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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 
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relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – DIREITO DO TRABALHO  

 
     “O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os 

economistas. Assim é, com efeito, ao lado da natureza, 

 encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza.  

O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso.   

É condição básica e fundamental de toda a vida humana.” – Engel. 

 

CONCEITO 
 

Glassenapp 2019, afirma que, o Direito do Trabalho, Direito Laboral e/ou 

Direito Trabalhista está voltado a organizar as relações de trabalho seja ela, 

individual/coletiva, ele auxilia com disciplina, diminuindo assim, os conflitos 

existentes entre empregado e empregador. 

 

1.1. APRENDIZAGEM 
 

Segundo as definições do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, aprendizagem é a 

formação técnico-profissional metódica de adolescentes e jovens, segundo as 

diretrizes e bases da legislação de educação em vigor implementada através 

de um contrato de aprendizagem.  

Para poder ser inserido em um programa de Aprendizagem o jovem 

ou adolescente precisa ter entre 14 a 24 anos de idade e matriculado e 

frequentando a escola, caso não tenha concluído o Ensino Médio. Importante 

salientar que se o jovem possuir deficiência o limite de 24 anos não é aplicado. 

Salienta-se ainda, que todas as empresas que possuem pelo menos 

7 empregados, são obrigados a contratar aprendizes, de acordo com o 

percentual de cinco a quinze, por cento, conforme art. 429, da CLT. 
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1.2. CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
 

O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 

ajustado por escrito e com prazo determinado, sendo que a duração máxima, 

em regra, desse tipo de contrato é de dois anos.  

Nesse contrato, de um lado o empregador se compromete a 

assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, uma formação 

técnico profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, 

moral e psicológico, de outro lado o aprendiz, se compromete a executar, 

com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação. 

Segundo a lei o programa de aprendizagem será desenvolvido por 

entidade qualificada para esse fim, sendo que o contrato deverá conter, 

expressamente, o curso, a jornada diária e semanal, a definição da quantidade 

de horas teóricas e práticas, a remuneração mensal e o termo inicial e final do 

contrato, ao passo que o início e o término desse contrato deverá coincidir com 

o início e término do curso de aprendizagem. 

O contrato de aprendizagem é fixado em três bases, Empregador 

(parte prática), Instituição de Aprendizagem (parte teórica) e Escola, portanto, 

para que o adolescente possa aproveitar da melhor forma o programa de 

aprendizagem as três bases devem ser aproveitadas de forma satisfatória. 

Outra característica do contrato de aprendizagem é o fato de que ele 

não pode ser prorrogado. A duração do contrato está vinculada à duração do 

curso de aprendizagem, cujo conteúdo é organizado em grau de complexidade 

progressiva, conforme previsão em programa previamente elaborado pela 

entidade formadora. 
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1.3. AS LEIS QUE FUNDAMENTAM O CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
 

Pode-se dizer que o mercado do trabalho possui uma concorrência 

muito grande e cada vez mais para ser inserido nesse mercado concorrido, o 

indivíduo tem que ser cada vez mais especializado. 

Porém, como é que o jovem, no início de sua carreira consegue 

entrar nessa concorrência? Toda vez que um jovem busca conseguir seu 

primeiro emprego, geralmente ele esbarra na falta de experiência, contudo, o 

contrato de aprendizagem tem justamente esta função, preparar o jovem para o 

mercado de trabalho. 

Sem o programa de aprendizagem, como acima mencionado, seria 

difícil o jovem ter espaço no mercado de trabalho, contudo, graças ao referido 

programa muitos jovens estão sendo inseridos no referido mercado e 

conseguindo se realizar profissionalmente. 

A existência do programa de aprendizagem está baseada em 

algumas leis, sendo que a primeira delas e também a mais importante 

podemos citar a Constituição Federal pois em seu artigo 227, § 3º, inciso II, fica 

assegurado aos trabalhadores adolescentes a "garantia de direitos 

previdenciários e trabalhistas". 

Outra lei que trata do trabalho entre os adolescentes é a Lei 

8.069/1990, lei esta que instituiu o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A referida lei apresenta um capítulo voltado ao direito a 

profissionalização e a proteção no trabalho, do adolescente.  

Dentre as leis que regem o trabalho dos aprendizes temos ainda a 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, que além de tratar do direito 

trabalhista como um todo, destinou alguns artigos especialmente aos menores, 

como pode ser observado nos artigos 428 a 433. 

Muito embora as leis anteriormente citadas terem tratado do trabalho 

do menor, a aprendizagem como um todo é regulada através da Lei 10.097, de 

19 de dezembro de 2.000. 
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Assim, a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, de 

forma regular, com o objetivo de lhes conferir formação técnico-profissional 

metódica, só pode se dar de acordo com estas legislações específicas. 

 

 

1.4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSERÇÃO DO MENOR 
APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Para um cidadão poder exercer sua cidadania ele necessita de 

documentos, pois são eles que vão habilitá-lo a este exercício e na relação de 

trabalho não é diferente, além dos documentos pessoais como identidade e 

CPF, o menor aprendiz necessita da sua CTPS, (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social). 

O órgão responsável por emitir a CTPS é o Ministério do Trabalho, 

que nos dias de hoje integra o Ministério da Economia, conforme Medida 

Provisória 870/2019, portanto, para que o menor possa entrar no programa de 

aprendizagem, deve o mesmo se dirigir até uma agência do Ministério do 

Trabalho portando seu documentos pessoais, sendo que a lista da 

documentação necessária está presente no site do Ministério, 

http://trabalho.gov.br/. 

Desde setembro de 2019, o Ministério do Trabalho também 

disponibilizou a CTPS digital, contudo, a CTPS em papel continua sendo 

emitida. 

A CTPS, além de ser considerado um documento de identidade 

funciona como um minicontrato, já que as informações mais importantes do 

contrato são registradas em local próprio na CTPS. 

O registro do contrato de aprendizagem é obrigatório, portanto, a 

CTPS é documento essencial ao menor aprendiz. 
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1.5. ÓRGÃOS DE DEFESA DO TRABALHADOR 
 

No Brasil existem alguns órgãos que defendem os trabalhadores 

caso exista algum descumprimento contratual, portanto, se algum aprendiz 

sofrer alguma espécie de descumprimento contratual ele pode recorrer a algum 

desses órgãos. 

O primeiro desses órgãos é o sindicato, existe um sindicato para 

cada categoria de trabalhadores. Ainda temos como órgãos de defesa, o 

Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho.  
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                         UNIDADE II – DIREITO DOS TRABALHADORES 

 

Conforme apresentado anteriormente, existem leis que determinam 

alguns direitos aos trabalhadores, portanto passamos a entender a cada um 

desses direitos. 

 

2.1. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 
 

 O art. 67, da CLT, aborda o Descanso Semanal Remunerado, onde será 

assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) 

horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou 

necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou 

em parte. 

 

Exemplo de cálculo: 

A forma de fazer o cálculo do DSR é o valor das horas extras dividido pelos 

dias úteis do mês e multiplicado pelos dias não úteis, por esse motivo que deve 

ser feito mês a mês, ou seja, é um pouco trabalhoso, apesar de ser simples. 

  

 Robson da Silva, fez no mês de janeiro de 2020, R$180,00 de horas 

extras. 

 Janeiro tem 31 dias, sendo 26 úteis e 5 não úteis. 

 Cálculo do DSR = 

 R$180,00 / 26 x 5 = R$34,61 

 

 Resposta: DSR = R$34,61 
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2.2. FÉRIAS 
 

Segundo os artigos 129 e 130, da CLT, Férias é um período de 

descanso concedido ao empregado a cada um ano completo de trabalho. 

 As férias são divididas em dois períodos, o período aquisitivo que é 

o período correspondente a doze meses de trabalho pelo empregado e o 

período concessivo que é o período em que o empregador pode conceder as 

férias ao empregado. 

Os aprendizes têm direito às férias, contudo, no caso dos aprendizes 

com menos de 18 anos, as férias devem ser concedidas juntamente com as 

férias escolares. 

A CLT em seu art. 134 prescreve que havendo concordância do 

empregado o período de férias poderá ser usufruído em até três períodos com 

algumas determinações:  

 Um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos;  

 E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos.” 

 

O valor das férias é composto por um abono de um terço a mais do que o 

salário normal.  

 

Exemplo:  

Remuneração: R$1.200,00 / 3 = R$400,00, nesse caso o total de férias a 

receber é:  

R$1.200,00 + R$400,00 = 1.600,00. 

 

 

2.3. DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO 
 

O Décimo Terceiro Salário, também conhecido como gratificação 

natalina é um salário adicional pago, geralmente no final do ano. Assim como 

os trabalhadores de um modo geral, os aprendizes também têm direito ao 

décimo terceiro. 
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A previsão legal do Décimo Terceiro Salário está contida na 

Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso VIII, na Lei 4.090/1962, na Lei 

4.749/1965 e no Decreto 57.155/65. 

Existem duas formas de o décimo terceiro ser pago, na primeira ele 

pode ser pago em duas parcelas e na segunda ele pode ser pago de forma 

integral. 

A empresa deverá efetuar o pagamento do Décimo Terceiro Salário 

ao seu funcionário como gratificação salarial, independente da remuneração, 

essa remuneração corresponderá a 1/12 avos, da remuneração devida em 

dezembro, correspondente aos meses trabalhados no ano correspondente. 

O prazo para o décimo terceiro ser pago é o dia 20 do mês de 

dezembro. 

 

Exemplo 1 

Remuneração (salário): R$1.200,00 

Caso este empregado tenha iniciado suas atividades nesta empresa, em 

janeiro x1 em dezembro de x1 e terá uma gratificação 13º Salário, no valor de 

R$1.200,00. 

 

Exemplo 2 

Remuneração (salário): R$1.200,00 

Caso este empregado, tenha iniciado suas atividades nesta empresa, em 

agosto x1 em dezembro de x1, e terá uma gratificação 13º Salário, no valor de: 

R$1.200,00 / 12 = R$120,00 x 5 (referente agosto a dezembro x1), somando 

um montante de R$600,00, que terá que ser pago até 20 de dezembro de x1. 
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           UNIDADE III – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), www.caixa.gov.br, 

acessado em 2020, é muito mais que um número, Programa de Integração 

Social (PIS), o cidadão que participa como empregado da empresas do setor 

privado, com base na Lei 7/1970, tem direito a esse benefício desde que se 

enquadre nas regras do mesmo, o pagamento do PIS, até o momento é de 

responsabilidade da CEF. 

A título de conhecimento e por Lei complementar 8/1970, foi instituído o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), fazendo 

parte desse contexto: União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios, 

onde contribuem com o fundo destinado aos empregados do setor público. O 

presente programa é parecido com o PIS, contudo, o seu pagamento é de 

responsabilidade do Banco do Brasil. 

Para ter direito ao PIS o empregado precisa ter Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), e ainda preencher os seguintes requisitos: 

 O empregado deve estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS; 

 Estar registrado de acordo com a lei e recebido de empregador pessoa 

jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período 

trabalhado no ano-base e também trabalhado com carteira assinada por 

no mínimo 30 dias no ano-base; 

 Essa responsabilidade da empresa onde o mesmo está registrado de 

informar aos órgãos competentes para que possa constar na RAIS - 

Relação Anual de Informações Sociais - pertinente ao ano-base; 

 O valor do Abono Salarial é de até um salário mínimo, proporcional aos 

meses trabalhados no ano-base. 

 

 

 

 

 

 

PIS, para maiores informações acesse o link abaixo: 

https://www.caixa.gov.br/beneficios-Trabalhador/pis/Paginas/default.aspx 
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UNIDADE IV – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 

FGTS 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), www.caixa.gov.br, 

acessado em 2020, O Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), foi 

criado pela Lei 8.036/90, com o objetivo de amparar o trabalhador. 

A CEF, tem a responsabilidade de administrar esse recurso, sendo que 

a empresa faz o pagamento todos os meses e deposita em uma conta 

vinculada ao trabalhador. 

O valor desse depósito é baseado em 8% do salário dos trabalhadores 

de uma forma geral, já no caso dos aprendizes o percentual é de 2% do 

salário. 

Existem várias regras para sacar o FGTS, contudo, o empregado 

somente terá direito a sacar o valor referente a esta verba se a rescisão se deu 

sem justa causa, já que se a rescisão se der por justa causa, o empregado não 

terá direito a sacar o FGTS. 

Ainda, se a rescisão do contrato de trabalho partir do trabalhador, o 

mesmo também não terá direito a sacar o FGTS, contudo, a partir da Lei 

13.467/2017, que alterou o Art. 484-A, da CLT, abriu-se espaço para que o 

trabalhador e a empresa possa fazer um acordo, nesse caso a empresa pagará 

uma multa rescisória de 20% e o empregado terá direito de sacar 80% dos 

depósitos da conta de FGTS. 
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              UNIDADE V – PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 

5.1. A PREVIDÊNCIA É UM SEGURO  
 

A Previdência é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua 

família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. E 

Para substituir a renda do segurado-contribuinte, quando da perda de sua 

capacidade de trabalho. Quando é atingido um dos chamados riscos sociais: 

doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário. Além 

desses, há também a maternidade e a reclusão, ambas levam o nome de 

(perdeu sua capacidade de trabalho).   

Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à 

Previdência. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir 

mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários.  

São segurados da Previdência Social os empregados, os empregados 

domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os 

trabalhadores rurais. Até mesmo quem não tem renda própria, como as donas 

de casa e os estudantes, pode se inscrever na Previdência Social. Para se filiar 

é preciso ter mais de 16 anos. O trabalhador que se filia à Previdência Social é 

chamado de segurado. 

 

6.1.1. Auxílios da Previdência Social 

 

Auxílio-acidente 

O auxílio-acidente é o benefício pago ao trabalhador que tenha sofrido 

um acidente e fica com sequelas que tenha diminuído a capacidade de 

trabalho. Nesse caso será concedido ao segurado o recebimento do auxílio-

acidente.  

Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de 

contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a 

dificuldade para continuar desempenhando suas atividades, por meio de 

exame da perícia médica do INSS.  
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O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado 

com outros benefícios pagos pela Previdência, exceto aposentadoria.  

O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta, ao 

passo que, o valor desse benefício corresponde a 50% do salário de benefício 

que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do 

auxílio-acidente. 

 

Auxílio-doença 

É o benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença 

ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. No caso dos trabalhadores com 

carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, exceto o 

doméstico, e a Previdência paga a partir do 16º dia de afastamento do trabalho.  

Para os demais segurados, o INSS paga o auxílio desde o início da 

incapacidade e enquanto a mesma perdurar. Em ambos os casos, deverá ter 

ocorrido o requerimento do benefício. Para concessão de auxílio-doença é 

necessária a comprovação da incapacidade em exame realizado pela perícia 

médica do INSS. 

 Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem de contribuir para a 

Previdência Social por, no mínimo, 12 meses (carência). Esse prazo não será 

exigido em caso de acidente de qualquer natureza (por acidente de trabalho ou 

fora do trabalho) ou de doença profissional ou do trabalho. 

 

Auxílio-reclusão 

O Auxílio-reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado 

recolhido à prisão, durante o período em que estiver preso sob regime fechado 

ou semiaberto. Não cabe concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do 

segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo pena em regime 

aberto. 
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6.1.2. Salário - Previdência Social 

 

Salário-família 

O salário-família é benefício pago aos segurados e aos trabalhadores 

avulsos de acordo com o número de filhos ou equiparados que possuam. 

Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos (para 

quem não há limite de idade). Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se 

no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Para a concessão 

do salário-família, não é exigido tempo mínimo de contribuição. 

 

Salário-maternidade 

O Salário-maternidade é devido por ocasião do parto, inclusive o 

natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. 

 

6.1.3. Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-

LOAS) - Previdência Social 

 

O que é Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-

LOAS)? 

É um benefício da assistência social, cuja operacionalização do 

reconhecimento do direito é do INSS. Assegurado por lei, o BPC permite o 

acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições mínimas de uma 

vida digna. A pessoa deverá comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, 

que não recebe nenhum benefício previdenciário, ou de outro regime de 

previdência e que a renda mensal familiar per capita é inferior a 1/4 do salário 

mínimo vigente. A pessoa com deficiência deverá comprovar que a renda 

mensal do grupo familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo e que 

possui uma deficiência que a caracterize como Pessoa com Deficiência, 

conforme o conceito da Lei Brasileira de Inclusão (análise realizada pelo 

Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS). 
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6.1.4. Pensão da Previdência Social 

 

Pensão por morte 

A pensão por morte é um benefício concedido à família do trabalhador 

quando ele morre. Para concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo 

de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o 

trabalhador tinha qualidade de segurado. Se o óbito ocorrer após a perda da 

qualidade de segurado, os dependentes terão direito à pensão desde que o 

trabalhador tenha cumprido, até o dia da morte, os requisitos para obtenção de 

aposentadoria. 

 

6.1.5. Aposentadoria da Previdência Social 

 

Aposentadoria por idade 

A aposentadoria por idade é baseada na seguinte situação: É o 

benefício concedido ao segurado da Previdência que atingir a idade 

considerada risco social. Têm direito ao benefício os trabalhadores urbanos do 

sexo masculino a partir dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos de 

idade. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com cinco 

anos a menos: a partir dos 60 anos, homens, e a partir dos 55 anos, mulheres. 

Para solicitar o benefício, os trabalhadores urbanos inscritos na Previdência 

Social a partir de 25 de julho de 1991 precisam comprovar 180 contribuições 

mensais. 

 

Aposentadoria por invalidez  

A aposentadoria por invalidez é com base na: Benefício concedido aos 

trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia 

médica do INSS incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de 

serviço que lhes garanta o sustento. Não tem direito à aposentadoria por 

invalidez quem, ao se filiar à Previdência Social, já tiver doença ou lesão que 

geraria o benefício, a não ser quando a incapacidade resultar no agravamento 

da enfermidade. Quem recebe aposentadoria por invalidez deve se submeter à 
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revisão por perícia médica de dois em dois anos, se não, o benefício é 

suspenso. 

 

Aposentadoria por tempo de contribuição 

A aposentadoria por tempo de contribuição tem seu direito adquirido a 

partir de: pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria 

integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de 

contribuição e a trabalhadora mulher, 30 anos. Para requerer a aposentadoria 

proporcional, o trabalhador tem que combinar dois requisitos: tempo de 

contribuição e idade mínima. Os homens podem requerer aposentadoria 

proporcional aos 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, mais um 

adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para 

completar 30 anos de contribuição. As mulheres têm direito à proporcional aos 

48 anos de idade e 25 de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o 

tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar 25 anos de 

contribuição. Para ter direito à aposentadoria integral ou proporcional, é 

necessário também o cumprir o período de carência, que corresponde ao 

período mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado 

faça jus ao benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 devem ter, 

pelo menos, 180 contribuições mensais. Os filiados antes dessa data têm de 

seguir a tabela progressiva. 

 

Aposentadoria especial 

A aposentadoria especial é um benefício concedido ao segurado que 

tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física: 

para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deve comprovar, além 

do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 

biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a 

concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos). A aposentadoria especial será 

devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, 

este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de 

produção. Além disso, a exposição aos agentes nocivos deve ter ocorrido de 
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modo permanente, não ocasional, nem intermitente. É necessário o 

cumprimento da carência, que corresponde ao número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao 

benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 devem ter, pelo menos, 

180 contribuições mensais. Os filiados antes dessa data têm de seguir a tabela 

progressiva. A perda da qualidade de segurado não será considerada para 

concessão de aposentadoria especial, segundo a Lei nº 10.666/2003. A 

comprovação de exposição aos agentes nocivos será feita por formulário 

denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pela 

empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições 

Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou 

engenheiro de segurança do trabalho. 
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             UNIDADE VI – O QUE É SER APOSENTADO 

 

 

Para o professor Cortella (2013) embora muitos não tenham um claro 

entendimento desse assunto, vamos de forma bem sucinta esclarecer o 

mesmo, partindo da ideia do tempo. 

O tempo ao mesmo momento que é nosso amigo é também nosso 

inimigo, preciso estar atento, porque ele vai e não volta, mas passa por aqui. 

Com o tempo você constrói e se transforma em um protagonista do seu mundo 

aqui nessa vida, mas estamos falando de vida longa, claro, mas tem que ser 

boa! Não queremos ser antagonistas e sim, protagonista da vida. Esse 

entendimento para alguns se alça aos 60 anos, mas você pode adquiri-lo aos 

15. Se faz necessário ter uma vida que não seja banal, mas que faça sentido e 

construa sua liberdade financeira sem uma vida de tédio e loucura lembre-se 

aprenda a viver bem e tenha vida longa! Você precisa ter consciência de 

construir algo que seja bom! “E não cair no dito popular que ouvimos: aquele/ 

aquela pessoa é tão pobre! A única coisa que ela/ela tem é dinheiro”. Nossa 

aposentadoria deve ser “adoçada” ao longo da vida com a participação dos 

nossos: (familiares, amigos/amigas, irmãos/irmãs), ou seja, uma vida partilhada 

de encontros maravilhosos, quando vivemos muito, tudo vai mudando ao nosso 

redor, o nome das ruas mudam, os amigos que fizeram parte da nossa infância 

já não existem mais, os empreendimentos trocam de nome e novos 

proprietários assumem, os produtos que costumávamos comprar as vezes sai 

do mercado e o seu substituto para não ter as mesmas qualidade,  e quanto 

mais dias se passam, serão mais fortes essas transformações, mas a família, 

essa segue, hoje eu, amanhã os filhos depois os netos e até bisnetos, agora 

faço pra mim, depois para os filhos e os demais que virão ao longo dessa 

vida… isso é um bom planejamento para sua aposentadoria, não trabalhe 

apenas o financeiro… economize Sim, mas não deixe de comprar o 

necessário, afinal: compartilhar conhecimento, praticar caridade, namorar, 

sorrir, cantar, pular, correr, gritar, todos esses itens fazem parte da sua boa 

aposentadoria! Seja um verdadeiro apaixonado pela vida, pense nisso!    
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Cortella (2013), afirma que devemos sempre nos perguntar qual é meu 

projeto de futuro, não importa a idade que temos, o futuro é o porvir ele é 

mágico, “no passado a ideia de se aposentar era para não ter mais 

compromisso levantar e ficar de pijama listrado até perto do almoço”, agora 

pergunto para os adolescentes o querem fazer quando se aposentarem? 

Muitos podem dizer, não preciso pensar nisso agora, lembrem-se do tempo 

que descrevemos no início do tópico 9? Estamos vivendo um momento 

diferente e podemos planejar e realizar muitas façanhas quando chegar a 

nossa aposentadoria, conhecemos alguns que forma conhecer o mundo, se 

tornaram atletas, bons dançarinos, fizeram a primeira graduação ou a segunda, 

outros mestrado e/ou doutorados. 

 

 

6.1. Atividade para fixação 
 

Montar a sala com as carteiras em círculos, e fazer um debate com o 

tópico do assunto: o que pretendo fazer quando eu me aposentar? 
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