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Introdução: Atualmente afloram diversas questões polêmicas dentre elas as inerentes
ao transexualismo que tem ocupado as pautas dos consultórios psicológicos e médicos
e também do judiciário. O Transexual por apresentar inconformismo com seu sexo
biológico, pois acredita pertencer ao sexo oposto, muitas vezes é levado à realização
da cirurgia de transgenitalização como uma forma de alcançar a adequação do seu
corpo com o sexo que acredita pertencer. Assim, após a cirurgia o indivíduo busca a
realização de mudança do prenome e sexo no Registro Civil, o que traz divergências
em razão da ausência de legislação específica que autorize esta alteração. Objetivo: O
objetivo central do estudo é investigar a questão do transexualismo à luz dos princípios
constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, levando à discussão
sobre a possibilidade de retificação do seu assento de nascimento. Metodologia:
Trata-se de revisão de literatura, onde se busca conhecer os avanços da questão tanto
na ciência médica, para melhor compreender o transexualismo, como as repercussões
na área jurídica, apoiando-se na doutrina, em revistas especializadas e na
jurisprudência dos tribunais. Resultados: Segundo a ciência médica a identidade sexual
vai além das suas características sexuais primárias, pois sua identidade é formada pela
conjugação de vários elementos como o biológico, psicológico e comportamental.  
Transexual é um individuo que acredita pertencer ao sexo oposto ao constante em seu
registro de nascimento reprovando intensamente seus órgãos sexuais externos.
Em decorrência deste sofrimento e do estado de infelicidade vivenciado busca formas
de adequar sua identidade sexual. A cirurgia de redesignação aparece como a solução
para trazer este indivíduo ao convívio social e ao bem estar desejado. 
Contudo, o indivíduo consegue adequar sua identidade e personalidade, mudando seu
órgão genital, mas permanece nos documentos oficiais com prenome representativo de
um sexo que não mais corresponde com sua personalidade e aparência física,
perpetrando o incômodo e a situação vexatória.
Os direitos da personalidade se expressam na identidade, liberdade, honra, privacidade
e sexualidade são consagrados no ordenamento jurídico pela Constituição Federal
como um reconhecimento da dignidade da pessoa humana que deve ser respeitado
independentemente de qualquer formalismo, positividade ou tipicidade. 
Sendo assim embora no Brasil não haja uma legislação específica o direito do
transexual alterar o prenome e sexo encontra-se amparado pelos princípios
constitucionais. Conclusão: As decisões judiciais majoritáriamente tem sido favoráveis
ao pleito de alteração do registro civil do transexual. Porém, a luta dos transexuais não
termina com a alteração de registro civil, mas é o primeiro passo para que possam
alcançar outros direitos, além de evitar constrangimentos cotidianos, alcançando então
a dignidade.
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