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Esta cartilha foi criada para, de forma simples, clara e prática, oferecer informações a respeito 
do Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro – Plano 
RJPrev-CD.

Com a RJPrev, o servidor tem a complementação de sua renda de aposentadoria, reforçando 
sua segurança financeira e a de seus dependentes, visando manter o padrão de vida e 
estar amparado no caso de morte ou invalidez.

Neste material, você terá acesso às informações mais importantes em relação 
às regras, às somas de participação, aos incentivos e aos benefícios, para 
aqueles que optarem por ingressar no plano e desde já começar a construir 
seu futuro.

Não perca tempo! Comece agora, com a ajuda da RJPrev,
a planejar e a garantir o seu futuro!

CUIDE  
DO SEU  

FUTURO.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Previdência Social é um modelo de seguro social, tratado como obrigação pela constituição 
brasileira. Refere-se a um conjunto de ações voltadas à finalidade de amparar e assistir o cidadão 
e sua família, visando a sua proteção e tranquilidade caso ocorram eventos como a incapacidade 
laboral, seja por idade avançada, doença, invalidez ou morte.
 
No Brasil, o sistema previdenciário é dotado de dois Regimes Básicos (o Regime Geral de Previdência 
Social-RGPS e Regimes Próprios de Previdência de Servidores Públicos) e o Regime Complementar 
de Previdência. 

Na Previdência Complementar, além de aposentadoria, o Participante tem a seu dispor e conforme 
sua necessidade, a possibilidade de escolher beneficiários no plano (quando e conhecidos também 
pelo RPPS ou, caso o Participante não mais esteja vinculado a este Regime Próprio, se atenderem 
as condições de reconhecimento como dependentes no RPPS), que estarão protegidos em caso de 
morte ou invalidez do servidor. É um sistema desvinculado do RGPS e do RPPS e funciona como uma 
fonte de renda complementar.

Existem duas formas de Previdência Complementar, com características próprias:

Previdência Aberta – administrada por bancos e seguradoras.

Previdência Fechada – administrada por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, também 
chamadas Fundos de Pensão.

Portanto, um Fundo de Pensão é uma instituição sem-fins lucrativos, que se aplica, exclusivamente, 
aos servidores/empregados ligados a um determinado Patrocinador; no caso da RJPrev, todos os 
servidores civis de cargo efetivos do Estado do Rio de Janeiro.

Os Fundos de Pensão são regulados e controlados pelo órgão responsável pela regulamentação das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC), juntamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que definem as diretrizes e os limites 
para aplicação dos recursos financeiros da Entidade. A fiscalização da RJPrev será exercida pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), do Ministério da Previdência 
Social, bem como o Tribunal de contas do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público.
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A PREVIDÊNCIA SOCIAL

REGIMES PREVIDENCIÁRIOS BRASILEIROS

Regime Geral (RGPS) Regime Próprio (RPPS) Previdência Complementar 
(Aberta ou Fechada)

Trabalhadores do setor privado 
ou empregados públicos - 

regidos pela CLT
Servidores Públicos de cargo 

efetivo
Acesso a qualquer pessoa 

física

Obrigatório Obrigatório Facultativo

Administração Pública INSS Administração Pública                     
Ex.: Rioprevidência

Aberta: Bancos 
ou Seguradoras                

Fechadas: Fundos de Pensão



O E STADO DO R IO DE JANEIRO ADOTA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Com a Lei 6.243, de 21 de maio de 2012, ficou instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o 
Regime de Previdência Complementar. Em um cenário onde a esperança de sobrevida do brasileiro 
está em constante evolução, e com a melhoria na qualidade de vida, as pessoas necessitam usufruir 
dos benefícios previdenciários por mais tempo, aumentando os custos de aposentadoria e pensão. A 
fim de buscar o equilíbrio do sistema previdenciário, o Estado do Rio de Janeiro adotou o regime de 
previdência complementar para seus servidores púbicos.

A FUNDAÇÃO RJPREV

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJPrev tem a finalidade 
de administrar e executar plano de benefícios de caráter previdenciário complementar, sem-fins 
lucrativos, nos termos das Leis Complementares Federais nos. 108 e 109, ambas de 29 de maio de 
2001. A RJPrev é estruturada na forma de fundação pública de direito privado, apresenta autonomia 
administrativa, financeira e gerencial e tem sede e foro na Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

E strutura Organizacional da R J Prev

Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional da RJPrev. É responsável pela 
definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios previdenciários 
complementares. É composto por seis membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo três 
representando os Patrocinadores do Plano (órgão ao qual o Participante é vinculado) e outros três 
representando os Participantes (servidores que fizerem a adesão ao Plano).

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da entidade, e tem papel controlador, fiscalizador 
e relator. É composto por quatro membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo dois 
representando os Patrocinadores do Plano e outros dois representando os Participantes.
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Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é a responsável pela administração geral da entidade, pela execução das 
diretrizes fundamentais e pelo cumprimento da política de administração estabelecida pelo Conselho 
Deliberativo. É composta por quatro membros nomeados pelo Conselho Deliberativo:

Diretor-Presidente
Diretor de Administração
Diretor de Investimento
Diretor de Benefícios

O PLANO DE BENEFÍCIOS DA R JPREV

O Plano de Benefícios RJPrev-CD é o Plano de Previdência Complementar dos servidores públicos civis 
de cargo efetivo do Estado do Rio de Janeiro e seus respectivos beneficiários. No Regulamento do Plano 
está previsto o conjunto de direitos e obrigações, bem como condições e requisitos de obtenção.

O servidor que fizer a adesão ao plano fará suas contribuições a fim de obter benefícios previdenciários 
como aposentadoria programada ou por invalidez. Em caso de sua morte, o saldo de sua reserva revertido 
será em pensão para seu beneficiário. 

O Plano de Benefício RJPrev - CD é baseado na modalidade de Contribuição Definida, onde as contribuições, 
que são previamente escolhidas pelos Participantes – conforme Regulamento –, serão vertidas em 
conta individual (exceto contribuições de benefício de risco, morte e invalidez e sobrevivência, e para 
custeio administrativo) a favor do Participante, fazendo-se valer do modelo de Capitalização existente 
na Previdência Complementar.

No caso de o Participante ter tomado posse em cargo de provimento efetivo no Estado do Rio de Janeiro 
após 4 de setembro de 2013, início de funcionamento da RJPrev, estando submetido ao teto do Regime 
Geral (RGPS), e sua base de contribuição ultrapassar a este teto,(valor divulg ado anualmente no sitio 
www.previdencia.gov.br),  o Patrocinador  (órgão ao qual o Participante é vinculado)  também efetuará 
contribuições ao plano (na conta individual do Participante), respeitando os limites estabelecidos no 
regulamento.

MEM B ROS DA R JPREV

Patrocinadores
O Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e suas autarquias e fundações 
públicas são Patrocinadores do Plano, mediante convênio de adesão entre o Patrocinador e a 
Previdência Complementar nos termos previstos no art. 13 da Lei Complementar 109, de 29 de maio 
de 2001, e no art. 61 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, e aprovação da PREVIC.

Participantes
Serão considerados Participantes do Plano, mediante adesão:

- Servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do poder Executivo, incluindo os servidores 
das autarquias e fundações públicas, excluídos os militares;
- Servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do poder Legislativo;
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- 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;
- Os membros e os titulares de cargo de provimento efetivo do Ministério Público e os Conselheiros e os 
titulares de cargo de provimento efetivo ou vitalício do Tribunal de Contas do Estado.

INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES

Para a inscrição do Participante no Plano, será necessário o preenchimento do formulário de adesão 
fornecido pela entidade, que poderá ser retirado junto ao patrocinador ou ainda pelo site da RJPrev 
(www.rjprev.rj.gov.br). A adesão do Participante no Plano, bem como a manutenção dessa qualidade 
na entidade são pressupostos indispensáveis para o seu direito de percepção de quaisquer dos 
benefícios. A condição de Participante é adquirida após o deferimento formal do pedido de inscrição 
pela entidade e o pagamento da primeira contribuição mensal ou recebimento de recursos portados 
de outro Plano de Benefícios.

Embora facultativa, é de suma importância que a adesão ao Plano de Benefícios da RJPrev seja 
feita no ato da posse, para que o servidor possa fazer uso de todas as vantagens e benefícios 
oferecidos pela entidade.

Inscrição de Beneficiários

No ato de adesão ao Plano, o servidor deverá indicar os beneficiários.  Os beneficiários legais serão 
os  mesmos  a  receber o benefício  junto  ao  RPPS  (Rioprevidência).   Podem  ser  inscritos  como
beneficiários: 

Bene�ciários Vitalícios:
Cônjuge ou companheiro(a) na constância, respectivamente do casamento e da união estável 
inclusive homoafetiva;
Na ausência do cônjuge, do(a) companheiro (a) e ainda de filhos, o pai e a mãe, desde que seja 
comprovada a dependência econômica deles em relação ao Participante; e
O ex-cônjuge, enquanto lhe for assegurada a percepção de alimentos, pela sua dependência ao 
Participante titular.

Bene�ciários Temporários:
Filhos, de qualquer condição, menores de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não emancipados; 
Filhos inválidos ou incapazes civilmente, desde que, comprovadamente, vivam sob dependência 
econômica do Participante, e enquanto perdurar a invalidez ou a incapacidade.

VANTAGENS DE INSCRIÇÃO NO PLANO R J PREV – CD

A adesão ao plano RJPrev – CD proporcionará no futuro, para você e sua família, por meio da formação 
de uma reserva de poupança, complementação à aposentadoria concedida pelo Rioprevidência.

O Plano também prevê cobertura contra eventos não esperados, ou seja, em caso de morte ou 
invalidez, o servidor e seus beneficiários estarão amparados.

O Participante ativo Patrocinado (conforme definição abaixo) terá para formação de sua reserva, 
além de suas contribuições,  as contribuições do patrocinador respeitando - se  o limite máximo,
conforme o Regulamento.

O Participante futuramente poderá optar pela flexibilidade dos seus investimentos, permitindo, 
assim, um melhor planejamento para sua aposentadoria de acordo com suas possibilidades. O 
Participante poderá contar também com a dedução das contribuições efetuadas para RJPrev na 
base de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de 12% de sua renda tributável. Como a base para 
o cálculo do imposto é reduzida, a restituição aumenta ou o valor a pagar diminui.

Aderindo ao plano, o servidor poderá acompanhar o saldo de sua conta individual por intermédio de 
extrato, e posteriormente por meio do site da RJPrev (https://www.rjprev.rj.gov.br), em uma área de 
acesso restrito e personalizado.
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PARTICIPANTES ATIVOS PATROCINADOS

São os servidores vinculados aos Patrocinadores que aderirem ao Plano, sendo suas aposentadorias 
e pensões concedidas pelo RPPS (Rioprevidência) submetidas ao limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS (INSS), e sua Base de Contribuição superior ao Teto do RGPS (INSS).

Pertencem a este grupo de Participantes:

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo no Estado do Rio de Janeiro 
após 4 de setembro de 2013 (início de funcionamento da RJPrev), que tenham sua remuneração acima 
do limite do INSS, e que não tenham sido servidores públicos de  cargos  efetivos  ininterruptamente
desde antes desta data; 

- Aqueles que já tenham sido servidores de cargo efetivo antes de 4 de setembro de 2013, com 
interrupção no tempo de serviço, retornando como servidor efetivo do estado em data posterior à 
supracitada, com remuneração superior ao teto do INSS; ou que tenham participado, como servidor 
público, de regime de previdência complementar dos servidores em outro ente da Federação.

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo no Estado do Rio de Janeiro 
antes da data de funcionamento da RJPrev, e que renuncie ao regime ao qual está enquadrado, 
optando pelo regime de Previdência Complementar.

PARTICIPANTES ATIVOS FACULTATIVOS

São os servidores vinculados aos Patrocinadores que optarem em se inscrever e contribuir para o 
Plano sem a contrapartida das contribuições do Patrocinador.

Pertencem a este grupo de Participantes:

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo no Estado do Rio de Janeiro 
após a data de funcionamento da RJPrev e que tenham sua remuneração abaixo do limite do Regime 
Geral (INSS);

- Servidores públicos que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo antes da data de 
funcionamento da RJPrev, e que não renunciem ao regime ao qual está enquadrado, independente de 
sua remuneração.

PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 

São aqueles Participantes que eram Ativos Patrocinados ou Ativos Facultativos e que, em razão da 
perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela perda de vínculo funcional, se mantêm 
inscritos no Plano. O participante do Plano assume não apenas o pagamento de sua contribuição mas 
também a parcela que cabe ao Patrocinador.

A perda parcial ou total da remuneração poderá ocorrer nos seguintes casos:

- Exoneração de cargo em comissão ou função gratificada;
- Redução de gratificação paga por desempenho das atividades;
- Redução da base de contribuição do Participante Ativo Patrocinado para um valor igual ou inferior 
ao Teto do RGPS;

OS TIPOS DE PARTICIPAÇÃO  
DO PLANO
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PARTICIPANTES VINCULADOS

São os Participantes que eram Ativos Patrocinados ou Ativos Facultativos que, antes do 
preenchimento dos requisitos de elegibilidade à Aposentadoria Programada, venham a perder o 
Vínculo Funcional com o Patrocinador, e optam por se manterem inscritos no plano, fazendo uso do 
Benefício Proporcional Diferido.

PARTICIPANTES ASSISTIDOS
São os Participantes ou seus Beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada.

É a remuneração do servidor que servirá como base de incidência à alíquota correspondente às 
suas contribuições. Cabe ressaltar que podem integrar o salário de participação as parcelas de 
caráter permanente bem como as de caráter temporário. O tipo Participante determinará o salário 
de participação.

PARTICIPANTE ATIVO PATROCINADO
Correspondente ao valor de sua remuneração que exceder o teto do Regime Geral (INSS). 

PARTICIPANTE ATIVO FACULTATIVO
Correspondente ao valor da totalidade de sua remuneração.

PARTICIPANTE AUTOPATROCINADO
Correspondente ao seu salário de Participação vigente no mês anterior ao da data da perda parcial 
ou total da sua remuneração.

PARTICIPANTE VINCULADO
Correspondente ao seu salário de Participação vigente no mês anterior ao da data da perda do 
vínculo funcional.

PARTICIPANTE ASSISTIDO
Correspondente ao seu benefício de prestação continuada.

A gratificação natalina (13° salário) será considerada parte integrante das respectivas bases de 
contribuição de cada Participante no mês de dezembro.

TIPOS DE CONTRIBUIÇÃO
PARA O PLANO

SALÁRIO  DE PARTICIPAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES  DOS PARTICIPANTES  
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Contribuição Patrocinada
Contribuição mensal efetuada pelo servidor que faça adesão ao Plano de Benefícios da RJPrev e que 
tenha sua remuneração superior ao Teto do RGPS. O valor será correspondente a um percentual 
escolhido pelo Participante incidente sobre o respectivo salário de Participação. A alíquota da con-
tribuição do Participante (servidor) ao Fundo de Previdência Complementar poderá ser alterada
por ele anualmente ou em caso de perda de remuneração, poderá ocorrer  alteração  indepen-
dentemente de mês pré- determinado.  Já a alíquota da contribuição  do  patrocinador (governo)
será igual a do participante e não poderá exceder o percentual de 8,5%.

Contribuição Facultativa
A Contribuição Facultativa é efetuada pelo servidor que faça adesão ao Plano de Benefícios da 
RJPrev. Poderão se enquadrar nessa hipótese os servidores nas seguintes situações:

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo antes da data de 
funcionamento da RJPrev (4 de setembro de 2013);

- Servidores independentemente da data de ingresso ao serviço público, mas que recebam 
provimentos inferiores ao teto do INSS (Valor divulgado anualmente no sitio www.previdencia.gov  .br);

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo após a data de funcionamento 
da RJPrev e que desejam contribuir além da alíquota de 8,5% da contribuição básica;

Em relação ao valor de contribuição, este dependerá da alíquota escolhida para incidência sobre o 
respectivo salário de Participação.  

Contribuição Voluntária
Contribuição efetuada por qualquer servidor que faça adesão ao Plano de Benefícios da RJPrev-CD, 
possuindo caráter eventual ou mensal. A contribuição escolhida deve respeitar um valor mínimo (1 VMP 
– Valor Mínimo do Plano),  para saber o valor mínimo atual do Plano, entrar em contato com a RJPrev.

CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR

Contribuição mensal a ser efetuada pelo patrocinador (órgão ao qual o servidor está vinculado), em 
favor de cada Participante Ativo Patrocinado, de caráter obrigatório, correspondente ao mesmo 
valor da contribuição básica do Participante Ativo Patrocinado, limitada a 8,5% de seu salário de 
Participação.

Todas as contribuições descontadas as destinadas ao custeio administrativo, benefício de risco e 
sobrevivência, feitas pelos participantes e as feitas pelo patrocinador, no caso de Participante Ativo 
Patrocinado, serão segregadas em contas individuais de cada Participante.

R epasse das Contribuições
As contribuições do Participante e do Patrocinador (quando for o caso) que forem retidas na fonte 
deverão ser recolhidas à RJPrev em até 5 (cinco) dias úteis após o respectivo crédito da folha de 
pagamento do Participante.

Alteração no Percentual de Contribuição
No ato de adesão ao Plano, os Participantes deverão informar o percentual mensal incidente 
sobre o seu respectivo salário de Participação para suas contribuições. Os Participantes poderão 
requerer alteração das alíquotas uma vez ao ano, por meio de formulário próprio fornecido pela 
entidade, sendo que o novo percentual entrará em vigor a partir do mês de junho subsequente ao 
da solicitação. Ainda, em caso de perda parcial de remuneração, a alíquota poderá ser alterada 
a qualquer tempo. As alterações sempre deverão observar os percentuais mínimos e máximos 
definidos no Plano de Custeio.
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TRIBUTAÇÃO

TAB ELA R EGRESSIVA OU PROGRESSIVA?

No ano de 2005 foi implantado pelo governo federal, por intermédio das Leis 11.053/04 e 11.096/05, 
a tabela regressiva para tributação de Planos de Previdência Complementar, juntando-se à tabela 
progressiva já existente. Dessa forma, os Participantes poderão escolher entre a tabela progressiva 
ou regressiva de cálculo de Imposto de Renda para ser aplicada no futuro, seja no pagamento de um 
Benefício do Plano ou no pagamento de Resgate.

O Participante tem que optar, até o último dia útil do mês seguinte à inscrição no Plano, por um dos regimes 
de tributação do Imposto de Renda. Na ausência de opção pelo regime de tributação até o último dia útil do 
mês seguinte, o Participante automaticamente ficará no regime progressivo para tributação.

TAB ELA PROGRESSIVA

O regime progressivo é representado pelas faixas de renda do IR de pessoa física, fazendo-se utilizar 
da mesma tabela do Estado no pagamento dos salários de seus servidores, incide mensalmente sobre 
o salário, por exemplo. A alíquota do imposto de renda cresce de acordo com o aumento da sua renda. 
Por isso, leva o nome de progressivo. Pode-se dizer que o regime progressivo é indicado para quem 
efetua contribuições em plano de previdência com visão de curto prazo. Essa opção é destinada também 
àqueles que estão perto de usufruir do benefício de aposentadoria, ou ainda para os que se aposentarão 
com um benefício inferior à faixa isenta da tabela. Verificar tabela no sitio www.receita.fazenda.gov.br.

APLICAÇÃO  DOS RECURSOS  FINANCEIROS

A principal função da RJPrev é prover benefícios aos Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios 
por ela administrado. Desta forma, a gestão dos recursos tem como objetivo buscar os resultados 
necessários de forma a cumprir suas obrigações previdenciárias, dentro de uma adequada relação entre 
risco e retorno esperado observando as restrições que incluem a necessidade de liquidez, horizonte de 
tempo, preferências e limites legais e regulatórios.

A legislação vigente, por meio da Resolução CMN nº 3.792/2009, estabelece a classificação e os limites 
máximos de alocação dos recursos dos Planos administrados nos seguintes segmentos: renda fixa, 
renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imóveis e operações com 
Participantes. Cada seguimento contempla classes de ativos que se diferenciam pelas características 
de indexador, tipo de emissor, prêmio, risco e horizonte de tempo.

A gestão dos recursos é realizada pelo rebalanceamento dessas classes de ativos utilizando como 
referência as revisões periódicas dos cenários externos e internos, o monitoramento das condições de 
mercado e as perspectivas da relação retorno e risco.
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TAB ELA R EGRESSIVA

A tabela regressiva leva em consideração o período de acumulação de cada contribuição ao Plano. 
A incidência de Imposto de Renda (alíquotas) vai decrescendo à medida que o período decorrido 
entre a data em que cada contribuição for realizada e a data em que o pagamento mensal do 
benefício ao servidor for efetuado, ou até mesmo no caso de o resgate ser pago ao servidor. Ou 
seja, este regime se chama regressivo porque a alíquota do Imposto de Renda vai diminuindo com 
o tempo, podendo chegar até 10%. É importante destacar que, caso o servidor receba sua reserva 
total ou parcialmente por resgate ou por pagamento de benefício, o valor será tributado mediante 
alíquota correspondente ao prazo que o dinheiro permaneceu aplicado. Em comparação à tabela 
progressiva, o regime de tributação regressiva é indicado para quem planeja poupar em plano 
de previdência por mais tempo, ou seja, cultivando a visão do longo prazo. Afinal, quanto maior o 
período em que o dinheiro ficar aplicado no Plano, menor a alíquota do Imposto de Renda. Segue 
tabela:

 
Prazo de acumulação de cada contribuição Alíquota do IR

Menor ou igual a 2 anos 35%

Maior de 2 e menor ou igual a 4 anos 30%

Maior de 4 e menor ou igual a 6 anos 25%

Maior de 6 e menor ou igual a 8 anos 20%

Maior de 8 e menor ou igual a 10 anos 15%

Maior de 10 anos 10%

TRI B UTAÇÃO SOB RE RESGATES

Optando-se pela tabela progressiva, na declaração anual do IRPF deverá ser realizado o ajuste, uma 
vez que o valor do resgate, parcial ou total, será tributado em 15% na fonte, a título de antecipação de 
IRPF. Caso o Participante opte pela tabela regressiva, o valor do resgate será tributado exclusivamente 
na fonte, com alíquotas decrescentes em função do prazo de acumulação dos recursos.
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APOSENTADORIA PROGRAMADA

É um benefício de renda mensal que será calculado em função da reserva individual do Participante. 
Para ter direito ao benefício, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

BENEFÍCIOS

MAIOR AMPARO, MENOS IMPOSTO

O plano RJPrev–CD, como Plano de Previdência Complementar, oferece algumas vantagens fiscais 
que possibilitam que o Participante pague menos imposto. As contribuições são dedutíveis na 
declaração anual de Imposto de Renda, até o limite de 12% do total de contribuições do ano, de 
acordo com a legislação vigente, e independente da tabela de tributação escolhida.

O Participante ou o Beneficiário do Plano de Benefícios RJPrev–CD, após atender às respectivas 
exigências para concessão, poderão requerer, conforme o caso, os seguintes benefícios abaixo:

12

VALOR TOTAL 
DO 

BENEFÍCIO

Contribuições Patrocinadas 
(Servidor e Estado)

+ Contribuições Facultativas

Contribuições
Voluntárias do Servidor

+ Portabilidade de outras Entidades

BENEFÍCIO PRINCIPAL BENEFÍCIO SUPLEMENTAR

Expectativa de vida do servidor 
ou do seu beneficiário vitalício com 

maior expectativa de vida

Expectativa de vida do servidor 
ou do seu beneficiário vitalício com 
maior expectativa de vida ou prazo 

certo a partir de 5 anos

APOSENTADORIA 
PROGRAMADA  

• Para o Participante Ativo Patrocinado e Facultativo 
estar aposentado no Rioprevidência e para o 
Participante Autopatrocinado e Vinculado ter 
cumprido os mesmos requisitos de tempo de 
contribuição e idade mínima exigidos para a 
concessão de aposentadoria voluntária pelo RPPS.

• Ter ao menos 60 meses de filiação ao Plano (exceto 
no caso de concessão de aposentadoria compulsória 
pelo RPPS).

• Pagamento do Benefício Principal + Benefício 
Suplementar (opcional).

• Valor do Benefício Principal será calculado em função 
da reserva individual acumulada sobre a expectativa 
de vida do servidor ou beneficiário vitalício.

• Possibilidade de recebimento à vista na 
aposentadoria de 15% do saldo da Conta Individual 
do Benefício Programado e de 25% sobre o saldo da 
Conta Individual do Benefício Suplementar.

• Pagamento do Benefício de Sobrevivência somente 
sobre o valor do Benefício Principal.
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Trata-se de benefício de renda mensal cuja concessão depende da ocorrência de eventos não 
previsíveis. Para ter direito ao benefício, o Participante deverá estar aposentado por invalidez 
permanente pelo Rioprevidência e cumprir dos seguintes requisitos:
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VALOR TOTAL 
DO 

BENEFÍCIO

Contribuições Patrocinadas 
(Servidor e Estado)

+ Contribuições Facultativas
+ Aporte FBnP

Contribuições Voluntárias do 
Servidor + Portabilidade de 

outras Entidades

BENEFÍCIO PRINCIPAL BENEFÍCIO SUPLEMENTAR

Expectativa de vida do servidor 
ou do seu beneficiário vitalício com 

maior expectativa de vida

Expectativa de vida do servidor 
ou do seu beneficiário vitalício com 
maior expectativa de vida ou prazo 

certo a partir de 5 anos

APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ  

• Estar aposentado por invalidez permanente.

• Ter 12 meses de filiação ao Plano (exceto no caso de 
acidente em serviço).

• Pagamento do Benefício Principal + Benefício 
Suplementar (opcional).

• Valor do Benefício Principal será calculado em função 
da reserva acumulada + valor aportado do Fundo de 
Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) 
sobre a expectativa de vida do servidor ou beneficiário 
vitalício. (Para Participante Ativo Patrocinado).

• Valor aportado pelo FBnP: média dos últimos 3 anos 
de contribuição multiplicado pelo tempo restante até 
a elegibilidade do servidor.

• Possibilidade de recebimento à vista de 25% do saldo 
do Benefício Suplementar.

• Benefício de Sobrevivência somente no Benefício 
Principal.
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PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR ATIVO

Benefício da RJPrev que ampara, com uma renda mensal, os beneficiários inscritos no Plano em 
consequência do falecimento do servidor ativo. Confira:
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VALOR TOTAL 
DO 

BENEFÍCIO

Contribuições Patrocinadas 
(Servidor e Estado)

+ Contribuições Facultativas
+ Aporte FBnP

Contribuições Voluntárias do 
Servidor + Portabilidade de 

outras Entidades

BENEFÍCIO PRINCIPAL BENEFÍCIO SUPLEMENTAR

Expectativa de vida do seu 
beneficiário vitalício com maior 

expectativa de vida

Expectativa de vida do seu 
beneficiário vitalício com maior 

expectativa de vida

PENSÃO 
POR MORTE 

SERVIDOR ATIVO

• Beneficiário legal

• Pagamento do Benefício Principal + Benefício 
Suplementar (opcional).

• Valor do Benefício Principal será calculado em função 
da reserva acumulada + valor aportado do Fundo de 
Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) 
sobre a expectativa de vida do beneficiário vitalício.

• Valor aportado pelo FBnP: média dos últimos 3 anos 
de contribuição multiplicado pelo tempo restante até 
a expectativa de elegibilidade do servidor na data da 
morte.

• Benefício de Sobrevivência somente no Benefício 
Principal. (Para Participante Ativo Patrocinado).
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PENSÃO POR MORTE DO PARTICIPANTE ASSISTIDO

O Participante que fizer uso do Benefício de Aposentadoria Programada ou do Benefício de 
Aposentadoria por Invalidez, e vier a falecer no período de percepção destes benefícios, terá direito 
de deixar aos seus beneficiários uma pensão.
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VALOR TOTAL 
DO 

BENEFÍCIO

Reserva remanescente do 
Servidor Aposentado

Contribuições Voluntárias do 
Servidor + Portabilidade de 

outras Entidades

BENEFÍCIO PRINCIPAL BENEFÍCIO SUPLEMENTAR

Expectativa do seu beneficiário 
vitalício com maior expectativa 

de vida

Expectativa do seu beneficiário 
vitalício com maior expectativa 

de vida

PENSÃO 
POR MORTE 
SERVIDOR 
ASSISTIDO

• Beneficiário legal

• Benefício de pensão calculado em função da reserva 
remanescente do Servidor Aposentado considerando 
a expectativa de vida do beneficiário vitalício com 
maior expectativa de vida.

• Benefício Suplementar (na existência de saldo pelo 
tempo remanescente contratado pelo Servidor).

• Benefício de Sobrevivência somente no Benefício 
Principal.
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B ENEFÍCIO SUPLEMENTAR

O Participante do Plano de Benefícios da RJPrev que fizer contribuições voluntárias de caráter mensal 
ou eventual, ou ainda portar recursos de outras entidades de previdência complementar (aberta ou 
fechada) terá direito a receber um Benefício Suplementar.

O Plano de Benefícios RJPrev–CD, possui um importante benefício aos seus participantes: trata-se do 
BENEFÍCIO DE SOBREVIVÊNCIA. Com este benefício, o Participante continuará a receber o seu benefício 
mensal (exceto o Benefício Suplementar) mesmo após o encerramento do prazo (expectativa de vida), 
calculado na data da concessão da sua aposentadoria.

BENEFÍCIO  DE SOBREVIVÊNCIA

O Servidor ou Beneficiário (conforme o caso) que tenha ultrapassado sua expectativa de vida calculada 
e estabelecida no momento da aposentadoria terá a continuidade do pagamento de 100% da última 
parcela recebida.

B ENEFÍCIO 
SUPLEMENTAR

• Estar aposentado no Rioprevidência.

• Ter ao menos 60 meses de filiação ao Plano (exceto 
no caso de concessão de aposentadoria compulsória 
pelo RPPS).

• Valor do Benefício Suplementar será calculado em 
função da reserva acumulada na Conta Individual 
do Benefício Suplementar sobre o período escolhido 
pelo Participante de 5 (cinco) anos até a expectativa 
de vida do servidor ou beneficiário vitalício.

• Possibilidade de recebimento à vista na aposentadoria 
de 25% sobre o saldo da Conta Individual do Benefício 
Suplementar.

• Não haverá pagamento do Benefício de Sobrevivência 
sobre o Benefício Suplementar.

INSTITUTOS

Por ocasião da perda parcial ou total de remuneração ou ainda perda do vínculo funcional com o 
Estado, o servidor poderá fazer uso de um dos seguintes institutos:

AUTOPATROCÍNIO  

Neste, o servidor pode continuar inscrito no Plano, com as mesmas condições anteriores à perda 
total ou parcial da remuneração ou pela perda do vínculo funcional com o Estado. Para tanto, deverá 
manter ou modificar a alíquota do valor de sua contribuição e a do Patrocinador (caso haja), para 
manter o direito aos benefícios. Caso opte por este instituto, o Participante não será impedido de 

16



IN
ST

IT
U

TO
S

Tempo de Contribuição para o Plano %

Menos de 3 anos 0%

A partir de 3 anos 5%

A partir de 6 anos 15%

A partir de 9 anos 25%

A partir de 12 anos 35%

A partir de 15 anos 40%

A partir de 18 anos 50%

A partir de 21 anos 60%

A partir de 24 anos 70%

fazer uso dos institutos do Benefício Proporcional Diferido, do Resgate, e da Portabilidade, desde que, 
obrigatoriamente, renuncie ao Autopatrocínio.

BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO

No caso da perda do vínculo funcional com o Estado, o servidor poderá deixar o saldo de sua conta 
individual na RJPrev rentabilizando com o total dos recursos do Plano de Benefícios RJPrev-CD até a 
sua aposentadoria. Essa opção é permitida a contar 3 (três) anos de contribuição ao Plano. O servidor 
Participante, que se tornará um Participante vinculado, pagar apenas a contribuição administrativa. Neste 
caso, o Participante não poderá ter feito uso dos institutos da portabilidade e do resgate.

PORTABILIDADE

O servidor poderá portar o saldo total da sua conta de contribuições individuais e ainda as contribuições 
do Patrocinador, quando for o caso, para outro plano previdenciário gerido por entidade de Previdência 
Complementar ou ainda seguradora. Para fazer uso deste Instituto, além da perda de vínculo funcional, o 
servidor deverá ter pelo menos 3 (três) anos de filiação ao Plano e não poderá estar em gozo de benefício 
e nem ter feito uso do instituto do resgate.

R ESGATE

Neste caso, o servidor poderá fazer a opção de receber os valores dos recursos individuais alocados no 
Plano, desde que, além de perder o vínculo funcional, o Participante não esteja em gozo de benefício e 
não tenha feito uso do instituto da portabilidade. O valor do resgate, que poderá ser pago em 1 (uma) única 
ou em 24 (vinte e quatro) parcelas, será correspondente à soma das contribuições do Participante com 
o percentual (conforme tabela baixo) das contribuições do Patrocinador, excetuando-se as contribuições 
destinadas ao custeio dos Benefícios não Programados, Benefício por Sobrevivência do Assistido e das 
Despesas Administrativas.
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