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RESUMO

Sendo certo que a teoria da justiça de John Rawls é construída sobre os pilares da liberdade e equidade e oferece um modelo de Estado designado 
à uma sociedade democrática e liberal, o presente trabalho busca relacionar a Lei Orgânica do município de Queimados, localizado na Baixada 
Fluminense, com os princípios da justiça rawlsianos, analisando a possibilidade de cobertura jurídica direcionada às cidadãs locais e a construção 
de uma carta normativa  pautada na justiça como equidade. O problema central da pesquisa é verificar se a Lei Orgânica municipal de Queimados 
consagra ou não os direitos da mulher e após isso, analisar se esse texto da carta normativa expressa seus objetivos tal qual os princípios da 
justiça de Rawls. O objetivo é investigar se os princípios rawlsianos podem servir como referencia teórica para uma Lei Orgânica Municipal no 
tocante a direitos da mulher. A metodologia utilizada no projeto foi a leitura comparada entre a Lei Orgânica do Município de Queimados e as 
obras Uma Teoria da Justiça e Justiça como Equidade de John Rawls, sendo utilizado especificamente como referencial teórico os dois princípios 
da justiça do autor. Segundo Rawls, partindo da premissa da realização de um contrato social, as partes na posição original devem escolher os 
princípios da justiça de forma imparcial e cooperativa. O primeiro princípio definido é o da liberdade igual, enquanto o segundo fala do (a) 
princípio da diferença e (b) princípio da igualdade equitativa de oportunidades. O conceito da liberdade igual é definido por Rawls como um 
conjunto de liberdades básicas, fundamentais à plenitude do exercício da cidadania de um indivíduo. Já o segundo princípio irá discorrer sobre a 
justiça social e econômica, zelando pela oportunidade de acesso equitativo a cargos públicos e posições sociais e pela distribuição de rendimentos 
e riquezas, os chamados bens primários. A proposta sugerida pelo principio da diferença é que desigualdades sociais e econômicas entre os 
indivíduos serão perfeitamente permitidas, desde que contribuam para o beneficio dos menos favorecidos. Através da leitura da Lei Orgânica de 
Queimados foi possível verificar apenas um ponto normativo referente ao acolhimento dos direitos da mulher, que trata a respeito da 
implantação de políticas adequadas para assistência a saúde das gestantes, assistência as mulheres vítimas de violência sexual e também aos 
casos de aborto previstos na forma da lei. Sob a luz dos princípios da justiça e sendo certo que o presente trabalho ainda está em 
desenvolvimento, até o momento tem-se o seguinte resultado: (i) a teoria de Rawls é parcialmente consagrada pela Lei Orgânica; (ii) observa-se a 
justiça como equidade  idealizada pelo teórico ao se reconhecer e respeitar as diferenças biológicas, assegurando tratamento justo a fatos 
naturais que determinem condições particulares; (iii) o sistema normativo apresentado deixa a desejar por não tratar das demais garantias sociais 
e potenciais políticas públicas para mulher além de questões de saúde; (iv) a mulher como minoria social deverá  receber maior proteção e 
impulso na distribuição dos bens primários, com a finalidade de garantir a ampliação do bem-estar dos menos favorecidos, zelando pela 
construção de um município fundamentado na igualdade de direitos e atuação equitativa nos bens sociais. Conclui-se que por se tratar de grupo 
subordinado econômica e politicamente devido a perdas ocasionadas pela discriminação e possuírem baixa representação política, faz-se 
necessária uma construção legislativa municipal capaz de acolher, trazer benefícios e oportunidades as mulheres, vez que é o local onde vivem, 
trabalham e constituem família. Em conformidade com os princípios da justiça, só haverá legitimação dos direitos e pretensões da maioria desde 
que simultaneamente resulte em melhorias e vantagens às minorias.
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