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RESUMO

Este trabalho é baseado no projeto de pesquisa que tem por título “Avaliação da Institucionalização de novos direitos para gênero e etnia nas leis 
orgânicas municipais”. Perante os recorrentes movimentos sociais no que tange aos direitos e garantias da mulher e partindo-se do princípio da 
igualdade equitativa de oportunidades de John Rawls, indaga-se se há pontos de vulnerabilidade nas Leis Orgânicas dos Municípios da baixada 
fluminense em comparação a realidade fática das mulheres, respeitando cada qual, as suas peculiaridades. Trabalha-se para o sim. Tem-se como 
objetivo analisar a lei orgânica de cada cidade estudada e verificar se a legislação municipal entende a realidade fática, oferecendo aparato legal 
que alcance as demandas sociais existentes.A metodologia utilizada perfaz o estudo de caso de quatro cidades, quais sejam: Nova Iguaçu, 
Mesquita, Belford Roxo e Queimados. Primeiramente, considerou-se que a teoria jurídica de Rawls era capaz de ser fonte teórica-metodológica 
para as legislações estudadas, em seguida, analisou-se cada uma delas através de uma abordagem qualitativa. A premissa com a qual trabalha-se 
é: nenhum texto normativo carece de princípios e, no caso brasileiro, nenhum texto constituinte recusa princípios liberais e democráticos 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 
demandas sociais. Por isso, é aquele que deve estar atento para as suas especificidades, de forma a resolvê-las de maneira pontual, eficiente. 
Como resultados parciais da presente pesquisa, tem-se que: a) Na cidade de Nova Iguaçu, a Lei Orgânica não possui dispositivos legais capazes de 
promover a equidade de oportunidades entre mulheres e homens. A Carta Municipal preocupa-se em legislar sobre ações abstratas e futuras. Não 
há, por exemplo,  política pública para fomentar a inserção da mulher no mercado de trabalho, tendo em vista que essa é uma garantia legal 
prevista no Título V, Capítulo  VIII, Artigo 220; b) No Município de Mesquita a legislação é marcada por menções à mulher. Entretanto, não foram 
constatadas, até o momento, políticas públicas como a criação de serviços de apoio a mulher, prevista no Título IV, Capítulo I, Seção I, Artigo 151, 
mesmo com mais de 1.100 ocorrências registradas em face de mulheres, em 2017. Há que se pontuar que foram contatadas eventuais ações 
sociais, como o lançamento do selo: “Coragem, teu nome é mulher” em março de 2017; c) Em Belford Roxo, não há página virtual da prefeitura, o 
que dificulta o acesso à informações do Município. Por isso, tendo como parâmetro a pesquisa de campo até o momento realizada, o município 
não possui abrigo para de acolhimento às mulheres ou Comissão Especial Permanente aos Direitos da Mulher, previstos respectivamente no 
Título. V, Capítulo. VIII, artigo 223 e parágrafo único e artigo 224; d) No que tange a cidade de Queimados, pode-se constatar que é, dentre as 
analisados, a que mais carece de dispositivos legais que versem sobre os direitos da mulher. A falta de legislação sobre o tema marca a falta de 
entendimento do legislador sobre a realidade fática municipal, tendo em vista que em 2017 foram registrados mais de 1.150 delitos contra as 
moradoras da região e até o presente momento não foi identificada política pública capaz de dirimir o quadro apresentado. Dessa forma, é 
possível concluir que há pontos de vulnerabilidade verificados nos Municípios estudados. É válido mister que as Leis Orgânicas Municipais 
carecem de exatidão e rigor no que tange aos direitos da mulher, também deve ser considerado o déficit de previsão, implementação e 
manutenção de políticas públicas encontrado nas cidades analisadas neste trabalho, fatores que contribuem para que as mulheres continuem a 
ser a minoria em prestígio e a maioria em vulnerabilidade social.
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