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CURSO:
Título geral do curso:

Descomplicando o Direito Previdenciário.

AULA 1:
Título_Aula 1:

A Seguridade Social e suas implicações

Roteiro de estudo:

A aula 1 tem por objetivo esclarecer a tríade que forma a Seguridade Social, qual seja,
a Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social, bem como suas principais
características.
Serão abordados alguns dos princípios que regem a Previdência Social: Tempus Regit
Actum, Contributividade, Garantia do Benefício não inferior ao salário mínimo;
Abordaremos ainda os principais regimes previdenciários, com foco no Regime Geral
de Previdência Social e suas peculiaridades, tais como abrangência, cobertura,
legislação de regência, administração, sistemática e características.
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Resumo final:

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social;
Regimes previdenciários;
Princípios que regem a Previdência Social;
Regime Geral de Previdência Social: principais características;

Quiz:

1. O Benefício Assistencial/LOAS pertence a qual segmento da Seguridade Social:
a)
b)
c)
d)

Previdência Social
Assistência Social
Saúde
Seguridade Social

Resposta: B
2. Os atos jurídicos deverão ser regulados pela lei vigente no momento da sua
realização, normalmente não se aplicando os novos regramentos que lhe são
posteriores, salvo previsão expressa em sentido contrário. Que princípio é esse?
a)
b)
c)
d)

Princípio da Contributividade
Princípio do Tempus Regit Actum
Princípio da garantia do benefício não inferior ao salário mínimo
Princípio da Obrigatoriedade da Filiação

Resposta: B
3. Qual desses benefícios listados abaixo é pago pela saúde pública:
a)
b)
c)
d)

Auxílio-reabilitação psicossocial
Auxílio-doença
Auxílio-acidente
Auxílio-reclusão

Resposta: A

AULA 2
Título_Aula 2:

Segurados, filiação e inscrição

Roteiro de estudo:

Na aula 2 serão abordados os tipos de segurados, entre segurados obrigatórios e
facultativos, a filiação e a inscrição desses segurados na Previdência social e as
principais diferenças entre esses dois institutos.
Serão ainda abordados conceitos específicos acerca dos segurados tais como:
carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado e período de graça.
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Resumo final:

Segurados obrigatórios e facultativos;
Filiação e inscrição;
Carência;
Tempo de contribuição;
Qualidade de segurado;
Período de graça;

Quiz:

1.O síndico de condomínio remunerado contribui como:
a)
b)
c)
d)

Segurado facultativo
Empregado
Contribuinte individual
Trabalhador avulso

Resposta: C
2. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa devem contribuir
como:
a)
b)
c)
d)

Segurado facultativo
Empregado doméstico
Empregado
Contribuinte individual

Resposta: A
3.Qual o número de meses de período de graça do segurado facultativo:
a)
b)
c)
d)

12 meses
6 meses
9 meses
24 meses

Resposta: B

AULA 3:
Título_Aula 3:

Esferas administrativa e judicial previdenciárias

Roteiro de estudo:

Nesta aula será abordada a estrutura da esfera administrativa previdenciária com
suas fases (inicial, instrutória, decisória e recursal), seus órgãos e entendimentos em
forma de enunciados e resoluções.
Ainda será abordada a esfera judicial no âmbito dos juizados especiais federais com a
TNU – Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência e as Varas Federais com os
temas dos tribunais superiores.
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Resumo final:

Estrutura da Esfera Administrativa previdenciária;
Entendimentos: enunciados e resoluções;
Estrutura da Esfera Judicial previdenciária;
TNU: Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência;
Temas dos tribunais Superiores:

Quiz:

1. Constatada a falta de documento imprescindível para o deferimento de
determinado benefício, o INSS deverá:
a)
b)
c)
d)

Abrir carta de exigência para juntada do documento faltante;
Arquivar o processo por falta de documento;
Se recusar a dar andamento ao processo;
Indeferir o benefício;

Resposta: A
2. O Conselho de Recursos em seu Enunciado 14 reconhece a atividade especial de
vigilante, por categoria profissional:
a)
b)
c)
d)

Com ou sem o uso de arma de fogo;
Exige o uso de arma de fogo;
Não reconhece a atividade de vigilante como especial;
Reconhece tal atividade como especial apenas sob o reconhecimento da
periculosidade;

Resposta: A
3.A quem pertence a competência para julgar as ações acidentárias:
a) Justiça Federal
b) Juizado Especial Federal
c) Justiça Estadual
d) Justiça Trabalhista
Resposta: C

AULA 4:
Título_Aula 4:

Principais Mudanças com a Reforma

Roteiro de estudo:

Nessa aula serão abordadas as principais mudanças com a Reforma da Previdência,
advindas da EC 103/19, pontuando o antes e depois, no que diz respeito a:
Direito Adquirido;
Regras de transição na Aposentadoria por tempo de contribuição;
Aposentadoria por idade;
Aposentadoria por invalidez (atual Aposentadoria por incapacidade permanente);
Auxílio-doença (atual Aposentadoria por incapacidade temporária);
Pensão por morte;
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Resumo final:

Direito Adquirido;
Regras de transição na Aposentadoria por tempo de contribuição;
Aposentadoria por idade;
Aposentadoria por invalidez (atual Aposentadoria por incapacidade permanente);
Auxílio-doença (atual Aposentadoria por incapacidade temporária);
Pensão por morte;

Quiz:

1. Após a Reforma da Previdência, em regra geral, a mulher, na Aposentadoria por
idade, precisará alcançar quantos anos para aposentar-se?
a)
b)
c)
d)

60 anos
62 anos
65 anos
70 anos

Resposta: B
2. A Reforma da Previdência, ocorrida com EC 103/2019, passa a valer a partir de:
a)
b)
c)
d)

13/11/2019
14/11/2019
12/11/2019
20/11/2019

Resposta: B
3. Em qual regra de transição ainda incide o fator previdenciário:
a)
b)
c)
d)

Regra do pedágio de 100%
Regra do pedágio de 50%
Regra da idade mínima
Regra dos pontos

Resposta: B

AULA 5:
Título_Aula 5:

Tudo sobre a Aposentadoria Especial

Roteiro de estudo:

Nessa aula serão abordadas todas as mudanças ocorridas na Aposentadoria Especial,
pelo fato de ter sido, sem dúvidas, um dos benefícios mais prejudicados com a
Reforma.
Abordaremos a inserção da idade mínima como requisito para o deferimento deste
benefício, bem como a única regra de transição disponibilizada para este tipo de
aposentadoria e o impedimento de conversão de tempo especial em tempo comum,
após a EC 103/2019.
Além disso, abordaremos todos os aspectos a respeito do direito adquirido deste
benefício.
Por fim, será mencionado o tema 709 e seus desdobramentos.
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Resumo final:

Inserção da idade mínima como requisito para o deferimento da Aposentadoria
Especial;
Regra de transição disponibilizada para este tipo de aposentadoria;
Impedimento de conversão de tempo especial em tempo comum, após a EC
103/2019.
Todos os aspectos a respeito do direito adquirido deste benefício.
Tema 709 e seus desdobramentos.

Quiz:
1. Após a Reforma Constitucional por meio da EC 103/2019, quais os requisitos
Proponha três questões de múltipla escolha, com quatro itens (a, b, c e d), para os necessários para o reconhecimento da Aposentadoria Especial para a modalidade 25
telespectadores responderem. Trata-se de um teste de conhecimento que será exibido anos de atividade especial:
ao longo da aula.
As perguntas e respostas devem ser curtas.
a) 25 anos de atividade especial e idade mínima de 60 anos;
b) 25 anos de atividade especial e idade mínima de 58 anos;
c) 25 anos de atividade especial e idade mínima de 55 anos;
Exemplo:
d) 20 anos de atividade especial e idade mínima de 60 anos;
7. Em quais fases se divide o procedimento do Tribunal do Júri?
Resposta: A
a) Judicium accusationis e judicium causae;
2. Com o advento da EC 103/2019 ainda é possível:
b) Instrução e julgamento;
c) Composição civil de danos e julgamento;
a) Converter tempo especial em tempo especial;
d) Reconciliação e julgamento.
b) Conversão de tempo especial em tempo comum;
c) Conversão de tempo comum em tempo especial;
Resposta: A
d) Nenhuma das opções;
a) Não podemos esquecer de colocar a resposta. Ela será circulada no painel (TV).
Resposta: A
3. Após o julgamento do tema 709 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível
continuar exercendo a atividade especial?
a) Sim, de forma parcial;
b) Não;
c) Sim, porém, somente exposto a alguns tipos de agentes nocivos;
d) Não, porém, há formas de relativização dessa regra.
Resposta: B

PERGUNTAS DE ESTUDANTES
Perguntas:

Aula 1:
1. Um cidadão que nunca contribuiu para a previdência consegue aposentar?
2. É possível ter mais de uma aposentadoria?
3. Quais os requisitos para a concessão do BPC/LOAS?
Aula 2:
1. Quem, afinal, tem direito a usufruir dos benefícios da Previdência Social?
2. Ainda vale a pena continuar contribuindo para a Previdência Social pós
Reforma?
3. Como retomar a qualidade de segurado?
Aula 3:
1.É obrigatório o indeferimento administrativo para a judicialização do caso?
2.O fato de um documento do segurado ter sido apresentado somente na
esfera judicial, sem ter passado pela esfera administrativa, pode acarretar
prejuízo na concessão do benefício pleiteado?
3. Qual a melhor opção de atuação? Esfera administrativa ou judicial?
Aula 4:
1. Ainda existe a Aposentadoria por tempo de contribuição?
2. É possível acumular pensão por morte com aposentadoria?
3. Como identificar qual a regra de transição mais vantajosa para o segurado?

Aula 5:
1. A Aposentadoria Especial perdeu seu caráter protetor com as mudanças
advindas da Reforma da Previdência?
2. Existem saídas possíveis para quem trabalha exposto a agente nocivo se
aposentar e continuar trabalhando na atividade especial, pós decisão do Tema
709?
3. O segurado enfrenta algum tipo de prejuízo caso receba a Aposentadoria
Especial por meio de tutela de urgência?

RESUMO GERAL:
Tema geral da aula:

Descomplicando o Direito Previdenciário

Tema de cada aula:

Aula 1: A Seguridade Social e suas implicações
Aula 2: Segurados, filiação e inscrição
Aula 3: Esferas administrativa e judicial previdenciárias
Aula 4: Principais Mudanças com a Reforma
Aula 5: Tudo sobre a Aposentadoria Especial
1. Título: Curso de Direito e Processo Previdenciário
Autor: Frederico Amado
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador
Ano: 2020

Bibliografias utilizadas:

2. Título: Curso Prático de Direito Previdenciário
Autor: Ivan Kertzman
Editora: Juspodivm
Cidade de publicação: Salvador
Ano: 2020
3. Título: Compêndio de Direito Previdenciário
Autor: José Antônio Savaris e Mariana Amélia Flauzino Gonçalves
Editora: Alteridade
Cidade de publicação: Curitiba
Ano: 2018

QUIZ:
Prezados professores, informamos que o material didático utilizado na participação do programa Saber Direito, bem como a sua fonte é de inteira responsabilidade
dos senhores. O Canal TV Justiça não se responsabiliza, em nenhum âmbito, sobre o uso de conteúdo resguardado por direito autoral. Pedimos que se abstenham de
utilizar perguntas e respostas que estejam protegidas por lei.

