em âmbito internacional.

Uma vez que a dignidade da pessoa humana se dá pelo bem estar físico e emocional do
indivíduo, pode-se entender que o transtorno de pertencer ao sexo biológico divergente do que se
deveria ser fere tal  princípio e, portanto, conceder o direito à mudança de gênero é questão de
dignidade.

O transexual sofre veemente abalo psicológico durante todo o período de tempo em que se
sente preso ao corpo errado. Viegas, Rabelo e Poli (2013) afirmam:

O  transexual,  psicologicamente,  não  se  identifica  com  o  sexo  biológico,  o  que  lhe
acarreta  profundo  sofrimento,  apresentando  características  de  inconformismo,
depressão, angústia e repulsa pelo próprio corpo. Experimenta desconforto psíquico com
seu sexo  antagônico,  desejando obsessivamente ter  seu  corpo  readequado ao sexo
oposto  que  acredita  possuir.  Para  ele,  a  operação  de  mudança  de  sexo  é  uma
obstinação,  não  se  comportando  em  momento  algum  de  acordo  com  o  seu  sexo
biológico. (VIEGAS; RABELO; POLI, 2013, p.1).

Isto posto, é possível verificar também que a cirurgia de mudança de sexo faz parte dos
direitos da personalidade, direito estes que visam garantir a integridade física e moral do homem.
Portanto,  àquele  que  não  se  identifica  com  o  sexo  biológico  deve  ser  concedido  o  direito  à
readequação de sexo, protegendo, deste modo, sua personalidade. Sá (2004, p. 206) afirma “O
direito à cirurgia de mudança de sexo seria um direito personalíssimo? Entende-se que sim, já que o
direito  à  integridade  homem  afigura-se  direito  de  personalidade.  Afirma-se,  ainda,  que  esta
integridade possui caráter unitário, englobando tanto a integridade física quanto a psíquica.”

Conviver  em  sociedade  não  é  uma  livre  escolha  do  ser  humano,  trata-se  de  uma
necessidade.  Não obstante,  a  primordialidade de convívio  deve respeitar  os  limites  da  relação,
sendo considerada inadequada a curiosidade indevida.

Conforme Fermentão e Silva (2015):

É inegável o fascínio que a era da informação promovida pelo surgimento de novas
tecnologias exercem no indivíduo que maravilhado pelas facilidades de acesso busca por
informação,  saciando  sua  curiosidade,  independentemente  do  tempo  e  do  espaço.
(FERMENTÃO; SILVA. 2015, pág. 290).

Para  que  os  transexuais  tenham  sua  dignidade  de  pessoa  humana  assegurada  não  é
suficiente o procedimento psicológico,  hormonal  e  médico para readequação de sexo.  Segundo
Dufner e Azevedo (2016) “Os direitos sexuais compreendem os direitos da personalidade e integram
a esfera  de intimidade e  privacidade da pessoa,  sendo invioláveis,  art.  5º,  X,  CF.”   (DUFNER;
AZEVEDO. 2016, pág. 17)

O artigo 5º,  X,  é  claro no que tange à preservação da intimidade,  vida privada,  honra e
imagem das pessoas “[...]  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;”

Ainda, no mesmo contexto, pode-se citar Silva e Santos (2015): 

No ordenamento jurídico brasileiro não há legislação específica que vise à proteção da
pessoa transexual. Porém, a Constituição Federal possui em seu texto legal normas que
possuem o objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, bem como promover o bem-
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estar de todos os cidadãos, sem preconceitos, vindo a igualar todas as pessoas, dentre
outras defesas. (SILVA; SANTOS. 2015, pág. 233).

Com a tecnologia moderna cada vez mais facilitando o acesso à dados e fatos de pessoas
sem relevada importância para a sociedade e de teor privado, a dignidade da pessoa humana e os
direitos da personalidade vêm sendo vigorosamente lacerados.
De acordo com Guedes (2017):

A  popularização  da  internet,  a  propagação  das  redes  sociais  e  a  globalização
aumentaram  de  forma  exponencial  o  acesso  à  informação.  Somos,  diariamente,
expostos a um verdadeiro bombardeio de notícias dos mais diversos conteúdos. Nesse
contexto, até os atos corriqueiros ou mesmo os mais íntimos, podem ser divulgados em
velocidade e escalas impressionantes. A plataforma digital e os mecanismos de busca
permitem que informações de um período passado possam facilmente ser resgatadas, e
não raro causam prejuízos àqueles a que se referem. (GUEDES. 2017, p.1).

Todo e qualquer indivíduo tem atestado seu direito à privacidade e intimidade, assim como
também, tem direito de resguardá-las. Sendo assim, sem complexa interpretação, tal direito, embora
devesse ser de explícito entendimento sem mais explicações, também cabe aos transexuais. 

Não  se  trata  apenas  de  informações  divulgadas  em  redes  sociais,  mas  de  informações
divulgadas por outrem, bem como podem ser também de matérias indevidas, uma foto divulgada,
entre outros, como mostram Duarte e Martins (2015):

A discussão não se resume se a informação não deve constar do mundo virtual, mas
pode  existir  no  mundo  físico,  ou  seja,  não  pode  existir  em  sites,  mas  pode  existir
impressa em um jornal ou revista. A pretensão do cidadão de não ver publicações e
informações a seu respeito na internet é totalmente legítima, principalmente quando o
que está disponível no mundo virtual não ocorreu por sua vontade, mais ainda, quando
não é possível identificar o interesse público. (DUARTE; MARTINS. 2015, p.1).

A integridade da reputação é proporcionada ao indivíduo por meio do direito ao esquecimento.
Destarte, o mesmo deve ser assegurado àqueles que optam pela readequação de gênero, uma vez
que seu passo muitas vezes pode causar intenso desgaste emocional e expor a vida particular do
transexual, podendo, até mesmo, torna-lo vítima de preconceitos. 

A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação
que integram a vida humana como dimensão imaterial.  Ela e seus componentes são
atributos  sem os  quais  a  pessoa  fica  reduzida  a  uma condição  animal  de  pequena
significação. Daí por que o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de
direito fundamental. (SILVA, 2000, p. 201).

Em  conformidade  com  Consalter  (2017),  o  direito  ao  esquecimento  é  baseado  na  vida
reservada, mas também alia-se ao direito à liberdade

Frente a essas considerações de ordem teórica, parece que o direito ao esquecimento
guarda  seus  fundamentos  numa  redefinição  do  conceito  da  vida  reservada  e
resguardada das intromissões alheias, sendo, portanto, uma de suas facetas, mas que
também se  configura  e  ganha força  jurídica  na escolha individualizada  da pessoa a
exercer ou não aquele direito, o que implica pensar que, igualmente, pode ter somado à
sua base fundante, também, o direito à liberdade (CONSALTER. 2017, p. 188).
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Ou seja, cabe ao indivíduo decidir se quer seja resguardado seus passado e informações ou
não. Tanto a divulgação e exposição dos mesmos como sua proteção são de opção do ser humano
em questão, não se obrigando nenhuma das vertentes.

O ostracismo era mais viável nas eras mais antigas, não há dúvidas. No entanto, não quer
dizer  que o direito  ao esquecimento não seja possível  nas atuais  eras modernas,  ao contrário.
Embora por vezes o direito ao esquecimento confronte outros direitos, ele é viável desde que com
ajuda do poder judiciário e alguns outros mecanismos. De acordo com Rodrigues (2017):

Por isso,  perante as colisões entre  o  “Direito  ao Esquecimento”  e  as Liberdades de
informação de expressão e de imprensa,  o  jurisconsulto  deverá aplicar  a técnica de
ponderação de normas ou interesses para sanar as hipóteses de colisão entre os direitos
em confronto, examinando o caso em concreto para uma solução mais justa e adequada.
É importante  salientar  que,  as  soluções para  o  embate  dos  direitos  imprescindíveis,
deverão ser observados os princípios da unidade e da proporcionalidade. (RODRIGUES.
2017, p.1).

Maldonado (2017) explica que, ainda que a sociedade tenha direito de obter informações,
nem todas as convém.

Em  termos  simplistas,  pode  assim  ser  desenhado  o  quadro  atinente  ao  Direito  ao
Esquecimento:  a  sociedade  como  um  todo  possui  o  direito  de  obter  informações,
inclusive as pretéritas, sobre fato ou indivíduo.
De  outra  parte,  é  possível  que  tais  informações  antigas  sejam  prejudiciais  a  uma
determinada pessoa e, ademais, que não mais ostentem qualquer interesse público na
atualidade. (MALDONADO. 2017, p. 96 e 97).

Os fatos antecedentes ao tempo presente de outrem e que têm sua divulgação simplificada,
geram vasto  transtorno emocional  e  ferem o princípio  da  dignidade da  pessoa  humana.  Neste
segmento, SILVA E SILVA (2015) retratam:

A pessoa humana deve ser protegida da curiosidade alheia e da exposição de fatos
ocorridos no pretérito, evitando-se assim uma indesejável viagem ao passado. Trata-se,
pois de uma omissão, ou seja, de um dever de abstenção que todas as pessoas têm, eis
que são todas iguais em sua dignidade. (SILVA; SILVA. 2015, pág. 407).

Nestes termos, entende-se que a aplicação do direito ao esquecimento aos transexuais é uma
questão de dignidade e cumprimento dos direitos personalíssimos. Não há motivos plausíveis para
que, de um modo geral, esses indivíduos não possam ser privados de ter sua vida íntima e privada
reservados da curiosidade alheia que posso lhes causar ainda mais transtorno, angústia, tristeza e
aflição.

O direito  à  dignidade da pessoa faz  parte  de  sua subsistência,  lhe  garantindo uma vida
norteada pela liberdade e livre arbítrio,  em conjunto com princípios ideológicos,  éticos e morais
assegura a existência do ser humana (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2015, p.149).

O  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  nutre  e  perpassa  todos  os  direitos
fundamentais  que,  em  maior  ou  menor  medida,  podem  ser  considerados  como
concretizações ou exteriorizações suas. Ademais, ele desempenha papel essencial na
revelação de novos direitos, não inscritos no catálogo constitucional, que poderão ser
exigidos quando se verificar que determinada prestação omissiva ou comissiva revela-se
vital para a garantia da vida humana com dignidade (SARMENTO, 2004 p.113).
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Para  Tartuce  os  direitos  da  personalidade  buscam  proteger  as  especificidades  de  cada
indivíduo ele alude: 

Os direitos da personalidade têm por objeto  os modos de ser,  físicos ou morais  do
indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributos específicos
da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente considerado pessoa. Na sua
especificação,  a  proteção  envolve  os  aspectos  psíquicos  do  indivíduo,  além de  sua
integridade física, moral e intelectual, desde a sua concepção até sua morte (TARTUCE,
2009, p. 163).

Hogemann e Carvalho (2011) explicam:

O transexual que se submeteu á cirurgia tem o direito ao esquecimento de seu estado
anterior, precisa poder assumir sua nova vida sem ser rotulado, discriminado. Eventual
prejuízo a terceiro, deve ser alegado em processo próprio, sem que o transexual tenha
que  levar  para  o  resto  da  vida  a  marca  de  seu  passado  que  tanto  o  fez  sofrer.
(Hogemman; Carvalho. 2011, p.1).

Faz-se necessário garantir a plenitude do bem-estar emocional, aprazibilidade e de outros
bens que integram a personalidade dos indivíduos. 

4 CONCLUSÃO

A transexualidade é um transtorno de gênero em que a pessoa não se identifica com o sexo
biológico que nasceu, mas tem convicção de que pertence ao sexo oposto.

O direito de readequação de sexo precisa ser reconhecido, uma vez que conceder o direito à
mudança de sexo é questão de dignidade, está essencialmente ligado ao bem estar físico e psíquico
desta pessoa que acredita pertencer a outro gênero.

O grande conflito entre a sexualidade e o direito está no respeito aos direitos personalíssimos
desses indivíduos que tanto sofrem para conseguir a mudança de sexo. Entre os vários obstáculos
aos quais são submetidos estão o procedimento hormonal e cirúrgico, a dificuldade de adequação
da identidade sexual  e de gênero, o preconceito e desrespeito de outras pessoas para com os
transexuais, bem como a curiosidade alheia de exposição e acesso ao passado dessas pessoas que
pertenciam a outro gênero.

Cada um desses impasses sofridos pelo transexual na busca pela mudança de sexo fere sua
dignidade, princípio garantido pela Constituição Federal, e, consequentemente, lacera seus direitos
personalíssimos.

O limite da aplicação dos direitos da personalidade não se dá na implicação das relações
humanas, mas à todos é garantido. 

Destarte, com as novas tecnologias hodiernas é possível, até com certa facilidade, divulgar e
ter acesso ao passado, tanto mais antigo quanto recente, de qualquer pessoa. No entanto, esse
acesso facilitado pode causar transtorno aos que são bisbilhotados.

Em alguns casos o direito ao esquecimento não pode ser concretizado, visto que há fatos que
são de interesse da sociedade. No entanto, a vida privada de pessoas que não tenham considerável
importância  para  os  fatos  sociais  não  devem ser  alvo  de  exibição  e  fácil  disponibilidade  para
intrometidos inadequados.

Ainda que os seres humanos sejam classificados pelo gênero masculino ou feminino, nem
sempre este define-se pelo sexo biológico, qual seja seu órgão genital de nascença, conforme já
certificado cientificamente.
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Cada vez mais a medicina progride e, com isso, tornou-se possível a readequação de sexo
através  de  cirurgias  e  tratamentos  hormonais.  Não  obstante,  mesmo  após  passar  pelos
procedimentos  exigidos  para  a  troca  de  sexo,  os  direitos  personalíssimos  e  a  dignidade  dos
transexuais acabam sendo impraticáveis por conta das fontes de registros não sigilosos que ficam
expostos para que intrometidos tenham viabilizado acesso ao pretérito de outras pessoas.

Após o procedimento de readequação sexual, a opção de divulgar e expor o passado anterior
à cirurgia é única e exclusivamente do sujeito que passou pelo procedimento, não cabendo a outrem
esta escolha.

O  passado  constitui  o  indivíduo  e,  por  conseguinte,  pode  trazer  grande  sofrimento  aos
envolvidos. Contudo, todo e qualquer indivíduo possui direito a preservar seu passado, direito de
manter os acontecimentos precedentes ao presente em sigilo. Isso posto, os transexuais têm direito
de manter em sigilo os fatos que sejam anteriores aos procedimentos de readequação de sexo.

Com  esta  pesquisa,  demonstrou-se  a  necessidade  de  que  seja  analisada  as  condições
sociais dos transexuais, reconhecidos os direitos dos mesmos e ponderado acerca da possibilidade
de aplicação do direito ao esquecimento às pessoas que optam pela troca de sexo.
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