
Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público

1)  OBJETIVOS:  Orientar  e  transmitir  conhecimentos  teóricos  e  práticos,  conforme
legislação  e  julgados  atuais,  abordando  questões  relativas  às  aposentadorias  e
reformas  dos  servidores  públicos,  bem  como  os  benefícios  previdenciários  dos
aposentados e pensionistas.

2) PÚBLICO-ALVO: A gestores, chefes, encarregados e servidores do departamento
de pessoal  e  de gestão de pessoas,  bem como da área jurídica  e de auditoria  e
fiscalização, lotados em órgãos públicos, além de todos aqueles que tenham interesse
no tema.

 

3) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução

2. Acumulação e incidência do teto constitucional

3. Limites remuneratórios

4. Benefícios previdenciários

5. Aposentadorias:
5.1. Regimes de previdência social;
5.2. Regência normativa;
5.3. Aquisição do direito;
5.4. Modalidades;
5.5. Regras de transição e permanentes;
5.6. Proventos: cálculos, integralidade e proporcionalidade;
5.7. Média das contribuições;
5.8. Paridade plena e na forma da lei;
5.9. Reajuste das concessões;
5.10. Bônus especiais;
5.11. Adicional de férias e 13º salário;
5.12. Tempo de serviço;
5.13. Tempo no cargo.

6. Aposentadorias por invalidez:
6.1. Simples;
6.2. Qualificada.

7. Aposentadorias especiais:
7.1. Professores;
7.2. Policiais;
7.3. Portadores de deficiência;
7.4. Atividades de risco;



7.5. Condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

8. Aposentadorias de magistrados:
8.1. Facultativas;
8.2. Por invalidez;
8.3. Compulsórias;
8.4. Disciplinares.

9. Servidor comissionado:
9.1. Regime jurídico;
9.2. Aposentadoria;
9.3. Tempo de comissionado para fins de tempo de carreira;
9.4. Contribuição previdenciária.

10. Indenizações:
10.1. Férias não gozadas quando na atividade;
10.2. Conversão de licença prêmio em pecúnia.

11. Abono de permanência:
11.1. Características;
11.2. Lei n° 10.887/04;
11.3. Professores e policiais;
11.4. Aposentadorias especiais.

12. Renúncia à aposentadoria

13. Pensões:
13.1. Base de cálculo e redutor;
13.2. Menor sob guarda;
13.3. União estável;
13.4. União homoafetiva;
13.5. Concubina e companheira;
13.6. Paridade;
13.7. Contribuição previdenciária.

14. Reajuste dos benefícios previdenciários

15. Prescrição/Decadência:
15.1. Atos de aposentadoria, reforma, pensão e admissão;
15.2. Fiscalização da legalidade;
15.3. Prazo inicial de contagem;
15.4. Definição de efeitos patrimoniais;
15.5. Prescrição nos controles interno e externo da administração pública;
15.6. Suspensão e interrupção da prescrição.

16. Previdência complementar do servidor público federal:
16.1. O benefício previdenciário do servidor;
16.2. Razões para criação do fundo;
16.3. A quem alcança;
16.4. Os fundos dos demais poderes.



17. Breves considerações sobre a PEC n.o 06/2019

4)  MÉTODOS  E  TÉCNICAS:  palestras  teóricas  e  práticas,  discussão  de  temas,
situações práticas do dia-a-dia, apresentação da legislação e julgados atuais.

5) RECURSOS: computador, data-show,  flip-chart, quadro branco e apostila (enviada
pelo contratado via e-mail,  com uma semana de antecedência)  para reprodução e
distribuição aos participantes (da forma que o contratante considerar melhor opção:
pendrive, cd-rom, dvd etc), fornecidos e sob responsabilidade do órgão contratante.

6) Nº DE PARTICIPANTES: Até 30 participantes.

7) CARGA HORÁRIA: 20 horas/aula.

8) DATAS e HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO: 11 e 12 de novembro de 2019, das
8h30 às 17h e 13 de novembro de 2019, das 8h30 às 16h.

9) INSTRUTOR: Professor Doutor Inácio Magalhães Filho.

10) CURRÍCULO RESUMIDO: 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e atual Corregedor da
Corte. Foi Procurador do Ministério Público de Contas do DF e Auditor de Controle
Externo do TCDF;  exerceu  diversos cargos de direção no TCDF,  entre eles  o de
Diretor de Legislação de Pessoal. Ainda, exerceu mandato de Presidente do mesmo
Tribunal. Doutor em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa – UAL, Mestre em
Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Especialista
em Direito Público, Professor de Direito Constitucional e Administrativo. Escritor, autor
do livro  Lições  de Direito  Previdenciário  e  Administrativo  no  Serviço  Público  e  de
inúmeros artigos em publicações especializadas. Palestrante e instrutor de cursos nas
áreas de legislação de pessoal, aposentadorias e pensões, legislação constitucional
aplicada a servidores públicos, gestão de folha de pagamento, auditoria na folha de
pagamento no serviço público, entre outros.


