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RESUMO: O presente projeto objetiva fomentar reflexões acerca da 
judicialização como medida alternativa de proteção e efetivação dos direitos 
fundamentais da comunidade transgênero, em consequência da notada 
inoperância das políticas públicas Estatais, em especial na elaboração de leis, 
adoção de ações afirmativas e concretização da discriminação positiva, capazes 
de estimular a real aplicação do princípio constitucional da igualdade aos 
membros da referida comunidade. A priori, esclarece-se que a abordagem do 
tema em comento é de suma relevância, haja vista que em que pese os 
transgêneros possuírem o direito constitucionalmente adquirido à igualdade e 
aos demais direitos fundamentais, uma análise da realidade fática nos permite 
concluir que estes direitos estão longe de serem concretizados, haja vista a 
realidade preconceituosa enfrentada pelos transgêneros no Brasil.  
Supracitada conclusão pode ser embasada por análises estatísticas, a citar por 
exemplo a pesquisa da organização Trasngender Europe, realizada entre 2008 
e 2014, que registrou 1612 mortes de pessoas transgêneras, em 62 países, 
sendo que o Brasil lidera o ranking. No caso dos transgêneros, especificamente, 
ante sua posição comprovadamente desfavorecida na sociedade, é necessária 
uma abordagem mais ampla do princípio da igualdade, ultrapassando seu 
aspecto formal, de igualdade perante à lei. Ocorre que o aspecto formal se 
mostra insuficiente, tendo em vista que desconsidera o fato de que os indivíduos 
não são todos iguais, à medida que cada um possui suas próprias 
particularidades, assim sendo, faz-se mister a aplicação do aspecto material da 
igualdade, cumpre dizer: tratar os desiguais na medida de sua desigualdade.  
Neste ponto cabe adentrar ao tema das discriminações positivas por parte do 
Estado e a adoção de ações afirmativas como meio de redução das 
desigualdades sociais, visando a igualdade de oportunidades e proteção das 
minorias através da compensação das diferenças entre os indivíduos. Ocorre 
que há uma constatada omissão estatal em relação à população transgênera. O 
próprio Poder Legislativo enfrenta resistência quanto à criação de legislação e 
medidas que possibilitem a efetiva proteção e implementação dos direitos 
fundamentais das pessoas trans, de maneira a limitar a busca de direitos básicos 
por essa população, além de ir contra as determinações da ONU de dar fim ao 
preconceito e violência contra pessoas transgêneras. Frente a este panorama, 
deparamo-nos com a judicialização como solução à anomia enfrentada pela falta 
de leis e de políticas públicas. Uma vez negligenciada a luta trans por 
reconhecimento e prescindindo esta luta de uma abordagem dinâmica que 
acompanhe os avanços e a realidade social, resta aos cidadãos furtarem-se dos 



recursos do Poder Judiciário, na esperança de adequar o texto legal às práticas 
sociais. Conclui-se, portanto, que neste contexto de constante violação aos 
direitos fundamentais e inércia Estatal perante a lesão de tais direitos, a 
judicialização apresenta-se como remédio necessário para a efetivação dos 
direitos fundamentais da comunidade trans, tornando a promoção de políticas 
públicas capazes de irradiar os direitos fundamentais, de responsabilidade dos 
Poderes Executivo e Legislativo, uma nova e atípica responsabilidade do Poder 
Judiciário. 
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