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CURSO PRESENCIAL 

 

APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO E APOSENTADORIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA 

 
Datas: 04 e 05 de maio de 2023 
Local: Grande Hotel Rede Master – Rua Riachuelo, 1070 – Porto Alegre/RS. Junto ao Shopping Rua da Praia. 
Horários: 1º dia das 9h às 12h e 14h às 17h, 2º dia das 9h às 12h  
Inscrições: exclusivamente pelo site www.iem.inf.br/cursos 
 
Objetivos/Apresentação do curso 
A proposição do presente curso se justifica na medida das recentes alterações ocorridas no campo dos 
benefícios previdenciários dos servidores públicos pertencentes aos regimes próprios de previdência social, 
especialmente por meio da EC n. 103/2019. Temos um universo grande de servidores expostos a agentes 
nocivos prejudiciais à saúde (ruído elevado, óleos e graxas, micro-organismos infectocontagiosos, etc.), 
assim como um número razoável de servidores com deficiência. Portanto, estudar de modo aprofundado 
estes dois benefícios previdenciários dos servidores públicos, bem como os seus pontos controversos e suas 
implicações jurídicas é dever de todo gestor de RPPS.  
Logo, objetiva-se pesquisar, estudar e aprofundar o debate sobre a Aposentadoria Especial do Servidor 
Público e a Aposentadoria do Servidor Público com Deficiência, analisando tanto as regras anteriores à 
reforma previdenciária, como as regras posteriores à EC n. 103/2019. 
 
Público-Alvo:  
Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social. Servidores do setor de pessoal; Presidente e diretoria 
dos Fundos e Institutos de previdência; Conselheiros dos Fundos e Institutos de previdência; Assessores 
jurídicos, técnicos e outros servidores envolvidos com a gestão dos RPPSs; 
 
Prazo de inscrições e informações sobre o curso: As inscrições poderão ser realizadas até o dia 19 de abril, 
através do site www.iem.inf.br. Vagas limitadas à capacidade da sala. Detalhes sobre o curso podem ser 
obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou e-mail cursos@estudosmunicipais.com.br. Receberão certificados os 
participantes que tiverem a frequência mínima de 70%.  
 
Demais informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do IEM. 
 

Investimento: 
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 

POR ÓRGÃO/EMPRESA 
PAGAMENTO 

ATÉ 03/04/2023 
PAGAMENTO 

APÓS 03/04/2023 
Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

1 participante R$ 790,00 por pessoa R$ 890,00 por pessoa 

2 participantes R$ 770,00 por pessoa R$ 870,00 por pessoa 

3 participantes R$ 750,00 por pessoa R$ 850,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 690,00 por pessoa R$ 790,00 por pessoa 

* Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento ou envio do empenho. 
Inscreva-se em: www.iem.inf.br, VAGAS LIMITADAS.  

 
No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de autoridade pública, diretamente ao IEM ou por 
medida restritiva às atividades em geral, ao inscrito será assegurada a participação no curso em formato EAD, por 
videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, sem prejuízo aos participantes. Ocorrendo a reprogramação de data ou 
cancelamento de curso pelos motivos dispostos na cláusula anterior, o IEM não se responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer 
valor aplicado na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva de hotel ou outras aplicadas pelo inscrito. 

 

http://www.iem.inf.br/
http://www.iem.inf.br/
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PAUTA DO CURSO 
 

 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO E APOSENTADORIA DO SERVIDOR 

PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA 

 
1. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 

1.1. Definição, histórico, previsão normativa e requisitos. 

2.2. A prova da especialidade.  

2.3. Principais agentes nocivos caracterizadores da especialidade do servidor público. 

1.4. Aposentadoria especial do servidor público antes da EC n. 103/2019. 

1.5. Aposentadoria especial do servidor público depois da EC n. 103/2019. 

1.6. Principais cuidados no preenchimento do PPP. 

1.7. Valor dos proventos e reajuste dos proventos. 

1.8. Questões controvertidas: conversão do tempo especial; neutralização da especialidade pelo 

uso de EPI; poder seguir trabalhando; etc. 

 

2. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA 

2.1. Definição, histórico, previsão normativa e requisitos. 

2.2. A prova da deficiência.  

2.3. Aposentadoria do servidor público com deficiência antes da EC n. 103/2019. 

2.4. Aposentadoria do servidor público com deficiência depois da EC n. 103/2019. 

2.5. Da comprovação dos períodos como deficiente e da conversão do tempo. 

2.6. O cálculo dos pontos – método Fuzzy 

2.7. Valor dos proventos e reajuste dos proventos. 

2.8. Questões controvertidas envolvendo a aposentadoria do servidor público com deficiência  

Ministrante:  
 
Eugélio Luis Muller: Membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mestre em Direito (Unisinos - 
2004). Servidor Público Federal, atualmente ocupando o cargo de Diretor de Secretaria da 1ª Vara Federal de 
Canoas/RS. Professor de cursos de especialização e atualização na área do Direito Previdenciário em diversas 
insituições de ensino, desde 2006. Palestrante. Autor da obra Direito Previdenciário em Resumo, que está na 
sua 3ª Edição.  
 
 

http://www.iem.inf.br/

