
PLANO DEAPRENDIZADO

Interessado: Escola Judicial do TRT da 19aRegião

1 – Curso: Migração e Regime de Previdência Complementar, com o Prof. Rodrigo Tenório.

1.1. Local: Ambiente Virtual - ZOOM

Direito

( x )

Comportamento
e Sociedade
( x )

Gestão

( x )

Práticas e
Habilidades
( x )

Desenvolvim
en to pessoal

e
finanças
( x )

1.3 Conteúdo Disciplinar: Regime de Previdência: é hora de
migrar?

1.5 Carga Horária: Teoria Prática Estudo em
Grupo

Prática Profissional Estágios

Curso (11/11) 4 horas 3,0 h/a 1,0h

1.4 Professor

Prof. Rodrigo Tenório. Procurador da República, mestre pela Harvard Law School, Pós-graduado em Gestão
Pública pela FGV, Doutor em Teoria Geral do Direito Contemporâneo na UFPE, bacharel pela USP, ex-juiz de
Direito no Estado de São Paulo, autor de Regime de Previdência: é hora de migrar? O guia definitivo para o
servidor público sobre vantagens e desvantagens da migração para o regime de previdência complementar
(São Paulo, 2020), CFP – Certified Financial Planner, CEA – Especialista em Investimentos pela ANBIMA e
Planejador Financeiro pela Planejar.

O curso será dado exclusivamente pelo Prof. Rodrigo Tenório por exigência da contratante.

2. Ementa



O curso visa dar informações ao aluno para que analise aspectos relativos à migração de regime previdenciário e à
filiação a fundos de previdência complementar dos entes públicos (como o FUNPRESP-JUD, na União). Busca-se,
por meio de aulas e simulações, aprimorar os conceitos exigidos para a decisão de migração, fornecendo
conhecimentos jurídicos, políticos e econômicos necessários aos alunos e suprindo eventuais lacunas de sua
formação que lhe impeçam de entender corretamente a matéria.

3. Objetivos Gerais

Aprimorar as habilidades e competências no campo do direito constitucional, administrativo, previdenciário,
tributário e na seara financeira e política a partir da análise do texto constitucional, da legislação
infraconstitucional, do cenário político e das alternativas para os que buscam a aposentadoria adequada.

4. Objetivos Específicos

O Curso “Regime de Previdência: é hora de migrar?” pretende aprimorar:

1. Conceitos exigidos para entender os regimes previdenciários que podem ser escolhidos
2. Compreensão dos princípios constitucionais regedores dos regimes próprio e complementar.
3. Compreensão dos riscos existentes nas alternativas de migrar, de não migrar, de aderir e de não aderir aos
fundos com coparticipação do poder público como a FUNPRESP.
4. Compreensão dos textos legais a partir dos princípios constitucionais.
5. Compreensão da falsa proteção oferecida pela paridade.
6. Noções sobre a composição da aposentadoria de quem migrar, em especial do benefício
especial.
7. Noções dos efeitos tributários da migração para os servidores da ativa e para os aposentados.
8. Conhecimentos das vantagens e desvantagens da FUNPRESP e assemelhados.
9. Estratégias de análise dos investimentos diversos dos fundos de previdência manejados por entidades
de natureza pública que podem facilitar o planejamento tributário.
10. Entendimento das reformas da legislação previdenciária e o do vetor que as orienta.
11. Princípios de educação financeira

5. Competências e Habilidades



Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
• Compreender e lidar com os diferentes aspectos do regime de previdência complementar e de
eventual migração de regime.

• Compreender as mudanças nascidas com a reforma da previdência
• Conhecer os riscos das diversas escolhas.
• Exibir critérios para decidir sobre a migração
• Realizar a avaliação sobre a adesão a fundos de previdência complementar
• Comunicar o conhecimento adquirido no curso de forma adequada.

6. Atividades Complementares

- Não há previsão.

7. Avaliação do Aprendizado

A definir com o contratante

8. Recursos Pedagógicos

1. Aulas expositivas, com uso de slides e aplicação do método socrático de ensino, em que os
alunos são questionados constantemente.

2. Role-play: exame de casos práticos.
3. Análise e discussão da doutrina.
4. Simulações

9. Bibliografia do curso.

TENÓRIO, Rodrigo. Regime de Previdência: é hora de migrar? O guia definitivo para o servidor público
sobre vantagens e desvantagens da migração para o regime de previdência complementar. KDP: São Paulo,
2020.

10. Divisão de Aulas



As aulas serão dadas em dois blocos, com intervalo entre eles.

11. Localização

As aulas serão dadas em ambiente virtual, concedido pela Escola.

CRONOGRAMA

-

A) Abertura do curso

B) Quadro atual do serviço público:

quem pode migrar e o que é a

migração

Riscos políticos da migração e da

permanência no regime atual. A ilusão

da paridade.

1

2



O benefício especial na esfera
federal. Cálculo do valor e erros
comumente cometidos pela
administração pública ao
calculá-lo. Contagem do tempo
estadual e municipal no cálculo.
Reajuste. MP 1119/2022

Composição da aposentadoria de
quem migra. Teto do RGPS e
reajuste.

Investimentos.

3

4

Tributação dos servidores da ativa e

dos aposentados. Diferença de

tratamento entre quem está no regime

próprio e quem migrou para o regime

complementar. Cálculos das

repercussões tributárias para quem

migra.

Diferença de tributação entre quem
migra e quem não o faz. Diferenças
tributárias entre aposentados do
regime geral e do RPC. Diferenças
tributárias: investimentos x
salários/proventos

Aposentadoria por invalidez e
pensão por morte no regime
próprio e no regime complementar.
Seguro.



Funcionamento da FUNPRESP.
Vantagens e desvantagens.
Contribuição paritária e dimensão
real da paridade. Riscos políticos e
projetos de lei em curso. Vantagens
e desvantagens econômicas.
Cálculo da aposentadoria normal da
FUNPRESP.

Migrei, e agora? Possibilidade de
uso do saldo nascido da redução de
pagamento de tributos.
Operacionalização. O uso de

corretoras: cuidados e nortes a
serem observados. Educação
financeira.
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Casos práticos sobre a migração.

Análise da situação previdenciária de

alguns presentes (será preciso que

alunos preencham formulários com

antecedência)

Educação Financeira. Investimentos e

gestão de receitas e despesas para o

servidor, especialmente para quem

migrar.

Riscos e seguros a serem analisados

na migração e sem ela

Conclusão
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12. Orçamento e Contato

Um cursos de 04 horas-aulas para juízes e servidores: R$ 13.000,00 livre de impostos,

Esse orçamento tem validade de 7 dias contados da data do envio.

Rodrigo Puttini – Sócio-gerente

e-mail: financasdoservidor@gmail.com


