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RESUMO 
 
 

Do coturno ao Salto: um novo paradigma social, a diversidade sexual as implicações legais da 
mudança de sexo e nome, os impactos decorrentes destas transformações no corpo social e 
no campo da Seguridade Social. O homem é naturalmente insatisfeito, mas, muitas de suas 
insatisfações, não ultrapassam a esfera pessoal, por tal razão não carece de intervenção 
jurídica. No entanto, quando sua insatisfação ultrapassa o reduto da pessoalidade e adentra a 
esfera social, podem ocorrer conflitos de interesses e diversidade de pretensões que 
convergem entre si, sejam por razões políticas, econômicas, sociais, morais, éticas, religiosas, 
etc. A diversidade sexual trás um novo paradigma social, porém não é capaz de romper 
sozinha a esfera de algumas religiões e nem das forças armadas. A trangenitalização, cirurgia 
de adequação sexual, é uma realidade fática e legal, podendo ser realizada no SUS, no 
entanto o que se almeja no estatuto da diversidade sexual é a possibilidade de mudanças de 
nome e gênero sem a necessidade de adequação sexual, e de averbação no registro civil do 
antigo gênero. O objetivo do presente trabalho foi analisar se a aprovação do estatuto reforça a 
dignidade da pessoa humana, ou pode levar a fraude previdenciária. Com a averbação no 
registro acredita-se poder haver um constrangimento, e conseqüente descriminalização ao 
transexual; a não averbação faz surgir uma nova pessoa sem passado, que “nasce” com a 
emissão da identidade, e isto pode gerar fraudes previdenciárias e possíveis impunidades 
penais, não podendo no ultimo caso, se comprovar a identidade anterior do suposto criminoso. 
É preciso pensar em como preservar a dignidade da pessoa humana, valor fonte e motivo da 
existência do ordenamento jurídico, e ao mesmo tempo, proteger o Estado vitima em potencial 
de possíveis fraudes. Os transexuais podem exigir do Estado que lhe forneça tratamento 
hormonal e acompanhamento psicológico por dois anos e depois de transcorrido este tempo 
que se proceda à cirurgia de trangenitalização, em contra partida não podem manter-se em 
seus postos de trabalho. Verificou-se neste ponto que o Estado que tutela a dignidade da 
pessoa humana é o maior gerador de preconceito, ao afastar dos postos de trabalho ou 
aposentar, os militares homossexuais ou transexuais resultando assim numa mutilação do 
direito dos mesmos. Muitos destes ficam deprimidos e falam com pesar da perca do trabalho, 
mesmo não ocorrendo um desamparo financeiro, comprovou-se ainda que os funcionários da 
iniciativa privada, não são aposentados por assumirem sua identidade de gênero e mudarem 
de sexo, não se percebeu também a existência de fraude, já que não existe nem mesmo a 
vontade de afastamento do trabalho. Conclui-se que há muito a ser discutido quanto ao novo 
paradigma da diversidade sexual, não cabendo a uma nação justa e solidaria distinção quanto 
à sexualidade já que veda a distinção quanto ao sexo, sendo necessário rever certos conceitos 
e aprender que viver e conviver em sociedade; é conviver e viver com a diversidade e assim, 
transformar e ser transformado pela realidade e abrir caminhos para novas possibilidades, que 
devem ser precedidas de democracia, tolerância e compreensão, objetivando o Direito e a 
dignidade da pessoa humana e se possível a justiça. Palavras-chave: Diversidade sexual. 
Transformação. Tolerância.  


