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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
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PLANO

PLANO DE CURSO
 

Programa de Formação: Formação Con�nuada
Nome do curso: Básico de Processo Previdenciário

Informações gerais
1. Natureza do curso: Formação con�nuada
2. Escola: Centro de Estudos Judiciários
3. Diretor (a): Ministro Jorge Mussi

Por delegação de competência - Portaria N. 447-CJF, de 28 de setembro de 2020 – Assina o Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria-Geral da Jus�ça Federal – João Ba�sta Lazzari
4. Período de realização: 18 de abril a 3 de junho de 2022
5. Modalidade: A distância, via plataforma Moodle. As aulas síncronas serão realizadas por videoconferência, por meio da plataforma Zoom.

   6. Carga horária: 36 (trinta e seis) horas-aula, sendo:

        - 30 horas-aula, em aulas assíncronas (Ambiente Virtual de aprendizagem – Moodle).

        - 6 horas-aula, em 3 aulas síncronas, com duração de 2 horas-aula cada.
7. Número de vagas: 50 (cinquenta)
8. Número de turmas: 2 (duas), sendo uma para cada tutor, ocorrendo de forma simultânea
9. Tutores: Daniel Machado da Rocha e José Antonio Savaris

  10. Público-alvo:
       - Servidores da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
       - Servidores dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais.
       - Servidores que atuam em Varas com competência previdenciária.
 11. Local de realização: AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (plataforma Moodle) e Videoconferência (plataforma Zoom), do Conselho da Jus�ça Federal
 12. Contatos: ead@cjf.jus.br / 61 3022-7266 / 7233
Apresentação: Trata-se de proposta rela�va ao curso Básico de Processo Previdenciário. A capacitação será realizada, na modalidade à distância, de forma híbrida, disponibilizada na
plataforma Moodle do Conselho da Jus�ça Federal, plataforma Zoom Webconferência, perfazendo uma carga horária de 36 (trinta e seis) horas-aula, com tutoria e aulas síncronas
(ao vivo). O obje�vo principal desta ação é instrumentalizar os servidores da jus�ça Federal com conhecimentos sobre o Processo Previdenciário para que possam desempenhar suas
a�vidades laborais auxiliando magistrados com competência previdenciária.
A proposta metodológica está focada na integração e colaboração entre os par�cipantes, com a finalidade de oferecer aos servidores federais o aprimoramento na realização do estudo a respeito
do processo previdenciário.

Obje�vo geral: A ação educacional tem como obje�vo fornecer as noções básicas sobre o Processo Previdenciário. Com o curso, intenta-se capacitar os servidores para desenvolver tarefas de
auxílio aos magistrados lotados em unidades jurisdicionais com competência previdenciária.
 
Obje�vos Específicos: Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
- Iden�ficar a autonomia rela�va do direito processual previdenciário.
- Avaliar os limites e as possibilidades de acesso a jurisdição em um contexto de crise vivenciado pelo Poder Judiciário.
- Aferir as dificuldades em definir quais as mudanças introduzidas no novo CPC que são aplicáveis ao sistema específico dos Juizados Especiais Federais.
- Compreender aspectos específicos do processo no âmbito dos JEFs.
- Auxiliar os magistrados na confecção de minutas, em ações que são ajuizadas buscando prestações previdenciárias.

Proposta metodológica:
1. Ambientação: Promover, desde o início da ação educacional, o engajamento dos cursistas, assim como a curiosidade sobre o processo previdenciário. Pretende-se, a par�r da ambientação,
formar uma rede de aprendizagem colabora�va, com a�vidades no AVA e na aula síncrona, que proporcionarão o processo de formação do perfil, a apresentação aos demais colegas e o
compar�lhamento de experiências entre tutor/aluno/tutor.
2. Organização do conteúdo: A ação será planejada de forma a ser realizada com ambientação e 3 (três) módulos. Os módulos serão organizados com base no “volume” de

leituras e a�vidades previstas para o percurso forma�vo, com a�vidades assíncronas (na Plataforma Moodle) e 3 (três) a�vidades síncronas (ao vivo-por meio da plataforma
Zoom), totalizando 36 (trinta e seis) horas-aula.

3. Mídias u�lizadas: As mídias empregadas para a disponibilização dos conteúdos durante as aulas assíncronas poderão ser em slides, apos�las, videoaulas etc. com envio prévio ou posterior de
textos de aprofundamento aos par�cipantes.
4. Formas de interação: A interação será mo�vada pelo diálogo e pela troca de experiências e ocorrerá de forma síncrona, durante as aulas.
 

mailto:ead@cjf.jus.br%20
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Unidade/módulo Obje�vo (s) específico (s) Conteúdo programá�co Metodologia Carga horária

 
 

Ambientação
 
De 18 a 20/4/22

- Analisar a proposta de trabalho
constante no Guia do Estudante;

- Interagir com os colegas por meio da
formação de uma rede colabora�va de
aprendizagem;

- Relatar expecta�vas em relação ao
curso.

 
- Conhecendo o curso

Período de envolvimento dos alunos com o curso.
Por meio de aula síncrona/ao vivo u�lizando
plataforma Zoom, com duração de 2 horas-aula,
será realizado o acolhimento e apresentação aos
alunos do cronograma de a�vidades do curso,
bem como as regras de avaliação e par�cipação e
o conteúdo programá�co do curso. Na Plataforma
Moodle, os alunos poderão se ambientar ao
ambiente virtual, conhecer os recursos, ler o Guia
do estudante, apresentar-se no fórum de
apresentação e preencher o seu perfil.
 
- Aula síncrona (ao vivo) por meio da plataforma
Zoom.
Dia: 20/4/22
Horário: 17h às 19h

 
 
 
 
 
 

3 horas-aula, sendo 1 h/a
(assíncrona) e 2h/a (síncronas)

 
Unidade I – Introdução
ao Processo
Previdenciário
 
De 22/4 a 2/5/22

- Contextualizar as dificuldades de acesso
à Jus�ça.
- Iden�ficar a importância dos Juizados
Especiais Federais e as par�cularidades
na competência em matéria
previdenciária.
- Reconhecer o interesse de agir e a
questão rela�va ao prévio requerimento
administra�vo na esfera administra�va.

1. Acesso à Jus�ça
2. Competência em matéria
previdenciária
3. Interesse de agir.

Após o acolhimento, a apresentação inicial do
instrutor e alunos e da introdução, os alunos
assis�rão a uma videoaula e farão a leitura de textos
disponíveis no ambiente do curso. Além das questões
específicas do módulo, o fórum contemplará um
Estudo de caso rela�vo ao interesse de agir em
matéria de processo previdenciário.

9 horas-aula, sendo 9h/a
(assíncronas)

 
Unidade II –
Par�cularidades do
Processo Previdenciário
 
De 3/05 a 13/5/22

- Iden�ficar os elementos
caracterizadores do processo
previdenciário.
- Reconhecer a classificação das ações
previdenciárias.
- Relacionar as dificuldades encontradas
pelos segurados na comprovação dos
requisitos legais para a concessão dos
bene�cios previdenciários, quando o
direito aos bene�cios não é reconhecido
na esfera administra�va.
- Iden�ficar a importância do ins�tuto da
reafirmação da DER nas ações
previdenciárias.

1. Elementos caracterizadores do
Processo Previdenciário

2. Classificação das ações
previdenciárias.

3. Regime probatório
previdenciário

4. Reafirmação da DER

Será disponibilizado aos alunos dois textos teóricos
sobre os temas da unidade. Complementando as
questões per�nentes aos conteúdos apresentados no
módulo, o fórum apresentará um Estudo de caso
rela�vo ao Ins�tuto da reafirmação da DER.

 
 
 

9 horas-aula, sendo 9 h/a
(assíncronas)

 
Unidade III – Juizados
Especiais Federais
 
 
De 16/5 a 25/5

- Iden�ficar as especificidades sobre o
rito adotado nos Juizados Especiais
Federais.
- Apontar os sujeitos processuais no
estabelecimento da competência dos
Juizados Especiais federais.
- Reconhecer as par�cularidades que
envolvem as produções de provas nos
ritos dos Juizados Especiais Federais.
- Iden�ficar os recursos que podem ser
manejados para revisão das decisões.

1. Competência nos Juizados
Especiais Federais
2. Partes
3. Procedimento
4. Processo de revisão das decisões
dos Juizados Especiais Federais

Os alunos assis�rão uma videoaula. Será
disponibilizado aos alunos 02 textos, seguido da
discussão em grupo via fórum. Por fim, o módulo será
finalizado com além da apresentação de questões
per�nentes aos conteúdos apresentados no módulo,
o fórum abordará um estudo de caso rela�vo ao
processo nos Juizados Especiais Federais.
 
- Aula síncrona (ao vivo) por meio da plataforma
Zoom.
Dia: 19/5/22
Horário: 17h às 19h

 
 
 

9 horas-aula, sendo 7h/a
(assíncronas) e 2h/a
(síncronas)

 
A�vidade Final
De 26/5 a 3/6

 Todo conteúdo do curso. Período para elaboração e entrega do estudo de caso
final.
 
- Aula síncrona (ao vivo) por meio da plataforma
Zoom.
Dia: 26/5/22

Horário: 17h às 19h

 
6 horas-aula, sendo 4 h/a
(assíncronas) e 2h/a
(síncronas)

Carga horária total do curso 36 horas-aula

Atuação e responsabilidades:

Instrutor(a):



04/04/2022 15:04 SEI/CJF - 0320474 - Plano

https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=337167&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001246&infra_hash=fdb335a80… 3/4

- Elaborar plano de curso de acordo com a orientação da equipe técnica do CEJ/CJF.
- Elaborar o plano de tutoria de acordo com a orientação da equipe técnica do CEJ/CJF e entregá-lo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do início do curso;

- Desenvolver o curso com o encaminhamento e a orientação das a�vidades, o esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento da par�cipação dos alunos, cumprindo o cronograma
estabelecido;

- Complementar materiais didá�cos para o aprimoramento da aprendizagem do aluno, se for o caso;

- Planejar a�vidades de aplicação do conteúdo;

- Acompanhar, orientar e es�mular o aprendizado do aluno, garan�ndo a qualidade do processo de apropriação do conhecimento, a fim de que o aluno alcance o aprendizado proposto;

- Administrar, em sala, problema, discussão inapropriada, ofensa ou incidente que seja prejudicial ao bom andamento da ação educacional, comunicando as ocorrências ao coordenador ou
servidor indicado pelo CEJ, caso necessário;

- Promover a interação entre os alunos, despertando postura par�cipa�va e colabora�va;

- Proceder à avaliação de aprendizagem dos par�cipantes, tanto no decorrer quanto ao final do curso;

- Enviar à Secretaria do Centro de Estudos Judiciários a lista de aprovados

- Informar eventual necessidade de atualização do material, detectada durante a realização da ação educacional;

- Contribuir, quando solicitado, na elaboração de instrumento de avaliação de reação do curso;

- Par�cipar do processo de avaliação do curso, apresentando o formulário preenchido após o encerramento da ação educa�va;

- Apresentar currículo atualizado e a documentação exigida pelos norma�vos aplicáveis.

Aluno:

- Acessar o curso regularmente;

- Observar os avisos enviados pela coordenação e pela instrutora;

- Atentar para os critérios de avaliação adotados;

- Par�cipar a�vamente dos debates;

- Cumprir as a�vidades dentro do prazo estabelecido;

- Responder a avaliação de reação.

Sistema de avaliação:

Avaliação de Aprendizagem:

O critério de avaliação do curso será o forma�vo, processual e antecipatório. Por conta disso, o aluno que par�cipar dos fóruns de discussão terá a pontuação de até 15 pontos por módulo,
sendo no máximo de 2 pontos para cada item abaixo e 5 pontos para comentar a postagem de outro colega:

- Demonstração de compreensão dos conteúdos;

- Capacidade de ar�culação e diálogo com os demais par�cipantes; coerência e obje�vidade das considerações;

- Capacidade de análise e síntese de ideias apresentadas pelos par�cipantes; polidez, cortesia e respeito às opiniões apresentadas

Para o trabalho de final de curso, que será realizado na quarta semana, a pontuação máxima será de 55 pontos e serão observados os seguintes itens:

- Demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita.

- Compreender o tema abordado buscando fontes diversas e aplicando conceitos das várias áreas de conhecimento para explicá-lo, defendê-lo ou contradizê-lo.

- Compreender o trabalho proposto, elaborar e organizar os argumentos, fatos e opiniões apresentados em defesa da perspec�va assumida relação ao trabalho proposto.

- Demonstrar o domínio sobre a problemá�ca desenvolvida, mostrando respeito à diversidade de pontos de vista culturais, sociais, polí�cos, cien�ficos e outros.

O aluno retardatário terá a nota final reduzida em 30%.

Nota Final

A nota final será a soma dos pontos ob�dos nas a�vidades do curso, sendo setenta (70) a nota mínima para aprovação.

Critério de cer�ficação: Será cer�ficado o educando que ob�ver o aproveitamento mínimo de 70% nas a�vidades do curso. O cer�ficado será disponibilizado após o preenchimento da
avaliação de reação da ação educacional.

Tutores:
Nome completo: Daniel Machado da Rocha

Mini currículo:

Juiz Federal da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi Membro da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (biênio de
2014 a 2016). É Professor Assistente na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, vinculado ao Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. É professor convidado
da Escola Superior da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul (Brasil). Membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS), cadeira de número 11. Ex-Promotor de
Jus�ça no Estado do Rio Grande do Sul. Doutor e Mestre em Direito (PUC-RS). Autor, entre outras, das seguintes obras: Comentários à Lei de Bene�cios da Previdência Social, 18 ed., São
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Paulo: Atlas, 2019; Normas Gerais de Direito Previdenciário e a Previdência do Servidor Público, Florianópolis: Conceito, 2012; Direito Fundamental à Previdência Social, Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2004.

 
Nome completo: José Antônio Savaris

Mini currículo:

Doutor em Direito da Seguridade Social pela Faculdade de Direito de São Paulo (USP, 2010). Mestre em Direito Econômico e Social (PUC-PR, 2002). Possui Graduação em Direito pela
Pon��cia Universidade Católica do Paraná (1991). Professor no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - Mestrado e Doutorado, UNIVALI-SC. Atualmente é Juiz Federal
junto ao TRF 4ª Região, compondo a 3a Turma Recursal do Paraná. Docente Formador da ENFAM - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Tem experiência na área
de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Fundamentais Sociais, Direito de Proteção Social, Seguridade Social, Judicialização de
Polí�cas Públicas, Hermenêu�ca e Argumentação Jurídica.
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Assinaturas:
 

Daniel Machado da Rocha
Conteudista/Tutor

 
 

José Antônio Savaris
Tutor
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