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RESUMO

De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) a população idosa superará a população menor de 14 anos em 2050. Tal 
projeção aplica-se à realidade brasileira, realçando o novo papel do idoso na sociedade e a importância da promoção de políticas públicas 
voltadas a este estrato populacional. A Constituição de 1988 elencou os direitos fundamentais de todos os cidadãos, entre eles, os idosos. Assim, 
possibilitou a edição da Lei nº 8.842/94 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e, mais recentemente, a promulgação do Estatuto do Idoso, 
Lei nº 10.741/03, reafirmando direitos e princípios já consagrados em seu texto. Outro aspecto trazido por ela foi a fragmentação das políticas 
sociais e o fortalecimento do municipalismo. É no espaço político que ocorre a concretização da cidadania. E o espaço mais próximo ao cidadão é 
o município, daí a importância da positivação nas Leis Orgânicas Municipais (LOMs) de normas que amparem os idosos e possibilitem a efetivação 
dos seus direitos. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é identificar se a LOM de Nova Iguaçu cumpre seu dever constitucional de proteção aos 
idosos e se, na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, estão presentes dotações que possibilitem a instrumentalização desses direitos. Tem-
se por marco teórico a teoria de justiça de John Rawls, em destaque o “princípio da diferença”, formulado de maneira a beneficiar os membros 
menos favorecidos da sociedade, regulando possíveis desigualdades. A metodologia adotada dividiu-se em três etapas: leitura da LOM, 
selecionando as citações aos idosos; a compatibilização desta com a LOA, destacando os valores alocados a políticas públicas relacionadas aos 
idosos; e, por fim, o exame de tais instrumentos normativos, se estão em consonância com a justiça social preconizada por Rawls. Durante a 
primeira fase da pesquisa, ficou demonstrada a presença de apenas quatro citações aos direitos dos idosos na LOM: cuidados à sua saúde e 
assistência social, arts. 16, II e 203; punição a quem praticar abuso, violência e exploração ao idoso, art. 222; e terapia ocupacional para idosos, 
art. 226. Em seguida, foram apontados na LOA dois programas voltados especificamente aos idosos. O Programa de Inclusão de Qualidade de 
Vida para os Aposentados e Pensionistas do PREVINI, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, no valor de 
R$ 26.500,00. E o Programa de Assistência ao Idoso – Apoio às Ações de Inclusão Social dos Idosos, vinculado à Fundação Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu, no valor de R$ 90.990,00. Por fim, a Lei nº 4.627/16 que dispõe sobre a criação de um Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (FMDPI) ainda não foi cumprida e tal Fundo continua sem previsão na LOA. Frente ao exposto, a análise em conjunto desses dois 
normativos jurídicos municipais demonstra que a tutela dos direitos dos idosos é realizada de maneira genérica e insuficiente em Nova Iguaçu, 
considerando o ideal de justiça rawlsiano. O aumento da expectativa de vida da população é uma das maiores conquistas da sociedade. Em 
contrapartida, a incerteza quanto às condições de saúde, de renda e de apoio aos idosos são questões prementes na elaboração de políticas 
públicas voltadas a esse estrato populacional. O advento da Constituição de 1988 possibilitou a promulgação do Estatuto do Idoso e uma maior 
tutela desses direitos nos diversos normativos jurídicos, em especial, as LOMs. Esta pesquisa escolheu como objeto de estudo as respectivas LOM 
e LOA da cidade de Nova Iguaçu. Constatou-se que sua LOM não atende, quantitativa e qualitativamente, ao ideal de justiça de Rawls, quanto à 
proteção aos idosos. Com essa tutela ineficiente, a proteção aos idosos é relegada a um segundo plano ao se analisarem as dotações previstas na 
LOA do município. Por fim, destaca-se o não-cumprimento da Lei n° 4.627/16, que dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
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