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RESUMO

Este trabalho visa analisar a partir da análise da teoria jurídica explanada por John Rawls, da Lei Orgânica municipal de Belford Roxo e dos dados 
oferecidos pelo instituto de segurança pública (ISP), se o legislador municipal oferece aparato legal que tutele os direitos da mulher de forma 
compatível a rechaçar as demandas apresentadas pelo ISP.  Tem-se como objetivos indicar se Rawls pode ser referência teórica para a Lei 
Orgânica e identificar se essa, possui aparato normativo voltado à proteção dos direitos do público feminino e, caso possua, se são suficientes 
para compelir a violência contra a mulher. A premissa com a qual trabalha-se é: nenhum texto normativo carece de princípios e, no caso 
brasileiro, nenhum texto constituinte recusa princípios liberais como os explanados por Rawls. Destaca-se que, a escolha de analisar o menor ente 
federativo deve-se ao fato de encontrar-se mais próximo às realidades sociais. Por isso, é aquele que deve estar atento para as suas demandas 
específicas, de forma a solucioná-las de maneira eficaz. Para esse escopo, utilizou-se o enquadramento de princípios rawlsianos em contraponto à 
analise do conteúdo da Carta Municipal examinada e posteriori, analisou-se se essa tem amparo normativo para as ocorrências contra a mulher 
na cidade de Belford Roxo, a partir dos dados colhidos pelo ISP. Rawls versa a respeito da organização de uma estrutura básica justa. Para ele, 
existem dois princípios essenciais, o das liberdades básicas iguais para todos e o da igualdade equitativa de oportunidades. O neocontratualista 
explana que tais princípios devem ser escolhidos pelos cidadãos sob um véu de ignorância, na posição original. Assim, livres de circunstâncias 
subjetivas poderiam decidir o bem social geral (RAWLS, 2000). O autor defende ainda um terceiro princípio: o princípio da diferença. Para ele, 
esse deve ser aplicado apenas em instituições que desempenhem os dois princípios antecedentes. Por isso, pressupõe que os menos favorecidos 
são os que gozam em comum com os outros cidadãos das liberdades básicas e oportunidades equitativas, contudo obtêm pior renda e riqueza. 
Destarte, exige que as desigualdades existentes satisfaçam a condição de beneficiar a coletividade. No que tange a Carta Municipal, é válido 
ressaltar que conforme o artigo 210, é prevista a punição para quaisquer manifestações discriminatórias, na forma da lei. Ademais é garantido, no 
art. 223, a criação e manutenção de abrigos de acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica. Essas casas de proteção, 
tem previsão de acompanhamento médico, psicológico e social (BELFORD ROXO, 2004). Nesse ínterim, foi feito um recorte de dados fornecidos 
pelo ISP, no último Dossiê Mulher divulgado, acerca das ocorrências registradas contra a mulher na cidade estudada em 2015. Os dados coletados 
sinalizam que a grande parte dos delitos praticados contra a mulher são oriundos de violência física. Além disso, foi possível traçar o perfil das 
vítimas, sendo maioria de faixa etária entre 30 a 59 anos, com escolaridade até o ensino médio completo, de cor parda e solteiras. A partir da 
verificação dos dados apresentados, indica-se 2 resultados principais desta pesquisa: a) a Lei Orgânica da cidade de Belford Roxo apresenta com 
determinada precisão o sentido geral de estrutura básica em Rawls, podendo o autor servir como referência teórica. Mas, é válido destacar que a 
teoria rawlsiana de sociedade bem-ordenada excede a realidade da cidade no que tange à tutela e aos direitos das mulheres; b) com a análise do 
dossiê, é possível perceber que a Carta Municipal entende pouco da realidade das mulheres belforroxenses. É possível depreender um desamparo 
frente a maioria das vítimas, que são solteiras. Isso porque a carta só dispõe de abrigo para acolhimento de mulheres que sofrem violência 
doméstica. Destarte, resta a maioria das vítimas o descaso, quanto a existência de um local de prestação de serviços médicos, psicológicos e 
sociais.
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