
A ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
PÓS-REFORMA



O curso aborda as principais alterações no Direito Previdenciário promovidas pela 
promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19 (reforma da previdência). 
Seu foco é apresentar ao advogado previdenciário uma série de abordagens 
adequadas ao tratamento das demandas previdenciárias relacionadas com a 
reforma. Sendo assim, busca demonstrar, mediante um viés prático, a solução 
para problemas decorrentes da aplicação das regras de transição dos principais 
benefícios e das novas regras de cumulação. Trata, ainda, do novo modelo de cálculo 
do valor dos benefícios e do impacto para os segurados que já têm direito à 
aposentadoria e para o planejamento previdenciário. 

1. Capacitar o advogado previdenciário para atender as demandas previdenciárias 
relacionadas com a reforma da previdência;
2. Atualizar o advogado previdenciário no que diz respeito à execução do serviço de 
planejamento previdenciário;
3. Aprimorar o conhecimento do advogado previdenciário acerca do cálculo dos valores 
de benefício.
 

O público-alvo do curso são os advogados especialistas em Direito Previdenciário, bem 
como os graduandos de final de curso interessados em ingressar na carreira.

Dia 01
.: Imersão na advocacia previdenciária pós-reforma;
.: A importância das regras de transição;
.: A importância do serviço de planejamento de aposentadoria;
.: Novo cálculo do benefício previdenciário: como calcular os benefícios do segurado que 
ainda vai se aposentar?
.: Direito adquirido: como atender o segurado que cumpriu os requisitos antes da reforma?
.: Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição: como advogar tendo em vista as 
regras de transição?
.: Aposentadoria por tempo de contribuição com pontos: a regra do artigo 15 da EC 103/19;
.: Aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima: a regra do artigo 16 da
EC 103/19;
.: Aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio e fator previdenciário: a regra do
artigo 17 da EC 103/19;
.: Aposentadoria por idade com elevação do critério etário: a regra do artigo 18 da EC 103/19;

Dia 02
.: A nova aposentadoria do professor: o que muda na aposentadoria do professor e como 
lidar com as regras de transição;
.: Aposentadoria especial: novas estratégias de abordagem para a aposentadoria especial 
e as regras de transição;
.: Aposentadoria por incapacidade permanente: nova metodologia de cálculo da aposentadoria 
por incapacidade e as perspectivas no contexto do planejamento previdenciário;
.: Pensão por morte e cumulações de benefícios: a composição do valor da pensão após a 
reforma e as (im) possibilidades de cumulação de benefícios;
.: As novas regras sobre a competência delegada: o impacto das novas regras de competência 
para o processo previdenciário e advocacia previdenciária.
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Thiago Martinelli Veiga
Advogado sócio da MSFL Advogados Associados. Mestre em Direito pela UFSC. 
Professor do curso de graduação em Direito da Faculdade Cesusc. Professor de 
pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito Digital. Ex-Presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário da OAB/SC. Diretor do núcleo de Direito Previdenciário da 
ESA OAB/SC. Membro da Comissão de Direito Previdenciário do CFOAB.

Filipe Gressler Chaves
Advogado sócio da Varela e Gressler Advogados Associados. Especialista em Direito 
Previdenciário pelo Damásio Educacional. Professor de pós-graduação em Direito 
Previdenciário. Membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/SC. Membro 
do Fórum Interinstitucional Previdenciário do TRF 4º Região.

8 horas/aula



Valor: R$ 250,00
20% de desconto para ex-alunos da Faculdade

INVESTIMENTO


