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RESUMO: 

Como um dos direitos fundamentais do ser humano encontramos as variações do direito da personalidade, 
sendo este o principal responsável pela dignidade e liberdade dos indivíduos. E em que pese todo o avanço 
social, existem grupos vulneráveis, como a dos transgêneros, que tem esse direito violado diariamente, 
principalmente no seu ambiente de trabalho. Imprescindível, no entanto, a inclusão social deste grupo em 
todos os meios por eles frequentado, inclusive em suas atividades diárias, como no exercício de sua 
profissão. Esse estudo será realizado por meio do método hipotético-dedutivo, onde pretende-se coletar 
dados e posteriormente tabulá-los em fichamentos, com objetivo final a disseminação da análise jurídica 
sobre a inclusão e possíveis reiteradas infrações contratuais derivadas da violação aos direitos da 
personalidade destes atores sociais, contribuindo com o meio ambiente de trabalho saudável. 
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1  INTRODUÇÃO 

O direito brasileiro tem como grande preocupação a proteção dos direitos da 
personalidade da pessoa humana, como pressupostos de sua existência e sua dignidade. 
Tais direitos são de caráter intransmissível e irrenunciável. Para Borges (2007) os direitos 
de personalidade se relacionam à autonomia jurídica individual, comportando diversas 
espécies, compreendendo o direito à imagem, à privacidade, direito ao próprio corpo, 
direito ao nome, direito à morte digna. 

O desenvolvimento da personalidade e privacidade sexual deve ser respeitada 
tanto pelo sistema jurídico como pela sociedade. Este está correlacionado com o direito 
da sexualidade, no qual se propicia a proteção jurídica e promoção da liberdade e da 
diversidade, estando totalmente pautado pela dignidade da pessoa humana em seus 
preceitos fundamentais de igualdade e liberdade. Todavia, infelizmente, o respeito não 
ocorre de fato, havendo assim grupos vulneráveis e discriminados por razão de sua 
orientação sexual ou identidade de gênero (LOPES, 2007). 

Nesse aspecto de grupos vulneráveis e discriminados, observa-se o grupo dos 
transgêneros. Os quais sofrem diariamente repressões no âmbito familiar, social, e 
principalmente, laboral. A pessoa transexual apresenta, por vezes, uma dificuldade de se 
integrar socialmente, além de sua própria condição de trans já trazer uma angústia e 
necessidade da busca de sua identificação a sociedade os marginaliza, faltando na 
maioria das vezes o amparo judicial (APPIO, 2009).  

A presente pesquisa tem como finalidade discutir os direitos inerentes a este grupo 
vulnerável, especialmente no que tange as suas relações de trabalho. O direito de que 
sua nova condição social-jurídica seja respeitada, seja contratualmente ou na 
preservação do meio ambiente de trabalho saudável e não discriminatório.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa a ser utilizada será a do método hipotético-dedutivo. As 
técnicas de pesquisa serão as do método teórico-bibliográfico ante a consonância com o 
tema proposto, com coletas de dados a serem realizadas em bibliotecas físicas e virtuais, 
e legislações pertinentes ao tema em questão. Dados os instrumentos de coleta, a forma 
de tratamento será a redução dos dados em fichamentos, os quais serão utilizados na 
resposta a hipótese temática proposta. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o avanço social se faz necessário apontar os desdobramentos da adaptação 
contratual daquele que passa pelo processo de transgenitalização, os impactos 
contratuais para o trabalhador e seu empregador, bem como para com os colegas de 
trabalho. De forma que sejam protegidos os direitos personalíssimos deste transgênero ( 
SILVA, 1999). 

É de suma importância a inclusão social deste grupo vulnerável, sendo um 
problema seríssimo a discriminação dele por ser quem é. A violação dos direitos da 
personalidade enseja em uma grave atuação do Estado como um garantidor e provedor 
de tais direitos juntamente com uma visão estagnada no tempo, pois a sociedade já 
ultrapassou essa conjuntura.  

O presente estudo tem como objetivo traçar os direitos personalíssimos dos 
transgêneros, especificamente nas relações laborais, a fim de que o Estado garanta e 
promova a dignidade dos mesmos em seus diversos desdobramentos. E, com isto a 
publicação dos resultados da pesquisa que ora se propõem em periódicos científicos 
Qualis/CAPES/MEC, e defesa/publicação em eventos acadêmico-científicos. A fim de que 
haja a disseminação da análise jurídica, bem como contribuir com o meio ambiente de 
trabalho saudável, com a conscientização dos empregadores e da sociedade quanto aos 
direitos da personalidade. 

 

4 CONCLUSÃO  

Há de se compreender então a necessidade da promoção e efetivação dos direitos 
inerentes aos seres humanos sejam alcançados com êxito ao grupo dos transexuais, 
sendo estes diminuídos e apartados pela sociedade e pelo sistema jurídico, faltando 
assim o reconhecimento devido.  

À vista disso, o direito deve homogeneizar a inclusão deste grupo em um ambiente 
laboral como qualquer outro trabalhador, independentemente de sua identidade de gênero 
e/ou orientação sexual. Uma vez que tal discriminação fere de uma forma ultrajante o 
direito da personalidade e o Estado não pode descurar-se frente a isso.  
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