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Apresentação

 selecione a aba “Quero ter uma Previdência Complementar” e clique em Regulamento PS-II

imagem de familia

O SERPROS elaborou este guia para que os Órgãos Locais de Gestão de Pessoas 
(OLGPs) do patrocinador SERPRO tenham os elementos necessários para a capta-
ção de novos participantes, bem como um resumo das principais características do 
plano de benefícios PS-II, que é oferecido pelo SERPRO aos seus empregados.

A previdência complementar é indispensável para o trabalhador que deseja obter apo-
sentadoria compatível com a renda detida no momento anterior à aposentadoria, mas 
que não será possível apenas com o benefício concedido pela Previdência Social.

Portanto, um plano de previdência como o PS-II, que tem a paridade do patrocina-
dor, é a garantia de um investimento a longo prazo e a segurança de  melhor quali-
dade de vida ao empregado após o período laborativo.

A participação dos OLGPs é de fundamental importância, principalmente no proces-
so de captação de novos participantes ao Plano de Benefícios, pelo fato de estarem 
próximos desses empregados no dia a dia de trabalho. Ressaltamos, porém, que 
as informações constantes desse guia não prevalecem sobre o conteúdo do Regu-
lamento do PS-II, que está disponível para consulta no site: 

w w w. s e r p ro s . c o m . b r
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A participação no plano PS-II possibilita duas grandes vantagens em relação ao 
Imposto de Renda, são elas:

1.1 Possibilidade de deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda anual, as 
contribuições efetuadas ao plano previdenciário. Essa redução está limitada a 12% 
do rendimento bruto tributável.

1.2 Não há incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos alcançados pelas 
aplicações financeiras do plano e, portanto, dos recursos existentes na sua conta 
individual. Essa vantagem faz com que a rentabilidade líquida da conta individual seja 
significativamente potencializada, resultando em maiores valores dos benefícios.

2.CARACTERÍSTICAS DO PLANO PS-II
2.1 CONTRIBUIÇÕES

O PS-II prevê as seguintes contribuições: normal, espontânea, administrativa 
e adicional. 
Entenda cada uma delas:

2.1.1 Contribuição Normal – tem periodicidade mensal e paridade contributiva do 
patrocinador, ou seja, o Serpro contribui com o mesmo valor que o participante destina 
à sua previdência, acumulando assim o dobro do que investe. Divide-se em básica, 
variável e de riscos.

a) Contribuição Básica –  destinada ao custeio básico da renda de aposentadoria 
e, posteriormente, da pensão por morte que será paga aos beneficiários. Corres-
ponde a 1% do salário de contribuição do participante (somatório do salário com os 
adicionais que compõem a remuneração do participante).

b) Contribuição Variável – é destinada ao custeio variável da renda de aposentado-
ria e pensão por morte. É opcional e o participante será descontado num percentual 
de até 15% sobre o salário de contribuição que exceder a oito VRS (Valor de Referên-
cia SERPRO-II) de acordo com sua escolha. Pode ser alterado a qualquer momento, 
na área restrita do participante no site do SERPROS.

c) Contribuição Riscos – é destinada ao custeio dos benefícios de risco (auxílio-do-
ença, auxílio-reclusão e pecúlio por morte) e do valor mínimo das aposentadorias por 
invalidez e pensão por morte dos participantes ativos.

1.VANTAGENS FISCAIS
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2.1.2 Contribuição Espontânea – é opcional e destinada a aumentar o valor da 
renda de aposentadoria. O patrocinador não contribui. Essa contribuição é indicada ao 
participante que já contribui no limite da variável.

a) Contribuição Espontânea Mensal – realizada mensalmente no valor de até 
15% do salário de contribuição do participante. Pode ser alterada a qualquer momento 
por meio de requerimento na área restrita.

b) Contribuição Espontânea Esporádica – realizada em qualquer época, em par-
cela única, tem valor escolhido pelo participante, desde que não inferior ao VRS.

2.1.3 Contribuição Administrativa – percentual que incide sobre a contribuição 
destinada a cobrir os custos administrativos dos planos de benefícios.

Exceto a contribuição espontânea esporádica, todas as demais contribui-

Importante!

ções pagas pelo participante que recebe remuneração do patrocinador são debitadas 
em folha de pagamento.

Tipo Participante Patrocinador Aplicação Periodicidade Destinação

C
O

N
TR

IB
UI

Ç
Ã

O

N
O

RM
A

L

Básica Básica Obrigatória Mensal Custeio dos benefícios 
programados

Variável Variável
Opcional 

para o parti-
cipante

Mensal Custeio dos benefícios 
programados

Riscos Riscos Obrigatória Mensal Custeio dos benefícios 
de risco

ES
PO

N
TÂ

N
EA

Mensal 
(em %)

Não
contribui Mensal Custeio dos benefícios 

programados

Esporádica
(em R$)

Não
contribui Eventual Custeio dos benefícios 

programados

A
DM

IN
IS

TR
A

TIV
A

Administra-
tiva

Administra-
tiva Mensal Administração do PS-II

A
DI

C
IO

N
A

L

Adicional Adicional Obrigatória, 
se instituída Mensal Cobertura de eventu-

al resultado deficitário

Contribuições do PS-II

Para uma melhor compreensão, segue abaixo um quadro explicativo das contribuições
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3.ESCOLHA DO REGIME TRIBUTÁRIO

Ao ingressar no PS-II, é necessário escolher o regime tributário que incidirá sobre os 
valores recebidos do plano (benefícios ou resgate).  

A escolha se dará entre o regime tributário regressivo e progressivo. Escolher o re-
gime tributário regressivo significa optar pelo regime previsto no artigo 1º, da Lei nº 
11.053, de 29 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a tributação de planos de 
benefício de caráter previdenciário e dá outras providências. A não opção enseja, 
automaticamente, a aplicação do regime tributário progressivo.

Veja como é aplicado cada um dos regimes tributários:

3.1. Regime Regressivo – Os resgates e os benefícios sujeitam-se à incidên-
cia do Imposto de Renda de acordo com alíquotas decrescentes em função do 
prazo de acumulação dos recursos no plano, variando conforme indicado na ta-
bela a seguir. A tributação pelo regime tributário regressivo ocorre de forma de-
finitiva, ou seja, os valores recebidos do PS-II e o imposto pago não incorpo-
ram a base de cálculo dos valores a serem apurados na Declaração de Ajuste 
Anual. Portanto, não haverá diferença de imposto a pagar e nem a possibilida-
de de restituição do IR descontado na fonte no transcorrer do ano calendário. 

A opção é irrevogável, irretratável e deve ser realizada no pedido de inscri-

Importante!

ção ou até o último dia útil do mês subsequente ao ingresso no PS-II.

2.2  CONTA DO PARTICIPANTE

A conta do participante é composta de suas contribuições mais a contribuição da 
patrocinadora, acrescido da rentabilidade dos investimentos. 
Para acompanhar a evolução de seu patrimônio, o participante acessa seu extrato, 
disponível na área restrita do site. O caminho é: Área restrita > Contribuições > 
Reservas constituídas
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3.2. Regime Progressivo – o Imposto de Renda é retido na fonte à alíquota de 
15% para os resgates e, sobre os benefícios, de acordo com a tabela progressiva 
mensal do Imposto de Renda. A retenção na fonte é realizada como antecipação 
do Imposto de Renda a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual. A depender 
da renda bruta tributável, poderá haver a necessidade de pagamento de diferen-
ças em relação ao imposto retido na fonte no transcorrer do ano calendário, ou a 
restituição dos valores descontados.

4.PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

4.1. Aposentadoria Programada – é calculada de acordo com o saldo de contas 
e o perfil dos participantes e de seus beneficiários.

As condições de elegibilidade são:
* 55 anos de idade (reduzido para 53 anos ao participante fundador);

* mínimo de 60 contribuições mensais ao PS-II;

* término do vínculo empregatício com o patrocinador;

* estar aposentado pela Previdência Social.

* Para atingir os 10% de alíquota, o participante deve permanecer por, aproximadamente, 20 anos no plano.

Tabela Regressiva

Período de Acumulação dos Recursos

igual ou inferior a 2 anos

superior a 2 anos e igual ou inferior a  4 anos

superior a 4 anos e igual ou inferior a  6 anos

superior a 6 anos e igual ou inferior a  8 anos

superior a 8 anos e igual ou inferior a 10 anos

superior a 10 anos

A tributação regressiva ocorre da seguinte forma:
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OBS.: A aposentadoria programada poderá ser antecipada, desde que 
o participante tenha no mínimo 50 anos e atenda às demais condições 
de elegibilidade. 

No momento da aposentadoria, o participante também tem a opção de 
receber, em parcela à vista, os seguintes valores:

* até 25% da conta de participante constituída pelas contribuições básicas e variáveis;

* até 100% da conta de participante constituída pelas contribuições espontâneas e 
de portabilidade.

Requerendo a parcela à vista, o saldo remanescente será transformado em renda de 
aposentadoria programada. Ou seja, o valor do benefício será menor. 

Documentos necessários para requerimento da aposentado-
ria programada:

- Requerimento SERPROS (Área restrita > Benefícios > Requerimento)

- RCT (Rescisão de Contrato de Trabalho) homologada

- Carteira de trabalho (quando o participante ainda não assinou a RCT)

- Identidade e CPF

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou do extrato bancário)

- Carta de concessão do INSS

- Declaração de encargos de família para fins de IR (localizado no site do SERPROS, 
através do seguinte caminho: Institucional > Documentos > Formulários

4.2. Auxílio-doença – devido ao participante patrocinado e autopatrocinado que 
esteja afastado do trabalho junto ao patrocinador e que atenda, cumulativamente, 
às seguintes exigências: 

- cumprimento de carência de 12 contribuições mensais ao plano; 

- recebimento de  auxílio-doença junto à Previdência Social;

- a moléstia não seja preexistente à inscrição no PS-II.
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Obs.: o direito ao benefício de auxílio-doença se estende ainda aos par-
ticipantes aposentados pela Previdência Social que ainda não comple-
taram as condições de elegibilidade para a aposentadoria programada. 

Para auxiliar no requerimento do participante, o OLGP deve adotar os se-
guintes procedimentos:

EMPREGADOS QUE NÃO ESTÃO APOSENTADOS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1– Informam a data do afastamento 

2 – Informam a data da perícia

3 – Informam o número do benefício da Previdência Social 

4 – Enviam comunicado de decisão (data da alta médica) para o SERPROS

EMPREGADOS APOSENTADOS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 – Informam a data do afastamento 

2 – Enviam o laudo médico indicando a CID

3 – Enviam resumo gerencial indicando início e fim do benefício

4 – Enviam comunicado de decisão (data da alta médica) para o SERPROS

O valor inicial corresponde ao que exceder do salário de benefício sobre 14 VRS

4.3 Aposentadoria por Invalidez – É devida ao participante patrocinado e autopa-
trocinado que esteja aposentado por invalidez junto à Previdência Social. É paga sob 
a forma de renda vitalícia.

Elegibilidade: 

- cumprimento de carência de 12 meses de contribuição ao PS-II;

- a invalidez não tenha sido provocada por moléstia preexistente à inscrição do par-
ticipante no plano.

4.4 Pensão por morte – A pensão por morte é devida aos beneficiários do parti-
cipante que falece. As prestações mensais da pensão por morte são divididas em 
parte iguais entre os beneficiários do participante. Toda a vez que  um beneficiário da 
pensão por morte perder esse direito, serão realizados novo cálculo e novo rateio do 
valor do benefício concedido.

4.4.1 Quando falece um participante ativo ou afastado por motivo de doença, o valor 
inicial é calculado com base em uma suposta renda de invalidez e a esse valor são 
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aplicadas a cota familiar e a(s) cota(s) individual (is), quantos forem os beneficiários.

4.4.2. Quando falece um participante que já estava aposentado pelo SERPROS o 
valor inicial é constituído de uma cota familiar e de tantas cotas individuais quantos 
forem os beneficiários, limitadas a cinco. A cota familiar corresponde a 50% do valor 
da prestação mensal do benefício concedido ao participante. Cada uma das cotas 
individuais corresponde a 10% do valor da prestação mensal do benefício concedi-
do ao participante. 

Documentos necessários para requerimento de pensão por morte:
- Requerimento SERPROS disponível no site pelo seguinte caminho: Institucional 
> Documentos > Do plano PS-II > Formulários

- Identidade e CPF

- Carta de concessão do INSS

- Certidão de Óbito

- Certidão de Casamento / Nascimento

- Declaração Ensino Superior (para filhos com idade em 21 e 24 anos)

- Declaração de encargos de família para fins de IR (localizado no site do SERPROS 
pelo seguinte caminho: Institucional > Documentos > Formulários)

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou do extrato bancário)

4.5 Pecúlio por Morte – concedido aos designados do participante. Para que 
tenham direito ao benefício, o participante precisa ter cumprido a carência de 12 
meses de contribuição.
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Caso o participante não especifique as proporções de rateio do pecúlio por morte, 
o rateio ocorrerá em partes iguais. 

Inexistindo designados vinculados ao participante, o pecúlio é pago aos seus bene-
ficiários e, na inexistência destes, disponibilizado ao espólio do participante. 

Documentos necessários para requerimento de pecúlio:
- Requerimento SERPROS disponível no site pelo seguinte caminho:  Institucional 
> Documentos > Do plano PS-II > Formulários

- Identidade e CPF

- Certidão de óbito

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou do extrato bancário)

4.6 Abono anual – É a 13ª parcela anual do benefício pago aos assistidos do Plano de 
Benefícios. É pago 50% no mês de junho e 50% no mês de novembro, de cada ano.

5.INSTITUTOS

5.1 Autopatrocínio – pode ser requerido pelo participante que tem perda parcial ou 
total da remuneração, proporcionando a manutenção de suas contribuições nos mes-
mos patamares praticados antes da perda. Não há contrapartida da patrocinadora, por-
tanto, o participante arca com as duas parcelas de contribuição (participante e patroci-
nadora). O valor do autopatrocínio está disponível no site. O caminho é:  área restrita  
>  contribuições  >  simulação  >  autopatrocinado

Documentos necessários para o requerimento do autopatrocínio:

- Requerimento SERPROS (Área restrita > Contribuições > Requerimento > 
Manutenção/Suspensão)

- Rescisão de Contrato de Trabalho (RCT) ou documento de licença sem remuneração 
homologados (manutenção integral)

- Carteira de trabalho (quando o participante ainda não assinou a RCT - manu-
tenção integral)

- Identidade e CPF

- Contracheque do mês anterior à rescisão de contrato (manutenção integral)

- Contracheque com e sem parcela de remuneração perdida (manutenção parcial)
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5.2. Benefício Proporcional Diferido (BPD) –  Opção do participante que se des-
liga do patrocinador, após o cumprimento de três anos de carência e cessas as con-
tribuições normais ao plano. 

Esse benefício permite o recebimento da aposentadoria programada, após o cum-
primento das carências de elegibilidade. O valor inicial é calculado atuarialmente com 
base no saldo de conta de participante.

Com o falecimento do participante que está recebendo o BPD, seus beneficiários têm 
direito à pensão por morte e seus designados ao pecúlio por morte.

Documentos necessários para requerimento da aposentadoria 
programada:

- Requerimento SERPROS (área restrita > benefícios > requerimento)

- RCT (Rescisão de Contrato de Trabalho) homologada

- Carteira de trabalho (quando o participante ainda não assinou a RCT)

- Identidade e CPF

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou do extrato bancário)

- Carta de concessão do INSS

- Declaração de encargos de família para fins de IR (localizado no site do SERPROS, 
através do seguinte caminho: Institucional > Documentos > Formulários
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5.3 Portabilidade – É a transferência entre planos previdenciários, de valores corres-
pondentes a direitos acumulados. Não há incidência de tributação quanto aos valores 
transferidos. Optando por esse instituto, os valores oriundos de entidades fechadas 
não poderão ser resgatados, conforme determina Art. 21 da resolução CGPC nº 19, 
de 25/09/2006.

5.3.1 Portabilidade de entrada

1) O Termo de Portabilidade deve ser preenchido pela entidade cedente com as in-
formações dos campos, “Dados da Entidade Cedente”, “Valor da Portabilidade” e 
“Dados da Receptora”.

2) A entidade cedente deve assinar o termo e enviar para assinatura do cliente

3) O cliente deve assinar e encaminhar para a entidade receptora, nesse caso, o SERPROS.

4) O SERPROS assinará o termo e devolverá para a entidade cedente.

5) A entidade cedente depositará os recursos na conta do SERPROS.

6) A Entidade cedente deverá enviar uma via do Termo de Portabilidade para o SER-
PROS e uma via para o cliente.

5.3.2 Portabilidade de Saída

1) O participante deve encaminhar para o SERPROS:

- Termo de Opção – Disponível no site pelo caminho: Institucional > Documentos > 
Formulários

- Cópia da Rescisão do Contrato de Trabalho homologada (preferencialmente) ou có-
pia da baixa na carteira de trabalho

- Cópia do RG e CPF (autenticada) 

- Dados da entidade receptora (nome da entidade, nome e Cadastro Nacional de Pla-
no de Benefícios [CNPB] do plano de benefícios, dados bancários da entidade). Esses 
dados poderão ser listados em uma folha a parte e anexada ao Termo de Opção.

2) Ao receber o documento, o SERPROS enviará ao participante:

- Ofício com orientações

- Termo de Portabilidade preenchido com os dados do SERPROS
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5.4. Resgate – Pode ser requerido após a cessação de vínculo empregatício com  
o patrocinador.

O valor do resgate corresponde a 100% da parcela do saldo de conta de participante 
constituída a partir das contribuições e portabilidades realizadas pelo participante.

O  resgate das contribuições patronais poderá ser realizado após cinco anos de con-
tribuição ao plano, na proporção de 1/15 por ano. Ou seja, para que o participante 
resgate o valor total das contribuições patronais, seu tempo de contribuição ao plano 
será de quinze anos. 

O valor pode ser pago de forma única ou em até 60 parcelas mensais, a depender da 
escolha do participante.

Para saber o valor estimado, consulte o site pelo seguinte caminho: Área restrita  >  
Contribuições  >  Simulação  >  Resgate de saldo

Documentos necessários para o resgate ( Área restrita > Contribui-
ções > Requerimento > Resgate de Saldo):

- Requerimento SERPROS (disponível na área restrita do site)

- Identidade e CPF

- Comprovante bancário (cópia do cartão ou do extrato bancário)

- Carta de concessão do INSS (caso o participante seja migrado do PS-I)

- Carta indicando quantidade parcelas (resgate parcelado)
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