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RESUMO

Esse é um resumo expandido que tem por base os escritos do filósofo político John Rawls no seu livro Uma Teoria de Justiça e visa destacar a 
importância do exercício da cidadania plena pelas minorias para uma boa ordenação do meio social. Para esse fim, confronta-se a constituição 
justa rawlsiana, juntamente com seus processos legislativos que acompanham sua elaboração, aos controles de constitucionalidade possíveis, 
levando em consideração que a sociedade que se está lidando é a elaborada pelo autor em sua teoria de justiça como equidade. O autor, ao lidar 
com minorias, fixa o objetivo de equipara-las de forma equitativa, e para isso aplica os dois princípios da justiça, liberdade igual e igualdade 
equitativa de oportunidade, juntamente com o conceito de véu da ignorância de forma total e parcial para elaborar uma constituição justa com 
todos os indivíduos, dividindo os estágios de elaboração da mesma em quatro. O primeiro estágio é período pré-constituinte, onde o véu da 
ignorância está posto de forma completa e as partes acordam em avaliar as leis, compatibilizar ideias divergentes e determinar os limites das 
obrigações políticas. Já os estágios seguintes, segundo e terceiro, fazem parte da convenção constituinte propriamente dita. As partes começam a 
fixar um processo político regido pela carta constitucional, formular os direitos básicos de cada cidadão e estipulam um processo político. 
Adiante, aplicam o primeiro princípio da justiça ao processo político e buscam uma justiça procedimental perfeita. Por fim, o último estágio trata 
sobre a aplicação das regras estabelecidas anteriormente aos casos concretos pelos juízes e delegados. A estrutura da sociedade rawlsiana é 
formulada com intuito de evitar que leis injustas sejam postas em práticas. Os dois princípios da justiça desempenham essa função consoantes 
com o véu da ignorância, porém, o autor estabelece que as leis podem conter aparência de justas e serem, na realidade, injustas, pois, no terceiro 
estágio a busca por uma justiça procedimental perfeita é ineficaz, tendo em vista que não se tem como garantir que resultados injustos não 
ocorram, seja qual for o sistema político. Dessa forma, partindo de um ensaio de comparação, pretende verificar se na constituição justa 
elaborada por John Rawls, os menos favorecidos seriam beneficiados pelos controles de constitucionalidade caso leis injustas fossem postas em 
prática. O controle preventivo é feito no terceiro estágio, pois qualquer proposta de lei é julgada do ponto de vista de um legislador que não 
conhece suas particularidades, apenas obedecendo os limites impostos pela constituição e pelos princípios da justiça. O repressivo, que é exercido 
após a promulgação da lei, se faz necessário, pois, segundo o autor, as leis no âmbito das políticas econômicas e sociais possuem opiniões 
diversas e necessitam de informações que ainda não estão disponíveis no momento da sua entrada na legislação, sendo necessário o princípio da 
diferença atuar para que os menos favorecidos não sejam prejudicados. O controle de constitucionalidade difuso pode ser aplicado na sociedade 
bem ordenada de Rawls com base no conceito de estrutura básica presente na respectiva teoria. Ele formula seus princípios de justiça levando em 
consideração as relações entre particulares e cuidando para que as mesmas não os minassem, não trabalhando com a ideia de um poder único e 
central. Por fim, o controle constitucional por via incidental será aplicado, pois no terceiro estágio o autor afirma que as leis têm aparência de 
justas, sendo constatada a injustiça apenas posteriormente, na aplicação das leis no caso concreto. Mediante ao exposto, verifica-se que ao 
analisar a teoria de justiça como equidade de John Rawls, conclui-se que qualquer possível falha no processo legislativo poderá ser alvo de 
controle de constitucionalidade, apresentando assim uma segurança adicional aos menos favorecidos.
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