
Plano de curso

Curso: Reforma da Previdência – Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores

Públicos – EC nº 103/2019

Instrutor: Inácio Magalhães Filho 

Data: 28 e 29 de abril de 2022

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h

Carga horária: 16 horas/aula

Vagas: 20 participantes

Público-alvo: Coordenadoria Jurídica Administrativa, Secretaria de Auditoria Interna, Secretaria

de Gestão de Pessoas e Gabinetes dos Desembargadores  do TRT7.

Modalidade: Presencial

Local: Sala de Aula 

Objetivo Geral do Curso: Orientar e transmitir aos servidores do TRT da 7ª Região os conhecimentos

teóricos e práticos, elucidando as modificações trazidas pela Reforma da Previdência no serviço público,

consagradas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, abordando questões relativas às aposentadorias e

reformas  dos  servidores  públicos,  bem  como  os  benefícios  previdenciários  dos  aposentados  e

pensionistas.

Material didático: Será disponibilizado pelo profissional e veiculado através do site da Escola Judicial.

Certificação: Emissão de certificado pela contratante.

Conteúdo Programático:

1. Introdução

2. Acumulação e incidência do teto constitucional

3. Acumulação de cargos públicos e empregos:

◦ Professor + professor

◦ Professor + técnico ou científico 

◦ Área de saúde + área de saúde 

◦ Militar das Forças Armadas da área de saúde + área de saúde 

◦ Militar dos Estados e Distrito Federal 

◦ Juízes + magistério 

◦ Membros do Ministério + magistério

4. Acumulação de remuneração:



◦ Proventos com vencimentos

◦ Vencimentos com vencimentos 

◦ Proventos com proventos 

◦ Proventos com subsídios 

◦ Proventos com salário 

◦ Proventos com pensão 

◦ Pensão com pensão 

◦ Proventos com benefício RGPS 

5. Limites remuneratórios

◦ Regra constitucional 

◦ Exceções: Constitucionais; Jurisprudenciais; Administrativas 

6. Benefícios previdenciários 

7. Aposentadorias:

◦ Regimes de previdência social;

◦ Regência normativa;

◦ Aquisição do direito;

◦ Modalidades;

◦ Regras de transição e permanentes;

◦ Proventos: cálculos, integralidade e proporcionalidade;

◦ Média das contribuições;

◦ Paridade plena e na forma da lei;

◦ Reajuste das concessões;

◦ Bônus especiais;

◦ Adicional de férias e 13º salário;

◦ Tempo de serviço;

◦ Tempo fictício;

◦ Tempo no cargo;

◦ Por invalidez: Simples; Qualificada;

◦ Especiais: Portadores de deficiência; Atividades de risco; Condições prejudiciais à saúde e

à integridade física

8. Pensões:

◦ Base de cálculo e redutor

◦ Menor sob guarda 

◦ União estável 



◦ União homoafetiva 

◦ Concubina e companheira 

◦ Paridade 

◦ Contribuição previdenciária 

◦ Pormorte:  Dependentes  previdenciários;  Formas  de  cálculo;  Tempo  mínimo  de

contribuição,  de  casamento  e  de  união  estável;  Duração;  Habilitação  posterior  ou

superveniente; Rateio, reversão, extinção

9. Reajustamento de aposentadorias e pensões por morte

◦ Reajuste pela inflação x Paridade 

◦ ADI 4582/2011 

10. Cessão/Licença/Afastamento

11. Abono de permanência

◦ Características 

◦ Lei n.o 10.887/2004

◦ Professores e policiais 

◦ Aposentadorias especiais 

12. Previdência Complementar do servidor federal - Lei n.º 12.618/2012

◦ Modelagem 

◦ Regulamentação 

◦ Vigência 

◦ Patrocinador, participante e assistido 

◦ Aplicabilidade: novo servidor, servidor antigo, servidor proveniente de outro ente 

federativo 

◦ Contribuição previdenciária 

◦ Regime financeiro e modalidade do benefício 

◦ Portabilidade, autopatrocínio, benefício proporcional diferido, resgate 

◦ Benefícios programados e benefícios de risco 

13. Novas regras previdenciárias ante a EC n.º 103/2019: 

◦ Regra geral 

◦ Regras de Transição 

◦ Direito adquirido 

◦ Capitalização 

◦ Aplicação das regras do RGPS ao RPPS 

◦ Desconstitucionalização 


