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RESUMO 

 
O presente trabalho discorre a respeito da relação jurídica entre os Direitos da Personalidade e o direito à 
identidade de gênero no contexto do processo de constitucionalização do Direito Civil. Sendo assim, a partir 
da técnica de revisão bibliográfica, o trabalho objetiva analisar a consolidação do direito à identidade de 
gênero no contexto social contemporâneo relacionando-o aos direitos da personalidade a partir da intersecção 
existente entre ambos, possibilitando a concretização da dignidade da pessoa humana enquanto valor 
supremo da Constituição Federal de 1988. 
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1        INTRODUÇÃO 
 

Embora discussões acerca dos direitos da personalidade tenham surgido ainda no 
século XIX, foi no século XX que se deu sua consolidação no âmbito do direito privado, que 
passou a tutelá-los como valor intrínseco à condição humana de cada indivíduo nas 
relações privadas, nesse aspecto cumpre ressaltar os reflexos das garantias constitucionais 
a respeito do respaldo direcionado à pessoa humana, de modo que passou de objeto de 
direito para o centro axiológico no ordenamento jurídico. 

A proteção à pessoa humana promovida pela Constituição Federal emana reflexos 
na constitucionalização do direito civil, passando o ordenamento infraconstitucional, após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, a agasalhar os direitos da personalidade, 
promovendo a proteção da honra, do nome, do corpo, da imagem, da intimidade e da 
privacidade da pessoa, previstos nos artigos 11 a 21 do Código Civil brasileiro. A previsão 
de tais garantias demonstra a preocupação do legislador em conceder segurança à 
reputação da pessoa e à sua dignidade, de onde se pode extrair que o direito à identidade 
de gênero se encontra incluso nas entrelinhas do respaldo promovido pelas normas 
constitucional e infraconstitucional, assegurando esta tutela à integridade da moral do 
indivíduo de maneira proeminente.   

A personalidade, sendo o bem primordial da pessoa humana, intrinsecamente 
arraigada ao indivíduo, sob a luz dos direitos da personalidade, proporciona a isonomia do 
direito à identidade de gêneros na sociedade, garantindo respaldo e inviolabilidade à 
pessoa humana. 

Nesse contexto, o presente trabalho abordará a relação entre o direito à identidade 
de gênero e os direitos da personalidade, pairando especificamente nas garantias 
relacionadas ao corpo e ao nome, assegurando o direito à inviolabilidade da imagem, 
promovendo sua privacidade e intimidade, além da garantia ao direito à honra, que é 
fundamental ao aspecto subjetivo da personalidade humana. 

A pesquisa acerca da temática mostra-se relevante, na medida em que é notório que 
no âmbito social contemporâneo há a diversidade de gêneros, fazendo-se necessário que 
haja a conscientização popular a respeito do assunto, visando minimizar o preconceito 
existente, promover debates que nortearam os direitos que se fazem presentes e que 
garantem a igualdade social. 

Ao final, a conclusão a que se pretende chegar, é a de que há relação intrínseca 
entre a proteção à identidade de gênero e os direitos da personalidade tutelados pelo 
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Código Civil brasileiro, assegurando-se a garantia e o respaldo necessário, para que se 
promova a dignidade da pessoa humana de maneira plena. 

 

2        MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi alicerçado na revisão bibliográfica pertinente ao assunto. 
Sendo a pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de dados foi o 
fichamento de informações retiradas desta, objetivando a otimização do estudo realizado.  

Dessa forma, através das fichas contendo registros de dados documentais 
necessários ao desenvolvimento e fundamentação do estudo, tem-se uma visão mais 
dinâmica do tema proposto de acordo com a óptica de diversos doutrinadores. 

 

3        RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Os direitos da personalidade, direitos intransmissíveis e inalienáveis constituem um 
rol de direitos dedicados à proteção de nuances da personalidade de um indivíduo 
especificamente nas relações privadas. Todo indivíduo possui características que são 
intrínsecas à sua condição humana e que são tuteladas tanto no âmbito do direito público 
quanto do direito privado. O Código Civil Brasileiro de 2002 tutela os direitos da 
personalidade nos artigos 11 a 21. No presente trabalho far-se-á uma abordagem destes 
relacionando-os à identidade de gênero. 

Nesse contexto, ressalta-se que, a identidade de gênero, embora não explicitamente 
inserida no rol dos direitos da personalidade, encontra-se nele inserida. Um exemplo de tal 
inserção consiste no direito ao corpo, previsto no do art. 13 do Código Civil. A portaria 457 
de 2008, do Conselho Nacional de Medicina trouxe o entendimento de que há o direito de 
qualquer indivíduo realizar ajustes na anatomia do próprio corpo, quando assim o desejar, 
consolidando o poder de exercer a decisão sobre este, vez que o direito à identidade 
abrange a identidade sexual, tornando-se medida ínsita da personalidade humana. (MAIA; 
TEIXEIRA, 2009, p. 537). Além disso, a jurisprudência reforça a permissão da cirurgia de 
transgenitalização quando em consonância com o Conselho Nacional de Medicina.  

 Dos artigos 16 a 19, o Código Civil trata da proteção ao nome. Como 
individualização da pessoa natural, o direito ao nome, reflete a identidade, engloba a 
personalidade da pessoa perante a sociedade, garante efeitos que geram obrigação em 
face de terceiros de respeito absoluto, visto que, possui caráter personalíssimo. 
(GONÇALVES, 2009, p. 168).  

A proteção ao nome, como reflexo da personalidade, apresenta total ligação com a 
identidade de gênero, notório, que a pessoa adquirindo uma nova sexualidade, ainda que 
não realize a cirurgia de mudança de sexo possui o direito a adequar sua forma de ser 
individualizada no mundo jurídico, conferindo direito à mudança de nome, ainda que não 
haja previsão específica no ordenamento jurídico brasileiro; a essência desta concepção, 
consolidou-se a partir de julgados dos tribunais superiores. Nesse sentido, em 2018 o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu que pessoas transexuais podem alterar o nome e o 
sexo no registro civil sem que se submetam a cirurgia. Sendo que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), observa que não havendo a retificação do nome quando sendo notório que 
a pessoa entende pertencer ao gênero que não condiz com o nome de registro, esta, está 
sujeita à situações vexatórias que interferem no direito de personalidade, gerando ofensa 
ao direito fundamental. (BRASIL, 2017, p. 862).  

Outrossim, a garantia à imagem inserido no rol dos direitos da personalidade, 
assegura a proteção direcionada a imagem da pessoa humana, possuindo respaldo tanto 
no art. 5º, inciso XXVIII da Constituição Federal, quanto no Código Civil no artigo 20, que 
impõe que terceiros não utilizem a imagem ou autoria da pessoa sem o consentimento da 
mesma, visto ser a imagem considerada direito à privacidade, sendo assim, direito 
inviolável que resguarda o conceito que tem-se da pessoa perante a sociedade. 
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(GONÇALVES, 2009, p. 170 e 171). Ainda faz-se presente, o direito a imagem agrega o 
reconhecimento da pessoa perante o meio social, sendo o constrangimento causado a 
identidade sexual da pessoa, ofensa ao direito de imagem.  

A intimidade consolidada no direito que ampara a pessoa contra o infortúnio, a 
interferência alheia, é a garantia que paira sobre a pessoa permitindo afastar a intromissão 
indesejada de terceiros, garantindo assim afastar todo expediente voltado à violação do 
intimo da vida alheia. (GONÇALVES, 2009, p. 173). Visto a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, violações proferidas de maneira a causar ofensas à opção 
sexual do indivíduo, provocam lesão a intimidade, direito agasalhado pelos direitos de 
personalidade. (BRASIL, 2014, s/p). 

É indispensável destacar o direito à honra que possui parte essencial na 
personalidade da pessoa, como ressalta o art. 5º, inciso X, da CF, além de ser necessário 
para que seja promovida a dignidade da pessoa humana, como enfatiza o art. 1º, inciso III, 
da Constituição. O direito à honra caracteriza-se de diversas formas distintas, visto que a 
honra é configurada pelos juristas como o direito à dignidade pessoal, a honra é em si 
definida, como um direito axiológico que se encontra no íntimo do indivíduo, sendo que toda 
ofensa que cause dano à reputação da pessoa é considerada uma lesão à honra. (REIS 
JÚNIOR, 2013, p. 10 ).  

A honra consolida o direito à reputação do cidadão, assegurando a identidade de 
gênero, a sexualidade, contribuindo para a identificação do ser humano no meio social, 
introduzindo o modo como o indivíduo se compreende com a relação à sua sexualidade, 
devidamente assegurado pelo respaldo constitucional e infraconstitucional ao direito à 
inviolabilidade da honra. Na maneira que a pessoa se identifica, é essencial que se garanta 
a inviolabilidade para que seja assegurada a plenitude do indivíduo no meio social, 
permitindo que seja garantida a dignidade da pessoa. (CUNHA, 2017, p. 4). 

Diante de todo o exposto denota-se que a proteção à identidade de gênero encontra-
se implicitamente incluída no rol exemplificativo dos direitos da personalidade previstos no 
Código Civil brasileiro, especialmente quando estes são iluminados por valores 
constitucionalmente previstos tais como o supra direito da dignidade da pessoa humana, 
fundamento constitucional. 

 

4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na perspectiva trazida pelo presente trabalho, é notório que tanto o ordenamento 
constitucional como infraconstitucional possuíram adaptações ao longo do tempo, visando 
adequar-se às necessidades sociais, passando a garantir certos respaldos que 
anteriormente não eram previstos como direitos subjetivos do indivíduo. Tal evolução inclui 
os direitos da personalidade, direitos intransmissíveis, inalienáveis, que visam preservar a 
pessoa como centro da proteção do ordenamento jurídico e que possuem na 
contemporaneidade função fundamental de garantir a vida digna do ser humano, garantindo 
que seja agasalhada a isonomia dos indivíduos nas relações sociais.  

À luz da doutrina e decisões de tribunais superiores, ilustradas no presente trabalho, 
promovidas através de pesquisas bibliográficas e verificação de julgados, é irrefutável que 
a identidade de gênero se encontra incluída na essência dos direitos da personalidade, 
apresentando ser direito que possibilita a efetivação plena da dignidade da pessoa humana.  
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