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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO
 

ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO
 

 

CÓDIGO
 

DISCIPLINA 

DIR252 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 10º 

 

EMENTA 

A evolução da previdência social no Brasil. Regimes de previdência no Brasil. 

Beneficiários: Segurados Obrigatórios, Segurados facultativos e Dependentes. 

Manutenção da condição de segurados. Prestações: Espécies, Prazo de carência e prazo 

de graça. Salário de benefício. Valor do benefício. Auxílio doença. Aposentadorias. 

Auxílios. Salário-família e salário-maternidade. Pecúlio. Pensões. Assistência médica, 

odontológica, hospitalar, farmacêutica, etc. Seguro-desemprego. Custeio da Previdência 

Social. Fontes de receita. Salário de Contribuição. Arrecadação e recolhimento de 

contribuições previdenciárias. Seguro de Acidentes do Trabalho: Campo de ação da lei, 

Conceito de acidente e de doença profissional ou do trabalho. Prestações: Equilíbrio 

Financeiro e Autuarial Procedimento administrativo e judicial. Prescrição das ações. 

Prescrição em geral. A Previdência Social Rural: Benefícios, Beneficiários, Dependentes, 

Custeio, Reclamações, recursos e revisões, Prescrição. Recursos e revisões das decisões 

administrativas na esfera previdenciária. Ação Regressiva. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS POR UNIDADE DE ENSINO   

 

I- Compreender a importância do sistema securitário brasileiro público, como   direito 

fundamental de todo trabalhador, explicitando seu funcionamento a partir de suas raízes 

históricas; 
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Fixar os conceitos básicos do Direito Previdenciário, aprimorando a aplicação e uso de 

cada um deles na perspectiva técnica; distanciando-se do senso comum. 

 

Diferenciar os serviços relacionados à Previdência Social: Assistência Social, Saúde, 

Seguro - desemprego; Ações assistenciais do Governo Federal. 

 

Detectar as deficiências do sistema, aguçando a consciência crítica dos estudantes, 

fomentando a busca de soluções equânimes no próprio Ordenamento Jurídico Pátrio. 

 

II- Reconhecer o impacto positivo da proteção previdenciária frente às diversas 

contingências e riscos sociais; como idade avançada, reclusão, invalidez, maternidade, 

doença, entre outros, realizando um breve paralelo entre o regime geral e o regime 

complementar. 

 

Comparar as “velhas e novas” regras, especialmente as similitudes e divergências dos 

regimes geral e próprio de Previdência Social, especialmente as mudanças propostas pela 

MP 664 e 665/2015. 

 

III- Relacionar informações dentro e fora do ambiente laboral; especialmente as 

repercussões na infortunística do trabalho. 

 

Apresentar a diversidade das fontes de custeio; equilíbrio financeiro e autuarial; prazos de 

recolhimento, compensação, retenção e aferição indireta. 

 

IV- Apresentar aos estudantes de Direito as ferramentas disponíveis na “jurisdição 

administrativa” e judicial para proteção dos direitos assegurados pela Previdência Social, 

fazendo uma análise crítica das orientações dominantes no INSS e nas cortes judiciárias 

brasileiras (convergências e divergências). 

 

Reflexos na seara civil, administrativa e trabalhista dos acidentes de trabalho. Ações 

Regressivas e competências. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 
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homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Conceito e Autonomia do Direito Previdenciário; 

� Origem e Evolução Legislativa da Previdência Social no Brasil; 

� Princípios Constitucionais da Seguridade Social; 

� Regime Geral de Previdência Social: segurados e dependentes 

� Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado e de Dependente; 

� Inscrição e Carência; 

� Salário-de-Benefício e Renda Mensal de Benefício; 

� Benefícios da Previdência Social: Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por 

Idade; 

� Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Aposentadoria Especial; 

� Auxílio-Doença, Salário-Família e Salário-Maternidade; 

� Auxílio-Acidente, Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão; 

� Habilitação e Reabilitação Profissional, Serviço Social e Justificação Administrativa; 

� Financiamento da Seguridade Social: contribuições dos segurados, da empresa, do 

produtor rural pessoa jurídica, do produtor rural pessoa física/segurado especial, da 

associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, do empregador 

doméstico e sobre a receita de prognóstico; 

� Isenção e Salário-de-Contribuição; 

� Recolhimento das contribuições: prazos; 

� Obrigações Acessórias da Empresa e Retenção; 

� Restituição e Compensação de Contribuições; 

� Reembolso de Pagamento e Matrícula da Empresa; 

� Documento Comprobatório de Inexistência de Débito; 

� Crimes contra a Seguridade Social; 

� Prescrição e Decadência; 

� Organização da Seguridade Social. 

� Recursos no Âmbito Administrativo e Judicial 

� Execução de Contribuições Decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é um dos aspectos mais importantes do processo ensino-aprendizagem em 

qualquer nível de escolaridade.  No ensino superior, alguns cuidados devem ser tomados 
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pelo professor, pois não há uma literatura especializada e disponível sobre a questão. 

Considere-se que a expectativa do professor está relacionada com o seguinte perfil de 

aluno: compreende o que lê; tem ritmo de leitura adequado para leitura de textos teóricos, 

compreende teoria, identifica conceitos, tem bom vocabulário, escreve de forma a 

transmitir a idéia satisfatoriamente, sabe tomar notas a partir da exposição do professor. A 

metodologia do ensino superior sugere que algumas estratégias são mais adequadas para 

este nível de ensino, a exemplo de exposição oral; seminário acadêmico, exercícios 

práticos, Estudos de Caso, Exposição de filmes e documentários correlacionados com os 

temas em estudo, dentre outras a depender da área de conhecimento. 

 

RECURSOS 

Artigos científicos, Quadro, datashow, retroprojetor. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do desempenho acadêmico será desenvolvida da seguinte forma: 

AVI – Estudos de Casos e Prova Subjetiva; 

AVII – Estudos de Casos e Prova Objetiva. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Manual de Referência 

DIAS, Eduardo Rocha. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Método. 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Aníbal - Previdência Social Anotada. Edipro. 

GONÇALVES, Marcus Orione e CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de Direito da 

Seguridade Social . São Paulo: Saraiva. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual prático da previdência social. São Paulo: Atlas 

SILVA, Maria Lúcia Lopes da. Previdência Social no Brasil: desestruturação do trabalho e 

condições para sua universalização. São Paulo: Cortez. 

SOUZA, Lilian Castro de. Direito Previdenciário. São Paulo: Atlas. 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


