EMENTA
Curso

Concessão de Aposentadoria e Pensão (CAP)

Objetivo
Preparar os gestores e servidores dos Regimes Próprios de Previdência Social a
formalizar os processos de concessão de benefícios previdenciários, compreendo as
normativas que regem a matéria, os novos desdobramentos e as providências práticas
administrativas.
Público-alvo
Gestores, servidores e membros dos conselhos que atuam no RPPS com benefícios
previdenciários ou que sejam adquirir conhecimento na gestão previdenciária
Professores
Douglas Tanus Amari Farias de Figueiredo
Procurador de carreira no RPPS de Indaiatuba, palestrante e professor. Possui
especialização em Regime Próprio de Previdencia Social pela Faculdade Damásio,
MBA em Gestão Pública e em Direito Processual Civil pela PUCAMP.

Thiago Alves de Oliveira
Advogado militante, pós-graduando Diretor Constitucional, palestrante sobre
previdência pública. Atua em serviços de assessoria e consultoria para administração
pública, especialmente à RPPS´s, elaborando pareceres, regulamentos, anteprojetos
de lei, normas internas, entre outros.

Módulo 01 – Noções Preliminares sobre os benefícios previdenciários
A01 - Origem dos benefícios previdenciários
A02 - Reformas Constitucionais
A03 - Princípios aplicáveis ao RPPS
A04 - Direito adquirido e ato jurídico perfeito

Módulo 02 - Requisitos da aposentadoria e pensão
A01 - Aspectos preliminares sobre os requisitos dos benefícios 1/2
A02 - Aspectos preliminares sobre os requisitos dos benefícios 2/2
A03 - Aposentadoria por tempo de contribuição – regras anteriores a EC 103/19
A04 - Outras aposentadorias e pensão por morte – regras anteriores a EC 103/19
A05 - Aposentadoria por tempo de contribuição – regras da EC 103/19
A06 - Outras aposentadorias e pensão por morte – regras da EC 103/19

Módulo 03 – Elegibilidade à aposentadoria do professor
A01 – Conceitos aplicáveis na aposentadoria do professor
A02 – Discussões jurídicas sobre o tema e elegibilidade à aposentadoria (Parte 1/2)
A03 – Discussões jurídicas sobre o tema e elegibilidade à aposentadoria (Parte 2/2)

Módulo 04 – Saúde do servidor
A01 – Aspectos relativos à saúde do servidor
A02 – Causas de afastamento
A03 – Perícia Médica
A04 – Readaptação e reabilitação

Módulo 05 – Elegibilidade à aposentadoria especial
A01 – Tipos e objetivo da aposentadoria especial
A02 – Portador de deficiência
A03 – Atividades de risco, policiais, agente penitenciário e socioeducativo
A04 – Efetiva exposição a agentes nocivos ou prejudiciais à saúde

Módulo 06 – Conceitos aplicáveis às Pensões
A01 – Dependentes legais, econômicos e aspectos relevantes
A02 – Documentos e comprovação da dependência
A03 – Perda da qualidade de dependente e cessação da pensão por morte

Módulo 07 – Cálculo dos benefícios
A01 – Equilíbrio entre contribuição e cálculo dos proventos 1/2
A02 – Equilíbrio entre contribuição e cálculo dos proventos 2/2
A03 – Vedação de incorporação de vantagens no cargo efetivo
A04 – Definição da base de contribuição previdenciária
A05 - Cálculo pela remuneração do cargo efetivo
A06 - Cálculo pela média da base de contribuição
A07 – Práticas no cálculo dos benefícios previdenciários 1/2
A08 – Práticas no cálculo dos benefícios previdenciários 2/2
A09 – Limitações constitucionais dos benefícios 1/3
A10 – Limitações constitucionais dos benefícios 2/3
A11 – Limitações constitucionais dos benefícios 3/3

Módulo 08 – Aspectos relativos à concessão dos benefícios
A01 – Formalização dos processos 1/2
A02 – Formalização dos processos 2/2
A03 – Homologação do benefício pelo Tribunal de Contas
A04 – Prescrição e decadência
A05 – Noções de compensação previdenciária

