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RESUMO  

  

RESUMO: A Previdência Social é um dos direitos assegurados pela Constituição Federal e 
está inserida no Capítulo que trata da Seguridade Social. No ordenamento jurídico pátrio há os 
Regimes Básicos e os Regimes Complementares de Previdência Social. Cada regime tem sua 
peculiaridade, desde a forma de ingresso, passando pelos indivíduos envolvidos e até mesmo 
os benefícios concedidos. A Previdência Complementar se divide em aberta e fechada. Na 
Entidade Aberta de Previdência Complementar, qualquer pessoa pode fazer a adesão. Essas 
Entidades são obrigatoriamente sociedades anônimas, embora possam ou não ter fins 
lucrativos. Já as Entidades Fechadas de Previdência Complementar têm o ingresso restrito, e é 
considerada de natureza pública. Aqui no Rio de Janeiro, o Estado adotou a Previdência 
Complementar com a promulgação da Lei nº 6.243/13, a qual instituiu a Fundação RJ-Prev. 
Como toda previdência complementar, o ingresso a RJ-Prev é facultativo.  Os servidores que 
tomaram posse em cargo efetivo no Estado do Rio de Janeiro após 04 de setembro de 2013, 
início do funcionamento da RJ-Prev, estão submetidos ao teto do RGPS. Desta forma, o 
trabalho foi desenvolvido a fim demonstrar, por meio de pesquisa bibliográfica, os benefícios 
que este grupo de servidores teria optando pela RJ-Prev e não por uma previdência 
complementar aberta. E, por fim, entre as vantagens da RJ-Prev, a contrapartida do órgão 
empregador na contribuição do servidor público foi a que mais atraiu o servidor para realizar 
a adesão. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Previdência Complementar; Servidor Público; RJ-Prev. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Carta Magna de 1988 estabeleceu no art. 6º os direitos sociais. A previdência social 

é um desses direitos que estão amparados pela Constituição Federal, mais especificamente nos 

seus artigos 201 e 202. Estes artigos dispõem sobre a forma de organização da previdência 

social e da previdência complementar, respectivamente. 

No nosso ordenamento jurídico, a Previdência Social é composta pelo Regime Básico 

de Previdência Social e pelo Regime Complementar de Previdência Social, e constitui uma 

proteção às pessoas que se encontram, temporariamente ou permanentemente, 

impossibilitadas de trabalhar. 

O Estado do Rio de Janeiro adotou a Previdência Complementar com a promulgação 

da Lei nº 6.243/13, a qual instituiu a Fundação RJ-Prev. Como toda previdência 

complementar, o ingresso a RJ-Prev é facultativo.  Os servidores que tomaram posse em 

cargo efetivo no Estado do Rio de Janeiro após 04 de setembro de 2013, início do 

funcionamento da RJ-Prev, foram submetidos ao teto do RGPS. Desta forma, este trabalho foi 

desenvolvido a fim demonstrar, por meio de pesquisa bibliográfica, os benefícios para este 

grupo de servidores que optou pela RJ-Prev e não por uma previdência complementar aberta. 

Desta forma, neste estudo pretende-se compreender por que os servidores público do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) que tomaram posse após o dia 04 

de setembro de 2013 optaram pela RJ-Prev e não por um seguro privado? 

O trabalho tem como objetivos intermediários contextualizar historicamente a origem 

da previdência social no Brasil, especialmente a previdência complementar; delinear os 

princípios da seguridade social; distinguir os regimes previdenciários existentes, e analisar o 

Regime Complementar, com foco especial na promulgação da Lei nº 6.243/13 em 

consonância com o art.40, §14, §15 e § 16 da Constituição Federal, os quais foram acrescidos 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 

O estudo tem como objetivo final identificar quais as vantagens da RJ-Prev para os 

servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que tomaram posse 

após o dia 04 de setembro de 2013. 
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Diante das alterações veiculadas pela Lei nº 6.243/13, a de maior relevância jurídica e 

pessoal para o servidor efetivo, que tomou posse após 04 de setembro de 2013, foi a 

submissão ao teto do RGPS. 

Assim, frente a tal limitação legal, torna-se necessário para o alcance do objetivo final 

definir quais as vantagens oferecidas pela Lei Complementar para o servidor público optar 

pelo RJ-Prev e não por um seguro privado. 

Para responder aos objetivos do estudo foi realizada pesquisa bibliográfica livros e 

artigos sobre a temática pesquisada feita na biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro.   

Segundo Vergara (2005), a seleção do material e a definição dos procedimentos é uma 

pré-análise, para posteriormente passarmos à exploração do material propriamente, onde serão 

implementados os procedimentos. E, na última fase, as suposições poderão ser confirmadas 

ou não. 

Cabe salientar que a literatura específica para RJ-Prev, propriamente dita, ainda é 

muito escassa, tendo em vista que a referida fundação é recente, neste estudo foram acessados 

a Lei que instituiu a Fundação e o Manual do Participante da RJ-Prev, o qual versa sobre a 

temática.  

 Para atender ao objetivo final do trabalho foi realizado um estudo de caso com 8 

servidores do TCE-RJ que ingressaram após 04 de setembro de 2013, e que não eram 

servidores públicos anteriormente a posse no TCE-RJ.  Eles responderam a um formulário 

que tinha como objetivo identificar quantos servidores aderiram ao RJ-Prev e por que.  

Para identificar quais os servidores do TCE-RJ se encontravam nesta condição foi 

solicitada a relação destes servidores à Coordenadoria Setorial de Preparo de Pagamento 

(COP) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Esta coordenadoria tem a função 

de preparo de pagamento, sendo inerente o conhecimento do regime previdenciário de cada 

servidor do TCE-RJ.  

Para atender a questão da ética na pesquisa foi solicitada autorização ao TCE-RJ para 

desenvolver a pesquisa. A COP informou a relação dos servidores que se encontram nessa 

condição, ou seja, o TCE-RJ tem 8 servidores que ingressaram após 04 de setembro de 2013, 

e que não eram servidores públicos anteriormente a posse no TCE-RJ. 
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Foi feito contato inicial com os servidores relacionados pela COP, explicando o 

objetivo da pesquisa. Do total de 8 servidores contatados, 6 aceitaram participar da pesquisa. 

A pesquisadora enviou por e-mail o formulário com as questões sobre a adesão ao RJ-Prev, as 

informações foram consolidadas e os dados submetidos à análise.  

O trabalho foi organizado em 7 capítulos que discutiram o histórico da proteção social 

no Brasil, passando pela seguridade social e seus princípios, em seguida foi abordada a 

previdência social e os regimes previdenciários, nos quais está inserida a previdência 

complementar. Esta, por sua vez, foi observada tanto na forma de previdência complementar 

aberta como também na previdência complementar fechada. Por fim, foi analisada a 

previdência complementar fechada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a RJ-Prev. 
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1. HISTÓRICO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL 
 

 A origem da proteção social decorreu da necessidade de resguardar o ser humano dos 

infortúnios da vida, ou seja, seria uma cautela às situações futuras que pudessem causar dano. 

 A doutrina considera que essa proteção social originou-se na família, pois, 

historicamente, sempre foi a família que patrocinou a proteção. 

 Segundo Ibrahim (2012), para algumas pessoas a proteção familiar era precária, ou até 

mesmo, inexistente, daí a necessidade de auxílio externo. 

 Assim, com o intuito de evitar as adversidades e contingências da vida, o ser humano 

passou a se preocupar com a proteção individual, avançando para a coletividade até chegar à 

interferência estatal. 

 Os autores divergem quanto à origem da proteção social no Brasil. 

 Segundo Campos (2010, p.41), há três correntes para explicar a origem da previdência 

social, como política de proteção social no Brasil. 

 A primeira remete à época do Império, e é exemplificada no século XVI, com a 

instituição da Fundação da Santa Casa de Misericórdia; no século XVII, com o surgimento 

das Irmandades de Ordens Terceiras; no século XVIII, com o estabelecimento do Plano de 

Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficias da Marinha; no século XIX, com a criação do 

meio soldo do Exército; publicação da Lei Orgânica dos Municípios e instituição do 

Montepio Geral da Economia – Mongeral. 

 A segunda corrente defende como marco inicial a Lei Eloy Chaves (Decreto nº 

4.682/1923), quando foram criadas as Caixas de Aposentadorias e Pensões para cada empresa 

de estrada de ferro e com abrangência a todos os seus empregados. 

 Há a terceira corrente, a qual atribui a origem da proteção social a partir da 

estruturação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). 

 O Ministério da Previdência Social, por meio do Panorama da Previdência Social 

Brasileira destaca que os Institutos tinham uma característica bem marcante: a desigualdade, 

pois cada um deles possuía uma estrutura específica de benefícios e contribuições. 
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 Já para Tavares (2010), a origem da Previdência social pode ser dividida em cinco 

períodos. 

 O período de formação, que tem como marco inicial a Lei Eloy Chaves (Decreto nº 

4.682, de 24/01/1923) a qual determinou a criação de Caixas de Aposentadorias e Pensões 

para empregados ferroviários, e em 1930 a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 

 Após, seria o período de expansão, com a promulgação da primeira Lei Orgânica da 

Previdência Social (Decreto nº 20.465, de 1º/10/1931), o qual foi alterado pelo Decreto nº 

21.465, de 24/02/1932. 

 Neste período, também está incluída a Constituição Federal de 1934, com a tríplice 

forma de custeio (público, trabalhador e empregador). 

 O período de centralização deu-se com o Decreto-Lei nº 7.526, de 07/05/45 o qual 

instituiu a Lei Orgânica dos Serviços Sociais do Brasil. E também, com a Constituição 

Federal de 1946, que trouxe a expressão “previdência social”. Em 1947, foi promulgada a Lei 

Orgânica da Previdência Social (Lei nº 3.807, de 26/08/1960), sendo ela um marco na 

unificação dos critérios de concessão dos benefícios pelos diversos Institutos. 

 Ainda neste período, foi expedido o Decreto-Lei nº 72, de 21/11/1966, criando o 

Instituto Nacional de Previdência Social-INPS. 

 O período de Organização da Seguridade Social deu-se com a Constituição Federal de 

1988, que trouxe a expressão “Seguridade Social”, que seria a unificação dos conceitos de 

previdência, saúde e assistência social. 

 Por fim, o período de fortalecimento de previdência Privada, que surgiu com o 

advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e que trouxe diversas mudanças à 

seguridade, bem como normatizou as regras previdenciárias do servidor público. 

 Também fazem parte deste período a Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual 

reduziu a proteção dos agentes públicos ocupante de cargo efetivo e vitalício e a Emenda 

Constitucional nº 47/2005, que alterou mais uma vez, o sistema de previdência dos servidores 

públicos. 
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 Sob a perspectiva constitucional, Campos (2010, p.43) demonstra a evolução da 

proteção social no Brasil, da seguinte forma: 

 Na Constituição Imperial (1824) havia a previsão de garantia aos servidores públicos 

(art.179). A Constituição Republicana (1891), só mencionava à aposentadoria por invalidez 

aos funcionários públicos a serviço da nação (art.75). A Constituição de 1934 traz um 

primeiro modelo de proteção social no âmbito da norma fundamental (art.121, § 1º, alínea 

“h”). A Constituição de 1937 traz preceitos a serem observados pela legislação do trabalho 

(art.137). Já a Constituição de 1946 trata a previdência social de forma autônoma em relação 

ao Direito do Trabalho (art.157). A Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional nº 

1/69, assegura direitos que visem à melhoria de sua condição social (art.165). Por sua vez, a 

Constituição Federal de 1988 modificou toda estrutura, criando um modelo de seguridade 

social. 

 Segundo Ibrahim, (2012, p.03), “a Constituição de 1988 previu um Estado do Bem-

Estar social em nosso território. Por isso, a proteção social brasileira é, prioritariamente, 

obrigação do Estado, o qual impõe contribuições obrigatórias a todos os trabalhadores”. 
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2. SEGURIDADE SOCIAL 

  Segundo Ibrahim, (2012, p.05): 

 A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo 
Estado e por particulares, com a contribuição de todos, incluindo parte dos 
beneficiários dos direitos, no sentido de estabelecer ações para o sustento de pessoas 
carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a manutenção 
de um padrão mínimo de vida digna. 

 

 O conceito de seguridade social está definido no art. 194, da Constituição Federal. “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. 

 Resumidamente, podemos afirmar que a proteção social é o gênero do qual é espécie, 

a seguridade social, que, por seu turno, se subdivide em saúde, assistência social e previdência 

social. 

 A Organização Internacional do Trabalho-OIT, na Convenção nº 102/52 (p.17) traz 

normas mínimas para a seguridade social, e também uma definição para a seguridade social: 

A proteção que a sociedade oferece aos seus membros mediante uma série de 
medidas públicas contra as privatizações econômicas e sociais que, de outra forma, 
derivam do desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência, como 
consequência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou enfermidade 
profissional, desemprego, invalidez, velhice e também a proteção em forma de 
assistência médica e ajuda às famílias com filhos. 

 

 A seguridade social é, portanto, um sistema de proteção social, onde estão abarcadas a 

previdência social, a assistência social e a saúde. 

 

2.1 Princípios da Seguridade Social 

 a) Princípio da Solidariedade 



 

 

14 

 

 Está disposto no art. 3º, I, Constituição Federal1 e tem como foco a proteção coletiva. 

Conforme afirma Ibrahim (2012, p. 65): 

 A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema 
previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da 
cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e não 
para a tutela do indivíduo, isoladamente considerada.  

  

b) Princípio da Universalidade 

 Esse princípio está disposto no art. 194, § único, I, Constituição Federal2 e estabelece 

que qualquer pessoa pode participar da proteção social patrocinada pelo Estado. Segundo 

Ibrahim (2012, p.66), “nenhuma parcela da sociedade deve ser excluída da proteção social”. 

 

 c) Principio da Uniformidade e Equivalência de Prestações entre as Populações 

Urbana e Rural 

  Está consagrado no art. 194. § único, II, Constituição Federal3 e assegura que não 

deve haver benefícios distintos entre os trabalhadores rurais e urbanos. 

 Segundo Campos (2010, p.64), pode haver critérios diferenciados entre rurais e 

urbanos para atingir a concessão dos benefícios; o que não pode haver é nenhuma espécie de 

privilégio para qualquer dos lados. 

                                                           
1
Art. 3º, I, CF: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária”; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998.  

2 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base 
nos seguintes objetivos:  

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

3 II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
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 d) Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Benefícios 

 Esse princípio está disposto no art. 194, § único, III, Constituição Federal4 e para 

Balera (2004, p.87 apud IBRAHIM 2012, p.68): 

 A seletividade atua na delimitação do rol de prestações, ou seja, na escolha dos 
benefícios e serviços a serem mantidos pela seguridade social, enquanto a 
distributividade direciona a atuação do sistema protetivo para as pessoas com maior 
necessidade, definindo o grau de proteção. 

 

 A distributividade é vista como consequência da eficiência, a fim de que as prestações 

sejam efetivas. 

 

 e) Princípio da Irredutibilidade do Valor dos Benefícios 

 Está disposto no art. 194, § único, IV5, Constituição Federal e assegura que não se 

deve limitar esse princípio à simples hipótese de irredutibilidade do valor nominal do 

benefício. Mas, conforme expõe Ibrahim (2012, p.69), “deve ser assegurada a necessidade de 

registros periódicos, ou seja, a imposição da correção monetária, de modo a preservar o poder 

aquisitivo do valor dos proventos ao longo de sua existência”. 

 

 

 f) Princípio da Equidade na Forma de Participação no Custeio 

 Está disposto no art. 194, § único, V, Constituição Federal6. 

                                                           

4
 III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; BRASIL. Constituição (1988). 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 

5 IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
 
6 V - equidade na forma de participação no custeio; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
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 Pode ser feita uma analogia ao princípio tributário da capacidade contributiva, “pelo 

qual quem pode mais contribui com mais, quem pode menos contribui com menos”. Campos 

(2010, p.65). 

 Devemos estar atentos que a solidariedade entre o grupo impõe a participação de 

todos. 

 

 g) Princípio da Diversidade da Base de Financiamento 

 Está previsto no art. 194, § único, VI, Constituição Federal7. 

 O custeio envolve contribuições de trabalhadores, das empresas e do próprio governo. 

Esse princípio visa impedir que eventuais deficiências de uma das fontes fossem supridas 

pelas demais. 

 Para Ibrahim (2012) a ideia é apontar para um custeio de seguridade social o mais 

variado possível, de modo que eventuais oscilações setoriais não comprometam as 

arrecadações de contribuições. 

 

 h) Princípio Democrático e Descentralizado da Administração 

 Está consagrado no art.194, § único da Constituição Federal8. 

 E propõe um estímulo à atuação efetiva da sociedade. Pois, conforme afirma Ibrahim 

(2012, p.73) “esse princípio visa a participação da sociedade na organização e no 

gerenciamento da seguridade social, através da interação de trabalhadores, empregadores, 

aposentados e governo”. 

 Em resumo, esse princípio assegura a gestão participativa. 

                                                                                                                                                                                     

 

             
7
 VI - diversidade da base de financiamento; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
 
             8 Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base 
nos seguintes objetivos: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 

outubro de 1998. 
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 i) Princípio da Preexistência do Custeio em Relação ao Benefício ou Serviço 

 Está assegurado no art. 195, § 5º, Constituição Federal9. 

 Segundo esse princípio, nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser 

criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

 É imprescindível a previsão da origem dos recursos para a criação de benefícios 

previdenciários. 

 

 j) Princípio da Igualdade 

 É utilizado tanto no sentido formal como também no material, no âmbito da 

seguridade social, isto é, todos são iguais perante a lei, e situações desiguais são tratadas de 

forma desigual na medida da desigualdade, com o fim de promover a igualdade. 

 

 l) Princípio da Legalidade 

 Princípio aplicado a todos os destinatários dos direitos fundamentais (art. 5º, II, 

Constituição Federal10). 

 No caso da seguridade, este princípio visa evitar arbitrariedades especialmente para o 

segurado e dependente. 

 Os princípios apresentados descrevem normas de seguridade e são indispensáveis para 

a solução dos casos concretos. 

  

                                                           

            
9 § 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
 
            10 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1998. 
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3. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 A previdência é uma proteção para aqueles que se encontram impossibilitados de 

trabalhar, seja temporária ou definitivamente. 

 Segundo Oliveira (2013, p.20), a previdência social pode ser conceituada como “um 

conjunto de princípios, regras e instituições voltadas à proteção das pessoas físicas, a ela 

vinculadas, contra os riscos sociais previstos nos incisos do art. 201, da Constituição Federal”.  

 Já Leira (2001, p. 127) definiu a previdência social como: 

Sendo parte do conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos aos 
trabalhadores quando não mais podem prover seu sustento, seja temporária, seja 
definitivamente, quer pela incapacidade temporária ou permanente, quer pela idade 
ou fator tempo de serviço efetuado. 

 

 A proteção previdenciária no Brasil não é a mesma para todos que exercem atividade 

laboral, sendo isto, consequência da diversidade de regimes de previdência social. 

 Atualmente, temos quatro tipos de regimes previdenciários. Regimes previdenciários 

aqui considerados como conjunto de regras e normas que regem a disciplina previdenciária de 

determinado grupo de seres humanos. Os atuais regimes são: a) regime geral de previdência 

social (RGPS), b) regime próprio de previdência social dos servidores públicos (RPPS), c) 

regime de previdência social dos militares das forças aramadas e militares estaduais (RPSM) e 

d) regime de previdência complementar (RPC). 

 O professor Ibrahim define a previdência social como um seguro sui generis. 

“Todavia, a previdência social é a técnica protetiva mais evoluída que os antigos seguros 

sociais, devido à maior abrangência de proteção e à flexibilização de correspectividade 

individual entre contribuição e benefício”. Ibrahim, (2012, p.28). 

 Assim, conforme salienta Felipe (2001, p.11), “tem-se na previdência social um 

sistema público e oneroso de natureza contraprestacional, destinado a amparar os seus 

segurados ou servidores, nas situações especificadas em lei”.  

A previdência social, conforme Tavares (2010, p.67), “é um seguro coletivo, público, 

compulsório, mediante contribuição que visa cobrir riscos sociais, tais como: incapacidade, 

desemprego involuntário, idade avançada, encargos familiares, prisão e morte”.  
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4. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

 

4.1 Regime Geral de Previdência Social – RGPS 

O RGPS tem como base o art. 201, Constituição Federal, e está previsto no art. 9º, Lei 

nº 8.213/91 e no art. 6º, Regulamento Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048/99. 

É o regime mais amplo, pois a grande massa dos trabalhadores é filiada ao RGPS, que 

é organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. 

É um regime voltado para os trabalhadores de iniciativa privada e para os empregados 

públicos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT. Este regime também atende 

aos domésticos, autônomos e trabalhadores rurais. 

Conforme salienta Ibrahim (2012, p.174), “o RGPS é o regime básico de previdência 

social, e é de aplicação compulsória a todos que exercem algum tipo de atividade remunerada, 

exceto, se tal atividade gerar filiação a outro regime próprio de previdência”. 

São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social (obrigatórios e 

facultativos) e seus dependentes. 

O RGPS é necessariamente contributivo, conforme disposto no art. 201, caput, 

Constituição Federal, assim, aquele que está filiado ao RGPS deve, obrigatoriamente, verter 

contribuição ao sistema, as quais deverão ser pagas, em regra, mensalmente. 

 

 

4.2 Regime de Previdência Social dos Militares das Forças Armadas e Militares 

Estaduais - RPSM 

 

O regime previdenciário dos militares difere do regime dos servidores civis, em razão 

da peculiaridade em cada grupo. 

O RPSM está dividido por destinatários, ou seja, os militares das forças armadas e 

seus dependentes, e em outro grupo os militares estaduais e distritais e seus dependentes 

(Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar). 

O Professor Ibrahim (2012, p. 33) considera que: 

 

“nem seria correto falar em regime previdenciário dos militares, pois quando estes 
passam à inatividade remunerada, eles não perdem a condição de militar, e são 
custeados integralmente pelo Tesouro”. 
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 O referido autor entende que como, frequentemente, o afastamento do trabalho é 

precoce, dificulta a criação de um regime securitário viável.  

 

4.3 Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS 

 

Tem como fundamento o art. 40 da Constituição Federal, e as respectivas alterações 

ocorridas pelas reformas previdenciárias. A primeira com a EC nº 20/98, depois por meio da 

EC nº 41/03, e por fim a EC nº 47/05. 

O regime próprio permite que os entes federados organizem e administrem regimes de 

previdência específicos para servidores. Caso o ente federado para o qual o servidor trabalhe 

não tenha criado um RPPS, este servidor estará, obrigatoriamente, vinculado ao RGPS. 

Conforme esclarece o professor Ibrahim (2012) os Estados e Municípios só podem 

legislar com relação aos regimes próprios. A competência para legislar sobre o RGPS é 

exclusiva da União. Ou seja, o RPPS é organizado por cada uma das entidades estatais. 

Inicialmente o RPPS era custeado com recursos exclusivos do órgão público. Com o 

passar dos anos surgiram déficits, causando desequilíbrio financeiro, já que boa parte do 

orçamento era destinada ao pagamento de aposentadorias e pensões. 

Campos (2010, p.80) afirma que o RPPS tem as seguintes características: “próprio, 

básico, solidário, de filiação obrigatória, estatal, contributivo, fechado, de equilíbrio 

financeiro e atuarial, de contribuição definida e com unidade de gestão”. 

As características do RPPS estão demonstradas conforme diagrama abaixo: 

 

 

Fonte: Campos (2010, p.80) 
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Ainda com as lições de Campos (2010), o RPPS é próprio, pois é destinado, 

exclusivamente, aos servidores ocupantes de cargos efetivos; básico, para diferenciar do 

regime complementar; solidário, uma vez que há a solidariedade entre os servidores ativos e 

entre estes e os inativos; de filiação obrigatória, já que o servidor é obrigatoriamente filiado 

após provimento em cargo efetivo; estatal, pois é a unidade federada que institui e mantém o 

regime; de caráter contributivo, tendo em vista que o servidor e seus dependentes só farão jus 

ao benefício caso tenha havido a correspondente contribuição; fechado, pois o regime abarca 

somente os servidores públicos titulares de cargo efetivo, e de contribuição definida no qual o 

valor do benefício será calculado com base na contribuição. Esta por sua vez é certa. 

 Por unidade de gestão entende-se que cada ente estatal terá apenas um regime próprio 

de previdência social para os servidores titulares de cargo efetivo, exceção para os militares.  

O equilíbrio financeiro e atuarial deve ser preservado pelo RPPS. 

A Constituição Federal no caput dos artigos 40 e 201 determina, expressamente, que a 

previdência social deve observar os critérios de equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o 

equilíbrio econômico e financeiro é inerente à essência das entidades de previdência. 

O equilíbrio financeiro, segundo Ibrahim (2012, p.43) seria “o saldo zero ou positivo 

do encontro entre receitas e despesas do sistema”. Já o equilíbrio atuarial para o mesmo autor 

seria “o controle e prevenção de variações graves no perfil da clientela”. 

Na lição de Souza (p.69): 

Por equilíbrio financeiro deve-se entender a apreciação estática de um universo de 
segurados. Assim, um regime previdenciário está equilibrado financeiramente se as 
receitas atuais pagam as despesas atuais. Todavia, em previdência não se pode 
pensar apenas em presente, exigindo-se sempre previsão para o futuro. 

 

 Segundo Almeida e Torres (2011, p.165) “o equilíbrio financeiro remete 

principalmente ao curto e médio prazo, refletindo a garantia de um fluxo de caixa que permita 

saldar todos os compromissos previstos ou contingentes”. 

Retomando o ensinamento de Souza, o equilíbrio atuarial refere-se ao critério de 

organização dos regimes previdenciários. Não bastando a mera realização de cálculos 

atuariais periódicos.  

 Acrescenta Souza (2001, p.69) que, “por organização deve-se entender todo o fluxo 

destinado à concretização da previdência social, isto é, a tributação, a gestão dos recursos e a 

prestação desse direito social”.  
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 E, conclui que “o equilíbrio atuarial deve ser aplicado desde o momento da formação 

da lei que regulamenta o plano de custeio”. 

 Por fim, Nóbrega (2006, p.30) afirma: 

 O equilíbrio financeiro trata da correspondência entre entradas e saídas no sistema, 
ou seja, os custos atuais dos benefícios pagos. O equilíbrio atuarial, por sua vez, 
representa o fluxo futuro de pagamentos, de forma a viabilizar o sistema no longo 
prazo. 

Oliveira (2013, p.26) sintetiza que “o RPPS é nitidamente público, uma vez que, 

conforme mandamento constitucional, o caracterizam a filiação obrigatória de seus segurados 

(servidores públicos titulares de cargo efetivo) e o caráter contributivo”. 

 

4.4 Regime de Previdência Complementar 

O regime facultativo complementar foi introduzido na Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 20/98. Tem como alicerce o art. 202, Constituição Federal11, e a 

Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, a qual trata genuinamente do Regime de 

Previdência Complementar, e a Lei Complementar nº 108, de 29/05/2001, que dispõe sobre a 

relação entre 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. 

Ibrahim (2012, p.770) salienta que: 

 “a LC nº 108/01 trata, em regra, das relações de complementação pública a RPPS 
seria objeto de lei específica, e na ausência da norma específica, pode-se utilizar as 
LC nº 108 e nº 109/01, desde que respeitadas as especificidades deste regime 
complementar público”. 

  

Para Oliveira (2013, p.265): 

“um dos objetivos das reformas previdenciárias foi estabelecer o valor máximo de 
benefício previdenciário pago no RGPS também ao RPPS, uma vez instituído o 
Regime de Previdência Complementar, como medida mesmo de diminuição de 
custo previdenciário”. 

                                                           

            
11

 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998) 
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Os regimes de previdência complementar visam assegurar prestações previdenciárias 

em complementação às prestações asseguradas pelo RGPS ou pelo RPPS. 

Cechin, Del Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.192) discorrem sobre a origem da 

previdência complementar no Brasil. 

A previdência complementar foi pela primeira vez regulamentada no Brasil pela Lei 
nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e não era originalmente, abordada pela CF de 
1998. 

Em 1998, com a EC nº 20/98, o assunto foi alçado a nível constitucional, com a 
nova redação dada ao art. 202, que detalha alguns dos princípios e características 
básicos a serem observados nesta atividade. 

 

O professor Tavares (2010, p.318) esclarece que “não há imposição à União, Estados, 

ao Distrito federal e aos Municípios para a criação dos regimes complementares de 

previdência, pois a Constituição apenas faculta sua instituição”. 

O regime complementar abarca duas subespécies: entidades abertas de previdência 

complementar (EAPC) regidas pela LC nº 109/01, e as entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC) regidas pelas LC nº 108/01 e LC nº 109/01, estas também conhecidas 

como Fundos de Pensão. 

Para o professor Ibrahim (2012, p.771) a lógica da previdência complementar é 

atender ao desejo das pessoas que querem gozar da velhice com ingressos superiores ao teto 

do RGPS. Pois, segundo o mesmo autor, “a previdência social visa manter os meios 

necessários para a manutenção do trabalhador e de sua família, mas não o padrão de vida do 

mesmo, adquirido na ativa”. 

Desta forma, cabe ao próprio beneficiário a responsabilidade de complementação para 

conseguir manter o mesmo patamar remuneratório de quando era servidor ativo. 

Uma das características da previdência complementar é a facultatividade, pois nenhum 

trabalhador ou servidor público pode ser obrigado a ingressar num plano de previdência 

complementar. 

Conforme afirma Ibrahim (2012, p.772) “a entrada no regime complementar, público 

ou privado, será sempre voluntária”. 
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Independente do plano de benefício adotado, tanto as EFPC como também as EAPC 

devem observar o equilíbrio financeiro e atuarial, e cabem ao Estado e aos participantes este 

controle. 

Felipe (2011, p.129) define a previdência complementar sendo “aquela que sob a 

inciativa privada, suplementa a ação do Estado, permitindo que as pessoas promovam planos 

de aposentadoria e pensões segundo sua própria escolha”. 
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5. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 

É administrada por entidades abertas de previdência complementar-EAPC, estas são 

constituídas sob a forma de sociedade anônima, e oferecem planos de benefícios que podem 

ser contratados por qualquer pessoa física.  

“Até mesmo indivíduos que não são segurados obrigatórios de algum regime 

previdenciário podem se filiar a um plano de previdência aberta”, assim afirmam Cechin, Del 

Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.192). 

Nas lições do professor Ibrahim (2012, p.778) as EAPC atuam com fins lucrativos, no 

entanto, não há impedimento legal para a criação de EAPC sem fins lucrativos. Na visão do 

mesmo autor, a EAPC é “mera aplicação financeira”. 

A fiscalização das EAPC fica a cargo da Superintendência de Seguros Privados-

SUSEP, pois, na verdade, nada mais é que um seguro. A SUSEP é subordinada ao Ministério 

da Fazenda.  

Normalmente as EAPC possuem vários produtos, sendo um deles a previdência 

complementar. 
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6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 

A previdência complementar fechada é organizada e administrada por entidades 

fechadas de previdência complementar-EFPC e, uma das distinções entre estas e as EAPC, é 

no tocante ao público participante, conforme afirma Ibrahim (2012, p.778): 

 As EFPC são somente acessíveis aos empregados de uma empresa ou grupo de 
empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial. 

 

As EFPC possuem algumas características, conforme expõe Ibrahim (2012), tais 

como: são desprovidas de fins lucrativos, a atividade desenvolvida é exclusivamente a 

administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, sofrem 

ingerência estatal no âmbito da normatização e fiscalização, são controladas e fiscalizadas 

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar-PREVIC, autarquia vinculada 

ao Ministério da Previdência Social e que tem como principal produto plano de benefícios 

coletivos. 

Segundo Cechin, Del Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.193), “uma das características 

marcadas pela CF para a previdência complementar é sua autonomia em relação ao RGPS e, 

quando envolver servidores públicos, será autônoma também em relação ao RPPS”. 

A EFPC criará o Plano de Benefícios e, após aprovação pelos órgãos competentes, irá 

administrá-lo. 

Os planos de benefícios, conforme explica Ibrahim (2012, p.779) “existem nas 

modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável”. Cabe 

salientar que as EFPC só poderão instituir e operar os planos de benefícios para os quais 

tenham autorização específica. 

O plano de benefício definido seria aquele em que há o conhecimento prévio do valor 

do benefício. Já o plano de contribuição definida, o participante não sabe o valor do benefício, 

mas somente o quanto quer contribuir em cada mês, e o benefício será calculado levando em 

conta todo o período de aplicação de capital. Por fim, o plano de contribuição variável permite 

que o participante defina sua contribuição, e então o beneficio será calculado de acordo com a 
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cotização do participante e o ganho de capital, durante o tempo de investimento. Assim 

Ibrahim (2012, p.781) diferencia os tipos de planos de benefícios. 

As figuras envolvidas na previdência complementar fechada são: a entidade, o 

patrocinador e o participante. 

Conforme expõem Cechin, Del Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.195): 

As entidades têm como único objetivo a administração e operação dos planos de 
benefícios de previdência complementar para os quais tenham autorização essas 
entidades devem ser constituídas sob a forma de fundação ou associação sem fins 
lucrativos. O patrocinador é a empresa, ente público ou entidade da Administração 
indireta que junto à EFPC, estabelece um plano de benefícios para seus empregados 
ou servidores possam a ele se filiar. E, por fim, o participante é o empregado ou 
servidor que, por sua livre opção, se vincula ao plano de benefícios patrocinado por 
seu empregador, ente ou entidade pública. 

 

Segundo o Ministério da previdência Social, no Panorama da Previdência Social 

Brasileira (2008, p.66): 

O sistema de previdência complementar fechado tem se mostrado uma ferramenta de 
grande poderio para manter as contas públicas ajustadas, uma vez que sua lógica se 
baseia na constituição de poupança de longo prazo, a um custo baixo de captação e 
padrões razoáveis de remuneração. 

 

Desta forma, podemos observar que o regime complementar e o regime básico são 

independentes, mas pertencem a um mesmo sistema, devendo, ambos, atuarem de forma 

harmônica. 

 

6.1 Previdência Complementar dos Servidores Públicos 

Com a Emenda Constitucional nº 20/98 houve a possibilidade da criação de um regime 

de previdência complementar para servidores públicos titulares de cargo efetivo. No entanto, 

a efetiva implantação dependia de lei complementar federal. 

A Emenda Constitucional nº 41/03 afastou a necessidade de lei complementar federal, 

ficando a cargo de cada ente federado instituir o regime de previdência complementar por lei 

ordinária. 

Conforme preconiza Ibrahim (2012, p. 789): 
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A EC nº 41/03 trouxe a possibilidade de extensão do teto do RGPS aos regimes 
próprios, desde que criado o regime complementar. Os servidores que ingressarem 
em RPPS após a criação de regime complementar terão, necessariamente, seus 
proventos restritos ao teto do RGPS, cabendo a complementação, de se assim 
desejarem, por meio do sistema complementar.  

 

Assim, os servidores que aderirem à previdência complementar terão seus benefícios 

compostos por duas parcelas: uma oriunda do RPPS, a qual será limitada ao teto do RGPS, e 

outra oriunda da previdência complementar. 

Conforme dispõe o art.40, §15, da Constituição Federal, as EFPC públicas somente 

oferecerão aos respectivos participantes plano de benefício na modalidade de contribuição 

definida, ou seja, o servidor não terá a certeza do valor do benefício que irá perceber, pois 

esse valor dependerá do capital que constituir. 

Cabe enfatizar que, mesmo para o servidor público, o regime complementar tem 

caráter facultativo. Ficando a cargo do servidor a decisão de optar por um plano de benefício, 

caso deseje ter provimentos superiores ao teto do RGPS. 

Também há a possibilidade que o servidor vinculado ao RPPS opte por ingressar em 

regime aberto de previdência complementar, conforme disposto no art. 202, da Constituição 

Federal. 

Segundo Oliveira (2013, p.268), as justificativas para a instituição, por um ente, de um 

Regime de Previdência Complementar seriam: menor custo previdenciário, pois os planos são 

de contribuição definida; maior segurança aos servidores, na medida em que os recursos são 

colocados em contas individuais e a possibilidade de haver portabilidade. 

É importante salientar que os servidores, do Estado do Rio de Janeiro, que terão, 

quando aposentados, seus provimentos limitados ao teto do RGPS são aqueles que 

ingressaram no serviço público a partir da data de início do funcionamento da RJ-Prev, ou 

seja, em 04 de setembro de 2013 e não exerciam cargo efetivo anteriormente. 
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7. RJ-PREV 

A Lei nº 6.243, de 21 de maio de 2012 instituiu o regime de previdência complementar 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, autorizando a criação de entidade fechada de 

previdência complementar, na forma de fundação. 

A grande finalidade de instituir o regime complementar aos servidores públicos é 

buscar o equilíbrio do sistema previdenciário. 

Com a finalidade de administrar e executar o plano de benefício complementar dos 

servidores público foi criada a fundação RJ-Prev, com início de funcionamento em 04 de 

setembro de 2013, conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

O fundo de pensão passou a ofertar plano de benefícios aos novos servidores para os 

valores percebidos acima do teto do RGPS. Cabe informar que os proventos limitados ao 

valor do teto do RGPS serão pagos pelo RPPS, e o valor que exceder ficará a cargo da RJ-

Prev. 

Assim, o gasto do regime público está limitado. 

A questão da natureza jurídica das fundações instituídas pelo Poder Público não é 

matéria pacífica para os doutrinadores. No presente estudo adotaremos a tese majoritária na 

qual é possível afirmar que a RJ-Prev, uma entidade fechada de previdência complementar, 

assume a natureza jurídica de fundação pública de direito privado, sem fins lucrativos. 

Conforme debatido no Fórum Administrativo de Belo Horizonte, Carmona (2013, 

p.75): “as fundações públicas de direito privado guardam uma natureza pública essencial, pois 

são instrumentos de atuação do Estado na prestação de um serviço público”. 

O §1º do art. 5º, da Lei nº 6.243/12 dispõe a forma que a RJ-Prev será estruturada, ou 

seja, como fundação pública de direito privado, possuindo autonomia administrativa, 

financeira e gerencial. 

A Fundação RJ-Prev, por meio do manual do participante (2012, p.04) expressa que a 

fundação “é um sistema desvinculado do RGPS e do RPPS e funciona como uma fonte de 

renda complementar”. 
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Os arts. 20 a 23, da Lei nº 6.243/12 dispõem sobre o plano de benefícios em linhas 

gerais. E, o referido manual aponta algumas vantagens aos servidores que optarem pela RJ-

Prev, a seguir demonstradas: 

A adesão ao plano é a formação de uma reserva de poupança, a qual será 

complementada pela aposentadoria concedida pelo Rioprevidência. 

Há a possibilidade de o servidor acompanhar o saldo da sua conta, pelo extrato, pois 

na RJ-Prev as contas são individuais. 

Segundo Cechin, Del Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.236):  

A nova geração de servidores e o Estado empregador custeiam as aposentadorias 
futuras com poupanças correntes. Isso exige do Estado maior e crescente disciplina 
fiscal, mas em volume previsível e equacionável. 

 

Para os eventos não esperados, tais como morte ou invalidez, também há previsão de 

cobertura aos servidores e beneficiários, respectivamente. 

No caso dos servidores que ingressaram no serviço público após 04 de setembro de 

2013 e que não eram servidores efetivos anteriormente ao aderir a RJ-Prev, o órgão a qual 

este servidor é vinculado também efetuará contribuições ao plano, na conta individual deste 

servidor.  

Assim, o servidor tem a opção de escolher a alíquota que vai contribuir (5,5%, 6,5%, 

7,5% ou 8,5%) e, após sua escolha, o órgão ao qual o servidor é vinculado irá contribuir com 

a alíquota de igual percentual a da escolha do servidor, observando o limite máximo de 8,5%. 

Conforme afirmam Cechin, Del Bianco, Lima e Oliveira (2009, p.205), “a 

responsabilidade do Estado perante a Previdência Complementar se limita a efetuar as 

contribuições devidas”. 

Também há previsão dos institutos do autopatrocínio, portabilidade, benefício 

proporcional diferido e resgate, no caso de o servidor perder o vínculo funcional com o 

Estado. 

 Conforme o Ministério da Previdência Social, por meio do Panorama da Previdência 

Social (2008, p.74): 
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 “O benefício proporcional diferido, a portabilidade, o resgate, o autopatrocinio 
constituem conjunto de regras mínimas que os planos devem contemplar, tendo em 
vista assegurar e proteger os direitos dos participantes dentro da nova filosofia do 
sistema”. 

 

 

7.1 Estudo de Caso 

Foi realizado estudo de caso com oito servidores que ingressaram no Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de janeiro após 04 de setembro de 2013, não tendo sido ocupantes 

de nenhum cargo efetivo anteriormente. Do total de servidores pesquisados, seis deles 

responderam o questionário. 

O questionário perguntava se já era servidor público antes de 04 de setembro de 2013, 

se realizou adesão pela RJ-Prev ou por outro Fundo, justificando a opção. E, também foi 

questionado se o servidor analisou a sustentabilidade do fundo em relação às condições 

atuariais futuras junto à SUSEP ou em outra fonte. 

Pôde ser observado nas respostas dos seis servidores que todos optaram pela RJ-Prev, 

sendo que  um deles optou pela RJ-Prev e por mais uma previdência Complementar do Banco 

do Brasil. 

Um dos itens da referida pesquisa perguntava o motivo da escolha da RJ-Prev, e as 

respostas obtidas como justificativa da opção foi a contrapartida da contribuição do órgão 

empregador, sendo esse apontado como o grande atrativo. 

Em relação à análise de sustentabilidade da RJ-Prev em relação às condições atuariais 

futuras junto à SUSEP ou em outra fonte. Foi constatado que nenhum dos servidores realizou 

a referida análise. 

Todos os questionários estão anexados ao final deste trabalho.  
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8.CONCLUSÃO 

No primeiro momento do presente trabalho foi realizada uma contextualização do 

histórico da proteção social no Brasil, cuja origem foi uma decorrência da necessidade de 

resguardar o ser humano dos infortúnios da vida. 

A Constituição Federal de 1988 teve a intenção de estabelecer um Estado de bem estar 

social, então, em seu art. 194, conceituou a seguridade social. A seguridade social, por sua 

vez, se subdivide em saúde, assistência social e previdência social, sendo este último o 

interesse do presente estudo. 

A previdência social, de forma geral, visa proteger os impossibilitados para trabalhar 

temporária ou permanentemente. No entanto, esta proteção não é a mesma para todos, pois, 

aqui no Brasil, temos diversos regimes previdenciários.  

Foram observadas as peculiaridades de cada um dos regimes previdenciários, 

possibilitando assim chegar ao regime de previdência complementar. 

Também vimos que com as EC nº 20/98, 41/03 e 47/05 foram realizadas as reformas 

previdenciárias, as quais alteraram o Regime Próprio dos servidores públicos. 

A criação da previdência complementar do servidor público marcou uma nova fase 

tanto para os servidores público como também para o Estado. 

No decurso do trabalho objetivou-se analisar as previdências complementares aberta e 

fechada e, dentre as várias diferenças entre elas, as que mais se destacaram foram: a liberdade 

para fazer adesão por qualquer pessoa e o fim lucrativo presente nas entidades abertas de 

previdência complementar. 

Sendo assim, é possível afirmar que quando o plano de adesão é feito para um público 

específico, no caso os servidores públicos, e a entidade não tem fim lucrativo já demonstra 

vantagens em relação à previdência complementar aberta. 

No que toca à esfera estadual, em relação à previdência complementar, no Estado do 

Rio de janeiro, a Lei nº 6.243/12 instituiu o Regime de Previdência Complementar, criando 

assim, a Fundação RJ-Prev. 
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Os servidores que ingressaram no serviço público após 04 de setembro de 2013 e que 

não eram servidores efetivos anteriormente, terão sua aposentadoria limitada ao teto do 

RGPS, então com a criação da RJ-Prev eles têm a faculdade de aderir ao plano, caso desejem 

perceber benefício superior ao valor do teto do RGPS. 

Considerando além das vantagens apresentadas, a RJ-Prev passa ser uma fundação 

com grande atrativo. 

E, finalmente, cabe observar que apesar dos servidores questionados aderirem à RJ-

Prev, não houve, por parte de nenhum deles a preocupação em conhecer o sistema e saber 

qual a real situação financeira e atuarial junto ao órgão fiscalizador. 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Escola de Contas e Gestão 

Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo 

PESQUISA SOBRE ADESÃO A RJ-PREV 

A presente pesquisa será utilizada como uma das formas metodológicas do TCC, de Sabrina 
Caetano Barone, cujo tema escolhido versa sobre os benefícios do servidor público na escolha 
da RJ-Prev. 

 

NOME: ALINE SILVA CESAR 

CONCURSO: ________________________________________ 

JÁ ERA SERVIDOR PÚBLICO ANTES DE 04 DE SETEMBRO DE 2013? 

□SIM        xNÃO 

ADERIU A RJ - Prev? 

X SIM        □NÃO 

ADERIU A OUTRO FUNDO? 

xSIM. QUAL? PREVIDENCIA BANCO DO BRASIL     □NÃO 

JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO: 

O BB É UMA INSTITUIÇÃO SÓLIDA, SENDO, PORTANTO, MAIS CONFIÁVEL. 

___________________________________________________________________ 

VOCÊ ANALISOU A SUSTENTABILIDADE DO FUNDO EM RELAÇÃO ÀS 
CONDIÇÕES ATUARIAIS FUTURAS JUNTO À SUSEP OU EM OUTRA FONTE? 

□SIM. QUAL? ___________________        X NÃO 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2015. 

________________________ 

ASSINATURA 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Escola de Contas e Gestão 

Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo 

PESQUISA SOBRE ADESÃO A RJ-PREV 

A presente pesquisa será utilizada como uma das formas metodológicas do TCC, de Sabrina 
Caetano Barone, cujo tema escolhido versa sobre os benefícios do servidor público na escolha 
da RJ-Prev. 

 

NOME: _Lúcio Camilo_________________________________________ 

CONCURSO: _2012____________________________________ 

JÁ ERA SERVIDOR PÚBLICO ANTES DE 04 DE SETEMBRO DE 2013? 

□SIM        □NÃO 

ADERIU A RJ - Prev? 

□SIM        □NÃO 

ADERIU A OUTRO FUNDO? 

□SIM. QUAL? ___________________        □NÃO 

JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

VOCÊ ANALISOU A SUSTENTABILIDADE DO FUNDO EM RELAÇÃO ÀS 
CONDIÇÕES ATUARIAIS FUTURAS JUNTO À SUSEP OU EM OUTRA FONTE? 

□SIM. QUAL? ___________________        □NÃO 

Rio de Janeiro, ____de ___________ de 2015. 

________________________ 

ASSINATURA 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Escola de Contas e Gestão 

Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo 

PESQUISA SOBRE ADESÃO A RJ-PREV 

A presente pesquisa será utilizada como uma das formas metodológicas do TCC, de Sabrina 
Caetano Barone, cujo tema escolhido versa sobre os benefícios do servidor público na escolha 
da RJ-Prev. 

 

NOME: Rodrigo Barbosa de la Reza 

CONCURSO: Analista de CE 2012 

JÁ ERA SERVIDOR PÚBLICO ANTES DE 04 DE SETEMBRO DE 2013? 

SIM        X NÃO 

ADERIU A RJ - Prev? 

xSIM        NÃO 

ADERIU A OUTRO FUNDO? 

□SIM. QUAL? ___________________        x NÃO 

JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

VOCÊ ANALISOU A SUSTENTABILIDADE DO FUNDO EM RELAÇÃO ÀS 
CONDIÇÕES ATUARIAIS FUTURAS JUNTO À SUSEP OU EM OUTRA FONTE? 

□SIM. QUAL? ___________________        X NÃO 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2015. 

________________________ 

ASSINATURA 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Escola de Contas e Gestão 

Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo 

PESQUISA SOBRE ADESÃO A RJ-PREV 

A presente pesquisa será utilizada como uma das formas metodológicas do TCC, de Sabrina 
Caetano Barone, cujo tema escolhido versa sobre os benefícios do servidor público na escolha 
da RJ-Prev. 

 

NOME: Diana Morais dos Santos 

CONCURSO: TCE-RJ 

JÁ ERA SERVIDOR PÚBLICO ANTES DE 04 DE SETEMBRO DE 2013? 

□SIM        xNÃO 

ADERIU A RJ - Prev? 

xSIM        □NÃO 

ADERIU A OUTRO FUNDO? 

□SIM. QUAL? ___________________        xNÃO 

JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO: 

Pela contrapartida do órgão empregador que garante condições superiores a outros planos do 
mercado. 

 

VOCÊ ANALISOU A SUSTENTABILIDADE DO FUNDO EM RELAÇÃO ÀS 
CONDIÇÕES ATUARIAIS FUTURAS JUNTO À SUSEP OU EM OUTRA FONTE? 

□SIM. QUAL? ___________________       xNÃO 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2015. 

________________________ 

ASSINATURA 
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Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
Escola de Contas e Gestão 

Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo 

PESQUISA SOBRE ADESÃO A RJ-PREV 

A presente pesquisa será utilizada como uma das formas metodológicas do TCC, de Sabrina 
Caetano Barone, cujo tema escolhido versa sobre os benefícios do servidor público na escolha 
da RJ-Prev. 

NOME: Leandro Carvalho de Castro 

CONCURSO: TCE-RJ/2012 

JÁ ERA SERVIDOR PÚBLICO ANTES DE 04 DE SETEMBRO DE 2013? 

□SIM        x NÃO 

ADERIU A RJ - Prev? 

X SIM        □NÃO 

ADERIU A OUTRO FUNDO? 

□SIM. QUAL? ___________________        x NÃO 

JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO: 

Com as mudanças nas regras para aposentadoria, a previdência complementar passou a ser 
não uma escolha, mas sim a única escolha. Ademais, tem o fato da contra partida estatal 
(limitada a 8,5%), que é um grande atrativo.  Na minha opinião, não há como não aderir, no 
nosso caso, a RJ PREV. 

 

VOCÊ ANALISOU A SUSTENTABILIDADE DO FUNDO EM RELAÇÃO ÀS 
CONDIÇÕES ATUARIAIS FUTURAS JUNTO À SUSEP OU EM OUTRA FONTE? 

□SIM. QUAL? ___________________        x NÃO 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2015. 

Leandro Carvalho de Castro 

ASSINATURA 
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