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Resumo: Com avanço social, as definições de gênero e consequentemente as novas aberturas e possibilidades do 

direito, o presente trabalho se dedica em analisar os direitos dos transgêneros ao esquecimento. A dignidade da pessoa 

humana, já como um pilar do direito ao esquecimento e também a (dignidade) dos transexuais, como forma de 

preservação de imagem, a privacidade e de respeito à personalidade conquistada e assumida socialmente. O respeito 

em ter seu passado deixado em paz, para que não torne publico e usado como ofensa, motivado pelo machismo em 

forma de opinião, com intuito de diminuir e desmerecer a identidade de gênero conquistado com muita luta e esforço. 

Foram feitas leituras de bibliografias acadêmicas e revistas de direito e de psicologia, direcionando a pesquisa para as 

áreas de direito ao esquecimento, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e transgêneros. Sendo uma 

analise da atualidade do direito em relação a um tema novo, que seria o direito ao esquecimento e principalmente como 

essa evolução está sendo aplicado aos direitos dos transexuais. Como o avanço e a evolução da sociedade esta sendo 

impactado e estudado pelo direito 
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Abstract: With the constant social evolution, the definitions of gender and consequently the new openings and 

possibilities of the law, the present work is dedicated to analyzing the transgender rights to the right to be forgotten. 

The dignity of the human person, already as a pillar of the right to be forgotten and also that of transsexuals, as a way 

of preserving the image, privacy and respect for the personality conquered and assumed socially. Respect for having 

your past leaves you in peace, lest you make it public and used as an offense, motivated by machismo in the form of 

opinion, in order to diminish and belittle the gender identity conquered with much struggle and effort. The reading of 

academic bibliographies and magazines on law and psychology, directing research to the areas of right to be forgotten, 

human dignity, fundamental rights and transgender. Being an analysis of the actuality of the law in relation to a new 

theme, which would be the right to be forgotten and mainly how this evolution is being applied to the rights of 

transsexuals. How the advancement and evolution of society is being impacted and studied by law. 
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INTRODUÇÃO 

Diante da crescente evolução social, das formas e estruturação sociedade e seus 

indivíduos, com direitos e deveres dentro dessa nação democrática, que visa igualdade de gêneros 

e atualmente o respeito à diversidade e principalmente a identidade de gênero ou a falta dessa 

identidade que pertencente a cada um, é necessário o respeito às vontades, a vida e também ao 

esquecimento ou não do passado desses indivíduos.  

O passado de cada indivíduo deve ser respeitado, assim como o direito ao 

esquecimento, de lembranças ou de reviver algo que fere a identidade de pessoas que lutam para 

viver aquilo que realmente são e como se identificam. Sob luz da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 que versa sobre o direito ao esquecimento onde possui assento 

constitucional e legal, considerando que é uma consequência do direito à vida privada 

(privacidade), intimidade e honra assegurada no art. 5º, X e pelo Código Civil Brasileiro de 2002 

art. 21. Esse direito também é defendido pela dignidade da pessoa humana, também presente na 

CF/88 em seu art 1º inciso III.  

A identidade de gênero, e o processo de aceitação, de redesignação, do tratamento 

psicológico e também as feridas, relativas a preconceito, transfobia e a falta de oportunidade são 

alguns motivos para que esses indivíduos lutem para que esse passado seja esquecido, assim como 

o respeito da sua verdadeira e atual identidade.  

Sendo assim o direito ao esquecimento, no caso de transgêneros vai além de imagem, 

mas também de segurança, respeito e personalidade.  

 

1 CONCEITO DE IDENTIDADE DE GÊNERO, EXPRESSÃO DE GÊNERO E 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

    O presente trabalho tem como objetivo esclarecer e debater a importância no que 

tange ao transgênero e seu direito em ter seu passado deixado em paz e para a melhor compreensão 

é necessário distinguir, identidade de gênero e identidade sexual. 

     Identidade de gênero é uma construção biológica, social e principalmente 

psicológica. A identidade de gênero é como o indivíduo se enxerga, tanto fisicamente, como 

psicologicamente e socialmente. Como assinala Almeida 



 

O fato de predominar na formação social brasileira (e de muitas outras) a 

concepção de que só existem dois gêneros e que as possibilidades de vida num 

deles depende apenas da leitura que se faz dos genitais, faz com que muitas 

pessoas se sintam “de fora” e busquem com empenho escapar desta forma 

estanque e excludente de conceber a vida humana e as relações sociais [...] 

simplesmente seguem suas vidas no contrafluxo do pertencimento de gênero que 

foi imposto a elas no momento em que nasceram, sem se auto identificarem a 

nenhuma destas categorias, (2015, p. 2). 

 

A expressão do gênero se da em varias formas, como por exemplo, o cisgênero, 

transgênero e o não binário. Essas formas são as mais conhecidas, porém não devem ser 

consideradas únicas, pois essas expressões são fluentes de cada indivíduo e não devem ser 

padronizadas e sim respeitadas.  

O transgênero é aquele que não se identifica com o seu sexo\gênero biológico. Segundo 

Tereza Rodrigues Vieira (2012, p. 159), “o transexual se considera membro do sexo oposto, 

entalhado com o aparelho s exual errado, o qual quer ardentemente erradicar. O transexual 

masculino tem ego corporal e psíquico femininos. O transexual feminino é, evidentemente, o 

contrário” 

Também podemos ilustrar com as palavras de CARDIN e BENVENUTO: 

 

Aos transexuais, constata-se que são pessoas que, via de regra, desde tenra idade 

sentem-se em desconexão psíquico-emocional com o sexo biológico do seu 

nascimento, pelo fato de, psicologicamente, identificarem-se de modo oposto ao 

esperado para o seu corpo. A transexualidade pode ser definida como uma 

expressão da sexualidade, cujas principais características são o desejo de viver e 

ser identificado como pessoa do sexo oposto ao seu sexo biológico e realizá-lo 

através da transformação de seu corpo para o sexo/gênero vivenciado, (2013, p. 

118). 

 

Ou seja, o transgênero é um indivíduo que nasceu com genitália masculina ou 

feminina, porém ele se identifica com a expressão do sexo oposto. A sua identidade pessoal é 

contraria ao seu biológico de nascimento, podendo ou não fazer uma readequação de sexo 

(genitália) ou apenas usar da expressão do gênero na qual se identifica, visto que sexo biológico 

não define identidade de gênero. No caso dos trangêneros, é desenvolvido um gênero contrário 

ao biológico ou diverge dos padrões de gênero masculino ou feminino. 



       O cisgênero é um indivíduo que se identifica com o seu sexo biológico, e a sua 

expressão de gênero é baseado naquele que lhe foi designado sem que seja necessária uma 

readequação ou uma expressão diferente do biológico. Sendo baseado na fala de CAMPOS (2017, 

pg. 12): 

 

Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. 

Um exemplo de cisgênero é uma pessoa que nasceu com genitália feminina e 

cresceu com características físicas de “mulher”, além disso adotou padrões sociais 

ligados ao feminino, comumente expressados em roupas, gestos, tom de voz. 

 

 

Já a pessoa não binária é aquela que não tem uma identidade de gênero definida, ela 

pode adotar ou não expressão máscula, feminina ou neutra, mas não se consideram “homem” ou 

“mulher”. Assim como explica CAMPOS (2017, pag. 13) “a pessoa não binária não adota rótulos 

de gênero. Ela pode apresentar características físicas masculinas, femininas ou as duas, mas não se 

denomina “homem” ou “mulher”. 

Identidade Sexual é o interesse sexual, por quem um indivíduo sente atração e deseja 

se relacionar, ou seja, homossexual, bissexual, pansexual, assexual ou heterossexual. Uma pessoa 

trans pode ter qualquer sexualidade, sentindo atração e se relacionando com qualquer indivíduo 

que seja do seu interesse. Como afirma Cardoso (2008, pag. 73), o conceito de orientação sexual 

pode variar conforme área ou autor, mas, “na maioria das vezes, esse conceito está relacionado ao 

sentido do desejo sexual: se para pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo ou para ambos”. 

Podendo ser descrito, com uma didática simples pelas palavras de CARDIN e 

BENVENUTO (2013, p. 117-118) 

 

 

Observa-se que enquanto a identidade de gênero se relaciona com as 

identificações histórico-sociais dos sujeitos, que se reconhecem como masculinos 

ou femininos, a  identidade  sexual  liga-se  à  maneira  como  os  indivíduos  

sentem e experimentam a sua sexualidade, ou seja, os seus desejos sexuais das 

mais variadas formas e segundo a construção cultural e singular de cada vivência 

[...] Enquanto os transgêneros, independentemente da orientação sexual, são os 

indivíduos que ultrapassam as fronteiras de gênero construídas culturalmente para 

um e para outro sexo. Logo, são pessoas que mesclam formas plurais de 

feminilidade e de masculinidade, traços, sentimentos, comportamentos e 

vivências que vão além das questões de gênero. 

 

 



2 TRANSEXUALIDADE E A SOCIEDADE 

Transexuais, por muitas vezes se sentem incomodados com seu corpo biológico e como 

ele é inserido na sociedade, pois sabemos que atualmente gênero é sim uma definição do lugar de 

uma pessoa na sociedade e o papel que ela desenvolve e por isso a existência de movimentos sociais 

para combater essas opressões e estabelecer igualdade de gênero, combater a supremacia masculina 

revestida de machismo. 

    Para melhor entender é preciso analisar a sociedade como um todo e como ela é 

dividida, pois ela (sociedade) foi impregnada de machismo, racismo e sexismo e também o famoso 

patriarcado, com a predominância da vontade masculina que é a precursora de vários pré conceitos 

e na divisão dos papéis de gênero. De acordo com Bourdieu:  

 

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as condições de seu pleno 

exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na 

objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, 

baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução 

biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, bem como nos 

esquemas imanentes a todos os habitas: moldados por tais condições, portanto 

objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes das percepções, dos 

pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade, como 

transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a 

cada agente como transcendentes. Por conseguinte, a representação androcêntrica 

da reprodução biológica e da reprodução social se vê investida da objetividade do 

senso comum, visto como senso prático, dóxico, sobre o sentido das práticas. E as 

próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, particularmente, às relações de 

poder em que se vêem envolvidas esquemas de pensamento que são produto da 

incorporação dessas relações de poder e que se expressam nas oposições fondantes 

da ordem simbólica. Por conseguinte, seus atos de conhecimento são, exatamente 

por isso, atos de reconhecimento prático, de adesão dóxica, crença que não tem 

que se pensar e se afirmar como tal e que "faz", de certo modo, a violência 

simbólica que ela sofre. (BOURDIEU, 2012, p.45). 

 

Com tal afirmação, é nítido que existe o preconceito contra pessoas que fogem da 

“normalidade” construída pelo machismo. Visto que a transfobia é algo muito presente na 

sociedade, é necessário que seja respeitado o direito a privacidade, a intimidade e o esquecimento 

do passado de uma pessoa transgênero, tanto por questões sociais, como psicológicas, emocionais 

e de direito, pois, o transexual por muitas vezes tem repulsa, aversão ao seu corpo e genitália 

biológica.  

O gênero é uma criação do ser humano para definir e classificar o ser. Essa distinção 

é para melhor compreensão da natureza, porém é tida como verdade absoluta e se algo que foge 



do masculino e feminino é visto como algo ruim, como observado na transfobia onde se baseia em 

pré-conceitos e embasados em religiões.  

Maria Heilborn (2002, p. 76) diz: “a construção social do sexo e foi produzido com a 

idéia de discriminar o nível anato-fisiológico da esfera social/cultural. Em outras palavras, essa 

categoria analítica visa, sobretudo, distinguir a dimensão biológica da social”. Com isso, é visto 

que o gênero é sim uma construção social, baseada também como uma forma de segregação e 

interiorização, tendo um gênero dominante e o dominado. 

 Mas qual a relevância dessa afirmação? Pois bem, se gênero é uma construção 

social, dentre outros fatores, qual a relevância em adentrar no particular do outro? Por qual motivo, 

revelar ou trazer ao presente, algo que deve ser deixado no passado, passado esse de quem não quer 

que seja divulgado, pois ele é privado e só diz respeito aquele que viveu, transitou e hoje transcende 

uma nova vida.  

 A psique, a genética e o social formam o gênero e a partir dele o ser desenvolve 

seu papel na sociedade, sendo assim o indivíduo desenvolve sua personalidade, sua intimidade, 

a vida privada e assim cada vez mais, deixando de lado seu passado e assumindo completamente 

sua identidade, com base nessa personalidade os autores CARDIN e BENVENUTO (2013, p. 

121), destacam: 

 

O direito da personalidade é um direito subjetivo, de caráter não patrimonial, que 

visa, na verdade, tutelar a própria pessoa humana, a sua dignidade e integridade. 

Neste sentido, tem-se que os bens tutelados não são palpáveis, mas totalmente 

subjetivos, pois estão ligados diretamente ao sentimento do ser humano, ou seja, 

da pessoa 

 

Gênero pode ser definido (ou não) a partir de vários fatores, como biológico, psíquico, 

social e emocional. Esses fatores agem tanto diretamente, como o biológico, como indiretamente, 

da forma que o ser vai interagir com os fatores e a partir daí se identificar e desenvolver aquilo que 

é intrínseco e personalíssimo. Gênero é algo íntimo particular e privado, cada indivíduo pode se 

identificar com aquele que construiu em sua psique, com auxílio de fatores externos. Sendo assim 

sem necessidade de ser posto publicamente como forma de denegrir a imagem dos indivíduos. 

 Com tantas afirmações sobre gênero, transgênero e suas causas, como também o 

papel do transexual na sociedade e a relevância de ter seu passado revelado, trazido a tona, como 

forma de segregação, de diminuir o gênero do outro, de inferiorizar as experiências e os sentimentos 

do outrem é inconcebível. O ordenamento deve preservar sim a identidade de gênero e dessa forma 



a privacidade de todos. Visto que o passado dos transexuais, não tem relevância histórica para a 

sociedade, não tem motivos para que seja reavido, pois ele é de interesse somente aquele que viveu.  

 

DIREITO AO ESQUECIMENTO 

Com o desenvolvimento tecnológico e também das mídias sociais, as informações já 

não são mais esquecidas, podendo ser facilmente revividas através de diversos meios, vindo a gerar, 

em alguns casos, uma violação a privacidade, a personalidade, a moral e até mesmo a dignidade de 

indivíduo.  

 No caso, os transgêneros se enquadram nesta fatídica situação ao trazer à tona aquilo 

que lutam tanto para esquecer, em sua psique, fisicamente e socialmente. O direito ao esquecimento 

é um modo de dar a oportunidade de reescrever a própria história sem ser prejudicado, ofendido, 

diminuído ou que sofra quaisquer preconceitos ou que firam sua moral, seu direito em ser, de viver 

a sua verdade e realidade.  

 Os transexuais assim que assumir sua identidade ou ate mesmo o seu nome social, 

até toda resolução no que tange a mudança em registro e afins, que seja respeitado sua nova e 

verdadeira identidade e personalidade, que carregam sua dignidade e tantos direitos protagonizados 

em nossa constituição. Então com foco na resposta no que tange ao direito, será a garantia do 

esquecimento do passado do transgênero, tendo realizado redesignação ou não do seu sexo, ou até 

mesmo o seu direito de não ter o seu passado trazido a tona ou relembrado. Pode-se verificar que 

existe uma complexidade entre o direito ao esquecimento e a transexualidade, pois é necessário 

colocar-se na posição do transgênero e o respeito aquilo que é tão importante para o ser humano, a 

identidade, a dignidade, personalidade e a individualidade, pois apenas o transgênero sabe o que 

se passa em seu interior e suas lutas diárias. 

 O Direito ao Esquecimento, o qual também pode ser conhecido como “direito de 

ser deixado em paz”, “direito de estar só”, ou em inglês “therughtto bel etalone”, resume-se de 

uma forma simples como:  

 

”O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que 

um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja 

exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos.”(ROCHA, 

2017, online) 

 



Ainda, contribuindo para o entendimento de seu significado, pode-se contar com as 

palavras de Sarlet, o qual dispõe: 

 

[...] pretensão das pessoas, físicas e mesmo jurídicas, no sentido de que 

determinadas informações (aqui compreendidas em sentido amplo) que lhes 

dizem respeito, especialmente àquelas ligadas aos seus direitos de personalidade, 

ou, no caso das pessoas jurídicas, à sua imagem e bom nome, não sejam mais 

divulgadas de modo a impedir sejam objeto de acesso por parte de terceiros ou 

pelo menos que o acesso a tais informações seja dificultado, tudo de modo a 

propiciar uma espécie de esquecimento no corpo social. [...] Ademais, é preciso 

sublinhar que, no contexto social, verifica-se uma tendência natural de que ao 

longo do tempo, muitas vezes um tempo nem tão longo, os fatos veiculados pelos 

diversos meios de informação, sejam esquecidos. (2015, pag. 17) 

 

Para entrar no tema do Direito ao Esquecimento, primeiro é necessário levar em 

consideração a razão de sua criação, qual seja a proteção dos direitos da dignidade e personalidade 

da pessoa humana, os quais buscam limitar o direito à informação, considerando que embora 

importante, os direitos não são absolutos. Como conceitua Alexandre de Morais:  

 
“[...] os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal 

não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos 

igualmente consagrados pela carta Magna (princípio da relatividade), (2003, p. 

61)” 

 

É inegável a importância da proteção à privacidade nos tempos atuais, tendo em vista 

que a sociedade contemporânea apresenta diversas redes sociais que são utilizadas a todo o 

momento e em qualquer lugar. Desta forma, o direito à informação, apesar de se tratar de um direito 

fundamental, a sua limitação é necessária para que se garanta o direito à privacidade. 

Gênero é pessoal. É uma construção do ser individual, que sim, tem influência e alguns 

vetores, porém continua sendo do próprio interesse do indivíduo, sem que seja prejudicado o 

outrem ou a sociedade. O passado de qualquer indivíduo, que não traga prejuízo moral a sociedade, 

que não atente contra a história ou memória cultural, não deve ser submetido a julgamento social, 

com cunho muitas vezes de agredir aqueles que estão sofrendo com revelações que não necessitam 

serem trazidas do passado. 

 

 Necessária se faz as palavras de Antonio Enrique Pérez Luño, o qual dispõe sobre 

os direitos fundamentais como: 



 

“um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 

concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as 

quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em 

nível nacional e internacional, (apud TAVARES, 2002, p. 362)” 

 

Portanto, ao tratarmos do direito ao esquecimento é inevitável a colisão entre o direito 

à informação e o direito à privacidade, contudo, como o direito ao esquecimento visa a Dignidade 

da pessoa humana sua necessidade se sobrepõe ao outro, nesse sentido, tem-se as palavras de 

Novelino (2008, p. 248) estabelece como: “a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos 

do Estado brasileiro, constitui-se no valor constitucional supremo em torno do qual gravitam os 

direitos fundamentais”. 

 Edilson Pereira de Farias conceitua a colisão de direitos fundamentais, como:  

 

Os direitos fundamentais são direitos heterogêneos, como evidencia a tipologia 

enunciada. Por outro lado, o conteúdo dos direitos fundamentais é, muitas vezes, 

aberto e variável, apenas revelado no caso concreto e nas relações dos direitos 

entre si ou nas relações destes com outros valores constitucionais (ou seja, 

posições jurídicas subjetivas fundamentais prima facie). Resulta, então, que é 

frequente, na prática, o choque de direitos fundamentais ou choque destes com 

outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente. Tal fenômeno é o que a 

doutrina tecnicamente designa de colisão de direitos fundamentais, (1996, p. 93) 

 

Em vista disso, a maneira mais coerente encontrada para o enfrentamento desta colisão 

é a ponderação dos direitos, por conseguinte, o direito à informação encontra sua limitação no 

direito à privacidade e os direitos da personalidade.  

 Ainda, tratando-se dos direitos da personalidade, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona, dispõem: “os direitos da personalidades e conceituam como aqueles que têm por 

objetivo os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e suas projeções sociais” (2017, 

p.66). 

 Tratando da definição dos direitos da personalidade, pontua Maria Helena Diniz: 

 
Os direitos da personalidade são absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, 

ilimitados, imprescritíveis impenhoráveis e expropriáveis. São absolutos, ou de 

exclusão, por serem oponíveis erga omnes, por conterem em si, um dever geral de 

abstenção. São extrapatrimoniais por serem insuscetíveis de aferição econômica, 

tanto que, se impossível for a reparação in natura ou a reposição do status quo 

ante, a indenização pela sua lesão será pelo equivalente,(2007, p. 119) 

 



E complementa a autora que a personalidade é “conjunto de qualidades da pessoa ou a 

função psicológica pela qual o indivíduo considera-se como um eu uno e permanente, (2008, p. 

581)” 

Esse direito, visa proteger uma memória individual, particular e pessoal, sem que seja 

atentado contra a sociedade, pois são informações particulares e que não é de interesse social e sim 

particular. Sendo assim, necessário se faz as considerações de Luciana de Paula Assis Ferriani 

(2016) sobre a autonomia do Direito ao Esquecimento em relação a outros para que não haja 

confusão entre eles. Portanto: 

 

Há de se ressaltar que o direito ao esquecimento é uma figura autônoma em 

relação ao direito à intimidade ou à privacidade, apesar de em certos aspectos 

estabelecer-se uma conexão. Têm em comum a origem e o fato de todos serem 

direitos da personalidade. Mas o direito ao esquecimento tem suas próprias 

características. Diz respeito aos fatos do passado que não têm mais atualidade e 

cujo titular não tem mais interesse em divulgar. Portanto, não pode ser confundido 

com aqueles,  (FERRIANI, 2016, p. 39) 

 

Corrobora com o exposto os ensinamentos de Elimar Szaniawski em sua obra:  

 

O constituinte brasileiro optou por construir um sistema de tutela da personalidade 

humana, alicerçando o direito geral de personalidade pátrio a partir do princípio 

da dignidade da pessoa humana e de alguns outros princípios constitucionais 

fundamentais, espelhados em diversos Títulos, que garantem o exercício do livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa humana,  (2005, p. 137) 

 

Consequentemente, devido ao direito da personalidade ser fundamental para a 

dignidade da pessoa humana que se apresentam tantas características específicas, abrindo-se um 

leque de componentes de diversas dimensões, desde o nome a integridade física e muitos outros, 

devido a sua imensa importância. Desta forma, o Direito ao Esquecimento mostra-se uma das 

grandes alternativas para a proteção de seus direitos da personalidade. 

Ocorre, com o avanço da tecnologia, a memória passa a ser eterna, deste modo, os fatos 

não são esquecidos e podem ser acessados por qualquer indivíduo, gerando a influências negativas 

de fatos passados aos indivíduos. 

 O Direito ao Esquecimento traz uma conotação de aplicação às hipóteses do passado 

judicial criminal de cada pessoa, no entanto, ele não se restringe a essas hipóteses, pois se expandiu 

para a proteção em diversas áreas, como o direito do consumidor, a proteção dos dados pessoas na 

internet e o alvo deste artigo o inicia de uma nova vida para as pessoas transexuais.  



 Uma das principais dificuldades para do transexual é a vida em sociedade, devido 

aos casos de preconceitos, estigmatização e exclusão que precisam ser enfrentados diariamente, 

aqui se pode notar a luta pelo reconhecimento de sua dignidade sexual e a possibilidade de esquecer 

aquilo que já foi um dia e se concentrar na nova identidade. O transgênero é a definição do sexo 

biológico (macho e fêmea), não é o que define gênero. As experiências sociais, emocionais e até 

genéticas influenciam no desenvolvimento do indivíduo, na forma que ele se vê perante a 

sociedade, no papel onde o mesmo deseja desenvolver e esta sendo construindo sua personalidade 

e seu particular. 

O direito ao esquecimento, em relação à transexualidade, deve garantir que os 

indivíduos exerçam seu direito ao respeito a sua privacidade, seu passado, sua personalidade e 

características. Com os avanços tecnológicos, ficou-se muito mais fácil em expor o passado dos 

indivíduos nas redes e usando dessas informações em conjunto com preconceito enraizado, o 

estigmatismo religioso e o machismo, para ferir a identidade de transexuais e não as validando. 

 

4 EMBASAMENTO JURÍDICO 

Destaca-se como fundamento ao Direito ao Esquecimento a proteção trazida pelo no 

art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que assegura inviolabilidade à vida privada, à 

honra e à imagem das pessoas. Nesse contexto, a transexualidade é algo que afeta somente esfera 

mais íntima do ser, tendo o direito de ter suas informações reservadas, sendo expostas apenas 

quando for a sua vontade. 

 Contudo no Direito brasileiro a única expressão direta feita a um aspecto do assim 

chamado direito ao esquecimento, encontra-se no artigo 7º, X, da Lei do Marco Civil da Internet – 

Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014: 

 

Art. 7º - O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são 

assegurados os seguintes direitos: 

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 

aplicação da internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as parte, 

ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstos nesta lei. 

 

Contudo, a falta de dispositivos legislativos não altera sua importância, pois se trata 

um direito fundamental, cujo âmbito de proteção é bem mais amplo do que o previsto no Marco 

Civil da Internet, ainda cabe salientar que seu caráter fundamental decorre especialmente do fato 



de que a legislação infraconstitucional está vinculada pelo direito, assim respeitando e concretizá-

lo nas suas mais diferentes dimensões. 

 De acordo com enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ: 

 

 
ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil 

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-

se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica 

no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito 

do ex detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos 

ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o 

uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade 

com que são lembrados.3 

 

 

Analisando o texto trazido pelo enunciado, observa-se a necessidade da proteção dos 

indivíduos aos danos causados pelos avanços tecnológicos, levasse em consideração a necessidade 

primitiva de privacidade e intimidade.  

 Nesse sentido, Henrique Hiroyuki Tanaka Gonçalves explica que:  

 
[...] valendo-se do direito à autodeterminação da informação e a defesa do pleno 

e livre desenvolvimento da personalidade, o direito ao esquecimento corresponde 

à faculdade que a pessoa possui de impedir a exposição de um fato pretérito que 

lhe concerne, ainda que seja verídico, ao público em geral. Leva-se em 

consideração que a simples exposição ou divulgação indevida tem potencialidade 

lesiva de causar uma série de malefícios, dores e transtornos (GONÇALVES, 

2016, p. 39). 

 

  

Portanto, o embasamento jurídico, embora rarefeito, garante a concretização da defesa 

do Direito ao Esquecimento que por sua vez, se desdobra na defesa de direitos fundamentais, como 

a dignidade da pessoa humana.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
3 BRASIL. Conselho da Justiça Federal – Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ. 

Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142. Acesso em 16 de Abr. de 2020. 



A conquista da redesignação de gênero, ou não, juntamente com a mudança de nome 

ou a aquisição de nome social, respeitando a identidade de gênero ou a falta dessa identidade são 

hipóteses de respeito e direito ao esquecimento.  

A preservação da dignidade em conjunto com a identidade dos indivíduos transgêneros 

são pressupostos de para a ação em esquecimento junto ao poder judiciário. É fatídico lembrar que 

o esquecimento é em torno de um passado que não fere a história ou patrimônios que ajudam na 

evolução de uma sociedade ou de um país.  

É necessário ter em mente que é cabível esse esquecimento em fatos que não 

prejudicam a história ou o passado de algo considerado essencial para um país ou fatos que 

marcaram a história. Portanto, deve ser algo pessoal e estritamente inviolável a dignidade de 

indivíduos, e não da coletividade que se prejudique.  

Indivíduos transexuais por muitas vezes sofrem com ataques cibernéticos, com o 

intuito de apagar a identidade e a dignidade dos mesmos. Esse é um dos motivos para a preservação 

da privacidade, do particular e o passado dos transgêneros.  

Nota-se que faltam garantias específicas para tais causas, sendo necessária associação, 

para defender e garantir direitos constitucionais e fundamentais a uma população que infelizmente 

é marginalizada pela sociedade, que luta diariamente contra preconceitos, pelo simples fato de se 

sentir diferente e não se esconder e viver sua realidade emocional e psicológica. Sendo assim, deve-

se ser estudadas e criadas políticas públicas, jurisprudência e até mesmo leis que garantam aos 

transgêneros seus direitos. 
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