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RESUMO 

 

O objetivo dessa monografia é expor o regime de previdência complementar 
dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. São mencionadas as 
características da seguridade complementar e as normativas aplicadas ao setor 
público. São abordadas a Constituição Federal e suas emendas 20/1998 e 41/2003, 
as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001 e, sobretudo, a Lei fluminense 
6.243/2012. Esta instaura o novo modelo previdenciário no Rio de Janeiro, tendo 
quase todos os seus artigos analisados, enquanto que as outras dispõem normas 
gerais. Dessa forma, são detalhados: os sujeitos do novo sistema; as bases para as 
contribuições; os benefícios; os planos de benefícios e custeio; e as estratégias de 
controle e fiscalização. Apesar de ser um trabalho na área do Direito, aproveita-se, 
ainda que superficialmente, para dar uma visão econômica, que se mostra o 
principal atrativo da criação desse regime. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 
SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to expose the  complementary welfare for 
the servers of the State of Rio de Janeiro. Are mentioned  supplementary pension’s 
feature and regulations applied to the public sector. Are addressed the Federal 
Constitution and its amendments 20/1998 and 41/2003, Supplementary Laws 
108/2001 and 109/2001 and especially the Law 6.243/2012 of the State of Rio de 
Janeiro. This has almost all of its articles analyzed, since it instituted the new social 
security model in Rio de Janeiro, while the others bring general rules. Thus, 
approaches: the subject of the new system; the basis for contributions; benefits; 
benefit plans and funding; and strategies for control and supervision. Despite being a 
work in the area of Law, takes advantage, albeit superficially, to give an economic 
view, which seems to be the main attraction to create this regime. 

 
KEYWORDS: COMPLEMENTARY WELFARE. GOVERNMENT EMPLOYEE. 

STATE OF RIO DE JANEIRO.   
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a previdência social dos servidores públicos teve início entre 1827 e 

1835, quando instaurados alguns planos previdenciários. Em seguida, de 1938 a 

1977, funcionou o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado 

(IPASE), no qual se unificaram montepios de diversos servidores públicos federais. 

Com o advento da Constituição de 1988, foi determinado que os servidores 

públicos devessem ter normas específicas de aposentadoria, mas estas não 

estavam ainda fixadas. Diante dessa omissão, a interpretação era de que a 

aposentadoria do servidor público não era uma contraprestação previdenciária, mas 

a continuidade da situação de ativo. Em decorrência, cada ente organizou o Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) para seus respectivos funcionários de 

diversas formas e com incremento nos gastos. Somente com a Lei Federal 9.717/98 

se estabeleceram normas básicas obrigatórias aos RPPS. 

A fim de conceder aproximar o RPPS do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), foram feitas alterações na Constituição. A primeira veio com a Emenda 

Constitucional 3/1993, que constitucionalizou o caráter contributivo, isto é, a ideia de 

que o servidor público deve contribuir com o custeio de sua aposentadoria e pensão. 

Pela Emenda Constitucional 20/1998, o RPPS ficou limitado aos servidores 

titulares de cargo efetivo, houve mudanças nas regras de aposentadoria e foi 

prevista a previdência complementar. 

A previdência privada, ainda que para o servidor adviesse em 1998, foi 

prevista na Lei 6.435/77, que vigorou até a matéria ganhar respaldo constitucional. 

No artigo 202, por meio da Emenda Constitucional 20/98, exigiu-se que lei 

complementar a regulamentasse. Sendo assim, a Lei Complementar 109/01 

substituiu a Lei de 1977.  

A Emenda Constitucional 41/2003 alterou, outra vez, os requisitos de 

aposentadoria e facilitou a instituição da previdência privada para os servidores 

públicos ao retirar o requisito de lei complementar. Essa supressão foi crucial na 

medida em que abrandou os entraves decorrentes de numerosas questões políticas 

existentes nas áreas do funcionalismo público e da seguridade. 

Com esses novos regramentos, o Estado de São Paulo, a União e o Estado 

do Rio de Janeiro, nessa ordem, criaram o sistema de previdência complementar 

para seus respectivos servidores. 
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O tema a ser desenvolvido na presente monografia ainda é incipiente por se 

tratar de Lei publicada em 2012, sem levar em conta que o assunto previdência 

social do setor público não é amplamente debatido. No entanto, exatamente por ser 

novo e por afetar uma parcela considerável de cidadãos, podendo refletir no resto da 

população do Estado do Rio de Janeiro, é que se induz ao conhecimento da nova 

norma. 

Ao mesmo tempo em que o Estado do Rio de Janeiro arrecada com o RPPS, 

despende muito para mantê-lo, pois é responsável por cobrir os déficits. No novo 

regime de previdência, esse encargo vai sofrer redução, bem como, a verba 

destinada às aposentadorias dos servidores público.  

No ritmo anterior, o futuro do Estado não parecia ter êxito, visto que o 

aumento da expectativa de vida da população resulta em maior tempo de aproveito 

da aposentadoria, sustentada em grande parte pelo Estado. Como se não bastasse, 

a baixa na taxa de fecundidade e o aprimoramento dos serviços públicos sem a 

utilidade de novas efetivações reduzem o quadro de servidores, contribuintes. 

A possibilidade de se criar um regime previdenciário complementar para 

servidores públicos e se limitar o valor dos proventos de aposentadoria do RPPS ao 

valor teto do RGPS é, nada mais que, tentar aproximar o tratamento dado aos 

trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Dita medida visa reduzir os 

gastos supérfluos dos entes federativos, que poderão ser aproveitados de melhor 

forma. 

Para situar o tema, no primeiro capítulo se distinguem os regimes 

previdenciários: o geral, o próprio e o complementar; são traçadas as características 

do regime de previdência complementar e, expostas as expectativas da doutrina 

quanto à aplicação dele para os servidores públicos. 

O detalhamento da previdência complementar para os servidores públicos do 

Estado do Rio de Janeiro é dividido nos segundo e terceiro capítulos, tendo em vista 

a inovadora Lei 6.243/2012 do referido Estado, que, em seu território, dá eficácia 

plena ao previsto, desde a Emenda Constitucional 20/98, no artigo 40, §§ 14 ao 16, 

da Constituição Federal. 

Finalizando, são feitas as considerações finais, em que são colocadas as 

conclusões do tema após a análise doutrinária e normativa. 
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1 A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

1.1 CONCEITO 

 

A previdência, junto à assistência social e à saúde, está prevista na 

Constituição Federal como direito social a ser garantido com a seguridade social1.  

 A ideia de criar mecanismos de solidariedade não é recente e possui grande 

relevância na medida em que, por meio de financiamento estatal e de cidadãos, 

suprem-se as necessidades básicas de quem, por certos motivos, não aufere renda 

para tal. 

 Nessa linha, é dever da previdência social proteger todos os trabalhadores do 

país, ainda que as regras se diferenciem com a atividade laboral2. Melhor dizendo, 

até mesmo quem não labuta pode contribuir para o sistema e obter os benefícios, se 

assim decidir3. 

 

1.2 HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

 

 Como se sabe, a economia brasileira sempre foi voltada à produção e 

exportação de matéria prima e, até 1888, a mão de obra era escrava. Com o início 

da industrialização, na mesma época, surgiu a classe dos proletariados, que foi se 

desenvolvendo nas décadas seguintes. 

 A exemplo do que já havia no meio rural, os trabalhadores na cidade se 

submetiam a longas jornadas de trabalho, salários baixos e acidentes de trabalho. 

Por meio de associações, iniciam as lutas por direitos trabalhistas. 

 A primeira vez que se utilizou a expressão “aposentadoria” foi no artigo 179 

da Constituição da República de 1891 destinada aos funcionários públicos e 

custeada por toda a população. 

 Em 1919, em razão de fatores externos, como a Primeira Guerra Mundial e a 

criação da Organização Mundial do Trabalho - OIT, foi promulgada a Lei 3.724, que 

instituiu o seguro obrigatório de acidente de trabalho e a indenização do empregador  

em caso de ocorrência. 

                                                             
1
 Arts. 6º e 194 da CF. 

2
 Ver arts. 7º, IV, e 40, da CF; art. 12, da Lei 8.212/1991; e art. 11, da Lei 8.213/1991. 

3
 Ver art. 13 da Lei 8.213/1991. 
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 Apesar dessas normativas, a previdência social foi realmente retratada na Lei 

Eloy Chaves, ou Decreto Legislativo 4.682, de 24/1/1923, que estabeleceu a criação 

de Caixas de Aposentadoria e Pensão para os empregados de cada uma das 

empresas de estrada de ferro, de natureza privada. 

 A referida lei previu a administração colegiada, formada por representantes 

dos empregadores e dos empregados, que se mantém nos dias de hoje. Todavia, 

não foram perquiridos impactos financeiros e atuariais. Com o passar dos anos, 

muitas caixas não conseguiram se manter devido à quantidade de proteções e o 

número reduzido de empregados.  

 No mandato de Getúlio Vargas a previdência sofre mudanças pelas medidas 

populares do governo. Assim, em 1930, é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, responsável por supervisionar a previdência social, e, ao longo da 

década, formaram-se institutos de aposentadorias e pensões de âmbito nacional, o 

que acarretou na unificação das Caixas de Aposentadoria e Pensão dos ferroviários 

em 1953. 

Os institutos inovaram ao impor limites de valor dos benefícios, inserir o 

Estado na forma de custeio e se preocupar com a manutenção financeira. 

 Ressalta-se que citados avanços não abrangeram os empregados 

domésticos, os trabalhadores rurais e os informais. 

 Com o fim do Estado Novo, a expressão “previdência social” foi inserida na 

Carta de 1946, ligada aos riscos sociais, doença, invalidez, velhice e morte. 

 Em 1960, surgiu a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), Lei 3.807, fruto 

de um projeto datado de 1947, que padronizou os requisitos para concessão dos 

benefícios dos institutos. 

 Na ditadura militar, a intervenção do Estado aumentou. O primeiro passo foi 

unificar político-administrativamente todas as prestadoras de serviços sociais no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)4, com exceção do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). 

 Em 1970, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, ao qual 

incumbiu coordenar o Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS)5, destinado 

a integrar a concessão e manutenção de benefícios, e prestação de serviços; o 

                                                             
4 Decreto-Lei nº 72, de 2/1/1966. 
5 Lei 6.439/1977. 
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custeio de atividades e programas; e a gestão administrativa, financeira e 

patrimonial das entidades de assistência e previdência social. 

 A iniciativa de inserir os trabalhadores rurais na previdência social partiu do 

governo de João Goulart, sendo a ideia retomada pelos militares que, na Lei 

Complementar 11/1971, instituíram o Pró-Rural, um sub-regime paralelo ao do 

trabalhador urbano. 

 Os empregados domésticos foram incluídos na seguridade social pela Lei 

5.859/1972. 

 Ainda nesse período, destaca-se o começo da interferência estatal nas 

entidades de previdência complementar com a regulamentação dada pela Lei 

6.435/1977, alterada rapidamente pela Lei 6.462, no mesmo ano. 

 Findo o regime ditatorial, foi elaborada a Constituição Federal de 1988, que 

englobou a previdência a assistência social e a saúde como parte do gênero 

seguridade social. Mesmo que tenha unido esses conceitos, cada um foi 

regulamentado por leis diferentes6. 

 Dois entes do SINPAS, o INPS e o Instituto de Administração Financeira da 

Previdência Social e Assistência Social (IAPAS) se fundiram e formaram o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS)7. 

 A Constituição manteve as características da previdência social: a 

obrigatoriedade, que todo trabalhador deve ser filiar, e a contributividade, que só se 

concede benefício a quem contribui. 

 Houve a inovação ao se ampliar as bases de financiamento do sistema 

previdenciário e a Constituição passou a exigir que os déficits da seguridade social 

fossem arcados com recursos do orçamento fiscal.  

As mudanças quanto aos requisitos de obtenção dos benefícios foram: i) que 

qualquer trabalhador possa se filiar e ter os benefícios, isto é a universalização de 

cobertura; ii) a extinção do sistema Pro-Rural, igualando os benefícios do 

trabalhador do campo ao da cidade; iii) a alteração dos parâmetros técnicos para 

concessão do benefício, como o piso e os índices de ajuste; e iv) a segregação dos 

servidores públicos, civis e militares, do RGPS. Quanto este último item, foram 

                                                             
6
 A saúde foi tratada na Lei 8.080/90; a Lei 8.742/93 versou sobre a Lei Orgânica da Assistência 

Social; e a previdência social foi disciplinada pelas Lei 8.213/91 (sobre o Plano de Benefícios da 
Previdência Social) e pelos Decretos 2.172/97 e 2.173/97, revogados pelo Decreto 3.048/99 
(Regulamento da Previdência Social). 
7
 Criado pela Lei 8.029/90, que foi regulamentada pelo Decreto 99.350/90. 
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editadas a Lei 9.717/99, que estabeleceu normas gerais dos regimes para os 

servidores, os RPPS, e emendas constitucionais, em especial, as 20/98 e 41/03. 

 

1.3 OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

 

O sistema previdenciário no Brasil é dividido em regime oficial, subdividido em 

geral e especial, e regime privado. 

O regime oficial, ou público, é a forma pela qual se organiza a previdência 

social (propriamente dita), sendo de caráter contributivo, ou seja, em que se deve 

contribuir para usufruir, e compulsório, isto é, de filiação obrigatória8. 

Pelo artigo 22, XXIII, da Constituição Federal, a União tem competência 

privativa para legislar sobre seguridade social. Já pelo artigo 24, XII, compete 

concorrentemente aos entes federativos editar normas sobre a previdência social. 

Assim, normas gerais sobre o sistema público de previdência e normas 

especiais do RGPS e do RPPS dos servidores federais cabem à União. Aos outros 

entes se faculta criar seus respectivos RPPS e leis específicas para eles.  

Os benefícios do RGPS são: aposentadorias por tempo de contribuição, por 

idade, especial e por invalidez; auxílios doença, acidente e reclusão; salários família 

e maternidade; e pensão por morte. Desses, o RPPS deve assegurar no mínimo as 

aposentadorias e pensão por morte. É vedado conceder benefícios diverso do 

RGPS, salvo exceção constitucional. 

Como se depreende, o RGPS abrange uma diversidade de trabalhadores, 

enquanto que cada RPPS engloba os servidores públicos do respectivo ente 

federativo ao qual são vinculados9. Na ausência do RPPS, deve haver a filiação ao 

RGPS. Para os empregados públicos, os servidores temporários e os ocupantes de 

cargo em comissão, será sempre será ao RGPS10. 

Existe, ainda, a previdência privada, ou complementar, que “integra o sistema 

de seguridade social com a função específica de complementar a previdência 

pública (social)”11, e, portanto, prevista na sessão referente a esta na Constituição 

                                                             
8
 Art. 201 da CF. 

9
 Ver art. 40, § 20, da CF. “RPPS: o regime de previdência, estabelecido no âmbito de cada ente 

federativo, que assegure, por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os 
benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal” (art. 2º. 
II, da Orientação Normativa SPS nº 02, de 31 de março de 2009).  
10

 Art. 40, § 13, da CF. 
11

 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. São Paulo: LTr, 2000. p. 14.  
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Federal. Pela redação do artigo 202, caput, são extraídas as características da 

previdência privada. 

A previdência social complementar pode ser aberta e fechada12. No primeiro 

caso, ela pode ser contratada por qualquer pessoa, esteja ou não vinculada a um 

regime de previdência social13. No outro, só terão acesso se a empresa, associação 

ou o sindicato em que se trabalha, a entidade de classe da qual se participa ou o 

ente federativo ao qual se está vinculado forem patrocinadores ou instituidores de 

um plano de previdência complementar fechada14. 

A Constituição Federal, normas gerais editadas pela União, Portarias e 

Orientações Normativas do Ministério da Previdência Social e leis estaduais 

estruturam o RPPS no Estado do Rio de Janeiro. A que merece destaque é a 

recente Lei fluminense 6.243/2012, que instituiu a previdência complementar para os 

servidores públicos. 

 

1.4 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: CARACTERÍSTICAS 

 

A previdência complementar, independentemente de ser administrada por 

empresa aberta ou fechada, possui as seguintes características: i) 

complementaridade, facultatividade e autonomia, ii) natureza contratual e iii) 

constituição de reservas. 

A primeira indica que o regime previdenciário complementar, como o próprio 

nome sugere, acresce valores aos benefícios recebidos pelo regime oficial, RGPS 

ou RPPS, ao qual esteja vinculado o participante ou assistido. 

A ideia é de melhorar o benefício e não de substituí-lo. Melhor dizendo, a 

previdência privada, diferente do que ocorre em muitos países, não pode substituir o 

Estado no papel de garantir o sustento daquele que cessou suas atividades laborais. 

Em função disso, os regimes oficiais são de filiação obrigatória para os 

trabalhadores, enquanto que o regime complementar é facultativo, ou seja, adere 

aquele que concluir ser uma boa medida. 

A facultatividade está ligada também à escolha do plano de benefícios, bem 

como, à desvinculação do regime. 

                                                             
12

 Ver art. 4º da Lei Complementar 109/2001. 
13

 Ver art. 36 da Lei Complementar 109/2001. 
14

 Ver art. 31 da Lei Complementar 109/2001. 
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Em virtude de não ser obrigatória e, muito menos, ter por finalidade manter o 

inativo, a previdência complementar é autônoma em relação aos outros regimes 

previdenciários.  

O que acontece com os regimes oficiais é que o indivíduo só pode se filiar a 

um deles por vez, considerada a mesma relação de trabalho. Por outro lado, não há 

impedimento de que se vincule ao regime complementar estando filiado ao RGPS ou 

ao RPPS. Não seria lógico que o complementar anulasse outro regime 

previdenciário, pela sua própria destinação. 

A autonomia ainda existe em relação ao contrato de trabalho, pois não o 

integra. Em razão disso, uma pessoa pode se vincular à previdência privada mesmo 

não exercendo labor. 

A natureza contratual é vista em vários momentos. A começar, a entidade 

gestora da previdência complementar é formalmente estruturada por meio de seu 

estatuto, considerado contrato interno15, em que se dispõem a organização e a 

gestão da entidade.  

Por sua vez, o regulamento dos planos de benefícios estabelece direitos e 

deveres das partes contratantes, sendo regido por normas previdenciárias 

específicas e, de forma subsidiária, pelo Direito Civil.  

Diante desses instrumentos, o convênio de adesão, celebrado entre entidade 

e patrocinador, serve para que este possa apresentar planos de benefícios a seus 

empregados, servidores, associados ou membros. 

Esses três tipos de contrato dependem de prévia e expressa aprovação da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para que sejam 

constituídos, alterados e encerrados. 

De modo claro, Luís Carlos Cazetta ilustra os sujeitos contratantes: 

 

(i) o patrocinador, pessoa jurídica que institui (ou adere a) plano de 

previdência destinado a suplementar os benefícios do regime geral de 

previdência social, (ii) a entidade de previdência, pessoa jurídica à qual se 

atribui a operação de planos de previdência baseados no regime de prévia 

constituição de reservas, e (iii) o participante, pessoa física que aderindo a 

regime previamente estabelecido, assume, com o concurso do patrocinador, 

                                                             
15ANGOTI, Luís Ronaldo Martins. A previdência complementar e sua regulação no Brasil. 
Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/21892/a-previdencia-complementar-e-sua-
regulacao-no-brasil#ixzz2VYncKiQb. Acesso em: 20 de maio de 2013. 

http://jus.com.br/revista/texto/21892/a-previdencia-complementar-e-sua-regulacao-no-brasil#ixzz2VYncKiQb
http://jus.com.br/revista/texto/21892/a-previdencia-complementar-e-sua-regulacao-no-brasil#ixzz2VYncKiQb
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obrigações realtivas à formação das reservas necessárias à oportuna 

aquisição de direito ao gozo de benefícios previdenciários a serem 

financeiramente apurados no momento da implementação das condições 

definidas para a sua fruição.
16

  

 

No que tange a última característica, há a expressa previsão de que a 

previdência complementar funcione em regime de capitalização, ou seja, um sistema 

de contas individualizadas em que os valores são investidos no mercado e, 

futuramente, se transformam em benefícios. O regime simples pode ser previsto 

desde que fique a cargo de empresa autorizada a administrar benefícios de riscos. À 

frente esse tópico será aprofundado. 

 

1.5 O REGIME COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição Federal contempla que a previdência social para os servidores 

públicos titulares de cargo efetivo será definida pelos entes federativos e, onde 

possível, deve seguir os requisitos e critérios do RGPS17. Como mencionado, o 

servidor que só ocupe cargo em comissão, assim como, cargo temporário, ou de 

emprego público se filia obrigatoriamente ao RGPS. Cuida-se de inovações iniciadas 

com a Emenda Constitucional 20/1998 a fim de unificar o sistema previdenciário.  

O intuito é acentuado nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, ao se 

permitir que os entes federativos igualem o valor das aposentadorias e pensões dos 

servidores ao limite para os benefícios do RGPS uma vez ofertado o regime de 

previdência complementar. A partir daí, são facultativos o regime complementar para 

o servidor e a adoção do teto do RGPS no RPPS.  

A Emenda Constitucional 41/2003 alterou o § 15 do artigo 40 para detalhar 

melhor o novo modelo previdenciário. Desse modo, exige-se que a previdência 

complementar seja criada por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, 

administrada por entidade fechada de previdência complementar e asseguradora 

somente de benefícios na modalidade de contribuição definida. No que couber, 

                                                             
16

 CAZETTA, Luís Carlos. Previdência privada: o regime jurídico das entidades fechadas. Porto 
Alegre: Fabris, 2006. p. 43-44. 
17

 Ver art. 40, § 12, da CF. 
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aplica-se o artigo 202 da Constituição Federal, que, no caput, fixa o dito regime 

previdenciário como facultativo e regulado por lei complementar.  

Ressalta-se que a reforma feita pela Emenda Constitucional 41/2003 

substituiu a expressão “lei complementar” por “lei” e, então, passou a exigir tão 

somente lei ordinária para instituir o regime complementar. Por outro lado, a 

disciplina desse regime deve ser feita por lei complementar tendo em vista o artigo 

20218. Diante disso, foram editadas as Leis Complementares 109/2001, que versa 

sobre o regime de previdência complementar, e 108/2001, que trata da relação entra 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, 

sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas 

entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências19.  

Nove anos após o abrandamento do dispositivo constitucional, o Estado do 

Rio de Janeiro foi o terceiro ente federativo a criar o regime de previdência 

complementar para seus servidores.  

 

1.6 CRÍTICAS AO REGIME COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERATIVOS 

 

A previsão da previdência complementar dos servidores dos entes 

federativos, como toda inovação, gera adeptos e opositores. Estes costumam 

apontar que: haverá desincentivo às carreiras mais elevadas do serviço público; 

resultará na privatização da previdência pública (modelo não bem sucedido em 

outros países, incluindo latino-americanos); e implicará alto custo para o Poder 

Público, pois deixará de contar com contribuições para o RPPS. 

                                                             
18

 Discute-se a constitucionalidade da Lei Federal 12.618/2012, que institui o regime de previdência 
complementar aos servidores públicos federais, sendo um dos argumentos a necessidade de ser por 
lei complementar. O Advogado-Geral da União Guilherme Benages Alcantara, nas informações, se 
pronunciou contrário a tal tese: “Essa exigência foi retirada em 2003, com a promulgação da EC 41, 
passando a permitir a instituição dos regimes de previdência complementar dos servidores públicos 
por meio de lei ordinária. Nesse cenário, resta evidente que a exigência de lei complementar 
constante do art. 202 da Constituição refere-se às regras gerais de regime de previdência 
complementar[...].” (Informações nº 005/2012/GBA/CGU/AGU na ADI 4.863). Frisa-se ainda que, 
considerando a necessidade de lei complementar do art. 202 da CF, para, de forma genérica, 
diferenciar do regime oficial, as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001 exercem essa função. 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 751.).  
19

 Conforme art. 202, § 4º, da CF. Quanto à Lei Complementar 108/01, alguns autores defendem que, 
pelo princípio da especialidade, ela trataria somente das relações dos órgãos e empresas públicas 
como patrocinadores de sistema complementar. O melhor entendimento, porém, é que ela abrange 
todas as relações mencionadas (No art. 5º da Lei 6.243/2012 se expressa esse raciocínio). 
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O primeiro argumento já havia sido utilizado quando suprimiram da 

Constituição Federal a regra da integralidade e paridade dos benefícios 

previdenciários, que passaram a ser calculados pela média da remuneração. A 

alegação foi infrutífera, o que leva a crer que não se concretize mais uma vez. 

Quanto à privatização e, possível fracasso do regime, há que se levar em 

conta que as entidades aqui instituídas são impedidas de ter finalidade lucrativa. Em 

alguns países latino-americanos e em outras partes do mundo, a ideia de Estado 

mínimo ocasionou na privatização da seguridade.  

Com efeito, permitiu-se a criação de administradoras que disputam o 

mercado, em certos casos, concorrendo ou para complementar a previdência 

estatal. Aqui, não se objetiva lucro, portanto, não irão as entidades competir por 

clientes. O propósito é de que os investimentos sejam revertidos ao plano de 

benefícios e, assim, para os participantes. 

Ainda por cima, a simples leitura da Constituição Federal leva a interpretar 

que a privatização é limitada, não só por normas constitucionais, mas por outras 

regulamentações e por órgãos relacionados à previdência complementar. 

No que tange ao alto custo do Poder Público, é realmente imprescindível que 

este faça previsões. Para aquele que possui uma porcentagem relativa de 

servidores que ganham acima do teto do RGPS, pode ser viável e econômico a 

instituição do regime complementar. Sem dúvidas que, a curto prazo, haverá 

despesas, por conta da redução das contribuições dos servidores para o RPPS. 

Todavia, o Estado reduzirá sua contribuição com o novo regime, podendo aproveitar 

para manter o antigo e, por conseguinte, vir a formar, a longo prazo, poupança 

interna na medida em que for acabando o antigo sistema do RPPS e estabilizando o 

novo. 

Outro ganho para o ente federativo que tiver condições de propiciar a 

previdência complementar é que esta o isenta do risco atuarial nos benefícios 

complementares, visto que não o obriga a cobrir os déficits provenientes dos 

investimentos. 

Marcelo Caetano preleciona que a limitação do teto do RGPS aos servidores 

públicos é um avanço na “harmonização das regras que se aplicam aos estratos de 

maior renda do setor público e do setor privado”. Explica que a equidade é mais 

aparente quando se cuida daqueles que ganham bem acima desse limite ao refletir a 

situação de um servidor e de um trabalhador nessa situação. Aquele se aposentará 
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com quase a integralidade de seus proventos, e este só poderá receber até o teto. 

Com o regime complementar, o cenário muda. 

De acordo com o os dados apresentados no Fórum Consad, em dezembro de 

2012, “a média de gastos com aposentadorias no Brasil corresponde a 4,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), índice superior ao de países como França, Bélgica, 

Reino Unido, de 3,7% do PIB, e Estados Unidos, com índice de 2,1%”20. 

No mesmo evento, foi apresentado o novo Fundo de Previdência 

Complementar do Rio de Janeiro (RJPREV) e, com a reestruturação do sistema 

previdenciário, se estima uma economia de R$ 300 milhões de despesas do Estado. 

Para o servidor, a alteração legislativa torna capaz a existência de casos em 

que o benefício ultrapasse o valor da remuneração do cargo em que se deu a 

aposentadoria, já que as regras desse regime se diferem das do RPPS. O servidor 

inativo passará a contribuir com 11% somente até o valor limite do RGPS. Outra 

vantagem é que a criação de um regime complementar patrocinado por ente público 

tem incentivo fiscal, pela natureza previdenciária, se comparar com as demais 

formas de investimento de capitais no mercado. Enfim, a previdência complementar 

será mais bem fiscalizada em função do número reduzido de participantes, que 

compreende servidores que recebam acima do valor teto do RGPS e que optem por 

ela.   

                                                             
20

 ASSESSORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. Gastos com aposentadorias incentivam estruturação da Previdência 
Complementar.

 
Disponível em: http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/151422/gastos-com-

aposentadorias-incentivam-estruturacao-da-previdencia-complementar. Acesso em: 16 de maio de 
2013. 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/151422/gastos-com-aposentadorias-incentivam-estruturacao-da-previdencia-complementar
http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/151422/gastos-com-aposentadorias-incentivam-estruturacao-da-previdencia-complementar
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2 A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SUJEITOS E BENEFÍCIOS 

 

2.1 AS ENTIDADES FECHADAS 

 

2.1.1 Natureza pública 

 

O texto constitucional determinou que por meio de entidades fechadas de 

previdência complementar, de natureza pública, se institui o regime de previdência 

complementar dos servidores públicos. 

A Lei 6.243/2012 do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 5º, caput, repete a 

escolha do legislador constituinte: 

 
 

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada 
de previdência complementar, de natureza pública, denominada 
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 
Janeiro - RJPREV, com a finalidade de administrar e executar plano 
de benefícios de caráter previdenciário complementar, nos termos 
das Leis Complementares federais nºs 108 e 109, ambas de 29 de 
maio de 2001. 

 
 

A opção pela fundação ocorre das alternativas deixadas pelas leis 

complementares citadas no artigo, ao ditar que a entidade fechada deve ser 

fundações ou sociedade civil21 sem fins lucrativos.  

A dúvida manifesta é quanto ao emprego pelo constituinte da expressão 

“natureza pública” para a entidade gestora. De início se descarta a definição de ser 

aberta ao público, pois não é a que uma entidade fechada se destina. Dessa forma, 

sobram duas correntes. Uma defende que a expressão significaria “pessoa jurídica 

de Direito Público”22, mas, se assim o fosse, estaria com essas palavras. Sem levar 

em conta que se trata de administrar patrimônio dos servidores e não verba pública. 

                                                             
21

 As leis complementares foram editadas na vigência do Código Civil de 1916. A partir do Novo 
Código, o entendimento massivo é de que, não mais prevista a sociedade civil, se lê associação (DAL 
BIANCO, D. et al. Previdência dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 159) ou 
sociedade simples (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 752.) 
22

 Esse entendimento foi defendido nas iniciais das ADIs 4885, 4863 e 4893 para que o art. 4º, § 1º, 
da Lei 12.618/2012 seja declarado inconstitucional por classificar a entidade fechada como pessoa 
jurídica de direito privado.   

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10517334/art-5-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
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A outra vertente, de modo mais plausível, expõe que o termo gera submissão 

da fundação ao regime público como consequência da qualidade de seus 

participantes (servidores), de seu objeto (previdenciário) e pela necessidade de 

transparência, fiscalização pelo patrocinador público e prestação de contas à 

sociedade23. 

Para reforçar a tese da última corrente, a doutrina majoritária é no sentido de 

que as fundações públicas (de natureza pública) são tanto as de direito privado 

quanto público. O que muda é que estas estão submetidas somente ao direito 

público, já aquelas têm características privatísticas além das publicistas. Veja-se: 

 
 

Também é importante assinalar que, quando a Administração Pública 
cria fundação de direito privado, ela se submeter ao direito comum 
em tudo aquilo que não for expressamente derrogado por normas de 
direito público, podendo essas normas derrogatórias constar da 
própria Constituição, de leis ordinárias e complementares federais e 
da própria lei singular [...].24 

 

 
Pode-se também utilizar a doutrina minoritária, clássica de Hely Lopes 

Meirelles, no sentido de que não existe fundação com personalidade jurídica de 

direito público, mas somente de direito privado, o que encerraria a dúvida.  

Outro argumento a favor é que não é lógico exigir que seja criada uma pessoa 

jurídica de direito público para a fruição do regime complementar dos servidores 

posto que tal determinação sequer aparece no RPPS, em que há um vínculo mais 

forte, fora a responsabilidade financeira do ente federativo25. 

Por tudo isso, o Estado do Rio de Janeiro editou, no artigo 5º, § 1º, que a 

fundação pública, RJPREV, será pessoa jurídica de Direito Privado26. Ainda no 

mesmo artigo, delineou que: a entidade se submete à legislação sobre licitação e 

contratos administrativos; a contratação de pessoal deve se dar por meio de 

concurso público à exceção dos cargos de livre nomeação; deverão ser publicados, 

anualmente, na Imprensa Oficial do Estado e em sítio oficial da administração 

pública, os demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem 

                                                             
23

 CUNHA JÚNIOR, José Edson da. Aspectos gerais da previdência complementar do servidor 
público. Disponível em: www1.previdencia.gov.br/docs/powerpoint/dr_jose_edson.ppt. Acesso em: 20 
de junho de 2013. 
24

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. ed. 17. São Paulo: Atlas. 2004. p. 373. 
25

 DAL BIANCO, 2013, p. 160-161. 
26

 A Lei do Estado de São Paulo 14.653/2011, referente ao regime de previdência complementar, não 
define a personalidade jurídica da fundação SP-PREVCOM. 

javascript:void(0);
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prejuízo do fornecimento de informações; e a entidade fechada será fiscalizada pela 

Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pelo 

Ministério Público e pelos órgãos fiscalizadores de Previdência fechada27. 

Por fim, o legislador fluminense, fiel ao conceito de natureza pública, não 

deixou de limitar a remuneração e as vantagens dos membros da Diretoria Executiva 

ao disposto no inciso XI do artigo 37 da  Constituição Federal28 e explicitou que a 

fundação seguirá os princípios norteadores da administração pública, além de adotar 

mecanismos para maximizar a utilização de recursos29. 

 

2.1.2 Organização da Entidade 

 

Na Constituição Federal, não há vedação quanto à criação de mais de uma 

entidade gestora para a previdência complementar, ao contrário do que ocorre para 

o RPPS. Mesmo assim, o Estado do Rio de Janeiro optou por centralizar o novo 

regime em uma fundação, a RJPREV. 

Referida entidade fechada está impedida de desenvolver qualquer atividade 

econômica diversa da administração e execução de planos de benefícios de 

natureza previdenciária, diferentemente do previsto para entidades abertas30. 

De acordo com as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, a estrutura 

mínima da entidade deve ser de um Conselho Deliberativo, outro Fiscal e uma 

Diretoria Executiva. O artigo 6º da Lei 6.243/2012 dispõe nesse sentido. 

A composição dos conselhos deve ser paritária: metade eleita pelos 

patrocinadores, sem forma de eleição expressa, e metade, pelos participantes e 

assistidos por eleição direta dentre seus pares31. 

São requisitos para os membros que componham a estrutura: 

 
 
I – comprovada experiência no exercício de atividade na área 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial 
ou de auditoria; 

II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

                                                             
27

 Art. 5º, §§ 2º, 3º, 6º, 7º, da Lei 6.243/2012. 
28

 Art. 12 da Lei 6.243/2012. 
29

 Art. 18 da Lei 6.243/2012. 
30

 Art. 32 da Lei Complementar 109/2001. 
31

 Arts. 11 e 15 da Lei Complementar 108/2001. No art. 17, § 2
o
, versa-se que o conselho deliberativo 

deve renovar três de seus membros a cada dois anos e o fiscal, dois. O mandato em ambos os 
Conselhos é de quatro anos, vedada a recondução no Conselho Fiscal. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da 
legislação da seguridade social, inclusive da previdência 
complementar ou como servidor público; 

IV – ter formação de nível superior.32. 

 
 

Os conselheiros se submetem, ainda, ao Decreto 43.057/12 do Estado do Rio 

de Janeiro, referente ao Código de Conduta da Alta Administração Estadual. 

A Lei 6.243/2012 dispõe sobre a chefia do assessoramento jurídico, que será 

exercida por Procurador do Estado. 

 

2.1.2.1 Conselho Deliberativo 

 

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional sendo 

responsável por definir a política geral de administração da entidade e de seus 

planos de benefícios. A Lei Complementar 108/2001, ainda, o incumbe das 

seguintes tarefas: 

 
 

Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes 
matérias: 
I – política geral de administração da entidade e de seus planos de 
benefícios; 
II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, 
bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de 
patrocinador; 
III – gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos; 
IV – autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou 
superiores a cinco por cento dos recursos garantidores; 
V – contratação de auditor independente atuário e avaliador de 
gestão, observadas as disposições regulamentares aplicáveis; 
VI – nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva; e 
VII – exame, em grau de recurso, das decisões da diretoria-
executiva. 
Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso II 
deverá ser aprovada pelo patrocinador. 

 
 

As funções do Conselho dilatadas pela Lei Estadual 6.243/2012 são as de 

fixar a remuneração e vantagens da Diretoria Executiva e instituir o Código de Ética 

e Conduta33. O Estado do Rio de Janeiro, diferentemente do Estado de São Paulo e 

                                                             
32

 Art. 20 da Lei Complementar 108/2001. O art. 13 da Lei 6.243/2012, que estendeu o último item 
aos membros dos Conselhos. 
33

 No art. 30 do Estatuto Social da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 
Janeiro – RJPREV o rol de competências é mais detalhado. 
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da União, não deixou expressa a possibilidade de o Conselho Deliberativo criar 

Conselho Consultivo com a participação de representantes de cada um dos Comitês 

Gestores. 

O Conselho Deliberativo da RJPREV será composto por seis membros  

titulares e respectivos suplentes. O Governador do Estado do Rio de Janeiro 

indicará os representantes do patrocinador. Os membros representantes dos 

Participantes e Assistidos serão eleitos de forma direta da seguinte maneira: 

 
 

I- 1 (um) membro e seu suplente serão Participantes eleitos pelo voto 
direto e secreto dos Participantes; 
II - 1 (um) membro e seu suplente serão Assistidos eleitos pelo voto 
direto e secreto dos Assistidos, observado o disposto no § 4º deste 
artigo; 
III - 1 (um) membro e seu suplente serão Participantes ou Assistidos 
eleitos pelo voto direto e secreto do segmento dos Participantes ou 
dos Assistidos, daquele que reunir maior número de integrantes. 
§ 3º - Não havendo Assistidos, as vagas referidas nos incisos II e III 
do § 2º deste artigo serão preenchidas pelos Participantes34. 

 
 

A escolha do presidente do Conselho, da maneira como está redigida na Lei 

Complementar 108/01, leva a mais de uma interpretação: 

 
 

Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no 
máximo seis membros, será paritária entre representantes dos 
participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a 
indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de 
qualidade.  

 

 
Com se vê, o vocábulo “estes” pode ser remetido a “representantes dos 

patrocinadores” ou a “patrocinadores”, como responsáveis por indicar o presidente 

do Conselho. 

A Lei 6.243/2012 optou pela segunda interpretação: 

 
 

Art. 7º. [...] 
§ 3.º A presidência do Conselho Deliberativo, que terá, além do seu, 
o voto de qualidade, será exercida por um dos representantes do 
patrocinador, mediante indicação do Governador do Estado. 

 
 

                                                             
34

 Art. 26, 2º, do Estatuto Social da RJPREV. 
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Na prática, acaba sendo imperceptível por dois motivos: o Governador é 

quem indica os representantes do patrocinador e a Lei 6.243/2012 acresceu a regra 

de que a presidência recaia sobre um desses. 

 

2.1.2.2 Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal é órgão de controle interno da entidade sendo integrado 

por no máximo quatro membros titulares e respectivos suplentes. A composição 

menor que quatro titulares deverá ser aprovada pelo órgão regulador e fiscalizador. 

O Estado do Rio de Janeiro definiu que os representantes do patrocinador 

serão designados pelo Governador do Estado. 

Quanto à escolha do presidente conselheiro, pela Lei Complementar 108/01, 

há a possibilidade das duas interpretações vistas na indicação da presidência do 

Conselho Deliberativo: 

 
 

Art. 15. A composição do conselho fiscal, integrado por no máximo 
quatro membros, será paritária entre representantes de 
patrocinadores e de participantes e assistidos, cabendo a estes a 
indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de 
qualidade. 

 

 
A Lei 6.243/2012 não foi redigida de forma clara, dando a entender que o 

presidente é eleito por votação entre todos os conselheiros, como se depreende: 

 
 

Art. 8º [...] 
§ 3.º A presidência do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto 
de qualidade, será definida por votação entre todos os Conselheiros, 
devendo a escolha recair sobre um dos representantes eleitos pelos 
participantes e assistidos. 

 
 

A aparente incompatibilidade é esclarecida pelo Estatuto Social da RJPREV 

em que se entende que o vocábulo “estes” do artigo 15 da Lei Complementar 108/01 

se refere aos representantes dos participantes e assistidos (interpretação diversa da 

usada para se definir o presidente do Conselho Deliberativo): 

 
 

Art. 64 - O Conselho Fiscal terá 01 (um) Presidente, designado pelos 
membros eleitos pelos participantes e assistidos. 
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É importante expor que as atividades operacionais não são da competência 

do Conselho Fiscal, que deve manter sua independência em relação aos demais 

órgãos de governança. O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização, logo, não 

substitui a área de auditoria interna, órgão de controle, que faz referência ao 

Conselho Deliberativo. O que pode haver é cooperação para que haja maior 

eficiência das atividades, mas nunca subordinação. 

 

2.1.2.3 Diretoria Executiva 

 

À Diretoria Executiva cabe a administração da RJPREV segundo a política de 

administração traçada pelo Conselho Deliberativo35. Dessa feita, no artigo 11 da Lei 

6.243/2012, prevê-se que a Diretoria crie um Comitê Gestor para cada plano de 

benefícios previdenciários complementares e um Comitê de Investimentos. 

A função do Comitê Gestor é definir a estratégia das aplicações financeiras e 

acompanhar o respectivo plano de benefícios previdenciários complementares da 

RJPREV. Os membros serão indicados pelos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública a 

depender do plano de benefícios ao qual estejam vinculados seus servidores36. A 

nomeação é feita pelo Conselho Deliberativo e a remuneração não pode ser superior 

a 10% da dos membros da Diretoria. 

O papel do Comitê de Investimentos é assessorar a Diretoria Executiva na 

gestão econômico-financeira dos recursos administrados pela RJPREV de acordo 

com o estatuto. Não há remuneração para os membros desse Comitê. 

Em virtude da atividade, a mais dos impedimentos, aos membros da Diretoria 

fica vedado: 

 
 

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador; 
II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da 
entidade e, mesmo depois do término do seu mandato na diretoria-
executiva, enquanto não tiver suas contas aprovadas; e 
III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições 
integrantes do sistema financeiro37. 

 

                                                             
35

Art. 19 da LC 108/2001 e art. 10 da Lei 6.243/2012. As demais competências estão traçadas no art. 
42 do Estatuto Social da RJPREV. 
36

 Art. 11, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
37

 Art. 14, da Lei 6.243/2012. 
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Quanto à composição da Diretoria, a Lei Complementar 108/2001 permite um 

máximo de seis membros. A Lei fluminense decidiu por quatro, indicados pelo 

Governador do Estado e divididos nas seguintes funções: um Diretor Presidente, um 

Diretor de Administração, um Diretor de Seguridade e um Diretor de Investimentos38. 

Uma nota final é que a Diretoria é o único órgão em que pode haver 

parlamentar desde que não seja no Comitê Gestor ou no de Investimentos39. 

 

2.2 PATROCINADORES 

 

Os patrocinadores tem a faculdade de criar os planos de benefícios do regime 

de previdência complementar40. As normas federais não limitam a quantidade de 

patrocinadores sendo a entidade fechada classificada como singular se vinculada a 

um patrocinador41 ou multipatrocinada, se a mais de um. 

A Lei 6.243/2012 estabeleceu como patrocinadores: a) O Estado do Rio de 

Janeiro, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Tribunal de 

Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública; b) as autarquias e fundações 

públicas do Estado do Rio de Janeiro; c) os municípios do Estado do Rio de Janeiro 

autorizados por lei, bem como suas autarquias e fundações42. 

Vale esclarecer que os Poderes e órgãos do Estado do Rio de Janeiro podem 

criar planos de benefícios direcionados a seus servidores. O prazo estipulado pela 

lei estadual é de cento e vinte dias da data de autorização de funcionamento da 

RJPREV ou da celebração do convênio de adesão. A ausência do exercício 

facultado não exclui os participantes a eles vinculados das regras do novo regime 

previdenciário43.  

Qualquer patrocinador deve firmar convênio de adesão com a entidade sujeito 

à prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, por determinação do artigo 13 

da Lei Complementar 109/2001. 

                                                             
38

 Art. 36 do Estatuto Social da RJPREV. No § 2º do referido artigo se encontram as atribuições de 
cada diretor. 
39

 Art. 11, § 4º, da Lei 6.243/2012. 
40

 Art. 12, da LC 109/2001. 
41

 Ou instituidor, se pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. A entidade fechada, 
por elas constituídas, deverá terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e 
provisões e ofertar somente benefícios na modalidade contribuição definida. (art. 31, II e §2º, da LC 
109/2001). 
42

 Art. 3º, I, da Lei 6.243/2012. 
43

 Art. 20, da Lei 6.243/2012. 
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A solidariedade entre patrocinadores com relação aos respectivos planos é 

permitida na Lei Complementar 109/2001 quando expressa no convênio de adesão. 

Contudo, deve-se atentar que referida lei traz normas gerais tanto para planos de 

benefícios na modalidade contribuição definida como na de benefício definido. A 

solidariedade é viável somente nesta modalidade. 

No caso da contribuição definida, a tese mais aceita é de que ao se ter entes 

públicos como patrocinadores e, em virtude do art. 202, §3º44, da Constituição 

Federal, isso não é possível. “Um patrocinador da entidade não poderá assumir 

responsabilidades que não sejam relativas unicamente ao plano que patrocina.”45 

Em princípio, não há garantia ou responsabilidade por parte do patrocinador, 

devendo os participantes exclusivamente assumir os déficits. 

Como elucidado pelo Procurador do Estado Erick Tavares Ribeiro, a 

solidariedade entre planos poderia gerar a situação de um ente assumir a 

responsabilidade das dívidas de outro, conhecida como empréstimo de entes (ou 

operação de crédito entre entes, segundo a legislação). Tal prática encontra-se 

vedada no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal46. 

 

2.3 PARTICIPANTES, DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS  

 

A Lei 6.243/2012 estipula que os servidores abrangidos pela previdência 

complementar serão: 

 
 
I - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo, 
incluídos os servidores das autarquias e fundações públicas e 
excluídos os militares; 
II - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Legislativo; 
III - os magistrados, de carreira ou investidos no cargo na forma do 
art. 94 da Constituição da República, e os titulares de cargo de 
provimento efetivo do Poder Judiciário; 
IV - os membros do Ministério Público e os titulares de cargo de 
provimento efetivo do Ministério Público; 
V - os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e os titulares 
de cargo de provimento efetivo ou vitalício do Tribunal de Contas; 

                                                             
44

 “§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese 
alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado”. (Incluído pela EC 20/98). 
45

 (DAL BIANCO, 2013, p. 253.) 
46

 RIBEIRO, Erick Tavares. Esclarecimentos sobre a Lei nº 6.243/2012 [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por: <rafa_ela10@hotmail.com> em: 20 de maio de 2013. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art202
mailto:rafa_ela10@hotmail.com
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VI - membros da Defensoria Pública; 
VII - os empregados da entidade [...].47 

 
 

O regime de previdência complementar instituído pelo Estado do Rio de 

Janeiro será ofertado a seus servidores ingressantes a partir da data de 

funcionamento da RJPREV, que terão sua aposentadoria restrita ao teto do RGPS. 

Trata-se de uma faculdade. 

Não obstante no artigo 40 da Lei 6.243/2012 dispor que ela entra em vigor na 

data de sua publicação, a aplicabilidade do regime disposto nela será o “início do 

funcionamento da entidade fechada”48. Isso porque há etapas anteriores ao de 

funcionamento: as de criação, autorização e publicação desta. Danilo Ribeiro 

Miranda Martins, no mesmo caminho preleciona que “somente ultrapassados todos 

esses prazos, considera-se vigente, para todos os fins, o regime de previdência 

complementar de que trata a referida lei”. Portanto, só quando efetivamente há a 

possibilidade de o servidor aderir ao plano de benefícios é que o novo regime 

poderá incidir. Não fosse assim, o servidor que ingressasse entre a publicação da lei 

e o funcionamento da fundação ficaria sujeito ao limite do RGPS, mas sem a 

possibilidade de contribuir com um regime previdenciário complementar. Haveria, 

assim, uma inconstitucionalidade tendo em vista o artigo 40, § 14, da Constituição 

Federal49. 

Não custa lembra que o conceito de titulares de cargo de provimento efetivo 

engloba os estabilizados, que àqueles são igualados50. 

Os membros de poder, que são os da Magistratura, do Ministério Público e do 

Tribunal de Contas, estão abrangidos por disposições constitucionais51. 

A Lei Estadual propicia aos servidores já ingressos optarem pela nova 

regulamentação. Dita escolha será irretratável e irrevogável, no sentido de que o 

servidor passa a estar sujeito ao limite do RGPS e não que estará sempre vinculado 

ao regime complementar, pois este é facultativo. 
                                                             
47

 Art. 1º, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
48

 Art. 4º, I, da Lei 6.243/2012.  
49

 Para evitar esse desamparo do servidor e eventual desrespeito à Constituição Federal, o artigo 20 
da Lei 6.243/2012 definiu prazo para o patrocinador criar plano de benefícios destinado a seus 
servidores e, na ausência dele, será oferecido um dos planos instituído pelo Poder Executivo. A 
exposição do assunto é pertinente uma vez que a Lei 14.653/2011 do Estado de São Paulo, no artigo 
1º, § 1º, considera a aplicação do regime previdenciário a partir da publicação da lei, o que é passível 
de questionamento por Ação Direta de Inconstitucionalidade.  
50

 Parecer AGU nº 030, de 03 de abril de 2003, publicado no D.O.U. nº 65 de mesma data. 
51

 Conforme arts. 93, VI, 129, § 4º, e 73, § 3º, da Constituição Federal, que se reportam ao art. 40 
desta. 
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Diante dessa escolha, não será devida contrapartida do valor que tenha 

incidido na parcela acima do teto do RGPS no período anterior à opção52, isto é, 

entende-se que houve renúncia a este valor e não será cabível ingressar com ação 

judicial de repetição de indébitos. Isso porque o RPPS é solidário e as contribuições 

são aproveitadas por todos, ao inverso do regime complementar, em que as contas 

são individualizadas. A ideia posta é de acordo com o procedimento adotado nas 

previdências privadas de empresas quando surge um novo sistema. Além do mais, a 

Constituição Federal não excepciona o imperativo. 

Poderá, inclusive, escolher se adere ou não ao regime de previdência 

complementar o servidor que ingressar, após o funcionamento da entidade, como 

servidor em outro ente federativo, sem a quebra de continuidade no serviço. 

Situação diversa é na hipótese de cumulação de cargos, sendo um em outro 

ente e outro iniciado no Rio de Janeiro. Essa não exime que o servidor se submeta 

às novas regras, posto que, sem o aproveitamento do tempo de serviço, ocorre uma 

nova contagem. 

O servidor que ingressou antes da Emenda Constitucional 41/03 que não 

deseja perder a integralidade dos proventos de aposentadoria não deve aderir à 

nova seguridade. Do contrário, receberá pela média prevista com a inovação dada 

pela Emenda53. 

O servidor de outro ente já submetido a um regime complementar que 

ingressar no serviço público do Estado do Rio de Janeiro não poderá retomar ao 

antigo RPPS, ainda que haja a continuidade54. 

Em caso de se contribuir para o regime sem que haja contrapartida por parte 

do patrocinador, adota-se o termo “participante sem patrocínio”55. São hipóteses: o 

servidor que recebe menos que o limite de benefícios do RGPS e o servidor que não 

optou a tempo pelo novo regime previdenciário. 

Os municípios do Rio de Janeiro poderão instituir, com autorização de lei 

municipal, regime de previdência complementar para seus servidores, sem que 

                                                             
52

 Ver art. 1º, §§ 5º, 6º e 7º, da Lei 6.243/2012. A União garante, nesse caso, um benefício especial 
aos optantes. (Ver art. 2º, § 1º, da Lei 12.618/2012). O Estado do Rio de Janeiro não instituiu essa 
remuneração por considerá-la inconstitucional. Primeiro porque não se pode pagar mais que o limite 
do RGPS e, segundo, por se estar incluindo benefício não previsto pelo RGPS, o que é 
expressamente proibido. 
53

 Art. 4º, § 1º, da Lei 6.243/2012. 
54

 Art. 4º, III, da Lei 6.243/2012. 
55

 Art. 3º, III, da Lei 6.243/2012. 
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contrarie a Lei 6.243/2012. Se desejarem, podem firmar convênio de adesão com a 

RJPREV, que assegurará aos participantes municipais os planos de benefícios56. 

Observa-se que o novo regime não contemplará os parlamentares, diverso do 

optado pelo Estado de São Paulo, que permitiu a oferta do regime aos Deputados da 

Assembleia Legislativa do Estado57. A Lei Complementar 109/01 direciona o regime 

de previdência complementar aos servidores, bem como o artigo 40 da Constituição 

Federal. Desse modo, não se pode ter por legal, muito menos, constitucional, o 

previsto na lei paulista, sendo correto o posicionamento da Lei 6.243/2012. 

De outra forma, os militares (policiais e bombeiros) foram excluídos do novo 

regime previdenciário, ainda que prevaleça o entendimento no Estado do Rio de 

Janeiro de que a eles se aplicam as normas constitucionais dos servidores civis. 

A princípio, os militares estavam incluídos no projeto de lei do Poder 

Executivo encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde 

houve a alteração por questão não jurídica, mas corporativista por parte de 

parlamentares ligados aos militares. 

A mudança foi ratificada pelo Governador do Estado por entender que a 

exclusão, no fim das contas, é benéfica para os demais servidores. Explica-se. Os 

militares são naturalmente desequilibrados do ponto de vista atuarial. Não há 

incidência de contribuição sobre a totalidade de suas remunerações, elevam de 

patente ao se tornarem inativos e o tempo de contribuição é inferior ao dos civis. Até 

este ponto, é esclarecido o interesse corporativista. Iniciam-se as razões pela 

concordância do Poder Executivo. As contribuições para os benefícios de risco são 

feitas para um fundo coletivo e não para a poupança individualizada de cada 

participante ou assistido. Nesse fundo de cobertura há a solidariedade, pois pode 

ser que um sujeito se torne inválido sem ter reserva suficiente em sua conta. Caso a 

Lei 6.243/2012 incluísse os militares, estes contaminariam esse fundo pelo simples 

fato de se sujeitarem a mais riscos do que o resto dos servidores. Por conseguinte, 

seria preciso mais dinheiro para mantê-lo, ou seja, os participantes teriam a parcela 

de contribuição dos benefícios de risco elevada e, em decorrência, repassariam 

menos às contas individualizadas.  

                                                             
56

 Art. 1º, § 8º, da Lei 6.243/2012. 
57

 Art. 1º, § 1º, 3, e §2º, da Lei 14.653/2011. 
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Pelo exposto, concluiu-se que a retirada dos militares atendeu a um interesse 

público maior, ainda que alguns doutrinadores apontem que as peculiaridades dos 

militares não devem resultar em um regime previdenciário à parte.    

Aos agentes do Estado, como os temporários, exclusivos em cargo de 

comissão e empregados públicos, que não se vinculam ao RPPS não foi 

contemplada a chance de se vincularem ao novo regime previdenciário58.  

Há autores que, com base no artigo 202 da Constituição Federal e na Lei 

Complementar 108/01, alegam que os servidores exclusivamente em cargo de 

comissão e os temporários teriam direito a esse regime complementar. Refutam a 

tese de que geraria despesas e responsabilidade ao Estado, pois há a paridade 

contributiva. No entanto, deve-se inserir a discussão quanto às finanças públicas em 

plano secundário, considerando a melhor interpretação aquela que exclui esses 

servidores, com fundamento no artigo 40, § 14, da Constituição Federal, ao explicitar 

que dito regime é para “servidores titulares de cargo efetivo”. 

Em contrapartida, os empregados da RJPREV terão outro tratamento 

segundo explica o Procurado do Estado Erick Tavares Ribeiro: 

 
 

A estes, assegura-se a possibilidade de participarem de plano de 
benefícios. Mas não na qualidade de servidores públicos, que não 
são; o plano é a eles oferecido diante da possibilidade que o Estado 
(em sentido amplo) tem de ser patrocinador de entidade fechada de 
previdência complementar destinada aos empregados de sua 
administração indireta. Trata-se de situação semelhante à dos 
empregados das estatais que possuem fundos de previdência 
fechada (como PETROBRAS/PETROS, Banco do Brasil/PREVI, 
BNDES/FAPES, CEDAE/PRECE, dentre outras).59 

 
 

Enfim, o participante é aquele que pode e decide se aderir à RJPREV. Se 

este ou seu beneficiário já estiverem em gozo do benefício, serão tidos por 

assistidos60. 

 

                                                             
58

 O Estado de São Paulo contemplou o regime de previdência complementar aos servidores 
ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público; e à Política Militar.  
59

 RIBEIRO, Erick Tavares. A Lei estadual n.º 6.243/2012 e a previdência complementar dos 
servidores do estado [mensagem pessoal] Mensagem recebida por: <rafa_ela10@hotmail.com> em: 
25 de fevereiro de 2013. 
60

 Art. 3º, II e IV, da Lei 6.243/2012. 

mailto:rafa_ela10@hotmail.com
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2.4 OS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

 

O plano de benefícios é definido pela Lei 6.243/2012, no artigo 3º, IX, como: 

 
 

O conjunto de obrigações e direitos derivado das regras do 
regulamento definidoras do custeio e dos benefícios de caráter 
previdenciário complementar, que possui patrimônio próprio, 
independência patrimonial, contábil e financeira com relação aos 
demais planos de benefícios previdenciários complementares 
administrados pela RJPREV [...]. 

 
 

A entidade fechada poderá instituir planos de benefícios mediante autorização 

específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador61. Este 

fixará padrões mínimos dos planos a fim de garantir transparência, solvência, 

liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial62.  

Ademais da RJPREV, o patrocinador que desejar instituir planos de 

benefícios deverá oferecê-los, obrigatoriamente, a todos os seus empregados. Os 

servidores poderão se beneficiar com esses planos, visto que poderão ser montadas 

estratégias mais definidas em função de se ter um perfil mais detalhado dos 

participantes. 

Na Lei Complementar 109/01, há, de forma expressa, três modalidades para 

se ofertar os planos de benefícios: benefício definido, contribuição definida e 

contribuição variável. 

O plano de benefício definido é o usado nos regimes previdenciários 

obrigatórios, seja o geral ou o próprio. Basicamente, tem por característica indicar, 

no momento da adesão, os parâmetros a se utilizar para quantificar os benefícios 

programados, como no caso do RPPS, ou é a última remuneração ou a média de 

remunerações de um período estipulado. Assim, o aposentado já sabe o valor a ser 

recebido ou, pelo menos, consegue estimá-lo. 

Por conta dessa previsão, é feita avaliação atuarial para cálculo do custo e, 

por conseguinte, se define a contribuição. Como se trata de uma estimativa, nem 

sempre o valor arrecadado pelo regime garantirá toda a aposentadoria e, caso haja 

déficit, o patrocinador é quem arca. 

                                                             
61

 Art. 6º da LC 109/2001. 
62

 Art. 7º da LC 109/2001. 
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Outra modalidade de plano é a de contribuição variável, quando se mesclam 

as modalidades de contribuição definida e de benefício definido. Geralmente a 

empregam de modo que a primeira é usada na fase de atividade do participante 

(contas individuais) e a segunda, na inatividade (renda vitalícia). 

A modalidade que interessa é a de contribuição definida, pois é a imposta 

pela Constituição Federal para a seguridade complementar dos servidores públicos 

com a alteração dada pela Emenda Constitucional 41/03. Esse tipo de plano 

consiste na criação de uma conta de acumulação de recursos para cada participante 

com os depósitos deste e do patrocinador. O saldo é ajustado permanentemente, 

inclusive na fase de percepção dos benefícios, e o valor destes dependerá da 

quantidade acumulada63. 

Nota-se o motivo da preferência do constituinte pela contribuição definida: 

com ela, evita-se o desequilíbrio atuarial ao reduzir a responsabilidade do 

patrocinador, o ente federativo, quanto aos valores dos benefícios. 

No plano de contribuição definida, os valores depositados nas contas 

individuais são transformados em cotas e aplicados no mercado financeiro. É 

importante que haja o registro e a identificação desses valores, já que pode ocorrer 

de nem todos estarem disponíveis para operações como resgate ou portabilidade 

quando solicitadas pelo participante. 

Em consonância com a exposição acima, a Lei 6.243/2012 aduz que o valor 

dos benefícios programados será calculado com base no saldo acumulado, sendo o 

valor do benefício anualmente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no 

regulamento do respectivo plano de benefícios previdenciários complementares64. O 

que se vê é uma distinção quanto ao RPPS, em que na modalidade de benefício 

definido o valor dos benefícios é reajustado com base em índices ou paridade com 

os servidores ativos. 

De forma precavida, deixa claro que os planos não receberão aportes 

patronais por serviços passados65. Da mesma forma que, como já adotado pelas 

empresas que ofertam previdência privada a seus funcionários, não retribuirá o 
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 Define o art. 3º, da Resolução nº 16, de 22 de novembro de 2005, do Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar: “Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na 
modalidade de contribuição definida aquele cujos benefícios programados têm seu valor 
permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de 
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e 
os benefícios pagos”. 
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 Art. 21, § 1º, da Lei 6.243/2012. 
65

 Art. 23 da Lei 6.243/2012. 
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servidor já ingresso que tenha optado pela nova seguridade pelos descontos em 

cima de valor que ultrapassou o teto do RGPS. 

Na estrutura do RJPREV, o competente para criar os planos de benefícios é o 

Conselho Deliberativo, sem excluir a permissão dos patrocinadores de, em até cento 

e vinte dias da data da autorização para o funcionamento da fundação, ou quando 

da celebração de convênio de adesão, criarem planos de benefícios para seus 

servidores66. 

A Constituição Federal não restringiu o número de planos de benefícios a 

serem originados. Por conseguinte, a Lei 6.243/2012 tolera a criação de mais de um 

para diversos grupos de participantes, com independência patrimonial e financeira, o 

que caracteriza o multiplano67. Havendo mais planos de benefícios disponíveis ao 

servidor, cabe a ele decidir a quais se filiará. 

Os planos de benefícios da RJPREV, além de serem na modalidade de 

contribuição definida, serão financiados de acordo com os planos de custeio, 

observadas as Leis Complementares 109/2001 e 108/2001. 

A Lei Complementar 109/2001, no artigo 14, dita que os planos de benefícios 

deverão prever os institutos benefício proporcional diferido, portabilidade, resgate e 

autopatrocínio, atualmente, regulamentados pelas Resolução CGPC 6/2003 e 

Instrução Normativa SPC 5/2003. 

Após a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador, o participante 

terá um prazo para optar por um destes institutos68. Do contrário, presume-se que 

adotou o benefício proporcional diferido, se preenchidos as condições69. 

O benefício proporcional diferido é o instituto que faculta ao participante, sem 

mais vínculo com o patrocinador, optar por receber o benefício quando tiver 

adquirido direito à aposentadoria. Junto à cessação do vínculo empregatício, o 

regulamento deve prever carência para que haja essa opção não podendo ser 

superior a três anos de vinculação ao plano de benefícios. Esse requisito condiz com 

o fato de que o participante gera custos administrativos para a entidade, sendo 

necessário restringir o acesso a essa opção. 

Uma vez feita a escolha, o participante para de contribuir com o plano, salvo 

no que tange às contribuições de despesas administrativas e, se desejar, às de 

                                                             
66

 Art. 20, § 3º, da Lei 6.243/2012. 
67

 Art. 3º, VII, da Lei 6.243/2012. 
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 Art. 13 da IN SPC 5/2003. 
69

 Art. 33 da Res. CGPC 6/2003. 
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coberturas dos riscos de invalidez e morte do participante. A norma ainda permite 

que esse participante faça depósitos com destinação específica70. 

O acesso ao benefício garantido por esse instituto será a partir de cumpridos 

os requisitos de elegibilidade, aqueles que seriam exigidos pelo plano caso o 

participante se mantivesse vinculado ao patrocinador. 

Mesmo optado o benefício proporcional diferido, nada impede a escolha pela 

portabilidade ou pelo resgate.  

Pode ocorrer de o regulamento admitir a concessão do benefício pleno sob a 

forma antecipada que, se feita, impede a opção pelo benefício proporcional 

diferido71. 

A portabilidade é o direito irrevogável e irretratável de o participante transferir 

o seu saldo de um plano de benefícios para outro de mesma natureza, 

previdenciária, operado por entidade de previdência complementar ou sociedade 

seguradora autorizada a operar o referido plano72. É vedada a cessão de dito direito. 

Com a portabilidade, há o desligamento do participante com o plano de 

benefícios originário e este não é mais responsável pelos aportes daquele.  

Os requisitos, para que seja possível a opção pela portabilidade, são os 

mesmos que para o benefício proporcional diferido, sendo que não se aplica a 

carência se há a portabilidade de recursos provenientes de outro plano de 

previdência complementar de mesmo patrocinador73. 

Na portabilidade, diferente da situação de resgate, não há incidência de 

tributos. Assim que, para manter os institutos separados e com suas respectivas 

finalidades, determinou-se que, quando efetuada para entidade aberta, a 

portabilidade só será admitida se a integralidade dos recursos financeiros 

correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizada para a 

contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, não inferior ao 

período de constituição da reserva, limitado ao mínimo de quinze anos74. 

O resgate, bem como a portabilidade, prevê a transferência do valor da conta 

do participante que se desvinculou do seu patrocinador, mas, dessa vez, não para 

outro plano de benefícios e sim para o próprio participante. Não se exige carência. A 
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 Art. 6º da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 5º, parágrafo único, da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 9º da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 14 da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 14, § 4º, da LC 109/01. 
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operação é efetivada com o pagamento em quota única ou, se preferir o participante, 

em até doze parcelas mensais e consecutivas75. 

Outra distinção é que o valor sacado é o referente às contribuições feitas pelo 

participante, descontadas as contribuições efetuadas para custeio das despesas 

administrativas e, se previstas no regulamento, para a cobertura de riscos76. 

A parte da colaboração do patrocinador, em muitos planos na modalidade de 

benefício definido, não pode ser resgatada e é destinada a fundos coletivos de 

oscilação de riscos. No caso da previdência complementar de servidores públicos, 

em que a modalidade é contribuição definida, não há fundos dessa natureza. Se não 

for possível o resgate, o valor tampouco poderá voltar ao patrocinador, pois já não 

integra mais a esfera patrimonial dele. 

O resgate retrata o fim do caráter previdenciário dos recursos acumulados 

pelo participante e, dessa feita, incide imposto de renda sobre o valor levantado. 

O autopatrocínio, por sua vez, é a faculdade de o participante manter o valor 

de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da 

remuneração recebida, a fim de perceber os benefícios nos níveis correspondentes 

àquela remuneração77.  

A norma deixa claro que a cessação do vínculo empregatício com o 

patrocinador é uma das formas de perda total da remuneração recebida, situação 

em que, havendo o autopatrocínio, só o participante contribui, sem receber aportes 

do patrocinador. 

O participante que optar pelo autopatrocínio terá a cobertura dos mesmos 

benefícios oferecidos aos demais participantes, mesmo que seja em planos de 

benefícios custeados por contribuições exclusivas do patrocinador. 

A respeito dos institutos, a Lei 6.243/2012 reitera a normativa do Ministério da 

Previdência Social de que o participante continua filiado ao plano de benefícios caso 

opte pelo benefício proporcional diferido ou pelo autopatrocínio78. 

O autopatrocínio é previsto para a hipótese de haver prejuízo dos 

vencimentos do servidor afastado ou de licença, quando o Estado não contribuirá. 

Por outro lado, se o servidor for cedido ou estiver à disposição de outro ente 

federativo, o patrocinador responsável pelo pagamento da remuneração do servidor 
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 Art. 25 da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 26 da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 27 da Res. CGPC 6/2003. 
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 Art. 24, § 3º, da Lei 6.243/2012. 
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continua aportando, se a cessão for com ônus para si. Caso o ônus seja para o 

órgão ou entidade de destino, cabe a este contribuir para a conta do servidor79. 

Uma hipótese relevante que o legislador preferiu deixar a cargo de normas de 

natureza contratual é o resgate pelo participante sem patrocínio que esteja arcando 

com a sua parcela e a do patrocinador. O que é muito comum nos planos de 

benefício da maioria das entidades fechadas de previdência complementar é o 

levantamento da totalidade da contribuição própria e um percentual da contribuição 

do patrocinador, conforme o tempo de vinculação com a entidade. Cuida-se de 

medida adotada para os participantes que têm contrapartida do patrocinador, o que 

não impede de ser aplicada a quem não possui. Outra possibilidade é que o 

regulamento do plano preveja o resgate de toda a reserva acumulada, ou então, que 

não fosse levantada a parte do patrocinador. Mas, na falta de previsão legal, a 

questão será definida pelos planos. 

A portabilidade aparece no artigo 33 da Lei 6.243/2012 em que se versa que, 

na fase de percepção de renda programada e atendidos os requisitos estabelecidos 

no plano de benefícios, o assistido poderá portar as reservas constituídas em seu 

nome para entidade ou seguradora autorizadas a operar planos de previdência 

complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia. 

A referida lei permite o resgate também na situação de haver concessão do 

benefício de risco aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de 

previdência complementar e inexistir dependentes aptos à percepção de benefício 

pela previdência pública80. 

Como se constata, não se detalham os institutos, o que leva a entender que 

será feito nos regulamentos dos planos de benefícios81. 

 

2.5 OS BENEFÍCIOS 

 

Embora o regime de previdência complementar seja distinto do RPPS, a sua 

concessão só ocorre após o término do vínculo com o patrocinador e preenchidos os 

requisitos dispostos para a concessão da previdência pública entre outros. A 
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 Art. 24, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
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 Art. 21, § 3º, da Lei 6.243/2012. 
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 A Lei do Estado de São Paulo não tratou do resgate e a União só fez referência ao benefício 
proporcional diferido e ao autopatrocínio. 
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diferença é que para obter os benefícios do regime complementar, o participante 

deve requerê-los, já que poderá postergar o pedido a fim de aumentar a reserva. 

Os benefícios são classificados em programados e não programados (ou de 

risco). 

Os primeiros são a renda paga ao participante que cumpriu os requisitos de 

elegibilidade do plano, ou seja, a aposentadoria. 

Os benefícios não programados ou de risco são o valor pago, de uma vez 

(pecúlio) ou em parcelas (renda), ao participante ou aos beneficiários em virtude de 

um evento de risco. 

Como há a imposição da modalidade contribuição definida para os planos de 

benefícios dos servidores públicos, a entidade fechada só administra os benefícios 

programados. O patrocinador se exime da responsabilidade de qualquer risco 

relacionado aos benefícios do plano e, por isso, os benefícios de risco deverão ser 

administrados separadamente. 

Para obter o benefício complementar, o servidor do Estado do Rio de Janeiro 

deverá estar aposentado pelo RGPS ou RPPS relativamente ao cargo ou emprego 

sobre cuja remuneração tenha incidido a contribuição para a RJPREV82. Isso 

significa que não basta preencher os requisitos para aposentadoria, se não está 

efetivamente aposentado. 

Como já abordado, nada impede que o servidor já aposentado não receba, de 

imediato, o benefício complementar se assim o opte. 

O direito ao benefício complementar permanece para o participante que já 

esteja no seu gozo ou seja elegível não obstante o rompimento posterior de sua 

relação com o patrocinador pela investidura em novo cargo público ou pela renúncia 

aos proventos de aposentadoria do RPPS83. 

Quanto ao servidor punido em processo administrativo disciplinar, Erick 

Tavares Ribeiro sustenta que o direito a perceber o benefício complementar existe, 

cabendo ao regulamento do plano estipular penalização pelo resgate da parte 

depositada pelo patrocinador: 

 
 

É que, na previdência complementar, há uma reserva individual – 
aquele dinheiro acumulado e que está pagando o benefício é do 
participante –, de modo que ele manterá o direito à percepção da 
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 Art. 22, § 1º da Lei 6.243/2012. 
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 Art. 22, §§ 2º e 3º da Lei 6.243/2012. 
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aposentadoria complementar ou, ao menos, de resgatar a reserva 
acumulada, conforme dispuser o plano de benefícios.84 

 

 
As formas de percepção dos benefícios programados podem ser, por 

exemplo: saque à vista, de parte ou da totalidade do saldo; renda mensal 

temporária, paga com valor fixo ou percentual enquanto houver saldo; portabilidade 

para aquisição de renda mensal por prazo determinado85; renda mensal 

atuarialmente equivalente, calculada anualmente com base no saldo e na 

expectativa de vida do assistido a fim de que seja vitalícia, mas sem que isso seja 

garantido; e portabilidade para aquisição de renda mensal vitalícia, junto à entidade 

aberta de previdência complementar ou sociedade seguradora, que, por ser vitalícia, 

com caráter de benefício definido, deverá ter o saldo transferido para outra entidade 

autorizada a assumir os riscos. 

O desejável é que os planos de benefícios abranjam todos esses institutos. 

No caso do Rio de Janeiro, a previsão é de que haja saque somente de parte das 

reservas acumuladas, nunca da totalidade e que, via de regra, a renda mensal seja 

vitalícia, em decorrência de a Lei dispor sobre o Fundo de Cobertura da 

Longevidade. 

Sem dúvidas, o benefício na modalidade de contribuição definida não prevê 

benefícios vitalícios e, por isso, a Lei 6.243/2012 prevê a criação de um fundo 

opcional, em que há solidariedade entre os participantes que queiram com ele 

contribuir e garantir um retorno financeiro melhor quando esgotar as reservas 

individuais. É um sistema similar ao seguro, que será delineado pelos planos de 

benefícios. 

A Lei Complementar 108/2001, no artigo 3º, I, imputa carência de sessenta 

contribuições ao plano para que o participante se torne elegível a um benefício de 

prestação programada e continuada.  

No geral, para que o servidor se aposente, por tempo de contribuição ou 

idade, ele precisa de dez anos de serviço público86, o que já supre a carência da Lei 

Complementar. A indagação surge quanto à aposentadoria compulsória. Imagine o 

servidor que não completou o período de carência, mas é obrigado a se aposentar 
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por ter setenta anos. A solução vista é a de conceder o benefício em parcela única, 

uma vez que a carência é para benefício continuado, em parcelas. 

No que diz respeito aos benefícios não programados, a Lei 6.243/2012 aduz 

que deverão assegurar, no mínimo, cobertura para os eventos de invalidez ou 

morte87, situações imprevisíveis às quais todo trabalhador está sujeito e que o 

retiram do mercado. 

Os benefícios não programados se destinam ao servidor que ainda não está 

em gozo dos programados, pois se pressupõe que não acumulou os recursos 

esperados em sua conta de previdência complementar. Em função disso, são 

garantidos com valores já estipulados ou estipuláveis, isto é, são da modalidade 

benefício definido.  

Como elucidado, não pode a entidade fechada prever benefícios sem ser de 

contribuição definida. Assim, restam duas alternativas: contrata-se junto à empresa 

autorizada a assumir esses riscos em contrapartida ao pagamento do 

correspondente prêmio ou a própria entidade administra a cobertura com resseguro 

junto à empresa. 

A segunda opção pode gerar mais responsabilidades à entidade fechada, 

visto que na primeira não há nenhum risco para ela pelos benefícios não 

programados. 

A cobertura dos riscos assegurados pode ser obrigatória ou facultativa, sendo 

que esta pode não ser a melhor caso os menos sujeitos aos riscos não a aderirem. 

A seguridade complementar é facultativa, mas nada impede que a inclusão desse 

benefício seja compulsória. 

Para a Lei 6.243/2012, o regulamento do plano de custeio é que definirá os 

benefícios não programados, que poderão ser contratados externamente ou 

assegurados pelo próprio plano, por meio de formação de um Fundo de Cobertura 

dos Benefícios Não-Programados. Como se vê, o valor é segregado da conta do 

participante. 

Ao participante sem patrocínio só é permitida a contratação externa, pois lhe 

é vedado contribuir com o Fundo de Cobertura dos Benefícios Não-Programados88. 

Ainda que seja necessária a concessão de benefício pela previdência pública 

para a concessão do benefício complementar, a Lei 6.243/2012 apresenta uma 

                                                             
87

 Art. 21, §2º da Lei 6.243/2012. 
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 Art. 25, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
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exceção, de forma condizente: quando o participante falecer sem deixar dependente 

habilitado ao recebimento de pensão por morte junto ao Regime Próprio, o que é 

habitual. Nessa hipótese, os seus herdeiros ou pessoas por ele indicadas poderão 

resgatar o saldo acumulado na conta89. 

Finalmente, vale a pena mencionar que o regime de previdência 

complementar não é afetado pelo artigo 40, §2º, da Constituição Federal: 

 
 

Art. 40 [...] 
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de 
sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para a concessão da pensão. 

 
 

A explicação tem como ponto de partida a modalidade contribuição definida, 

em que não há solidariedade para os benefícios, que terão valor fixado no montante 

acumulado e na forma de percepção. Assim, o participante usufrui sozinho de sua 

reserva do mesmo modo que assume, por si, os riscos de ter acumulado poucos 

recursos. Além disso, a vedação desse artigo seria letra morta, em virtude dos 

institutos já elencados, como o resgate e a portabilidade dos valores. 
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3 A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FINANCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

3.1 O PLANO DE CUSTEIO 

 

3.1.1 O regime financeiro de capitalização 

 

O plano de custeio integra o plano de benefício e tem por objetivo firmar o 

equilíbrio financeiro e atuarial. Pela Lei 6.243/2012, o regulamento do plano de 

benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio, observada a 

legislação aplicável90. 

A Lei Complementar 109/2001, no artigo 18, caput, coloca que ele terá 

periodicidade mínima anual e deverá estabelecer o nível de contribuição necessário 

à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à 

cobertura das demais despesas. Tudo para dar segurança aos participantes sobre o 

valor de suas contribuições e evitar oscilações drásticas. 

O § 1º do referido artigo impõe o regime financeiro de capitalização aos 

benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas, ou 

seja, relativos à aposentadoria. Outros regimes poderão ser instituídos para a 

cobertura dos eventos de risco, como o de repartição de capitais de cobertura, 

pagáveis na forma de renda, e o de repartição simples, quando na forma de 

pagamento único. 

No sistema de capitalização, os recursos das contribuições integram um 

fundo, individual ou coletivo, cujos ativos são aplicados visando à multiplicação dos 

valores das contas. O arrecadado sustenta o pagamento dos benefícios e das 

despesas de administração91.  

O modelo atual do RGPS e do RPPS é o de repartição simples, em que as 

contribuições pagas, em um determinado período, deverão ser suficientes para 

pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse período. Nesse 

sistema, a solidariedade é aparente, em virtude de haver uma melhor redistribuição 

de renda e a proteção social até daqueles que não teriam condições de, sozinhos, 

produzir benefícios. 
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Por outro lado, a vantagem do regime de capitalização é que há a constituição 

de reservas durante um longo período por meio das contribuições para que depois 

seja concedido o benefício. Não é necessário desembolsos posteriores para receber 

os valores, ainda que se saiba que a reserva esgota e o benefício acaba. 

 

3.1.2 O equilíbrio financeiro e atuarial 

 

A abordagem desse conceito é interessante, uma vez que o regime 

complementar é autônomo ao RPPS e, diferente deste, não possui o auxílio do ente 

estatal em caso de insuficiência financeira e tampouco define o valor dos benefícios 

previamente. Diante dessa importância, a Lei Complementar 109/2001 não deixou 

de mencioná-lo, assim como, a Lei Estadual 6.243/2012. 

O equilíbrio financeiro se reporta à existência de reservas para aplicações que 

garantam os pagamentos atuais e futuros a fim de dar segurança aos participantes 

de que não haverá inadimplemento. Não se trata de permanecer em superávits, 

basta que as receitas coincidam com as despesas. Como isso nem sempre é 

possível, pode haver saldo negativo, desde que não seja frequente e comprometa o 

regime previdenciário complementar. Por isso, o desejável é que predominem os 

superávits. 

Mais complexo é o equilíbrio atuarial, em que incidem diversas variáveis, 

como expectativa de vida, número de participantes e percentual de substituição do 

benefício complementar. Estipulado a massa, escolhe-se a tábua biométrica mais 

adequada, aquela referente ao perfil dos participantes do regime. Desse modo, 

mantém-se um sistema protetivo e viável ao longo dos anos. 

 

3.2 OS RECURSOS GARANTIDORES 

 

3.2.1 As contribuições 

 

Os servidores a que não se aplica a nova sistemática da Lei 6.243/2012 

contribuem com 11% de sua remuneração e o Estado do Rio de Janeiro, com o 

dobro consoante permissão constitucional. 

Pela nova regra, os percentuais de contribuição para o RPPS, ao qual o 

servidor continuará vinculado, serão os mesmos. A mudança é que a base de 
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contribuição passará a ser o valor limite do RGPS, caso a remuneração o 

ultrapasse.  

Para o servidor que aderir ao regime complementar, a base de contribuição 

sua e do patrocinador será a parcela da remuneração que exceder ao limite máximo 

do RGPS, observados também os limites das remunerações do artigo 37, inciso, XI, 

da Constituição Federal. 

Os servidores cuja remuneração seja inferior ao valor do teto do RGPS e os 

que não optaram a tempo, isto é, os participantes sem patrocínio, terão as bases de 

cálculo previstas no plano de custeio. 

A Lei 6.243/2012 considera remuneração: 

 
 

Art. 26 [...] 
§ 4º [...] 
I - o valor do subsídio do participante; 
II - o valor dos vencimentos, do soldo ou do salário do participante, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em 
lei, incorporadas ou incorporáveis, e, mediante opção expressa do 
servidor, das parcelas remuneratórias não incorporáveis, excluídas: 
a) as parcelas indenizatórias, tais como diárias para viagem, auxílio-
transporte, salário-família, auxílio alimentação e outras; 
b) o abono de permanência. 

 
 

Nota-se que a regra é a incidência da contribuição sobre as parcelas 

permanentes da remuneração. Nada impede que, mediante expressa opção, o 

servidor a abranja para as parcelas transitórias e não incorporáveis, desde que não 

sejam indenizatórias ou o abono de permanência. Efetuada essa escolha, a 

contribuição do patrocinador também irá considerá-las, o que representa um 

aumento de saldo na conta do participante. 

O patrocinador contribuirá com alíquota igual ao participante até o percentual 

de 8,5% sobre a base de cálculo92. Se previsto no plano de benefícios, poderá o 

participante contribuir com percentual maior do que o definido, sem que o 

patrocinador acompanhe o aumento93. 

A contribuição do patrocinador também não poderá exceder a do participante 

para custear o benefício de risco, que será custeado por contribuições em separado. 

                                                             
92

 Art. 27 da Lei 6.243/2012. 
93

 Art. 202, § 3º, da CF. 
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A Lei Complementar 109/2001, no artigo 69, aponta que as contribuições da 

previdência complementar de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de 

incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. 

Sobre elas, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. 

Além da contribuição normal, isto é, aquela destinada ao custeio dos 

benefícios do respectivo plano, o regulamento do plano de benefícios cuidará das 

contribuições extraordinárias, “destinadas ao custeio de déficit, serviço passado e 

outras finalidades não incluídas na contribuição normal”94. Pela lógica da modalidade 

contribuição definida, o patrocinador se isenta de tais responsabilidades, não 

havendo aporte por sua parte, e, portanto, afastada a paridade. 

Os valores a título de contribuição do patrocinador deverão ser pagos com 

recursos do orçamento de cada um dos órgãos, entidades ou Poderes indicados na 

Lei 6.243/2012 consoante previsão no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e na Lei Orçamentária Anual95. 

Compete ao patrocinador recolher suas contribuições e repassar à RJPREV 

as contribuições descontadas dos participantes a ele vinculados96. 

Por fim, a Lei fluminense lembra que os recursos previdenciários oriundos da 

compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência dos servidores 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem 

recíproca de tempo de contribuição, da Lei Federal 9.796/99, pertencerão 

exclusivamente ao RPPS do Estado, no caso, ao Rioprevidência97. 

 

3.2.2 A questão da paridade para as contribuições de despesas administrativas 

 

O termo “contribuição normal” é utilizado pela Constituição Federal e pelas 

Leis Complementares 108/01 e 109/01 sem que seja definido. Essa omissão 

ocasionou o questionamento sobre se estariam inclusas nesse conceito as 

contribuições de despesas administrativas ou só aquelas destinadas à constituição 

de reservas para o participante. 

A dúvida é relevante porquanto assim se dispõe no § 3º do artigo 202 da 

Constituição Federal: 

                                                             
94

 Art. 19, II, da LC 109/01. 
95

 Art. 1º, § 3º, da Lei 6.243/2012. 
96

 Art. 19, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
97

 Art. 19, § 3º, da Lei 6.243/2012. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104109/lei-do-hauly-lei-9796-99
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Art. 202 [...] 
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 
privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição 
normal poderá exceder a do segurado. 

 
 

A expressão, também utilizada no parágrafo único do artigo 19 da Lei 

Complementar 109/0198, ao tratar de contribuições normais e contribuições 

extraordinárias, é oriunda da década de 70. Nessa época, foi expedida a Resolução 

MPAS/CPC 1/7899, que instituiu normas reguladoras do funcionamento das 

entidades fechadas de previdência privada e determinou: 

 
 

39. No cálculo das reservas, sempre de acordo com os estatutos da 
entidade e o regulamento do plano, serão separadas, se necessário, 
as parcelas correspondentes a compromissos especiais, com 
gerações de participantes existentes na data de início da entidade, 
sem que tenha havido a arrecadação correspondente de 
contribuições, podendo ser estabelecida uma separação entre o 
compromisso normal e esse compromisso especial, e previsto um 
prazo, não superior a 20 (vinte) anos, para a integralização da 
reserva correspondente. 

 
 

A “contribuição especial” se referiria ao “serviço passado” que consta no 

artigo 19 da Lei Complementar 109/01, distinto da contribuição normal, segundo 

Roberto Eiras Messina100. 

Na Resolução MPAS/CPC 1/78, a distinção se torna mais clara ao ser 

determinado, no artigo 48, que a “sobrecarga administrativa” não poderia passar 

15% “do total da receita de contribuições”. Com efeito, não é possível que a 

                                                             
98

 Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o 
pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei 
Complementar. 
Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 
 I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 
II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades 
não incluídas na contribuição normal. 
99

 O artigo 20
 
da Resolução CGPC nº 29, de 2009 expressamente reconheceu a validade da 

Resolução MPAS/CPC 1/78 até ser revogada em 1º de janeiro de 2010. 
100

MESSINA, Roberto Eiras. Reflexões sobre a paridade contributiva constitucionalmente 
estabelecida na previdência complementar. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI 
178082,101048Reflexoes+sobre+a+paridade+contributiva+constitucionalmente. Acesso em: 10 de 
maio de 2013. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI178082,101048Reflexoes+sobre+a+paridade+contributiva+constitucionalmente
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI178082,101048Reflexoes+sobre+a+paridade+contributiva+constitucionalmente
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contribuição administrativa esteja inserida como contribuição normal, posto que 

aquela depende desta para que seja definida. 

Apesar dessas conclusões, a problemática é realçada na redação dos artigos 

6º e 7º da Lei Complementar de 108/01: 

 
 
Art. 6º O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do 
patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 
§ 1º A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, 
em hipótese alguma, excederá a do participante, observado o 
disposto no art. 5º da EC 20, de 15 de dezembro de 1998, e as 
regras específicas emanadas do órgão regulador e fiscalizador. 
§ 2º Além das contribuições normais, os planos poderão prever o 
aporte de recursos pelos participantes, a título de contribuição 
facultativa, sem contrapartida do patrocinador. 
§ 3º É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o 
financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos 
respectivos planos de custeio. 
Art. 7º A despesa administrativa da entidade de previdência 
complementar será custeada pelo patrocinador e pelos participantes 
e assistidos, atendendo a limites e critérios estabelecidos pelo órgão 
regulador e fiscalizador. 

 

 
Observa-se que, no artigo 7º, a expressão “atendendo a limites e critérios 

estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador” está relacionada ao Conselho 

Nacional de Previdência Complementar, órgão regulador, e a sua Resolução nº 29, 

de 2009, que nada menciona sobre a paridade contributiva das despesas 

administrativas. 

No próprio artigo 7º, se o legislador almejasse a paridade, teria expressado e 

não deixado a cargo de um órgão. 

Diante dessa explanação, as conclusões a que se chega são que contribuição 

de despesas administrativas não se incorpora ao conceito de “contribuições 

normais” e não há norma que lhe imponha paridade contributiva. 

A decisão pela paridade dessas despesas no regime de previdência 

complementar do Rio de Janeiro, bem como da União e de São Paulo, foi no sentido 

de fazer prevalecer a isonomia para evitar gastos excessivos pelo patrocinador, 

como acontece no regime previdenciário. 
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3.2.3 A gestão dos recursos 

 

A constituição de reservas na conta dos participantes não se dá somente pela 

contribuição dos participantes e dos patrocinadores. No sistema de capitalização, os 

recursos devem ser aplicados para que haja incremento das poupanças e se 

garantam as expectativas atuariais. 

No artigo 16, da Lei 6.243/2012, permite-se que a gestão das aplicações dos 

recursos seja própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista. E define: 

 
 
§ 1.º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se: 
I - gestão própria: as aplicações realizadas diretamente pela 
RJPREV; 
II - gestão por entidade autorizada e credenciada: as aplicações 
realizadas por intermédio de instituição financeira ou de outra 
instituição autorizada nos termos da legislação vigente para o 
exercício profissional de administração de carteiras; 
III - gestão mista: as aplicações realizadas em parte por gestão 
própria e em parte por gestão por entidade autorizada e credenciada. 
§ 2.º A definição da composição e dos percentuais máximos de cada 
modalidade de gestão constará na política de investimentos dos 
planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho 
Deliberativo. 

 
 

Em qualquer caso, serão observados as diretrizes e os limites prudenciais 

estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. 

A omissão da Lei referente à escolha das instituições financeiras pode gerar 

questionamento quanto ao procedimento de escolha dessas instituições. Entretanto, 

o uso da licitação não se mostra adequado, consoante preleciona o Procurador do 

Estado do Rio de Janeiro Felipe Derbli de Carvalho Baptista, ao expor sobre a 

situação no RPPS do referido Estado: 

 
 

1. É inviável a licitação, nos ritos da Lei n.º 8.666/93, para a seleção 
de instituições financeiras para aplicações em fundos de 
investimentos e em operações compromissadas com títulos públicos 
federais pelo RIOPREVIDÊNCIA, em razão: 
a. da existência de exceção em legislação federal à Lei n.º 8.666/93; 
b. eventualmente, afastado o argumento anterior, de constituição, 
pela licitação, de óbice intransponível à atividade-fim do 
RIOPREVIDÊNCIA de realização de investimentos financeiros; 
c. ainda que desconsiderados os argumentos anteriores, da 
inviabilidade de competição prevista no caput do art. 25 da Lei n.º 
8.666/93, aqui compreendida como a impossibilidade de reprodução 
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da competição existente no mercado financeiro, em virtude de sua 
complexidade e dinamismo; 
d. especificamente para as operações compromissadas, da dispensa 
de licitação para operações com títulos públicos prevista no art. 17, 
inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/93; 
2. Ainda que inexigível a licitação com uso dos procedimentos 
previstos na Lei n.º 8.666/93, resta aplicável a principiologia do art. 
3.º do mesmo diploma legal, de tal modo que o art. 24, inciso VI, da 
Lei Estadual n.º 3.189/99 deve ser observado como a exigência legal 
de um procedimento seletivo público, isonômico e competitivo para a 
seleção das instituições financeiras, com regras previamente 
determinadas;[...]”101. 

 
 

O Procurador do Estado Erick Tavares Ribeiro completa com outras razões 

contrárias à licitação: 

 
 

A licitação acaba sendo muito difícil, na prática, pela falta de um 
procedimento eficaz para este tipo de seleção. Investimentos 
financeiros são extremamente complexos; não é simplesmente ver 
qual banco oferece a maior taxa de retorno, ou paga os maiores 
juros. Diversos fatores devem ser levados em consideração: (i) 
retorno; (ii) risco do investimento, já que os investimentos com maior 
retorno são justamente aqueles com mais risco; (iii) volatilidade, isto 
é, quanto aquele investimento oscila, já que taxas de juros que não 
sejam pré-fixadas oscilam mesmo; (iv) tamanho, isto é, determinados 
fundos de investimento geridos pelos bancos possuem limite de 
aplicação, isto é, pode se tratar do melhor investimento do mundo, 
mas só comporta a alocação de 1% dos recursos da entidade; será 
que este banco é melhor do que outro que oferece taxa de retorno 
um pouco menor, mas comporta todos os recursos?102 
 

 

O Estado de São Paulo, na mesma linha, deixou expresso que a licitação só 

ocorrerá para as atividades-meios da entidade gestora103. Por outro lado, a União 

determinou o uso do procedimento licitatório104. 

                                                             
101

 BAPTISTA, Felipe Derbli C. Parecer nº 08/2010 – FDCB, de 30 de dezembro de 2010, no 
Processo n.º E-01/307097/2009. Disponível em: 
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1170287/DLFE-58430.pdf/REVISTA66420.pdf. Acesso 
em: 20 de maio de 2013. 
102

RIBEIRO, Erick Tavares. Esclarecimentos sobre a Lei nº 6.243/2012 [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por: <rafa_ela10@hotmail.com> em: 20 de maio de 2013. 
103

 Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência 
complementar, de natureza pública, denominada Fundação de Previdência Complementar do Estado 
de São Paulo – SP-PREVCOM, com a finalidade de administrar e executar plano de benefícios de 
caráter previdenciário complementar, nos termos das Leis Complementares federais nos 108 e 109, 
ambas de 29 de maio de 2001, vinculada à Secretaria da Fazenda. 
Parágrafo único - A natureza pública da SP-PREVCOM a que se refere o § 15 do artigo 40 da 
Constituição Federal consistirá na: 
1 - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos na atividade-meio; (Lei 
14.653/2011). 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1170287/DLFE-58430.pdf/REVISTA66420.pdf
mailto:rafa_ela10@hotmail.com
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Esclarece-se que a atividade-fim da RJPREV não é só o pagamento dos 

benefícios previdenciários, mas também a arrecadação e gestão dos recursos 

destinados a fazer frente a esta despesa. 

No mais, a RJPREV será mantida integralmente por suas receitas, 

provenientes das contribuições dos participantes, assistidos e patrocinadores, de 

suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza105. 

 

3.2.4 O Fundo de Benefícios Não Programados e o Fundo de Cobertura da 

Longevidade 

 

Nos planos de benefícios na modalidade contribuição definida, há duas fases: 

a de acumulação e a de fruição do benefício. Normalmente, a primeira dura mais 

que a segunda e esta se encerra quando esgotam as reservas da conta do 

participante, ainda que vivo. Se acontecer de o servidor falecer antes, seus 

dependentes podem resgatar o valor restante. 

A fim de evitar o término da poupança com o participante vivo, a Lei 

fluminense prevê o Fundo de Cobertura da Longevidade, cuja adesão é opcional e 

terá as parcelas de contribuição do participante e do patrocinador definidas no plano 

de custeio106.  

Em decorrência da modalidade dos planos de benefícios, findas as reservas, 

não pode o patrocinador custear o benefício, muito menos, passar a 

responsabilidade para o Estado, ou melhor, para a entidade que cuida do RPPS, o 

Rioprevidência. Igualmente, não se pode mexer na conta de um para sustentar 

aquele que já esgotou a sua, pois as contas são individualizadas. 

                                                                                                                                                                                              
104

 Art. 15. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos 
fundos dos planos de benefícios da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud obedecerá 
às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
 § 1

o
  A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas entidades 

referidas no caput poderá ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos 
de investimento. 
 § 2

o
  As entidades referidas no caput contratarão, para a gestão dos recursos garantidores prevista 

neste artigo, somente instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento que 
estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 § 3

o
  A contratação das instituições a que se refere o § 2

o
 deste artigo será feita mediante licitação, 

cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 5 (cinco) anos. 
 § 4

o
  O edital da licitação prevista no § 3

o
 estabelecerá, entre outras, disposições relativas aos limites 

de taxa de administração e de custos que poderão ser imputados aos fundos, bem como, no que 
concerne aos administradores, a solidez, o porte e a experiência em gestão de recursos. (Lei 
12.618/2012). 
105

 Art. 19 da Lei 6.243/2012. 
106

 Art. 28, § 1º, da Lei 6.243/2012. 
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A Lei 6.243/2012 dispõe que no regulamento do plano de custeio deverá 

constar se os benefícios não programados serão contratados externamente ou 

assegurados pelo próprio plano de benefícios107.  

No primeiro caso, é para quando a fase de acumulação for interrompida por 

eventos de risco, como invalidez ou morte, caso já mencionado, em que pode 

ocorrer de o participante não atingir a reserva desejada. Na segunda opção, deverá 

ser instituído um Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados108. 

Importante menção é que o participante sem patrocínio não terá direito aos 

Fundos, mas, quanto aos benefícios não-programados, poderá aderir a um plano 

contratado externamente pelo seu plano de benefícios. 

 

3.3 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

A Lei 6.243/2012 outorga ao Conselho Deliberativo a criação do Código de 

Ética da entidade fechada. Por esse meio, pretende-se assegurar práticas de 

honestidade, transparência, eficiência e respeito aos integrantes das relações do 

sistema previdenciário complementar. Remete-se a um método sutil de controle e 

fiscalização, por exemplo, ao divulgar as responsabilidades individuais e instituir 

mecanismos que facilitem identificar desvios de conduta109. 

Outro modo de fiscalizar e supervisionar é pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC), criada pela Lei 12.154/09, sem excluir as 

competências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro dispostas nos 

artigos 123 e 127 da Constituição Estadual. 

                                                             
107

 Art. 28, § 2º, da Lei 6.243/2012. 
108

 A Lei Federal 12.618/2012, no artigo 17, já prevê o Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários (FCBE) para cobrir: morte ou invalidez do participante; aposentadoria nas hipóteses 
dos §§ 4º e 5

o
 do art. 40 da CF; aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea “a” do inciso III do 

§ 1º do art. 40 da CF; e sobrevivência do assistido. 
109

 O Estado de São Paulo desenvolveu melhor o assunto ao colocar disposições assegurando aos 
envolvidos o conhecimento do sistema da previdência privada, como se vê:  
“Artigo 23 - A SP-PREVCOM desenvolverá programa de educação financeira e previdenciária 
destinado a dirigentes, empregados, patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos, com os 
seguintes objetivos: 
I - melhorar a qualidade da gestão; 
II - oferecer aos dirigentes e empregados a possibilidade de desenvolver habilidades e 
conhecimentos necessários ao desempenho de suas funções; 
III - oferecer aos participantes e assistidos ferramentas úteis para o planejamento e o controle de sua 
vida econômica e financeira; 
IV - oferecer aos participantes e assistidos capacitação para o exercício da fiscalização e 
acompanhamento do seu patrimônio previdenciário”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§1iiia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§1iiia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10498208/art-23-da-lei-14653-11-sao-paulo
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A PREVIC é uma autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério da 

Previdência Social, cujas funções são mencionadas no artigo 2º da referida lei. Ela é 

o “órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar” 

mencionado na Lei fluminense.  

Além disso, a RJPREV depende de autorização de funcionamento concedida 

pela PREVIC para funcionar110 e os planos de benefícios deverão atender aos 

padrões mínimos por ela estabelecidos111. 

Consoante disposto no artigo 72 da Lei Complementar 109/2001, compete 

privativamente à PREVIC zelar pela RJPREV, “não se aplicando a estas o disposto 

nos artigos 26 e 30 do Código Civil e 1.200 a 1.204 do Código de Processo Civil e 

demais disposições em contrário”, ou seja, afasta-se a atuação do Ministério 

Público. 

No entanto, ainda que a PREVIC tenha dito dever, o patrocinador não se 

encontra isento de responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das 

atividades da RJPREV, sendo indispensável apresentar os resultados de sua 

supervisão e fiscalização à PREVIC112. 

No âmbito da RJPREV, aplica-se o regime disciplinar do Capítulo VII da Lei 

Complementar 109/2001, em que são previstas responsabilidades e multas. 

Complementando o rol normativo, no Decreto 4.942/2003 se regulamenta o 

processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação 

no âmbito do regime da previdência complementar. 

  

                                                             
110

 Art. 34, § 1º, da Lei 6.243/2012. 
111

 Art. 7º da Lei 6.243/2012. 
112

 Art. 31, §§ 1º e 2º, da Lei 6.243/2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho monográfico pretendeu esmiuçar a Lei 6.243/2012 do Estado do 

Rio de Janeiro para que, com uma análise profunda da normativa do novo regime 

previdenciário para os servidores públicos desse Estado, se compreendesse a 

estrutura da entidade RJPREV, os planos por ela administrado, os benefícios 

oferecidos e os modos de garanti-los. 

Ainda que a percepção de proventos de aposentadoria similares ao valor do 

servidor que ainda labuta seja um atrativo da área pública, a estabilidade e a boa 

remuneração, às vezes, maior que da iniciativa privada, continuam intactas, o que 

não deverá afetar a demanda e candidatos aos concursos públicos. Apesar disso, já 

demonstra uma tentativa de equiparação com o setor privado em um aspecto 

relevante a qualquer indivíduo, que é a manutenção de sua dignidade humana. 

Como os serviços públicos incidem rotineiramente na vida dos cidadãos, são 

necessários estímulos para que sejam bem executados e sejam minimizados os 

erros. Diante disso, a melhor alternativa que o constituinte deu foi permitir o uso do 

limite dos benefícios do RGPS para os servidores públicos desde que instituído 

regime de previdência complementar. Pela soma de fatores envolvidos, a viabilidade 

do referido sistema no Estado do Rio de Janeiro foi concretizada pela Lei 

6.243/2012. 

O que se pode concluir é que a mudança será convertida em futuras 

vantagens para o Estado, uma vez que não seria condizente efetuá-la se o contrário 

ocorresse. Isto é, o Estado do Rio de Janeiro tem a ciência de que, a curto prazo, 

deverá manter os aposentados pelo sistema antigo e garante esse compromisso. 

Com o passar do tempo, o custo com essa responsabilidade vai reduzir e já se 

calcula uma economia considerável. 

Nessa colocação, acrescenta-se a importância do benefício na modalidade 

contribuição definida, que retira o dever do Estado de cobrir os déficits do sistema. 

Em razão disso, se terá um sistema financeiro de capitalização, em que as 

contribuições servirão para gerar investimentos e aumentar as poupanças 

individuais.  

Ao analisar citada Lei, depreende que parte de seus dispositivos já estavam 

na Constituição Federal e nas Leis Complementares 108/01 e 109/01 e todos são 

redigidos no sentido de orientar os novos regulamentos que detalharão os planos de 
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benefícios e de custeio. A ressalva pertinente é quanto à escolha da presidência no 

Conselho Fiscal, que deveria ter a observância da Lei Complementar 108/01 pelos 

motivos indicados. 

Na Lei 6.243/2012 opta-se por não restringir por completo a matéria, para que 

se possa dispor de acordo com o perfil dos participantes e assistidos, inserindo 

peculiaridades nos planos a serem montados. 

Foram elucidadas as hipóteses em que o servidor se submeteria ao novo 

RPPS, podendo se aderir ao regime complementar, bem como, com quais 

benefícios poderia contribuir. 

A fim de prolongar um valor mais satisfatório ao servidor aposentado, o 

Estado do Rio de Janeiro prevê a criação do Fundo de Longevidade, que se mostra 

atraente. Sem contar que, dependendo do investido, o valor do benefício pode 

ultrapassar a remuneração recebida por um servidor ativo no mesmo cargo. 

Não podia faltar à Lei 6.243/2012 disposições sobre controle e fiscalização, o 

que, além de previsto, deve ser executado com frequência e de forma aprimorada 

com o objetivo de evitar falhas que, primeiramente, atingirão os participantes, os 

mais vulneráveis da relação, e poderão até privar o andamento da RJPREV. 

Agora, resta esperar pelos regulamentos dos planos e pelo funcionamento 

mais a frente da entidade para constatar as expectativas dos expertos e perquirir a 

necessidade de alterações. 
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ANEXO – Lei nº 6.243, de 21 de maio de 2012, do Estado do Rio de Janeiro 

 

INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO 
DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE QUE TRATA O ARTIGO 40 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZA A CRIAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NA FORMA DE FUNDAÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o regime de 
previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do 
art. 40 daConstituição da Republica Federativa do Brasil.  
§ 1.º O regime de previdência complementar de que trata esta Lei terá caráter 

facultativo e será aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a 
partir da data do início do funcionamento da entidade fechada a que se refere o art. 
5º desta Lei. 
§ 2.º São abrangidos pela previdência complementar dos servidores do Estado do 

Rio de Janeiro:  
I - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo, incluídos os 

servidores das autarquias e fundações públicas e excluídos os militares;  
II - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Legislativo;  
III - os magistrados, de carreira ou investidos no cargo na forma do 
art. 94 daConstituição da República, e os titulares de cargo de provimento efetivo do 
Poder Judiciário;  
IV - os membros do Ministério Público e os titulares de cargo de provimento efetivo 

do Ministério Público;  
V - os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e os titulares de cargo de 

provimento efetivo ou vitalício do Tribunal de Contas;  
VI - membros da Defensoria Pública;  
VII - os empregados da entidade a que se refere o art. 5º desta Lei.  
§ 3.º Os valores a serem repassados à entidade gestora do regime de previdência 

complementar a título de contribuição do patrocinador deverão ser pagos com 
recursos do orçamento de cada um dos órgãos, entidades ou Poderes indicados no 
§ 2º deste artigo a serem previstas no PPA, LDO, e LOA.  
§ 4.º A adesão ao regime de previdência complementar dos servidores depende de 

prévia e expressa opção por um dos planos de benefícios acessíveis ao participante.  
§ 5.º Poderão, mediante livre, prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata 

este artigo os titulares de cargo ou emprego referidos no § 2º deste artigo que 
tenham ingressado no serviço público em data anterior ao início do funcionamento 
da entidade fechada a que se refere o art. 5º desta Lei.  
§ 6.º - O prazo para a opção de que trata o § 5º será de até 360 (trezentos e 

sessenta dias), contados a partir da data do início do funcionamento da entidade 
fechada a que se refere o Art. 5º desta.  
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26435826/art-1-2-inc-iii-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26435746/art-1-3-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
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§ 7.º O exercício da opção a que se refere o § 5.º deste artigo é irrevogável e 

irretratável, não sendo devida pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e 
fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor da contribuição 
previdenciária que tenha incidido sobre a parcela da remuneração superior ao limite 
máximo de benefícios do Regime Geral da Previdência Social no período anterior à 
adesão de que trata o § 5º deste artigo.  
§ 8.º Os municípios do Estado do Rio de Janeiro poderão, desde que autorizados 

por lei municipal, desde que não contrarie o ditame da presente Lei, que institua 
regime de previdência complementar para os seus servidores, firmar convênio de 
adesão com a entidade fechada a que se refere o art. 5º desta Lei, hipótese em que 
será facultado aos membros e servidores da Administração direta, autarquias e 
fundações daqueles entes a participação em plano de benefícios na modalidade 
contribuição definida. 
§ 9º - O convênio de adesão a que aludem os §§ 7º e 8º deste artigo deverá 
obedecer às condições previstas no estatuto da entidade fechada de previdência 
complementar, em especial quanto à cobertura dos benefícios de risco, devendo ser 
encaminhada cópia do referido convênio e eventuais termos aditivos a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e 
ao Ministério Público.  
§ 10 - Os convênios a que se refere o § 8º deste artigo asegurarão o caráter 
facultativo para os antigos servidores municipais só podendo ser compulsório para 
novos servidores municipais.  
Art. 2.º As condições para a adesão e as características dos planos serão definidas 

em regulamento.  
Art. 3.º Para os efeitos desta Lei entende-se por:  
I - patrocinador:  
a) O Estado do Rio de Janeiro, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública.  
b) As autarquias e fundações públicas do Estado do Rio de Janeiro.  
c) Os municípios do Estado do Rio de Janeiro autorizados por lei e que tenham 
celebrado convênio de adesão com a entidade fechada a que se refere o art. 5º 
desta Lei, na forma prevista em estatuto daquela entidade, bem como suas 
autarquias e fundações. 
II - participante: a pessoa física definida no art. 1º que aderir ao plano de benefícios 
administrado pela RJPREV.  
III - participante sem patrocínio: o participante que, por qualquer das razões 
especificadas na legislação, optar por contribuir para o regime de previdência 
complementar de que trata esta Lei sem que haja contrapartida por parte do 
patrocinador.  
IV - assistido: o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação 
continuada.  
V - contribuição: os valores vertidos ao plano de benefícios previdenciários 
complementares pelos participantes e pelo patrocinador, com o objetivo de constituir 
as reservas que garantam os benefícios contratados e custear despesas 
administrativas da RJPREV;   
VI - estatuto: o conjunto de regras que define a constituição e funcionamento da 
RJPREV;   
VII - multipatrocinada: a entidade fechada de previdência complementar que 
congrega mais de um patrocinador;  
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VIII - multiplano: a entidade fechada de previdência complementar que administra 

plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes, 
com independência patrimonial e financeira entre planos;  
IX - plano de benefícios previdenciários complementares: o conjunto de obrigações e 
direitos derivado das regras do regulamento definidoras do custeio e dos benefícios 
de caráter previdenciário complementar, que possui patrimônio próprio, 
independência patrimonial, contábil e financeira com relação aos demais planos de 
benefícios previdenciários complementares administrados pela RJPREV, inexistindo 
solidariedade entre os planos;  
X - regulamento: o conjunto de normas disciplinadoras do plano de benefícios 
previdenciários complementares;  
XI - renda: o benefício de renda mensal continuada paga ao assistido, conforme 
regras estabelecidas no regulamento do plano de benefícios previdenciários 
complementares;  
XII - longevidade: sobrevivência do assistido além da previsão da tábua biométrica 

no momento do início do gozo do benefício, de acordo com as regras do 
regulamento do Plano de Benefícios.  
Art. 4.º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de que trata o 
art. 40 da Constituição da Republica Federativa do Brasil aos membros e servidores 
referidos no art. 1º, § 2.º, desta Lei que:  
I - ingressarem no serviço público a partir da data do início do funcionamento da 

entidade fechada a que se refere o art. 5º desta Lei, independentemente de sua 
adesão a plano de benefícios;  
II - tenham ingressado no serviço público até a data do início do funcionamento da 
entidade fechada a que se refere o art. 5º desta Lei e exerçam a opção prevista no 
art. 1º, §§ 5.º e 6.º;  
III - sejam oriundos do serviço público em outro ente da Federação e ali estivessem 

vinculados ao Regime de Previdência Complementar, na forma do artigo 40, §§ 
14 a16, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, independentemente de 
adesão a plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência 
complementar.  
§ 1.º Nos casos previstos no caput deste artigo, o benefício pago pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição da Republica Federativa do 
Brasilserá calculado na forma do § 3º e revisado na forma do § 8º, ambos do 
art. 40 daConstituição da Republica Federativa do Brasil, na redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ainda que o participante 
enquadre-se nas regras transitórias definidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, e nº 47, de 5 de julho de 2005.  
§ 2.º A opção a que se refere o inciso II deste artigo implica renúncia irrevogável e 

irretratável aos direitos decorrentes das regras previdenciárias anteriores, não sendo 
devido pelo Regime Próprio dos Servidores, pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, ou por entidades integrantes da Administração 
estadual qualquer contrapartida ou devolução referente ao valor dos descontos já 
efetuados sobre base de contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo. 

Capítulo II 
DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Seção I 
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Da criação de entidade 
Art. 5.º Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência 
complementar, de natureza pública, denominada Fundação de Previdência 
Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPREV, com a finalidade de 
administrar e executar plano de benefícios de caráter previdenciário complementar, 
nos termos das Leis Complementares federais nºs 108 e 109, ambas de 29 de maio 
de 2001. 
§ 1.º A RJPREV será estruturada na forma de fundação pública de direito privado, 
gozará de autonomia administrativa, financeira e gerencial e terá sede e foro na 
Capital do Estado do Rio de Janeiro.  
§ 2.º A entidade criada na forma deste artigo submete-se à legislação sobre licitação 

e contratos administrativos.   
§ 3.º À exceção dos cargos considerados de livre nomeação, a contratação de 

pessoal deve se dar por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
na forma do art. 37, II, da Constituição da Republica Federativa do Brasil.  
§ 4.º O regime de pessoal da RJPREV será o previsto na legislação trabalhista. 
§ 5.º A criação de empregos e fixação dos quantitativos e dos salários será definida 

em ato do Poder Executivo;  
§ 6.º - A RJPREV deverá publicar, anualmente, na Imprensa Oficial do Estado e em 

sítio oficial da administração pública, os seus demonstrativos contábeis, atuariais, 
financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos 
participantes e assistidos do plano de benefícios previdenciários complementares, 
ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência 
complementar, na forma das Leis Complementares federais nºs 108 e a 109, ambas 
de 29 de maio de 2001, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público. 
§ 7º - A RJPREV será fiscalizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Ministério Público e pelos 
órgãos fiscalizadores de Previdência fechada.  

Seção II 
Da organização da RJPREV 

Art. 6.º A estrutura organizacional da RJPREV será constituída de Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.  
Art. 7.º O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é 
responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus 
planos de benefícios previdenciários complementares.  
§ 1.º A composição do Conselho Deliberativo, integrado por 06 (seis) membros 

titulares e respectivos suplentes, será paritária entre representantes dos 
participantes e assistidos e dos patrocinadores.  
§ 2.º Os membros do Conselho Deliberativo representantes do patrocinador serão 
designados pelo Governador do Estado.  
§ 3.º A presidência do Conselho Deliberativo, que terá, além do seu, o voto de 
qualidade, será exercida por um dos representantes do patrocinador, mediante 
indicação do Governador do Estado.  
§ 4.º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 04 (quatro) anos, 

com garantia de estabilidade, na forma do art. 12 da Lei Complementar Federal 
nº108/ 2001.  
Art. 8.º O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da RJPREV.  
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§ 1.º A composição do Conselho Fiscal, integrado por até 04 (quatro) membros 

titulares e respectivos suplentes, será paritária entre representantes dos 
participantes e assistidos e dos patrocinadores.  
§ 2.º Os membros do Conselho Fiscal representantes do patrocinador serão 
designados pelo Governador do Estado. 
§ 3.º A presidência do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade, 
será definida por votação entre todos os Conselheiros, devendo a escolha recair 
sobre um dos representantes eleitos pelos participantes e assistidos.  
§ 4º - O mandato dos membros do conselho fiscal será de quatro anos, na forma do 

art. 16 da Lei Complementar Federal nº 18, de maio de 2001, vedada a 
recondução.." 
Art. 9.º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal dar-se-á por meio de eleição direta entre seus pares, na forma 
do regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.  
Art. 10. A Diretoria Executiva é responsável pela administração da entidade, em 

conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo.  
§ 1.º Os membros da Diretoria Executiva, em número máximo de 04 (quatro), serão 

nomeados pelo Conselho Deliberativo, mediante indicação do Governador do 
Estado.  
§ 2.º Compete ao Conselho Deliberativo, mediante decisão fundamentada, a 
exoneração de membros da Diretoria Executiva, observando-se o disposto no 
estatuto da RJPREV.  
§ 3º - Os membros da diretoria-executiva deverão atender aos seguintes requisitos 

mínimos:  
a) comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;  
b) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;  
c) não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público; e   
d) ter formação de nível superior.  
Art. 11. Por ato da Diretoria Executiva, deverão ser criados:  
I - um Comitê Gestor para cada plano de benefícios previdenciários 
complementares;  
II - um comitê de investimentos.  
§ 1.º O Comitê Gestor é o órgão responsável pela definição da estratégia das 

aplicações financeiras e acompanhamento do respectivo plano de benefícios 
previdenciários complementares da RJPREV, inclusive por meio da apresentação de 
propostas e sugestões, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo 
e pelo comitê de investimentos, conforme seja previsto no estatuto da entidade.  
§ 2.º - O Poder Executivo, O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Tribunal de 
Contas do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública indicarão membros 
que comporão o Comitê Gestor do plano de benefícios ao qual estejam vinculados 
seus membros e servidores, cabendo a sua nomeação ao Conselho Deliberativo. 
§ 3.º O Comitê de Investimentos é o órgão responsável por assessorar a Diretoria 
Executiva na gestão econômico-financeira dos recursos administrados pela 
RJPREV, conforme seja previsto no estatuto da entidade.  
§ 4º - nenhum parlamentar poderá fazer parte de qualquer Conselho quer seja 

Deliberativo ou Fiscal, nem tampouco, do Comitê Gestor ou de Investimento. 
Art. 12. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros da 

Diretoria Executiva serão fixadas pelo seu Conselho Deliberativo, dentro de limites 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434974/art-8-1-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434963/art-8-2-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434947/art-8-3-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434930/art-8-4-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434914/art-9-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434896/art-10-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434876/art-10-1-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434850/art-10-2-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434832/art-10-3-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434803/art-10-a-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434787/art-10-b-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434775/art-10-c-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434757/art-10-d-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434733/art-11-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434714/art-11-inc-i-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434701/art-11-inc-ii-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434681/art-11-1-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434663/art-11-2-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434647/art-11-3-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434634/art-11-4-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26434616/art-12-da-lei-6243-12-rio-de-janeiro


65 

máximo e mínimo definidos em ato do Poder Executivo, observado o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.  
§ 1.º A remuneração mensal dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal será 

fixada por ato do Governador do Estado em até 15% (quinze por cento) do valor da 
remuneração dos membros da Diretoria Executiva.  
§ 2.º A remuneração mensal dos membros do Comitê Gestor será fixada por ato do 
Governador do Estado em até 10% (dez por cento) do valor da remuneração dos 
membros da Diretoria Executiva.  
§ 3.º Os membros do Comitê de Investimentos não serão remunerados.  
Art. 13. Os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 20 da Lei Complementar 
federal nº 108/2001, aplicam-se aos membros da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal.  
Art. 14. Aos membros da diretoria-executiva é vedado:  
I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;  
II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e, 

mesmo depois do término do seu mandato na diretoria-executiva, enquanto não tiver 
suas contas aprovadas; e  
III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do 
sistema financeiro.  
§ 1.º Nos 12 (doze) meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor 
estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou 
natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às empresas do sistema financeiro 
que impliquem a utilização das informações a que teve acesso em decorrência do 
cargo exercido, sob pena de responsabilidade civil e penal.  
§ 2.º Durante o impedimento, ao ex-diretor que não tiver sido destituído ou que pedir 

afastamento será assegurada a possibilidade de prestar serviço à entidade, 
mediante remuneração equivalente a do cargo de direção que exerceu ou em 
qualquer outro órgão da Administração Pública.  
§ 3.º Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o 

ex-diretor que violar o impedimento previsto neste artigo, exceto se retornar ao 
exercício de cargo ou emprego que ocupava junto ao patrocinador, anteriormente à 
indicação para a respectiva diretoria-executiva, ou se for nomeado para exercício em 
qualquer órgão da Administração Pública.  
Art. 15. A Chefia do órgão de assessoramento jurídico da RJPREV será exercida, 
privativamente, por Procurador do Estado.  

Seção III 
Da gestão dos recursos garantidores 

Art. 16. A gestão das aplicações dos recursos da RJPREV poderá ser própria, por 
entidade autorizada e credenciada ou mista.  
§ 1.º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se:  
I - gestão própria: as aplicações realizadas diretamente pela RJPREV;  
II - gestão por entidade autorizada e credenciada: as aplicações realizadas por 
intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da 
legislação vigente para o exercício profissional de administração de carteiras;  
III - gestão mista: as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte 

por gestão por entidade autorizada e credenciada.  
§ 2.º A definição da composição e dos percentuais máximos de cada modalidade de 

gestão constará na política de investimentos dos planos de benefícios a ser fixada 
anualmente pelo Conselho Deliberativo.  

Seção IV 
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Das disposições gerais 
Art. 17. O Conselho Deliberativo instituirá código de ética e conduta, que conterá, 
dentre outras, regras para a prevenção de conflito de interesses e para proibir 
operações dos dirigentes com partes relacionadas e terá ampla divulgação, 
especialmente entre participantes e assistidos.  
Art. 18. A RJPREV observará os princípios norteadores da administração pública, 
em especial os da eficiência e da economicidade, bem como adotará mecanismos 
de gestão operacional que maximizam a utilização de recursos.  
§ 1º - As despesas administrativas terão sua fonte de custeio definida no 

regulamento de plano de benefícios previdenciários complementares, observado o 
disposto no "caput" do art. 7º da Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio 
de 2001, e o orçamento anual da RJPREV;  
§ 2º - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas 

será revisado ao final de cada ano para o atendimento do disposto no "caput" deste 
artigo.  
Art. 19. A RJPREV será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das 
contribuições dos participantes, assistidos e patrocinadores, dos resultados 
financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza.  
§ 1.º A contribuição normal do patrocinador para o plano de benefícios 

previdenciários complementares não poderá exceder a contribuição individual dos 
participantes.  
§ 2.º Cada patrocinador será responsável pelo recolhimento de suas contribuições e 
pelo repasse à RJPREV das contribuições descontadas dos participantes a ele 
vinculados, observado o disposto no estatuto da Fundação e no regulamento do 
plano de benefícios.  
§ 3.º Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que trata a 
Lei federal n.º 9.796, de 05 de maio de 1999, pertencerão exclusivamente ao Fundo 
Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, na 
qualidade de entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.  

Capítulo III 
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

Seção I 
Das linhas gerais dos planos de benefícios 

Art. 20. Os planos de benefícios complementares, na modalidade contribuição 
definida, serão criados por ato do Conselho Deliberativo.  
§ 1.º Os patrocinadores definidos no art. 3º poderão solicitar a criação de plano de 
previdência complementar para os participantes a ele vinculados, no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias da data da autorização para o funcionamento da RJPREV 
pelo órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência 
complementar, ou quando da celebração de convênio de adesão com a entidade, 
quando for o caso. 
§ 2.º Até que seja criado o plano de previdência complementar específico para 
determinado grupo de participantes, na forma do § 1.º deste artigo, será oferecido 
um dos planos de previdência complementar destinado aos servidores do Poder 
Executivo a todos aqueles abrangidos pelo art. 1º, § 2º desta lei, assegurada a 
transferência para o plano próprio quando for instituído  
§ 3.º O não-exercício da faculdade prevista no § 1.º pelos patrocinadores não 

excluirá os participantes a eles vinculados da submissão ao disposto nos §§ 14 
a 16 do art. 40da Constituição da República.  
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Art. 21. Os planos de benefícios da RJPREV serão estruturados na modalidade de 

contribuição definida, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do 
artigo 40 daConstituição da República, nas Leis Complementares federais nºs 108 
e 109, ambas de 29 de maio de 2001, da regulamentação estabelecida pelos órgãos 
regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, e 
financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da 
Lei Complementar federal nº 109, de 29 de maio de 2001, observadas as demais 
disposições da Lei Complementar federal nº 108, de 29 de maio de 2001.  
§ 1.º Observado o disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar federal nº 109/ 

2001, o valor dos benefícios programados será calculado de acordo com o montante 
do saldo de conta acumulado, devendo o valor do benefício ser anualmente ajustado 
ao referido saldo, na forma prevista no regulamento do respectivo plano de 
benefícios previdenciários complementares.  
§ 2.º Os benefícios não programados serão definidos no regulamento do respectivo 
plano de benefícios previdenciários complementares, devendo ser assegurados, no 
mínimo, os benefícios decorrentes dos eventos de invalidez e de morte.  
§ 3.º A concessão dos benefícios de que trata o § 2º deste artigo aos participantes 

ou assistidos pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à 
concessão do benefício pela previdência pública, ressalvada a hipótese de 
inexistência de dependentes aptos à percepção de benefício pela previdência 
pública, hipótese em que será possível o resgate do saldo acumulado.  
Art. 22. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade de 
participante e de assistido, forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios 
deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios previdenciários 
complementares, observadas as disposições das Leis Complementares federais nºs 
108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001, e a regulamentação dos órgãos regulador 
e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.  
§ 1.º Somente será elegível o participante aposentado pelo Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores ou pelo Regime Geral de Previdência Social 
relativamente ao cargo ou emprego sobre cuja remuneração tenha incidido a 
contribuição para a RJPREV.  
§ 2.º O participante elegível ou em gozo de benefício programado que tenha perdido 
a vinculação com o ente patrocinador manterá o direito à percepção de benefício 
programado.  
§ 3.º O disposto no § 2º deste artigo também se aplica:  
I - na hipótese de nova investidura em cargo público de provimento efetivo, ainda 
que a perda de vinculação com o ente patrocinador tenha ocorrido em virtude de 
aposentadoria não acumulável com o novo cargo, na forma do art. 37, XVI, 
daConstituição Federal;  
II - na hipótese de o participante elegível que, cessado o vínculo com o patrocinador 
em virtude de aposentadoria, renunciar aos proventos do regime próprio de 
previdência dos servidores públicos por força da vedação prevista no art. 11 da 
Emenda Constitucional nº 20/98.  
Art. 23. Os planos de benefícios não poderão receber aportes patronais a título de 
serviço passado.  

Seção II 
Da manutenção e da filiação 

Art. 24. Poderá permanecer filiado ao respectivo plano de benefícios 
complementares o participante:  
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I - cedido a outro órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e 
sociedades de economia mista;  
II - afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem 
recebimento de remuneração;  
III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou pelo autopatrocínio, na forma 
do regulamento do plano de benefícios complementares.  
§ 1.º No caso do inciso I deste artigo, o patrocinador arcará com a sua contribuição 
somente no caso de a cessão implicar ônus para a origem, devendo o órgão ou 
entidade do destino, na hipótese de cessão com ônus para si, arcar com a 
contribuição do patrocinador.  
§ 2.º No caso do inciso II deste artigo, o patrocinador arcará com a sua contribuição 
somente quando o afastamento ou a licença se der sem prejuízo do recebimento da 
remuneração do participante, devendo este, nos demais casos, optar pelo 
autopatrocínio, conforme regras do seu plano de benefícios.  
§ 3.º A remuneração do servidor, quando devida durante afastamentos e licenças 
considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente 
público, continuando a incidir a contribuição para o regime instituído por esta Lei.  
§ 4.º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a 

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.  
Seção III 

Do participante sem patrocínio 
Art. 25. Considera-se participante sem patrocínio aquele que, por receber 

remuneração inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de 
Previdência Social, por não mais manter vínculo com o patrocinador ao qual esteve 
originalmente vinculado ou por qualquer outra razão especificada em Lei, não tem 
direito à contrapartida do patrocinador e opta por contribuir para o regime de 
Previdência Complementar de que trata esta Lei.  
§ 1.º O participante sem patrocínio não contribuirá para o Fundo de Cobertura da 

Longevidade e não terá direito aos benefícios assegurados por este Fundo.  
§ 2.º O participante sem patrocínio não contribuirá para o Fundo de Cobertura dos 

Benefícios Não-Programados e o plano de benefícios deverá prever a contratação 
externa dos benefícios decorrentes dos eventos de invalidez e morte, ao qual o 
participante poderá, facultativamente, aderir.  

Seção IV 
Da base de cálculo 

Art. 26. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela 

da remuneração que exceder o valor máximo de benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social, observado, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição da 
Republica Federativa do Brasil como limite para a base de contribuição.  (1 
documento) 
§ 1.º Os abrangidos pelo disposto no art. 1º desta Lei cuja remuneração seja inferior 
ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social poderão 
optar por contribuir para a RJPREV, sem a contribuição do patrocinador, sendo que 
a base de cálculo será definida no plano de custeio.  
§ 2.º Os titulares de cargo ou emprego referidos no § 2º do art. 1.º desta Lei que 
tenham ingressado no serviço público em data anterior ao início do funcionamento 
da entidade fechada a que se refere o art. 5º desta Lei e não tenham feito a opção 
de que trata o § 5º do art. 1.º desta Lei poderão optar por contribuir para a RJPREV, 
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sem a contribuição do patrocinador, sendo que a base de cálculo será definida no 
plano de custeio.  
§ 3.º Os planos de benefícios poderão prever a possibilidade de o participante 

contribuir com alíquota maior do que a definida originalmente para o plano, 
observando-se que a contribuição do patrocinador não acompanhará o percentual 
facultativo de contribuição.  
§ 4.º Para os efeitos desta Lei e para os planos em que seja patrocinador o Estado 

do Rio de Janeiro, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria e das entidades integrantes 
da Administração Pública indireta, considera-se remuneração:  
I - o valor do subsídio do participante;  
II - o valor dos vencimentos, do soldo ou do salário do participante, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, incorporadas ou 
incorporáveis, e, mediante opção expressa do servidor, das parcelas remuneratórias 
não incorporáveis, excluídas:  
a) as parcelas indenizatórias, tais como diárias para viagem, auxílio-transporte, 
salário-família, auxílio alimentação e outras;  
b) o abono de permanência.  
Art. 27. Para os planos em que seja patrocinador o Estado do Rio de Janeiro, por 

meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e das entidades integrantes da 
Administração Pública indireta, o valor da contribuição do patrocinador não poderá 
exceder a do participante, estando, ainda, limitada a 8,5% (oito inteiros e cinco 
décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no art. 26 desta Lei.  (1 
documento) 
§ 1.º O benefício de risco, cujo valor será limitado à base de cálculo da contribuição, 
como definida no art. 26 desta Lei, será custeado com contribuições em separado, 
definidas no plano de benefícios, não podendo a contribuição do patrocinador 
exceder a do participante.  
§ 2.º Além da contribuição normal de que trata o caput deste artigo, o regulamento 
poderá admitir o aporte de contribuições extraordinárias, na forma prevista no 
art. 19,parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar federal nº 109/2001, sem 
aporte correspondente do patrocinador.  

Seção V 
Das disposições especiais 

Art. 28. O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar federal 
nº109/2001 discriminará o percentual mínimo da contribuição do participante e do 
patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no plano de 
benefícios previdenciários complementares, observado o disposto no art. 6º da Lei 
Complementar federal nº 108/ 2001 e no art. 24, § 2º, da presente Lei.  
§ 1.º O plano de custeio referido no caput deverá prever parcela da contribuição do 

participante e do patrocinador com o objetivo de compor o Fundo de Cobertura da 
Longevidade, observado o disposto no art. 25 e seus parágrafos desta Lei.  
§ 2.º Caberá ao regulamento do plano de custeio referido no caput definir os 
benefícios não programados, assegurados, no mínimo, os benefícios decorrentes 
dos eventos de invalidez ou morte, que poderão ser contratados externamente ou 
assegurados pelo próprio plano de benefícios previdenciários complementares, 
mediante a instituição de Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados, 
observado, em todo caso, no art. 25 e seus parágrafos desta Lei.  
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Art. 29. A RJPREV manterá o controle das reservas constituídas em nome do 

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador. 
Art. 30. Durante a fase de percepção de renda programada e atendidos os 

requisitos estabelecidos no plano de benefícios previdenciários complementares, o 
assistido poderá portar as reservas constituídas em seu nome para entidade de 
previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de 
previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda 
vitalícia, observado o disposto no § 2º do art. 33 da Lei Complementar federal 
nº 109/2001.  

Capítulo IV 
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 31. A supervisão e fiscalização da RJPREV e de seus planos de benefícios 
previdenciários complementares compete ao órgão fiscalizador das entidades 
fechadas de previdência complementar.  
§ 1.º A competência exercida pelo órgão referido no caput deste artigo não exime o 

patrocinador da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das 
atividades da RJPREV.  
§ 2.º Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão 
encaminhados ao órgão mencionado no "caput" deste artigo.  
Art. 32. Aplica-se, no âmbito da RJPREV, o regime disciplinar previsto no Capítulo 
VII da Lei Complementar federal nº 109/ 2001.  

Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 33. Fica o Estado do Rio de Janeiro autorizado, em caráter excepcional, no ato 
de criação da RJPREV, a promover o aporte de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais) a título de adiantamento de contribuição, para cobertura de despesas 
administrativas e/ou de benefícios de risco.  (1 documento) 
Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos adicionais para 
o atendimento das despesas referidas no caput deste artigo.  
Art. 34. A RJPREV deverá ser criada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da publicação desta Lei, e iniciar seu funcionamento nos termos dos 
parágrafos deste artigo.  (5 documentos) 
§ 1º. Considera-se como o início do funcionamento da RJPREV a data 

correspondente a 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da autorização de 
funcionamento concedida pelo órgão regulador e fiscalizador das entidades 
fechadas de previdência complementar  
§ 2º. Caso não seja autorizada a oferta de plano de benefícios previdenciários 

complementares no prazo referido no parágrafo anterior, para fins de instituição do 
Regime de Previdência Complementar, considera-se o início do funcionamento da 
RJPREV a data correspondente a 60 (sessenta) dias após a publicação da 
autorização concedida pelo órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas 
de previdência complementar para o funcionamento do plano de que trata o art. 20, 
§ 2º desta lei.  
§ 3º - As referidas datas março serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro.  
Art. 35. Aplicam-se ao regime de previdência complementar de que trata esta Lei as 
disposições da Lei Complementar federal nº 108 e, no que com esta não colidir, da 
Lei Complementar federal nº 109, ambas de 29 de maio de 2001.  
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Art. 36 - A RJ PREV deverá organizar concurso público para a seleção de pessoal 

no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do início do seu 
funcionamento.  
§ 1º - Até que se realize o concurso público para a seleção de pessoal da RJPREV, 
fica autorizada a contratação temporária, na forma da Lei nº 4.599, de 27 de 
setembro de 2005, que serão substituídos na sua totalidade, pelos aprovados no 
concurso público.  
§ 2º - O pessoal contratado na forma do § 1º do presente artigo será 
progressivamente substituído na medida do preenchimento dos empregos pelos 
aprovados em concursos públicos  
Art. 37. O Governador do Estado designará os membros que deverão compor 

provisoriamente o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da RJPREV na 
qualidade de representantes dos participantes e assistidos.  
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo 
será de até 24 (vinte e quatro) meses, durante os quais será realizada eleição direta 
para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes.  
Art. 38. O art. 34 da Lei Estadual n.º 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 34. A contribuição prevista no artigo anterior incidirá sobre a seguinte base de 
cálculo: 
I - para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública, do Tribunal de Contas e os servidores públicos estatutários inativos, o 
montante de seus proventos de aposentadoria que exceder o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201, combinado com o art. 40, § 21, ser for o caso, ambos da Constituição da 
República;  
II - para os pensionistas, o montante da pensão por morte ou do somatório das cotas 

de pensão, quando repartida por dois ou mais dependentes, que exceder ao limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201, combinado com o art. 40, § 21, se for o caso, ambos 
da Constituiçãoda República;  
III - para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública, do Tribunal de Contas e os servidores públicos estatutários ativos o 
subsídio ou a remuneração do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, as adicionais de caráter individual ou quaisquer 
outras vantagens, excluídas:  
a) as diárias para viagens;  
b) a ajuda de custo em razão da mudança de sede;   
c) a indenização de transporte;  
d) o salário-família;  
e) o auxílio-alimentação;  
f) o auxílio-creche;   
g) as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;   
h) a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 
função de confiança; e   
i) o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, 
o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003.   
§ 1.º. O membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, 

do Tribunal de Contas e o servidor público estatutário poderão optar pela inclusão na 
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base de cálculo da contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em 
decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função 
de confiança, para efeito de cálculo do benefício.   
§ 2.º Para os casos descritos no inciso III do caput deste artigo, a contribuição 
prevista no artigo anterior incidirá sobre a parcela do subsídio ou da remuneração do 
cargo efetivo, calculados na forma ali estabelecida, que não exceder ao limite 
máximo de benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de 
servidores e membros:   
a) que tenham ingressado no serviço público a partir da data do início do 

funcionamento da RJPREV, independentemente de adesão ao regime de 
previdência complementar ali instituído;   
b) que tenham ingressado no serviço público em data anterior ao início do 
funcionamento da RJPREV e tenham optado por aderir ao regime de previdência 
complementar ali instituído."   
Art. 39. A Lei Estadual nº 5.260, de 11 de junho de 2008 passa a vigorar com os 

seguintes acréscimos e modificações:  
"Art. 12. Considerar-se-ão, para determinação da base de cálculo dos proventos de 
aposentadoria o subsídio ou a remuneração do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 
individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III - a indenização de transporte;  
IV - o salário-família;  
V - o auxílio-alimentação;  
VI - o auxílio-creche;  
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 
função de confiança; e  
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição 
Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003.  
§ 1º. Integrarão a base de cálculo dos proventos de aposentadoria as parcelas 

remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de 
cargo em comissão ou de função de confiança, sobre as quais tenha incidido 
contribuição previdenciária, na proporção do tempo de contribuição.  
§ 2.º Os proventos de aposentadoria não excederão o limite máximo de benefícios 

do regime geral de previdência social, em se tratando de segurados:  
a) que tenham ingressado no serviço público a partir da data do início do 

funcionamento da RJPREV, independentemente de adesão ao regime de 
previdência complementar ali instituído;  
b) que tenham ingressado no serviço público em data anterior ao início do 
funcionamento da RJPREV e tenham optado por aderir ao regime de previdência 
complementar ali instituído; ou  
c) que sejam oriundos do serviço público em outro ente da Federação e ali 

estivessem vinculados ao Regime de Previdência Complementar, na forma do 
artigo 40, §§ 14 a16, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
independentemente de adesão ao plano de benefícios administrado por entidade 
fechada de previdência complementar.""Art. 26. A pensão por morte de segurado 
corresponderá ao valor da totalidade das parcelas estipendiais recebidas pelo 
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segurado falecido em atividade, sobre as quais tenha incidido contribuição 
previdenciária, ou dos proventos, quando se tratar de segurado aposentado à data 
do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 daConstituição da República, acrescido de 
70 % (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, observadas as 
exceções constitucionais.  
§ 1º. Na hipótese de o óbito do segurado ter ocorrido anteriormente à data de 

publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a pensão 
por morte corresponderá à totalidade da remuneração do segurado falecido, ou 
proventos, quando se tratar de segurado aposentado à data do óbito.  
§ 2.º As pensões não excederão o limite máximo de benefícios do regime geral de 

previdência social, quando decorrentes dos óbitos de segurados:  
a) que tenham ingressado no serviço público a partir da data do início do 

funcionamento da RJPREV, independentemente de adesão ao regime de 
previdência complementar ali instituído;   
b) que tenham ingressado no serviço público em data anterior ao início do 
funcionamento da RJPREV e tenham optado por aderir ao regime de previdência 
complementar ali instituído; ou   
c) que sejam oriundos do serviço público em outro ente da Federação e ali 

estivessem vinculados ao Regime de Previdência Complementar, na forma do 
artigo 40, §§ 14 a16, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
independentemente de adesão ao plano de benefícios administrado por entidade 
fechada de previdência complementar."  
Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Rio de Janeiro, em 21 de maio de 2012. 
 

SÉRGIO CABRAL 
GOVERNADOR 
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