
 

  

 

 

TERMO DE CIÊNCIA 

Formulário de enquadramento de regime previdenciário e tributação 
Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

I – IDENTIFICAÇÃO 
Nome do Servidor:   ID/Matrícula 

Data de Nascimento: CPF: N° Doc. Identidade: Órgão Expedidor – UF: Data Expedição: 

E-mail: Tel. Fixo: Tel. Celular: 

Cargo Efetivo: Data da Posse: Órgão/Entidade: 

   Endereço: 

Informe sua situação antes da posse neste cargo efetivo: 
(  ) Situação 1 – Já era servidor público de cargo efetivo sem interrupção de tempo de serviço. 
(  ) Situação 2 – Não era servidor público ou era, mas teve interrupção no tempo de serviço imediatamente anterior a atual posse. 
 

Caso tenha marcado a “Situação 1”, informe seu enquadramento: 

(  ) Enquadramento 1 – Esta nova posse é com acumulação do cargo efetivo anterior. 
(  ) Enquadramento 2 – A posse no cargo efetivo anterior foi posterior ao início do funcionamento da RJPREV (04/09/2013). 
( ) Enquadramento 3 – Sou servidor oriundo de outro ente federativo onde eu estava submetido ao Regime de Previdência 
Complementar para os servidores públicos. 
(  ) Enquadramento 4 – Não me enquadro em nenhum dos itens anteriores e apresento a seguir as informações relativas ao(s) 
meu(s) cargo(s) efetivo(s) anterior(es): 
Cargo Efetivo 1: Órgão/Entidade: 

Ente Federativo: Data da Posse: Data da Exoneração: 

Cargo Efetivo 2: Órgão/Entidade: 

Ente Federativo: Data da Posse: Data da Exoneração: 

Cargo Efetivo 3: Órgão/Entidade: 

Ente Federativo: Data da Posse: Data da Exoneração: 

 

Os campos referentes às INFORMAÇÕES FISCAIS e PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA NÃO precisam ser preenchidos pelos 
servidores na Situação 1, Enquadramento 4.  

II - INFORMAÇÕES FISCAIS  

Regime de Tributação (informações complementares no verso) 
Nos termos da Lei 6.243, de 21 de maio de 2012, alterada pela Lei 7.628, de 09 de junho de 2017, na qualidade de participante do 
Plano de Benefícios RJPREV-CD, assinale apenas uma das alternativas de regime de tributação abaixo: 
(  ) Regime de Tributação Regressiva, previsto na Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, ciente que nos termos da lei esta 
opção é irretratável. (Maiores informações no verso). 
(   ) Regime de Tributação Progressiva, ciente que nos termos da lei esta opção é irretratável. (Maiores informações no verso). 
(  ) Reservo-me o direito de manifestar minha opção até o último dia útil do mês subsequente a minha adesão ao Plano de 
Benefícios, ciente de que a ausência de manifestação escrita, por meio do formulário “Termo de Opção por Regime de Tributação”, 
ensejará meu enquadramento automático e independente de minha assinatura no Regime de Tributação Progressiva, nos termos 
da lei. 

 

Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA      (informações complementares no verso) 

Possui nacionalidade diferente de brasileira? (   )SIM   (   )NÃO 
Possui alguma residência fiscal além da brasileira? (   )SIM   (   )NÃO 

Possui visto de residência permanente válido em outros países? (   )SIM   (   )NÃO 

III - PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA? (   ) SIM (   ) NÃO          (informações complementares no verso) 

Declaro que são verdadeiras e completas as informações por mim prestadas e constantes neste formulário, devendo manter 
atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima 
se altere, no prazo de 10 dias, ou quando solicitado por esta Instituição. 

 
 

Local e data: Assinatura do Servidor empossado: 



 

  

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Regime de Tributação Regressiva  
O art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004 faculta aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição 
variável, das entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual os 
valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à 
incidência de imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas: 
 

Alíquota Prazo para incidência do imposto 

35% recursos com prazo de acumulação inferior ou igual a 2 (dois) anos 

30% recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos 

25% recursos com prazo de acumulação superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos 

20% recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos 

15% recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos 

10% recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos 

 

Regime de Tributação Progressiva  
Apresenta alíquotas a opção por regime de tributação no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a 
título de benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte às seguintes 
alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação: 
 

Base de cálculo – Ano Base 2017  (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) 
Até 1.903,98 - - 
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 
Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

Pessoa Politicamente Exposta 
É considerada pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, 
no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus 
representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo nos termos e condições expostos na Instrução Previc 
nº 18, de 24 de dezembro de 2014. 
 
“IN Previc nº 18 - Art. 3º Para efeito do disposto no inciso III do art. 2º, consideram-se pessoas politicamente expostas brasileiras:  
I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;  
II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: a) de ministro de Estado ou equiparado; b) de natureza especial ou 
equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista; e d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;  
III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;  
IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da 
República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os 
Procuradores- Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;  
V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador- Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;  
VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e  
VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.” 
 

Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA 
Em setembro de 2014, o Brasil assinou acordo de troca de informações no âmbito de norma estadunidense conhecida 
como FATCA, iniciais da sigla em inglês para Foreign Account Tax Compliance Act, que permitirá a troca de informações entre as 
administrações tributárias do Brasil e dos EUA.  
O Decreto Legislativo nº 146, de 25 de junho de 2015, aprovou o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Melhoria da Observância Tributária Internacional e Implementação 
do FATCA, celebrado em Brasília, em 23 de setembro de 2014. 
Com a publicação da Instrução Normativa nº 1.571, de 02 de julho de 2015, a Receita Federal instituiu uma nova obrigação 
acessória, denominada e-Financeira, onde as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem informar os saldos e os 
montantes globais mensalmente movimentados e demais informações cadastrais de seus participantes, nos termos da legislação 
vigente.  


