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Introduç ão
Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Defesa Social de
Minas Gerais, o Programa Mediação de Conflitos (PMC)
atua na região do Citrolândia (Betim/MG) a partir do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) local, inaugurado
em dezembro de 2009.
O PMC ajuda na resolução de situações conflituosas, atuando em diversas situações: relações de família (pensão e separação, por exemplo); problemas com aposentadoria, pensões
e benefícios previdenciários (INSS); conflitos entre vizinhos;
dificuldade de acesso a direitos básicos como saneamento básico, iluminação, asfaltamento, entre outros.
O programa busca facilitar o acordo entre as pessoas envolvidas através do diálogo, para que elas mesmas construam
soluções para seus conflitos. O maior objetivo é a promoção
de uma cultura de paz, baseada no exercício da cidadania e na
garantia dos direitos humanos.
Qualquer pessoa pode acessar o programa, basta nos procurar no endereço: Av. Dr. José Mariano, 743, Bairro Vila
Nova - Citrolândia.
Telefone: (31) 3531 2345
E-mail: mccitrolandia@yahoo.com.br
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Direito Civil
33O que é?
O Direito Civil é o principal ramo do direito privado.
Trata-se do conjunto de normas (regras e princípios) que
regulam as relações entre os particulares que se encontram
em uma situação de equilíbrio de condições. O Direito Civil é o direito do dia a dia das pessoas em suas relações privadas cotidianas.

1.	UNIÃO ESTÁVEL
União Estável é quando duas pessoas moram juntas com a intenção de constituir família. Não escondem de ninguém a relação e poderiam se casar se escolhessem assim. O casal, assim como os
filhos que tiverem, terão
todos os direitos e deveres que teriam no
casamento,
6

como

demonstrar respeito e consideração um para com o outro; dar assistência moral e material; cuidar, sustentar e educar os filhos.
Assim, ao contrário do que se pode pensar não tem direitos
apenas que é casado no papel. Vejamos alguns casos especícos:
33Direitos sobre os bens móveis e imóveis
Os bens móveis e imóveis adquiridos pelos conviventes
durante a união estável são considerados fruto do trabalho e
da colaboração comum. Devem ser administrados pelos dois.
Quer tenham sido comprados por um deles sozinho ou por
ambos, passam a pertencer ao casal, e em partes iguais. Um casal, mesmo quando não é casado no papel, tem direitos como
se casados fossem – desde que haja a União Estável.
33Herança / doação
Os bens adquiridos por compra, doação ou herança, antes
do início da união, continuam a pertencer apenas a quem os
comprou ou os recebeu.
33Morte de um dos conviventes
Se um dos conviventes morre, o outro tem direito a continuar
no imóvel em que moraram, durante o tempo que viver, enquanto
não constituir nova união ou casamento. Este direito se aplica se o
casal só possui uma casa que serve de habitação para a família.
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33Separação na União Estável
Para se separar, o casal deve entrar com uma Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, com a assistência
de um advogado ou da Justiça Gratuita. Assim, todos os seus
direitos serão assegurados.
33E quais são mesmo os direitos do casal?
Além dos já comentados destacamos:
• assistência material ao convivente que necessitar desta assistência;
• partilha dos bens móveis e imóveis adquiridos pelos conviventes durante a união estável, se não tiver um contrato
escrito dizendo diferente.
33Como comprovar que vivo em União Estável?
Não é preciso documento para que um casal viva em
União Estável. Mas, para a garantia de todos os direitos sem
demais aborrecimentos, você pode ir até o Cartório de Notas mais próximo da sua casa e pedir uma Certidão de União
Estável. Assim, ficará mais fácil comprovar sua situação. É
só você apresentar esta certidão quando necessário para ter
direitos, por exemplo, ao plano de saúde e à cota de clube
do/a de seu/sua companheiro/a.
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2.	REGISTRO DE NASCIMENTO
Toda criança tem direito de ter em seu registro de nascimento os nomes do pai e da mãe. O registro pode ser feito
mesmo que os pais não tenham condições de pagar, desde que
eles declarem isso.
O registro civil deve ser feito em até 15 dias, pelo pai ou
pela mãe, no Cartório de Registro Civil. Se a mãe for solteira,
ela precisa levar um documento da maternidade. Se o parto
for em casa, duas testemunhas. Quando só a mulher for ao
cartório, ela deverá levar a certidão de casamento ou de união
estável para colocar o nome do pai no registro do filho. Caso
seja solteira, deve informar o nome do suposto pai, ou este
pode ir junto com ela.
O Juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe e mandará uma
notificação ao suposto pai, independentemente de seu estado civil, para que ele se manifeste sobre a questão da paternidade. Quando o suposto pai confirma a paternidade por
escrito, o Juiz autoriza o Cartório a colocar o nome do pai e
também os dos avós paternos na certidão de nascimento. Se
o suposto pai não atender à Notificação Judicial no prazo de
30 dias, ou negar a paternidade, será iniciada uma Ação de
Investigação de Paternidade.
9

3.	INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
33O que é ação de investigação de paternidade?
É a forma de se provar legalmente que determinado homem
é o pai biológico de alguém, quando este não quer assumir a
paternidade.
A investigação de paternidade é um direito de todos e deve
ser requerida por um advogado. A mãe ou o responsável por
um menor de 18 anos, ou incapaz, pode mover a ação em
nome do filho. Os maiores de 18 anos devem mover a ação em
seu próprio nome. O Ministério Público pode também dar
início à Ação de Investigação de Paternidade.
A Ação de Investigação de Paternidade pode ser requerida contra os herdeiros do suposto pai, mesmo depois de sua
morte. Mas é preciso ter certeza da paternidade alegada, caso
contrário, quem entra com a ação pode ser processado.
33DNA – e se o suposto pai se recusar a fazer?
Não havendo a possibilidade de se realizar o exame de
DNA, devem ser apresentadas outras provas da suposta paternidade, como testemunhas que conheceram a relação dos pais
da criança durante o período em que a mulher engravidou, ou
documentos (cartas, bilhetes, retratos, etc.).
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4. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Resumindo, é um valor que a pessoa tem obrigação de fornecer para alguém com quem tenha vínculo familiar e que
esteja passando por necessidade. A Pensão Alimentícia ou de
Alimentos pode ser oferecida em dinheiro ou, então, providenciando-se habitação, sustento e educação.
33Quem tem direito à pensão alimentícia?
Familiares que não possuem nenhum bem nem capacidade de sobreviver com seu próprio trabalho – o cônjuge ou
companheiro/a, e os parentes na seguinte ordem:
• descendentes (filhos, netos, etc., menores de 18 anos ou
maiores, quando incapazes);
• ascendentes (pais, avós, etc.);
• irmãos bilaterais e unilaterais (irmãos de pai e mãe ou irmãos só de pai ou só de mãe).
O direito a Alimentos é recíproco entre os parentes e cônjuges. Ou seja, quem tem direito a receber, tem também o dever
de oferecer, o que vai da condição das pessoas no momento. Por
exemplo, no caso de filhos que têm direito a pensão alimentícia,
pai e mãe devem contribuir na medida de seus recursos.
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A pessoa responsável por criança ou adolescente que não
viva com a mãe e o pai, se não tiver condições de sustentá-lo
sozinha, pode pedir pensão alimentícia aos parentes dele, na
seguinte ordem: 1º) aos pais; 2º) aos avós; 3º) aos irmãos.
33Como alcançar este direito?
É necessário entrar com uma ação de alimentos, que deverá
ser pedida pelo advogado.
33Qual o valor da pensão alimentícia?
Não tem na lei um valor determinado. Isso vai depender da
possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado.
Pode ser estipulado de comum acordo ou determinado pelo Juiz.

5. SEPARAÇÃO / DIVÓRCIO
A separação pode acontecer
quando duas pessoas casadas
não querem mais viver juntas.
A separação pode ser de fato
(quando o casal já está separado, mas não tomou providência legal) ou separação judicial,
por meio de advogado.
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33Quando posso pedir separação ou divórcio?
Você pode entrar com a ação de separação ou divórcio quando quiser. Com a Emenda Constitucional 66/10, não é preciso
provar quem estava certo ou errado – apenas o fim do afeto já
é o suficiente para justificar a separação.
33O que fica decidido na separação?
Em qualquer dos tipos de separação (consensual ou litigiosa) de pessoas casadas ou vivendo em união estável, são resolvidas da mesma forma as questões:
• divisão dos bens (inventário e partilha);
• guarda dos filhos menores;
• regulamentação das visitas aos filhos menores (dias e horários de visita aos filhos);
• quem será responsável por oferecer pensão alimentícia aos
filhos menores e/ou cônjuge ou convivente;
• como a mulher passará a assinar seu nome (a regra é que
deverá voltar a usar o nome de solteira, entretanto, caso seja
uma pessoa muito conhecida com o nome do ex-marido,
pode pedir ao Juiz para continuar usando o nome de casada,
se a separação não for litigiosa).
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33E se eu quiser me separar, mas meu cônjuge não?
Você poderá requerer do Juiz a Separação Judicial Litigiosa.
33E se a situação estiver complicada e meu cônjuge não
quiser sair de casa?
Você poderá requerer medidas cautelares, como:
• Separação de Corpos: declara que os cônjuges não tem mais
o dever de fidelidade;
• Afastamento do Lar: determina que um dos cônjuges/conviventes saia de casa.
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Direito Previdenciário
33O que é?
É o seguro público coletivo que visa proteger o cidadão
dos riscos sociais como: idade, invalidez, morte, reclusão,
maternidade, entre outros.
33Segurados: quem são?
Os segurados são os contribuintes: cidadãos que pagam o
INSS. Porém, há aqueles também que não contribuem, mas
tem a qualidade de segurado. São estes:
• quem recebe algum benefício (por exemplo, auxíliodoença);
• quem deixou de contribuir há 12 meses, no máximo,
porque deixou de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência;
• quem, em até 12 meses, sofreu doença infecto-contagiosa;
• o preso, até 12 meses após a reclusão;
15

• o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, até três meses após o licenciamento;
• o segurado facultativo (paga o INSS porque quer), até seis
meses após a cessação da contribuição.
33Dependentes
São o cônjuge, o companheiro/a homossexual ou heterossexual; o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou o inválido; a/o ex-esposa/o (desde que prove dependência econômica
em relação ao ex-esposo/a); os pais; o irmão não emancipado,
menor de 21 anos ou inválido.
O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica.
33Qual o número mínimo de contribuições que devo fazer?
1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais;
2. Aposentadoria por idade, por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais (para inscritos
após 1991);
3. Salário-maternidade: 10 contribuições mensais;
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4. Salário-maternidade para contribuidora rural: 12 meses de
contribuição, mesmo que de forma descontínua.
33Exceções: benefício sem tempo de carência
As pessoas que se encontrem nas situações abaixo podem ser asseguradas, mesmo sem um tempo mínimo de
contribuição:
1. Pensão por morte;
2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa, e de doença profissional ou do trabalho;
3. Segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido por alguma das doenças e
afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho, e da Previdência Social;
4. Tempo de atividade rural para o segurado especial;
5. Serviço social;
6. Reabilitação profissional;
7. Salário-maternidade para as empregadas, empregadas
domésticas, ou trabalhadora avulsa;
17

1. Aposentadoria Especial
33Qual a diferença entre aposentadoria comum e especial?
A aposentadoria especial é aquela concedida para as pessoas
que trabalharam em condições prejudiciais a saúde ou à integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, habitual, permanente e não intermitentemente,
conforme dispuser a lei. Logo, nem todas as pessoas têm direito a este tipo de aposentadoria.
O segurado que optar por receber a aposentadoria especial não
poderá continuar trabalhando na atividade insalubre ou periculosa, após a concessão deste benefício. Caso insistir, este benefício será cassado e o aposentado obrigado a devolver os valores.

2.APOSENTADORIAPOR IDADE
Vejamos quando é possível solicitar o benefício, em cada caso:
1. Trabalhador urbano
• Homem: 65 anos;
• Mulher: 60 anos.
18

2. Trabalhadores rurais
Idade reduzida em 5 anos, ou seja:
• Homem: 60 anos;
• Mulher: 55 anos.
A no de im ple menta çã o d a s

Mese s d e c o n t r i b u i ç ã o

condições

e xi gi d o s

199 1

60 meses

199 2

60 meses

199 3

66 meses

199 4

7 2 meses

199 5

7 8 meses

199 6

9 0 meses

199 7

9 6 meses

199 8

1 0 2 meses

199 9

1 0 8 meses

200 0

1 1 4 meses

200 1

1 2 0 meses

200 2

1 2 6 meses

200 3

1 3 2 meses

200 4

1 3 8 meses

200 5

1 4 4 meses

200 6

1 5 0 meses

200 7

1 5 6 meses

200 8

1 6 2 meses

200 9

1 6 8 meses

201 0

1 7 4 meses

201 1

1 8 0 meses
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Contudo, além da idade, o segurado deve ter cumprido a
carência de 180 contribuições mensais ou meses de trabalho,
para os inscritos após 1991, ou a carência da tabela a seguir,
para os anteriores:

3. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Tempos para cada caso:
1. Homem
• Na forma proporcional: 30 anos de contribuiçao, desde que
com idade mínima de 53 anos;
• Na forma integral: 35 anos de contribuição. Não tem idade
mínima.
2. Mulher
• Na forma proporcional: 25 anos de contribuição e mínimo
de 48 anos de idade;
• Na forma integral: 30 anos de contribuição. Não tem mínimo de idade.

4. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Neste caso, o cidadão deve se encontrar incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Logo, não
20

significa estar doente para o trabalho que fazia, ma para qualquer outro. Esta aposentadoria NÃO É PERMANENTE. O
INSS tem o dever de revisá-la para verificar se o cidadão permanece incapaz
33É preciso passar pelo auxílio-doença para pedir a aposentadoria por invalidez?
Não, não é preciso. Por exemplo: um segurado sofre um acidente de carro e fica tetraplégico. Ele ficou totalmente incapaz
para trabalhar, então, já aposenta direto.
33Tem um tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por invalidez?
Não. Qualquer segurado, que a qualquer tempo sofrer alguma doença ou acidente que o impossibilite de trabalhar, tem
direito à aposentar-se.
33Quem pode se aposentar por invalidez?
Quaquer empregado, quando conta 16 dias do afastamento,
ou, no caso do empregado doméstico, trabalhador avulso, ou
contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do
início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento.
Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por
motivo de invalidez, é a empresa quem paga ao segurado o salário.
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5. AUXÍLIO-DOENÇA
Pode ser auxílio-doença comum ou auxílio-doença acidentário.
Nos dois casos, o segurado deverá ter adquirido a doença
depois de ter começado a pagar o INSS, a não ser que ele já
tivesse a doença e a mesma se agravado depois.
O auxilio-doença divide-se em duas espécies: B-31 (auxílio-doença comum) e B-91.
33Auxílio-doença acidentário
Pode ser pedido quando acontece algum acidente de qualquer natureza com o segurado ou por causa de doença profissional ou do trabalho. Esta doença deve incapacitar o trabalhador por mais de 15 dias consecutivos.
O empregado doméstico não pode ser afastado por auxíliodoença acidentário.
33Auxílio-doença comum
Pode ser pedido depois que o trabalhador tenha reunido 12
contribuições mensais, a não ser no caso de doenças e afecções
listadas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho, e da Previdência Social: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
22

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilocartese anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença
de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS),
contaminação por radiação, hepatopatia grave.
Não basta o trabalhador estar doente. Ele precisa estar,
também, incapacitado para sua atividade habitual.

6. AUXÍLIO-ACIDENTE
É cabível o auxílio-acidente quando é caso de acidente que
deixa lesões que reduzem a capacidade do trabalhador para o
serviço que tinha.
Este benefício será devido a partir do dia seguinte em que
acabar o auxílio-doença.

7.	REABILITAÇÃO
A reabilitação é indicada ao sujeito total ou parcialmente
incapacitado para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, visando oferecer-lhes formas para adaptação profissional e social.
23

A reabilitação profissional não exige tempo mínimo de contribuição e o INSS é quem vai analisar a possibilidade de sua oferta.
São disponibilizados:
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, quando há perda ou redução
da capacidade corespondente;
b) a reparação ou a substituição destes aparelhos, desgastados
pelo uso normal ou por estrago sem culpa do segurado;
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

8. AUXÍLIO-RECLUSÃO
É o benefício garantido aos dependentes do segurado enquanto este está em reclusão ou detenção, ou seja, preso. Não
há tempo mínimo de reclusão, mas o preso deve ter a qualidade de segurado do INSS. No caso de morte, a família passa a
receber pensão por morte.

9. PENSÃO P OR MORTE
Não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador está 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 a aposentadoria.
24

10.	S ALÁRIO-MATERNIDADE
O salário maternidade é o benefício que a segurada da Previdência Social recebe devido a maternidade, tanto de parto,
quanto de adoção.
Nos 120 dias em que a mulher fica afastada, ela tem o direito de recebimento. Algumas empresas aderem ao programa
Empresa Cidadã, então o benefício pode ser de 180 dias.
Nos casos de guarda judicial ou adoção, os prazos são os
seguintes:
• criança com até um ano de idade: 120 dias de saláriomaternidade;
• criança de um a quatro anos de idade: 60 dias de saláriomaternidade;
• criança de quatro a oito anos de idade: salário-maternidade
de 30 dias;
Não é exigido tempo mínimo de contribuição das trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas.
Tanto para a contribuinte facultativa, quanto para a individual e rural (especial), deve haver pelo menos 10 meses de
contribuição.
25

Mesmo que o bebê nasça morto, a mãe tem direito ao salário-maternidade. Caso haja aborto espontâneo (não provocado) ou aqueles que são permitidos pela lei (no caso de estupro
ou risco de vida para a mãe), o salário-maternidade será pago
por duas semanas.
Se a trabalhadora tiver dois empregos e contribuir para a
Previdência nos dois, ela tem direito um salário-maternidade
para cada emprego.
Ela pode começar a receber o salário-maternidade a partir
do oitavo mês de gestação.

11.	SALÁRIO-FAMÍLIA
Benefício pago aos segurados empregados, exceto os domésticos, e aos trabalhadores avulsos com salário mensal de até R$
862,60, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de
idade ou inválidos de qualquer idade. (Observação: são equiparados aos filhos os enteados e os tutelados – estes desde que
não possuam bens suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência econômica de ambos ser comprovada).
Pode ser solicitado pelo/a empregado/a junto à empresa, pelo trabalhador/a avulso/a junto ao sindicato ou órgão
gestor de mão-de-obra, e pelos aposentados nas Agências da
26

Previdência Social. Para a concessão do salário-família, a Previdência Social não exige tempo mínimo de contribuição.
33Quem tem direito ao benefício
• o empregado e o trabalhador avulso que estejam em atividade;
• o empregado e o trabalhador avulso aposentados por invalidez, por idade ou em gozo de auxílio doença;
• o trabalhador rural (empregado rural ou trabalhador avulso)
que tenha se aposentado por idade aos 60 anos, se homem,
ou 55 anos, se mulher;
• os demais aposentados, desde que empregados ou trabalhadores avulsos, quando completarem 65 anos (homem) ou
60 anos (mulher).

1 2 . A SSIST Ê N C I A SO C I A L B P C - LO A S , A O IDOSO E P ESSO A S IN C A PA C ITA D A S PA R A O TR A B A L H O
Podem receber este benefício os idosos com 65 anos ou mais
e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho e para a
vida independente.
Nos dois casos, a renda por pessoa na família deve ser menor
a ¼ do salário mínimo (podem ser considerados integrantes da
mesma família, pais, marido ou esposa, além de filhos e irmãos
menores de 21 anos ou inválidos, que vivam na mesma casa).
27

Telefones úteis:
Centro de Prevenção à Criminalidade Citrolândia
3531-2345 | 3531-1223
Promotoria do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência
3596-1229
Delegacia de Orientação e proteção à Família
3594-4080 | 3531-3056
Promotoria da Infância e Juventude
3596-8293
Conselho Tutelar Citrolândia
3594-1312
Núcleo de Defesa das Mulheres (NUDEM)
3511-7716
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS)
3532-1182
Administração Regional Citrolândia
3530-6340
Pelotão da Policia Militar Citrolândia
3511-9366

28

Prezado/a leitor/a,
esperamos, com essa cartilha, ter contribuído para o seu
conhecimento sobre os direitos que dizem respeito a você.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do
Programa Mediação de Conflitos, do Centro de Prevenção à
Criminalidade Citrolândia: (31) 3531-2345 ou 3531-1223.
Confira os endereços e contatos dos demais CPCs em
www.institutoelo.org.br.

Cidadãos conscientes são o fundamento de uma sociedade mais
justa e digna. Façamos a nossa parte!

P r o gra ma
Med ia ç ão d e
Conflitos

Realização
Equipe do Programa Mediação de Conflitos
Citrolândia - Betim / MG

