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RESUMO

O presente estudo buscou refletir acerca do transgênero enquanto sujeito de direitos da personalidade. Conceitualmente, a pessoa é concebida como uma entidade fundada nos

pilares da dignidade, autonomia e alteridade. Ser sujeito de direitos é ser reconhecido pelos co-cidadãos, pelo Estado, como um ser capaz e igual, em suas singularidades e

especificidades na multiplicidade coexistente. Os direitos da personalidade são assegurados pela Constituição, estes caracterizam e diferem o ser humano em sua

individualidade. Como qualquer pessoa, o transgênero, indivíduo com disforia de identidade de gênero, necessita ter o seus direitos da personalidade resguardados.  Esse sujeito

necessita que o Direito legitime suas ações através dos conteúdos normativos existentes, uma vez que inexiste legislação específica sobre. Assim sendo, o transgênero tem

encontrado empecilhos no reconhecimento da sua identidade sexual.  Os empecilhos ao reconhecimento corroboram a violação dos direitos da personalidade como: a honra, a

imagem, a liberdade pessoal, a integridade, autodeterminação, a reserva a vida privada, e principalmente o direito ao nome. A necessidade de recorrer ao Judiciário para a

retificação do nome e sexo do transgênero, por si só, viola direitos da personalidade, tendo em vista, o constrangimento e a exposição do indivíduo, para defender direitos que

são inerentes ao ser humano enquanto sujeito de direitos.  A criação de leis especificas ao transgênero, possivelmente minimizaria os impasses e faria com que eles pudessem

ser reconhecidos e respeitados de forma efetiva em sua individualidade. E com isso, seus direitos da personalidade estariam resguardados, como assegura a Constituição.Esse

trabalho foi realizado com pesquisa qualitativa com analise de algumas decisões proferidas nos tribunais, afim de demonstrar a interpretação e aplicação do Direito nos casos

concretos que ensejam sobre a matéria.  
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