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Apresentação 

Bem-vindo ao PS-II 
O SERPROS elaborou esta cartilha para oferecer um resumo das 
principais características do plano de benefícios que vai garantir o 
seu futuro e o de seus familiares, porém, ela não substitui o 
Regulamento do PS-II, que estabelece todos os direitos e obrigações 
dos participantes e cuja leitura é necessária. 
A previdência complementar é indispensável para o trabalhador que 
deseja obter aposentadoria compatível com a renda detida no 
momento anterior à aposentadoria, mas que não será possível 
apenas com o benefício oferecido pela Previdência Social.   
Pensando nisso e para continuar lhe proporcionando bem estar e 
qualidade de vida no futuro, o SERPRO e o SERPROS criaram, em 
1999, o Plano PS-II.  
O PS-II foi desenhado com base nos melhores conceitos e modelos 
de planos de previdência complementar existentes no Brasil e no 
mundo. 
Em 2012, o PS-II foi aprimorado. A partir das alterações realizadas, 
vigentes a partir do dia 01/04/2013, os custos dos benefícios se 
tornaram mais acessíveis, aumentando a atratividade do Plano para os 
atuais e futuros participantes. 

Atenção! 
As informações constantes desta cartilha não prevalecem sobre o 
conteúdo do Regulamento do PS-II, que está disponível para consulta no 
site: www.serpros.com.br. 

 



 

 

SERPROS  

O PS-II é administrado pelo SERPROS, uma entidade de 
previdência complementar criada em 1977, pelo SERPRO. 

Como não tem que remunerar acionistas, todos os resultados obtidos 
pelo SERPROS com os investimentos dos recursos garantidores do 
PS-II são canalizados para os participantes e assistidos do Plano de 
Benefícios.  

Os órgãos estatutários do SERPROS são: os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, compostos paritariamente por representantes dos 
patrocinadores e dos participantes e assistidos; e a Diretoria 
Executiva. 

O SERPROS é fiscalizado pela PREVIC - Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. 

A Previdência Social é importante, 
mas é preciso complementá-la. 

 



 

 

 
Principais características do PS-II 
Durante o período em que você estiver contribuindo para o PS-II, as 
contribuições destinadas à aposentadoria programada1 estarão 
sendo acumuladas na própria conta individual do participante, que 
será rentabilizada pelos resultados dos investimentos realizados pelo 
SERPROS.  
Dessa forma, o PS-II assegura previsibilidade no valor das 
contribuições mensais devidas e, assim, evita o risco de déficits que 
poderiam comprometer a viabilidade do Plano de Benefícios. 
Ainda durante o período em que estiver acumulando recursos na 
conta individual, você terá cobertura frente aos riscos de reclusão, 
doença, invalidez ou morte, obtendo amparo até mesmo nas 
situações mais inesperadas que podem ocorrer. 
Essas coberturas de risco são custeadas coletivamente, em sintonia 
com os mais refinados princípios previdenciários.  
As aposentadorias são concedidas sob a forma de renda vitalícia, 
assegurando o mutualismo também frente aos riscos de 
sobrevivência. 

O PS-II é baseado no conceito de parceria. Por isso, é custeado 
paritariamente pelos participantes e pelos patrocinadores durante a 
fase de atividade. 

 
                                                 
1 
 Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade, Especial ou como ex-Combatente. 
 



 

 

 
 

Inscrição no plano 
O PS-II é destinado aos empregados, gerentes, diretores, conselheiros 
ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes de seus patrocinadores 
(SERPRO e SERPROS).  
A inscrição no PS-II é facultativa e pode ser realizada a qualquer 
tempo. 
Para se inscrever você deverá preencher e assinar o pedido de 
inscrição disponibilizado, e encaminhá-lo seguindo as instruções 
divulgadas pelo SERPROS. 
No pedido de inscrição, o participante autorizará os descontos das 
contribuições, indicará os seus beneficiários2 e designados3, escolherá 
os percentuais da contribuição variáv4 e da contribuição espontânea5, e 
fará a opção pelo regime de tributação6. 
A inscrição no PS-II será efetivada após o seu deferimento pelo 
SERPROS e produzirá efeitos a partir do protocolo do pedido de inscrição. 
O participante é responsável pelas informações prestadas no pedido 
de inscrição e deverá comunicar imediatamente ao SERPROS toda e 
qualquer alteração que essas informações venham a sofrer.  

                                                 
 
 
 
 
 
4 
 Veja maiores explicações na página 11. 
 
5 
 Veja maiores explicações na página 13. 
 
6 
 Veja maiores explicações na página 19. 
 



 

 

 
Participantes 

Os participantes inscritos no PS-II são classificados, de acordo com 
a sua situação, nas seguintes categorias: 

Participantes Ativos: os participantes que não detêm benefícios 
concedidos, assim distribuídos: 

 Participantes Patrocinados: os participantes que mantêm a 
condição de empregado, não optantes pelo autopatrocínio7; 

 Participantes Autopatrocinados: os participantes optantes 
pelo autopatrocínio; 

 Participantes em BPD: os participantes optantes pelo 
benefício proporcional diferido8. 

Participantes Assistidos: os participantes que detêm benefícios 
concedidos. 

                                                 
7 

 Veja maiores explicações na página 33. 
 
8 
 Veja maiores explicações na página 34. 
 



 

 

 
Beneficiários e Designados 

Beneficiários são as pessoas inscritas no PS-II para o recebimento 
de benefício decorrente de reclusão ou falecimento do participante. 

O participante pode inscrever no plano, na qualidade de seus 
beneficiários, as seguintes pessoas: 

 cônjuge ou ex-cônjuge que percebe pensão de alimentos do 
participante; 

 companheiro(a) que coabita por período superior a 2 anos 
com o participante ou com este possui filho; 

 ex-companheiro(a) que percebe pensão de alimentos do 
participante e com este possui filho ou tenha coabitado por 
período superior a 2 anos; 



 

 

 filhos, enteados e tutelados, solteiros e com idade inferior a 
21 anos. A idade limite é alterada para 24 anos enquanto 
estiverem matriculados e frequentando curso de ensino 
superior reconhecido por órgão oficial; 

 filhos, enteados e tutelados, de qualquer idade, desde que, 
solteiros, inválidos e não amparados por benefício 
previdenciário previsto em lei. 

Na inexistência de pessoas acima relacionadas, são habilitados a 
beneficiários do participante os pais e irmãos inválidos, desde que 
detenham renda mensal bruta de até 1 salário mínimo e, por período 
superior a 2 anos consecutivos, estejam vivendo a expensas do 
participante ou com este coabitam. 

O reconhecimento da condição de beneficiário pelo PS-II depende do 
atendimento às condições de habilitação estabelecidas no regulamento 
do plano. 

Os beneficiários que recebem benefício do PS-II são denominados 
beneficiários assistidos. 

Designados são as pessoas inscritas no PS-II pelo participante para o 
recebimento do pecúlio por morte9.  

O participante pode inscrever no PS-II, na qualidade de seus 
designados, quaisquer pessoas físicas, independente de vínculo ou 
dependência econômica.  

O participante pode, a qualquer momento, alterar, incluir ou excluir 
seus beneficiários e designados inscritos no PS-II.  

                                                 
9 
 Veja maiores explicações na página 29. 
 



 

 

Salário de Contribuição 

As contribuições devidas ao PS-II são apuradas pela aplicação de 
percentuais sobre o salário de contribuição detido pelo participante.10  

Veja, a seguir, como é composto o salário de contribuição: 
 

Participante Corresponde 

Patrocinado às parcelas da remuneração que detêm caráter 
habitual (salário, gratificações e adicionais) 

Autopatrocinado     
e em BPD 

ao último salário de contribuição detido na condição 
de participante patrocinado (referente a mês 
completo). 

Assistido ao valor da prestação mensal do benefício do PS-
II11 

 

O décimo terceiro salário (para os participantes ativos) e o abono 
anual12 (para os assistidos) serão considerados como salários de 
contribuição isolados, e sua competência, para efeito de contribuição, 
será o mês de dezembro de cada ano. 

 

 

                                                 
10 
 Exceto a contribuição espontânea esporádica, cujo valor é escolhido pelo participante, e 
a contribuição administrativa, que corresponde a percentual das demais contribuições. 
 
11 
 Exceto para o assistido em auxílio-doença que corresponde ao valor da remuneração 
que seria detida pelo participante em atividade 
 
12 
 Veja maiores explicações na página 31. 
 



 

 

Plano de Custeio 

Plano de Custeio é o estudo atuarial que estabelece as contribuições 
necessárias ao cumprimento das obrigações do PS-II. 

O plano de custeio do PS-II é elaborado anualmente e, havendo 
necessidade, quando da ocorrência de eventos que afetam as 
contribuições praticadas (alteração do Regulamento, alteração ou 
criação de novos dispositivos legais etc 

 

Valor de Referência Serpro II (VRS) 

No PS-II existe uma unidade monetária denominada VRS - Valor de 
Referência Serpro II, fixada para a apuração de limites estabelecidos 
no regulamento. 

O VRS é utilizado para a definição: 

 das contribuições variáveis e de risco; 

 dos benefícios de auxílio-reclusão e auxílio-doença; 

 dos valores mínimos dos benefícios de aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte do participante ativo; 

 dos tetos das rendas concedidas; 

 dos pecúlios por morte dos participantes assistidos. 



 

 

O valor do VRS corresponde, a partir de 01/04/201313, a R$ 261,71. Este 
valor será reajustado no mês de maio de cada ano, de acordo com o 
INPC acumulado14.  

 

Contribuições 

O PS-II prevê as seguintes contribuições: 

Entenda como essas contribuições são praticadas. 

CONTRIBUIÇÃO NORMAL 

A contribuição normal15 se refere ao custeio normal dos benefícios do 
plano, tem periodicidade mensal e é assim dividida:  

                                                 
13 
 O valor do VRS vigente a partir de 01/04/2013 corresponde a 10% (dez por cento) do valor 
vigente até 31/03/2013. O fracionamento foi realizado para melhor utilização do VRS em todas as suas 
aplicações. 
 
14 
 Entre os meses de maio do ano anterior e abril do ano do reajuste. 
 
15 
 Apesar de não estar expressamente qualificada na edição do Regulamento vigente até 
31/03/2013, a contribuição normal sempre existiu no PS-II, sendo representada pela soma das 
contribuições então denominadas básica e suplementar. 
 



 

 

A contribuição normal conta com a contrapartida contributiva do 
patrocinador, nos mesmos valores praticados pelos participantes 
(desconsideradas as parcelas resultantes do autopatrocínio), observado o 
limite de 10% da folha de salários de contribuição16. 

Vejamos a que se referem e como são apuradas as contribuições que 
compõem a contribuição normal: 

a) Contribuição Básica 

A contribuição básica17 é destinada a prover o custeio básico do 
benefício de aposentadoria programada e sua reversão em pensão por 
morte. É apurada por meio da aplicação de percentual sobre o salário de 
contribuição detido pelo participante. 

O percentual da contribuição básica é estabelecido no plano de 
custeio, a partir de metas de cobertura determinadas para atender as 
necessidades previdenciárias básicas dos participantes e 
beneficiários. 

Atualmente, a contribuição básica corresponde a 1% do salário de 
contribuição.  

b) Contribuição Variável 

A contribuição variável18 é destinada a prover o custeio variável do 
                                                 
16 
 O valor da contribuição normal, somado ao valor da contribuição administrativa, está 
limitado a 10% da folha de salário de contribuição dos participantes vinculados ao patrocinador. 
 
17 
 Na edição do Regulamento vigente até 31/03/2013, a contribuição básica é denominada 
contribuição suplementar – parcela mensal obrigatória. 
 
18 
 Na edição do Regulamento vigente até 31/03/2013, a contribuição variável é 
denominada contribuição suplementar – parcela mensal facultativa. 
 



 

 

benefício de aposentadoria programada e sua reversão em pensão por 
morte. É apurada por meio da aplicação de percentual sobre a parcela 
do salário de contribuição que exceder a 8 VRS (R$ 2.093,68)19. 

O percentual da contribuição variável é escolhido pelo participante, 
observado o limite de 15%. Quanto maior o percentual, maior será o 
valor futuro da aposentadoria programada e sua reversão em pensão 
por morte. 

A escolha do percentual da contribuição variável é realizada no 
momento da inscrição no PS-II e poderá ser alterada conforme 
calendário divulgado pelo SERPROS. O novo percentual vigorará a 
partir do mês subsequente ao da alteração. 

Excepcionalmente, em março de 2013, em função das alterações 
realizadas no Regulamento, o SERPROS estará oferecendo a 
possibilidade de os participantes do PS-II alterarem o percentual das 
suas contribuições variáveis. 

Os novos percentuais, escolhidos em março de 2013, vigorarão a 
partir  de 1º de abril de 2013.  

c) Contribuição Riscos 

A contribuição riscos20 é destinada a prover o custeio do auxílio-
doença, auxílio-reclusão e pecúlio por morte, assim como da garantia 
de valor mínimo21 das aposentadorias por invalidez e pensão por 
                                                 
19 
 De acordo com a edição do Regulamento vigente até 31/03/2013, a contribuição variável 
incide sobre a parcela do salário de contribuição que excede a R$ 2.617,14. 
 
20 
 Na edição do Regulamento vigente até 31/03/2013, a contribuição riscos é denominada 
contribuição básica. 
 
21 
 Veja maiores explicações na página 22. 
 



 

 

morte dos participantes ativos. 

Os percentuais da contribuição riscos são estabelecidos no plano de 
custeio e incidem sobre o salário de contribuição até o limite de 60 
VRS (R$ 15.702,60)22. 

 

CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA  

A contribuição espontânea23 é opcional e destinada a aumentar o valor 
do benefício de aposentadoria com reversão em pensão por morte. É 
realizada exclusivamente pelo participante (sem a contrapartida do 
patrocinador) e subdividida em mensal e esporádica. 

Vejamos como são apuradas as contribuições que compõem a contribuição 
espontânea: 

a) Mensal 

Realizada mensalmente, é apurada pela aplicação de percentual 
sobre o salário de contribuição detido pelo participante. 

O percentual da contribuição espontânea mensal é escolhido pelo 
participante no momento da inscrição no PS-II ou de acordo com 
cronograma divulgado pelo SERPROS, observado o limite de 15%.  

O cronograma divulgado pelo SERPROS também deve ser 

                                                 
22 
 Na edição do Regulamento vigente até 31/03/2013, não há limite máximo para a 
incidência da contribuição riscos. 
 
23 
 Não houve alteração da nomenclatura da contribuição espontânea, entre as edições do 
Regulamento vigentes até 31/03/2013 e a partir de 01/04/2013. 
 



 

 

observado para as alterações de percentual da contribuição 
espontânea mensal. 

O participante poderá requerer, a qualquer momento, o cancelamento 
da sua contribuição espontânea mensal, que produzirá efeitos a partir do 
mês subsequente. 

b) Esporádica  

Realizada em qualquer época, em parcela única, tem o valor 
escolhido pelo participante, desde que não inferior ao VRS (R$ 
261,71). 

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA 

A contribuição administrativa é destinada a cobrir as despesas da 
gestão previdencial do PS-II. 

A contribuição administrativa é apurada pela aplicação de 
percentuais estabelecidos no plano de custeio sobre as demais 
contribuições vertidas ao PS-II. Atualmente não há contribuição 
administrativa, tendo em vista as despesas administrativas estarem 
sendo custeadas pelo Fundo Administrativo constituído.  

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL 

A contribuição adicional é destinada a suportar a cobertura de 
eventual desequilíbrio atuarial do PS-II. É obrigatória, quando 
instituída, e devida pelo patrocinador e pelos participantes e assistidos, 
conforme percentuais a serem estabelecidos em plano de custeio. 
Atualmente, não há cobrança de contribuição adicional. 

REALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 



 

 

As contribuições devidas pelo participante que recebe remuneração 
do patrocinador (exceto a contribuição espontânea esporádica) são 
debitadas em folha de pagamento e repassadas ao PS-II pelos 
patrocinadores. 

A contribuição espontânea esporádica é recolhida ao PS-II 
diretamente pelo participante, seguindo as instruções divulgadas 
pelo SERPROS. 

As contribuições devidas pelo participante que não recebe 
remuneração do patrocinador, ou cujo valor da remuneração não 
permite o desconto em folha de pagamento, também devem ser 
recolhidas diretamente ao PS-II. 

QUANTO MAIOR O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 
PS-II, MAIOR O VALOR DA APOSENTADORIA FUTURA. 



 

 

O quadro, a seguir, resume as contribuições devidas ao PS-II: 

 

 

 
A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA É IMPORTANTE PARA 

AUMENTAR O VALOR DA APOSENTADORIA 



 

 

 

Conta de Participante 

Cada participante tem uma conta individual junto ao PS-II, que 
recepciona os seguintes recursos: 

Conta de Participante 
contribuições básicas realizadas pelo participante 

contribuições básicas realizadas pelo patrocinador em favor do participante 

contribuições variáveis realizadas pelo participante 

contribuições variáveis realizadas pelo patrocinador em favor do 
participante 

contribuições espontâneas (mensais e esporádicas) realizadas pelo 
participante 

valores de portabilidade24 exercida pelo participante junto a outro plano 

reservas de transferência detidas pelos participantes migrados25 
= Saldo da Conta de Participante 

O saldo da conta de participante é mensalmente rentabilizado pelo 
resultado dos investimentos realizados pelo SERPROS.  

O SERPROS disponibiliza ao participante um extrato para que seja 
acompanhada a evolução da conta individual detida no PS-II.  

 
                                                 
24 
 Veja maiores explicações na página 35. 
 
25 
 Participantes Migrados são os participantes que se inscreveram no PS-II motivados pela 
migração do PS-I, ocorrida no ano 2001. 
 



 

 

 
Fundos Gerais 
Além das contas individuais, o PS-II detém fundos de caráter coletivo 
(Fundos Gerais) onde são creditados os recursos garantidores das 
coberturas mutualistas1: 

FUNDOS GERAIS   

Fundo Recursos 

Administrativo contribuições administrativas 

Previdencial 

contribuições riscos, contribuições adicionais e 
os saldos de contas de participantes que dão 

origem a aposentadorias, pensões, portabilidade 
ou resgate26 

os fundos gerais são mensalmente 
rentabilizados pelo resultado dos 
investimentos 

  

Para entender melhor as destinações das contribuições ao PS-II, confira 
a ilustração: 
 

                                                 
26 
 Veja maiores explicações na página 36. 
 



 

 

Vantagens Fiscais 
 

A participação no PS-II possibilita duas grandes vantagens em 
relação ao Imposto de Renda. 
A primeira é a possibilidade de deduzir da base de cálculo do IR 
anual, as contribuições efetuadas ao plano previdenciário.  
Essa dedução está limitada a 12% do rendimento bruto tributável e 
acarreta a redução do Imposto de Renda retido na fonte.  
Veja, a seguir, exemplos dessa vantagem considerando uma 
contribuição do participante ao PS-II de 6% do salário de 
contribuição:  

 Vantagens Fiscais 
Não Participante 

do Plano 
Participante 

do Plano 

Salário de Contribuição (1) R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

IR Retido na Fonte Mensal R$ 146,64 R$ 115,14 
Alíquota Efetiva Mensal 4,19% 3,29% 
Redução Mensal (IR na Fonte) Inexistente R$ 31,50 
Redução Anual*  Inexistente R$ 409,50 

Salário de Contribuição (2) R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

IR Retido na Fonte Mensal R$ 1.008,61 R$ 893,11 

Alíquota Efetiva Mensal 14,41% 12,76% 
Redução Mensal (IR na Fonte) Inexistente R$ 115,50 
Redução Anual*  Inexistente R$ 1.501,50 
(*) considerando a contribuição do 13º salário 
Fonte: MPS e Simulador SRF - Base: janeiro/2013 

 
 
A segunda vantagem é que não haverá a incidência de IR sobre os 
rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras do PS-II e, 
portanto, dos recursos existentes na sua conta individual.  
Esta vantagem faz com que a rentabilidade líquida da conta individual 
                                                                                                                                                 
 



 

 

seja significativamente potencializada, resultando em maiores valores 
dos benefícios. 
 

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 o regime tributário 
progressivo. 
Escolher o regime tributário regressivo significa optar pelo regime 
previsto no artigo 1º, da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004. A 
não opção enseja, automaticamente, a aplicação do regime tributário 
progressivo. 
A opção deve ser realizada no pedido de inscrição ou até o último dia 
útil do mês subsequente ao ingresso no PS-II, e é irrevogável e 
irretratável. 
Veja como é aplicado cada um dos regimes tributários: 

REGIME TRIBUTÁRIO REGRESSIVO 

Os resgates e os benefícios sujeitam-se à incidência do Imposto de 
Renda de acordo com alíquotas decrescentes em função do prazo de 
acumulação dos recursos no plano, variando da seguinte forma: 

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 pelo regime tributário regressivo ocorre de forma 



 

 

definitiva, ou seja, os valores recebidos do PS-II e o imposto pago 
não incorporam 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 
possibilidade de restituição do IR descontado na fonte no transcorrer 
do ano calendário. 

REGIME TRIBUTÁRIO 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: 
 

Tabela Progressiva  

Base de Cálculo Mensal Alíquota 
até 1.710,78          -    
de  1.710,79 até 2.563,91         7,5% 
de 2.563,92 até 3.418,59       15,0% 
de 3.418,60 até 4.271,59       22,5%  
acima de 4.271,59       27,5% 

Fonte: SRF - Base: janeiro/2013  

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 diferenças em relação imposto retido na fonte no 
transcorrer do ano calendário, ou a restituição dos valores 
descontados. 

 

 



 

 

Benefícios 

O PS-II prevê benefícios de duas naturezas: programados e de risco. 
Os benefícios programados são devidos quando do recebimento da 
aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, especial ou ao 
ex-combatente.  

Já os benefícios de risco têm origem nos eventos de reclusão, 
doença, invalidez ou morte do participante.  

O esquema, a seguir, sintetiza as principais condições para a 
concessão dos benefícios oferecidos pelo PS-II: 

 

O PS-II atende integralmente as necessidades 
previdenciárias dos participantes e seus beneficiários!  

SALÁRIO DE BENEFÍCIO 

O salário de benefício é a base de apuração dos valores do auxílio-
doença, auxílio-reclusão e do pecúlio por morte, e também da 



 

 

garantia de valor mínimo assegurado para a aposentadoria por 
invalidez e a pensão por morte de participante patrocinado e 
autopatrocinado. 

O salário de benefício é apurado na data de início do benefício e 
corresponde: 

Participante Base de Apuração 

Ativo 
média aritmética simples dos salários de contribuição 
dos últimos 36 meses, limitados a 60 VRS e 
corrigidos pela variação do INPC 

Assistido 
soma da prestação mensal do benefício concedido e o 
valor de 14 VRS, vigentes no mês precedente à data base 
de cálculo 

 

GARANTA UM FUTURO TRANQUILO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESTINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 

Conforme a sua natureza, os benefícios do PS-II são destinados aos 
participantes ou aos seus beneficiários.  

O esquema, a seguir, demonstra a destinação dos benefícios 
oferecidos: 

 
(1) aos participantes patrocinados e autopatrocinados. 



 

 

(2) aos beneficiários dos participantes patrocinados e autopatrocinados. 
(3) aos designados dos participantes patrocinados, autopatrocinados e 
assistidos. 
 

Aposentadoria Programada 

A aposentadoria programada oferecida pelo PS-II é apurada com 
base no saldo da conta de participante (individual), existente na data 
de início do benefício.  

O cálculo é realizado atuarialmente, considerando o perfil do 
participante e seus beneficiários. 

As condições de elegibilidade à aposentadoria programada são: 

 55 anos de idade27; 
mínimo de 60 contribuições mensais ao PS-II; 
 término do vínculo empregatício com o patrocinador; 
aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, 

especial ou ao ex-combatente, junto à Previdência Social. 
A aposentadoria programada poderá ser antecipada, desde que o 
participante tenha no mínimo 50 anos e atenda às demais condições 
de elegibilidade.  

No momento do requerimento da aposentadoria programada, o 
participante poderá optar por receber, em parcela à vista, a soma 
dos seguintes valores: 

até 25% da parte da conta de participante constituída a partir 
das contribuições básicas e variáveis; 

                                                 
27 
 Idade reduzida para 53 anos, para o participante fundador.  
 



 

 

até 100% da parte da conta de participante constituída a partir 
das contribuições espontâneas e portabilidade. 

Descontada a parcela à vista, o saldo remanescente da conta de 
participante será transformado em renda da aposentadoria 
programada, considerando sua conversão futura em pensão por 
morte.  

A parcela à vista será recebida pelo participante juntamente com a 
primeira prestação mensal do benefício concedido pelo PS-II. 

 
 

Aposentadoria por Invalidez 

A aposentadoria por invalidez é devida exclusivamente ao 
participante ativo que esteja aposentado por invalidez junto à 
Previdência Social. 

A aposentadoria por invalidez é paga sob a forma de renda vitalícia, 
apurada atuarialmente, pela conversão da conta de participante.  

Na concessão da aposentadoria por invalidez é prevista uma 
garantia de valor mínimo aos participantes patrocinados e 
autopatrocinados que atenderem, cumulativamente, às seguintes 
condições: 

 cumprimento de carência de 12 meses de tempo de 
contribuição ao PS-II28; 

 a invalidez não tenha sido provocada por moléstia 
                                                 
28 
 O cumprimento da carência não é exigido quando a inscrição do participante 
ocorre em até 30 dias após a admissão no patrocinador e quando a invalidez resulta de 
acidente, doença do trabalho ou considerada grave pela Previdência Social. 
 



 

 

preexistente à inscrição do participante no plano. 

A garantia de valor mínimo para a aposentadoria por invalidez é 
apurada no último dia do mês precedente a data de início do 
benefício concedido pela Previdência Social e corresponde: 
 

ao maior valor entre: 
a) o excesso do salário de benefício do participante, sobre 14 VRS (R$ 
3.663,94) 

b) 10% do salário de benefício do participante 

 
Auxílio-Doença 

O auxílio-doença é devido exclusivamente ao participante 
patrocinado e autopatrocinado que esteja afastado do trabalho junto 
ao patrocinador e que atenda, cumulativamente, as seguintes 
exigências:  

 cumprimento de carência de 12 contribuições mensais ao 
plano29;  

 recebimento de auxílio-doença junto à Previdência Social30; 

 a moléstia não seja preexistente à inscrição no PS-II. 

                                                 
29 
 O cumprimento da carência não é exigido quando a inscrição do participante ocorre em 
até 30 dias após a admissão no patrocinador e quando a incapacidade resulta de acidente, 
doença do trabalho ou considerada grave pela Previdência Social. 

 
30 
 O recebimento do auxílio-doença pela Previdência Social não será exigido do 
participante que na data de ocorrência do evento gerador do afastamento, esteja aposentado 
pelo Regime Público. Neste caso, o auxílio-doença somente será devido, se o participante não 
tiver cumprido as carências de elegibilidade à aposentadoria programada. 

 



 

 

O valor inicial do auxílio-doença corresponde ao excesso do salário 
de benefício do participante, sobre 14 VRS (R$ 3.663,94). 

 

Auxílio-Reclusão 

O auxílio-reclusão é devido exclusivamente ao beneficiário do 
participante patrocinado ou autopatrocinado que estiver detento ou 
recluso, desde que o participante tenha cometido o ato que motivou 
a detenção ou reclusão no período de vigência da sua última 
inscrição no PS-II. 

O valor inicial do auxílio-reclusão é constituído de uma cota familiar e 
de tantas cotas individuais quantos forem os beneficiários, estas 
limitadas a 5.  

A cota familiar corresponde a 50% do valor mínimo que seria 
considerado caso, na data da reclusão ou detenção, o participante 
obtivesse aposentadoria por invalidez. 

Cada uma das quotas individuais corresponde a 10% do valor mínimo 
que seria considerado caso, na data da reclusão ou detenção, o 
participante obtivesse aposentadoria por invalidez. 

As prestações mensais do auxilio-reclusão são divididas em parte 
iguais, entre os beneficiários do participante. 

Toda a vez que se extinguir um beneficiário do auxílio-reclusão, serão 
realizados novo cálculo e novo rateio do valor do benefício concedido.  

 

 



 

 

Pensão por Morte 

A pensão por morte é devida aos beneficiários do participante que 
falece. 

As prestações mensais da pensão por morte são divididas em parte 
iguais, entre os beneficiários do participante. 

Toda a vez que se extinguir um beneficiário da pensão por morte, serão 
realizados novo cálculo e novo rateio do valor do benefício concedido. 

PENSÃO POR MORTE DO PARTICIPANTE ATIVO E EM 

AUXÍLIO-DOENÇA 

O valor inicial da pensão por morte do participante ativo e do participante 
em auxílio-doença é apurado pela conversão do saldo da conta de 
participante em renda.  

O cálculo é realizado atuarialmente, considerando o perfil do grupo de 
beneficiários. 

Na concessão da pensão por morte do participante patrocinado, 
autopatrocinado ou em auxílio-doença é prevista uma garantia de 
valor mínimo, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: 

 o falecimento do participante ocorra após o cumprimento 
de carência de 12 meses de tempo de contribuição ao PS-II31; 

 o falecimento não seja provocado por moléstia 
                                                 
31 
 O cumprimento da carência não é exigido quando a inscrição do participante ocorre em 
até 30 dias após a admissão no patrocinador e quando o falecimento resulta de acidente, doença 
do trabalho ou considerada grave pela Previdência Social. 
 



 

 

preexistente à inscrição do participante no plano. 

A garantia de valor mínimo para a pensão por morte do participante 
patrocinado, autopatrocinado ou em auxílio-doença é constituída de 
uma cota familiar e de tantas cotas individuais quantos forem os 
beneficiários, estas limitadas a 5.  

A cota familiar corresponde a 50% do valor mínimo que seria 
considerado caso, na data do falecimento, o participante obtivesse 
aposentadoria por invalidez. 

Cada uma das quotas individuais corresponde a 10% do valor 
mínimo que seria considerado caso, na data do falecimento, o 
participante obtivesse aposentadoria por invalidez.  

PENSÃO POR MORTE DO PARTICIPANTE ASSISTIDO 

O valor inicial da pensão por morte do participante assistido, exceto 
do participante em auxílio-doença, é constituído de uma cota familiar 
e de tantas cotas individuais quantos forem os beneficiários, estas 
limitadas a 5.  

A cota familiar corresponde a 50% do valor da prestação mensal do 
benefício concedido ao participante. 

Cada uma das quotas individuais corresponde a 10% do valor da 
prestação mensal do benefício concedido ao participante.  

 

 

 

 

 



 

 

Pecúlio por Morte 

O pecúlio por morte é devido aos designados do participante 
patrocinado, autopatrocinado ou assistido, que falece. 

O pecúlio por morte do participante patrocinado ou autopatrocinado 
somente será devido se o participante falecer tendo cumprido a 
carência de 12 meses de contribuição ao PS-II32. 

O valor do pecúlio por morte corresponde:  

PECÚLIO POR MORTE 
Falecimento do Participante Valor do Pecúlio 

Patrocinado,  
Autopatrocinado, 
em Auxílio-Doença ou 
Aposentado por Invalidez 

10 vezes o valor do 
salário de benefício 

do participante, 
apurado na data do 

falecimento. 

Assistido por 
Aposentadoria Normal 

10 vezes o valor do 
salário de benefício, 
apurado na data do 

falecimento e 
proporcionalizado 

com base na 
duração do período 
contributivo, quando 
inferior a 360 meses. 

O pecúlio por morte é rateado nas proporções determinadas pelo 
participante e pago em parcela única aos seus designados.  

                                                 
32 
 O cumprimento da carência não é exigido quando a inscrição do participante ocorre em 
até 30 dias após a admissão no patrocinador e quando o falecimento resulta de acidente, doença 
do trabalho ou considerada grave pela Previdência Social. 
 



 

 

Na inexistência de determinação expressa do participante quanto às 
proporções de rateio do pecúlio por morte, o rateio ocorre em partes 
iguais.  

Inexistindo designados vinculados ao participante, o pecúlio por 
morte é pago aos seus beneficiários e, na inexistência destes, 
disponibilizado ao espólio do participante. 

O pecúlio por morte não é devido quando o falecimento decorre de 
moléstia preexistente à inscrição do participante no PS-II. 

 

Outras características 
 

ABONO ANUAL 

Todos os participantes e beneficiários que, ao longo do ano, 

recebem prestação mensal de benefício oferecido pelo PS-II têm 

direito ao abono anual. 

O abono anual corresponde ao valor da prestação do benefício 

devida no mês de dezembro do exercício a que se refere, 

proporcionalizado com base em 1/12 para cada mês de vigência do 

benefício no ano. 

Caso a vigência do benefício se encerre antes do mês de dezembro, 

o abono anual é baseado no valor da prestação mensal devida no 

mês de encerramento. 



 

 

O abono anual é pago da seguinte forma: 50% no mês de junho (a 

título de antecipação) e 50% no mês de dezembro, de cada ano. 

RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS  

As prestações mensais dos benefícios são creditadas em conta 

corrente até o último dia útil do mês de competência. 

 

Institutos 
 

O PS-II prevê os seguintes institutos: 

 Autopatrocínio 

 Benefício Proporcional Diferido - BPD  

 Portabilidade  

 Resgate  
 

Esses institutos têm a finalidade de assegurar o direito acumulado 
pelo participante, nos casos de: perda da remuneração; cessação do 
vínculo empregatício com o patrocinador; e cancelamento da 
inscrição no plano. 
O SERPROS envia a todos os participantes que cessam o vínculo 
empregatício com o patrocinador, um extrato dos institutos 
demonstrando os valores devidos em cada situação e as condições e 
prazos para realização das opções. 
As opções são realizadas seguindo as instruções divulgadas pelo 
SERPROS e a não manifestação do participante nos prazos 
estabelecidos presume a opção pelo benefício proporcional diferido. 



 

 

Veja, a seguir, o que cada um desses institutos significa, suas 
características e condições para efetuar a opção. 
 

Autopatrocínio 
No caso de perda parcial ou total da remuneração, por meio do 
autopatrocínio o participante patrocinado pode manter suas 
contribuições ao PS-II nos mesmos patamares praticados antes da 
referida perda. 
No entanto, não haverá a contrapartida contributiva do patrocinador 
em relação à parcela da contribuição decorrente do autopatrocínio.  
Em relação a essa parcela, o participante terá que recolher, além das 
suas próprias contribuições, as contribuições que caberiam ao 
patrocinador. 
O autopatrocínio assegura a manutenção das bases de apuração 
dos valores dos benefícios de risco oferecidos pelo PS-II e a 
continuidade da acumulação do saldo da conta de participante, como 
se a perda salarial não tivesse ocorrido. 
A opção pelo autopatrocínio é automaticamente desconsiderada 
caso o participante recupere a remuneração detida anteriormente e 
pode ser cancelada a qualquer momento, mediante requerimento ao 
SERPROS. 
O cancelamento da opção pelo autopatrocínio, quando mantido o 
vínculo empregatício com o patrocinador, enseja o dimensionamento 
do salário de contribuição exclusivamente com base na nova 
remuneração detida pelo participante. 
Havendo o cancelamento da opção pelo autopatrocínio, caso tenha 
ocorrido à cessação do vínculo empregatício com o patrocinador, o 
participante deverá optar pelo benefício proporcional diferido, pela 
portabilidade ou pelo resgate. 
 
 
 



 

 

Benefício Proporcional Diferido (BPD) 
Ao desligar-se do patrocinador depois de cumprida a carência de três 
anos de contribuição ao PS-II, por meio do benefício proporcional 
diferido o participante pode manter sua conta de participante, com a 
cessação das contribuições normais. 
A opção pelo benefício proporcional diferido permite o recebimento 
da aposentadoria programada, quando cumpridas as carências de 
elegibilidade. 
O valor da aposentadoria programada será apurado atuarialmente, 
com base no saldo da conta de participante existente na data de 
início do benefício e considerando o perfil do participante e seus 
beneficiários.  
A opção pelo benefício proporcional diferido também possibilita, 
durante a fase de diferimento33, a percepção da aposentadoria por 
invalidez e da pensão por morte. 
Esses benefícios também têm seus valores apurados atuarialmente, 
com base no saldo da conta de participante existente na data de início 
do benefício. 
Quando do falecimento do participante na condição de assistido, 
seus beneficiários terão direito à pensão por morte e seus 
designados ao pecúlio por morte, apurados de acordo com os 
critérios gerais previstos no Regulamento do PS-II.  
Durante a fase de diferimento, o participante efetuará apenas as 
contribuições administrativas (que serão diferidas) e, se for o caso, as 
contribuições adicionais. 
O participante em BPD poderá efetuar contribuições espontâneas 
durante a fase de diferimento, com a finalidade de majorar os valores 
dos benefícios. 
A opção pelo benefício proporcional diferido não impede posterior 
opção pela portabilidade ou resgate. 
                                                 
33 
 Período compreendido entre a data de opção pelo benefício proporcional diferido e o 
início de vigência da aposentadoria programada.  
 



 

 

Portabilidade 
Portabilidade é a transferência, entre planos previdenciários, de 
valores correspondentes a direitos acumulados.  
Por força de lei, sobre os valores portados não incide taxação ou 
tributação de qualquer natureza. 
PS-II COMO PLANO RECEPTOR 
O participante ativo pode, a qualquer momento, requerer a 
portabilidade para o PS-II de direitos acumulados em outros planos 
previdenciários. 
Nesses casos, o requerimento da portabilidade deve ser efetuado 
diretamente à entidade que opera o plano originário (do qual serão 
transferidos os recursos). 
Os valores portados ao PS-II ingressarão na conta de participante e 
serão utilizados, a critério do participante, para majorar os valores 
dos benefícios oferecidos ou para compor a parcela à vista.  
PS-II COMO PLANO ORIGINÁRIO 
Ao desligar-se do patrocinador depois de cumprida a carência de três 
anos de contribuição ao PS-II, desde que não esteja recebendo 
benefício do plano, o participante pode requerer a portabilidade do 
saldo de sua conta de participante para outro plano de previdência 
complementar. 
Essa transferência pode ser realizada tanto para outra entidade 
fechada (fundo de pensão) como para uma entidade aberta (ligada a 
banco ou seguradora).  
A transferência é efetuada até o 5º dia útil do mês subsequente ao 
de recebimento da documentação da entidade que administra o 
plano para o qual os recursos serão transferidos (plano receptor). 
O valor da portabilidade é corrigido entre a data de apuração e a data 
da transferência dos recursos financeiros para o plano receptor, de 
acordo com a variação do INPC.  
Consumada a portabilidade, a inscrição do participante no PS-II será 
cancelada, assim como a de seus beneficiários e designados. 



 

 

Resgate 
A qualquer momento, desde que não esteja recebendo benefício, o 
participante pode cancelar sua inscrição no PS-II. 
Nesse caso, o participante tem direito ao resgate, cujo recebimento 
está condicionado à cessação do vínculo empregatício com o 
patrocinador. 

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

Nos casos em que o participante tenha contribuído ao PS-II durante 
período igual ou superior a 5 anos, o valor do resgate será acrescido 
de 1/15 da parcela da conta de participante constituída a partir das 
contribuições do patrocinador, para cada ano completo de 
contribuição ao plano, até o máximo 15 anos.   
A legislação veda o resgate de valores portados constituídos em 
entidades fechadas (fundos de pensão). Por essa razão, quando da 
opção pelo resgate esses valores deverão ser portados para outro 
plano de benefícios. 
O valor do resgate será pago em parcela única ou em até 60 
parcelas mensais, de acordo com a escolha realizada pelo 
participante. 
Em todas as situações, o valor do resgate será corrigido entre a data 
de apuração e a data do efetivo pagamento ao participante, com base 
na variação do INPC. 
Vale lembrar que sobre o valor do resgate incide Imposto de Renda, 
de acordo com a opção de regime tributário efetuada no momento da 
inscrição no PS-II. 

 

 



 

 

Quanto mais você souber sobre o PS-II, mais vai 
entender o quanto é importante participar desse 
plano de benefícios. 

 

Em caso de dúvida procure o 
 
 
 
 

SERPROS  
Fundo Multipatrocinado 

 

Caso haja algum ponto que necessite de maiores esclarecimentos 
ligue para 

0800 721 10 10 

ou envie um e-mail para Serviço de Atendimento ao Participante 
sap@serpros.com.br 

acesse nosso portal 
www.serpros.com.br 

Endereço do SERPROS: 

Rua Fernandes Guimarães nº 35 – Botafogo 

22290-000 - Rio de Janeiro / RJ 
Telefone (21) 3289 1400 

Fax (21) 3289 1515 
CNPJ 29738952/0001-99 

 



 

 

 

É fundamental que você leia o Regulamento do PS-II. 

O conteúdo do Regulamento do PS-II, por ser o documento 
oficial do plano, sempre prevalecerá sobre esta cartilha. 

 
 


