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O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de 

Seguridade Social - é uma Entidade Fechada de 

Previdência Complementar, constituída sob a forma de 

sociedade civil sem fins lucrativos, criada em 2 de fevereiro 

de 2004.

A sua finalidade é executar e administrar Planos de 

Benefícios de caráter previdenciário que assegurem 

aposentadorias e pensões para os empregados das 

empresas Patrocinadoras e/ou associados de pessoas 

jurídicas Instituidoras. 

O SEBRAEPREV é o Plano de Benefícios do SEBRAE 

– Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas. Com ele, você e seus familiares terão melhores 

condições de vida, assegurando uma renda mensal 

complementar à aposentadoria paga pelo INSS. 

Esta cartilha é um guia prático do Plano SEBRAEPREV, 

porém, sem qualquer valor jurídico. Sua leitura não 
substitui a indispensável consulta ao Estatuto do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e ao Regulamento do Plano SEBRAEPREV, 

documentos legais que contêm informações detalhadas 

sobre o assunto.

Apresentação
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Conselho Deliberativo 
É o órgão máximo de deliberação colegiada da Entidade, 

responsável por fixar as diretrizes e a política geral de 

administração do SEBRAE PREVIDÊNCIA. É composto por 

oito membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados 

paritariamente por Patrocinadores/Instituidores e por Participantes 

e Assistidos. 

Conselho Fiscal 
É o órgão de fiscalização e controle interno da gestão do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA. É composto por quatro membros efetivos 

e seus respectivos suplentes, indicados paritariamente por 
Patrocinadores/Instituidores e por Participantes e Assistidos.

Diretoria Executiva 
É quem administra o SEBRAE PREVIDÊNCIA e opera os planos 

de benefícios da entidade conforme as diretrizes baixadas 

pelo Conselho Deliberativo. É composta por três membros: um 

diretor-presidente, um diretor de Seguridade e um diretor de 
Administração e de Investimentos.

Órgãos da Administração 
e Fiscalização do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA
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Os Patrocinadores

São as instituições que aderiram ao Plano SEBREPREV por meio de 

Convênio de Adesão aprovado pelo órgão federal de supervisão das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV:

ABASE SEBRAE MA SEBRAE RJ

SEBRAE AC SEBRAE MG SEBRAE RN

SEBRAE AL SEBRAE MS SEBRAE RO

SEBRAE AM SEBRAE MT SEBRAE RR

SEBRAE AP SEBRAE NACIONAL SEBRAE RS

SEBRAE BA SEBRAE PA SEBRAE SC

SEBRAE CE SEBRAE PB SEBRAE SE

SEBRAE DF SEBRAE PE SEBRAE SP

SEBRAE ES SEBRAE PI SEBRAE TO

SEBRAE GO SEBRAE PR SEBRAE PREVIDÊNCIA



É um Plano de Previdência Complementar, na modalidade de 

Contribuição Definida. Nesse tipo de plano o Participante define o 

valor das suas contribuições (básicas) mensais. Elas são calculadas 

por meio de um percentual que varia entre 1% e 7% sobre a parcela 

de seu Salário de Contribuição excedente a 15 VRP.

Com o plano SEBRAEPREV você terá direito a três tipos de 

benefícios:

E o valor do benefício dependerá de três fatores: 

–  Do valor das contribuições pagas pelos Participantes e pelos 

Patrocinadores.

–  Do tempo de contribuição.

–  Do resultado obtido através do investimento 

    das contribuições.

Plano
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Para cada 

contribuição (Básica 

ou de Serviço 

Passado) que você 

fizer  o Sebrae 

Patrocinador também 

depositará o mesmo 
valor em conta 

individual aberta em 

seu nome.

Aposentadoria 

programada

Aposentadoria 

por Invalidez

Pensão 

por Morte

O benefício não 
está relacionado 

ao seu salário, 

mas ao seu plano 

de contribuição.
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Por que aderir ao Plano

SEBRAEPREV?

– Para cada R$ 1,00 que você contribuir mensalmente, até 

o limite de 7% aplicados sobre a parcela do Salário de 

Contribuição excedente a 15 VRP, o Patrocinador contribuirá 
com o mesmo valor. Isso significa que o que você paga é 

duplicado a cada contribuição.

– A parte do valor dos Benefícios de Invalidez e de Pensão por 

Morte não coberta pelo Saldo de Conta do Participante será 
assegurada pelos Patrocinadores nos termos do artigo 61 do 

Regulamento do Plano SEBRAEPREV.

– O SEBRAEPREV cobra baixas taxas para custeio 

administrativo do Plano. 

– Como Entidade Fechada de Previdência 

Complementar nenhuma parte da rentabilidade do 

Plano é destinada ao lucro da própria Entidade. Todo 

resultado líquido da aplicação dos recursos do Plano 
reverte para os seus Participantes.

– A gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA é compartilhada 

entre os representantes dos Patrocinadores e os 

representantes dos Participantes e Assistidos. 

Portanto, você participa da gestão do Plano.

Vamos dar a 

você alguns 
motivos para 

você se associar 

ao nosso plano:

VRP corresponde ao 

Valor de Referência 
Previdenciário, que 

representa, em agosto 

2011, o montante de 
R$ 194,82.

Para se inscrever no Plano, 

você deve preencher o Termo 

de Adesão, via internet, no 

endereço www.sebraeprev.org.br. 
Você deve imprimi-lo em três 

vias, anexar os documentos 
exigidos e apresentá-lo à área 

de recursos humanos de sua 

Unidade do SEBRAE.



Os Participantes

São as seguintes as modalidades de participação:

Participante Patrocinado: Quem tem vínculo empregatício 

com Patrocinador e desde que este efetue contribuição em seu 

nome, de acordo com as disposições do Regulamento.

Participante Autopatrocinado: Para aquele que se 

mantém inscrito no Plano mesmo quando cessado o vínculo 

empregatício com o Patrocinador. O Participante assume a 

contrapartida patronal, além das suas Contribuições Básicas.

Participante sem remuneração em Autopatrocínio: O 

Participante que tenha perda total de sua remuneração, em 
virtude de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho 
com o Patrocinador, e opta pelo instituto do Autopatrocínio. O 

Participante assume a contrapartida patronal, além das suas 

Contribuições Básicas.

Participante com Direitos Suspensos: Você pode suspender 

suas contribuições ao Plano caso fique sem remuneração 

porque seu contrato de trabalho foi suspenso ou interrompido. 
Seus direitos e obrigações frente ao Plano ficam suspensos 

pelo período de vigência da suspensão ou interrupção do seu 

contrato de trabalho. 

Participantes são empregados ou 

dirigentes dos Patrocinadores que 

se inscreverem neste Plano.
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Participante Vinculado: O Participante que, em função do 

término do vínculo empregatício com o seu Patrocinador, se 

mantenha inscrito no Plano ao optar pelo instituto do Benefício 

Proporcional Diferido – BPD (é quando o participante pode 

receber o seu benefício, em valor proporcional ao tempo em que 

permaneceu contribuindo para o plano, na data prevista para 

início do recebimento do benefício). Neste caso, fica mantida 

apenas a contribuição para o custeio de despesas administrativas 

e, a critério do Participante Vinculado, a Contribuição Voluntária 

Esporádica, sem nenhuma contrapartida patronal. 

Assistido: O Participante ou o respectivo Beneficiário em gozo 
de benefício de prestação continuada oferecido pelo Plano 

SEBRAEPREV.

Beneficiário: Pessoa física (dependente ou não do Participante) 
inscrita no Plano SEBRAEPREV pelo Participante em atividade 
ou na condição de Assistido, observadas as disposições do 

Regulamento.
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Contribuições dos 
Participantes

Contribuição Básica de 

Participante: É obrigatória, com 
contrapartida do Patrocinador 

(exceto na hipótese de opção pelo 
instituto do Autopatrocínio). É paga 

mensalmente pelo Participante, 

cujo valor corresponde a um 
percentual inteiro variável entre 

1%  (um por cento) e 7% (sete por 
cento) a ser aplicado na parcela do 

respectivo Salário de Contribuição  

excedente a 15 VRP. 
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Exemplo:

• Salário de Contribuição: R$ 4.200,00:

• 1 VRP = R$ 1  4,82 (agosto/2011). 

Valor de Referência Previdenciário: 
É a referência adotada pelo Plano para 

determinação de valores mínimos de 
contribuição. O VRP será reajustado anualmente 

pelo índice de reajuste salarial concedido em 

caráter geral pelo Patrocinador Fundador aos 
seus empregados.

• 15 VRP = R$ 2.  22,30 

• Valor excedente aos 15 VRP: 

   R$ 4.200,00 – R$ 2.922,30 = R$ 1.277,70 

• Percentual escolhido pelo participante: 7% 

• Acréscimo de 13/12 que corresponde à parcela 
relativa ao 13º salário.

• Taxa de Carregamento: 

  TC = 4,5% (na fórmula (1-TC) = 0,955) 

• Contribuição do Participante: 

   R$ 1.277,70 x {[(7% X (13/12)] / 0,955} = R$ 101,46



• Pode ser esporádica, não sujeita a limite 

máximo e com valor mínimo de 1 VRP;

•  Pode ser mensal, na forma de percentual 

livremente escolhido pelos Participantes. A 
escolha do percentual deverá ser efetuada 

na adesão ao Plano ou nos meses de junho 

e julho de cada exercício. Os valores mínimo 
e máximo são de 1% e 30% do Salário de 
Contribuição respectivamente. 

A Contribuição Voluntária Esporádica também 

pode ser feita por Participantes na condição de 
Assistidos (aposentados). Nesse caso, o seu 
benefício será recalculado no mês de junho 

posterior à data do aporte.

Contribuição Voluntária 

de Participante: 
De caráter facultativo, sem 

contrapartida do Patrocinador: 

Cartilha
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Independente da escolha dos percentuais mencionados acima, 

o valor mínimo da Contribuição Básica de Participante é de 10% 

(dez por cento) de 1 (um) VRP, e será automaticamente exigido 
nos casos em que o Salário de Contribuição não exceda a 15 

(quinze) VRP ou em que a aplicação do percentual escolhido 

resulte em valor inferior a esse mínimo contributivo.

• Contribuição Básica mínima do participante: 

   R$ 194,82 x {[(10% X (13/12)] / 0,955} = R$ 22,10



Quando a interrupção ou suspensão do contrato de trabalho 

do Participante com o seu Patrocinador resultar na perda da 

remuneração, o Participante poderá:

• optar pela suspensão de suas contribuições ao Plano 

SEBRAEPREV. Nesse caso, ficará com seus direitos e 

obrigações frente ao Plano suspensos pelo período de vigência 

da suspensão ou interrupção do seu contrato de trabalho, 

assumindo a condição de Participante com Direitos Suspensos; 

• manter seus direitos e obrigações frente ao Plano optando 

pelo instituto do Autopatrocínio, assumindo a condição de 
Participante sem remuneração em Autopatrocínio. 

Para aqueles Participantes que realizam Contribuição Voluntária 

mensal, será possível solicitar por escrito, a qualquer tempo, a 
sua suspensão, sem prejuízo de exercer nova opção na próxima 
data estabelecida (junho/julho de cada ano).

Suspensão das 

Contribuições de 

Participantes
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Contribuições dos

Patrocinadores

Contribuição Básica de 

Patrocinador: 

De caráter obrigatório. É recolhida 

mensalmente pelo Patrocinador, 

bem como pelo Participante 

Autopatrocinado e pelo 

Participante sem remuneração em 

Autopatrocínio, cujo nível mensal 

é correspondente a 100% (cem 

por cento) da Contribuição Básica 

de Participante.

Contribuição de Serviço 

Passado de Patrocinador: 

Para o caso de Participantes 

que optaram pelo Serviço 

Passado.

Contribuição de 

Benefício de Risco:

Mensalmente obrigatória 

no Plano SEBRAEPREV, 

geralmente é de 
responsabilidade dos 
Patrocinadores, salvo no 

caso de Autopatrocínio. 



Para o custeio administrativo do Plano foram 

estabelecidas as seguintes taxas:

Taxa de Carregamento: contribuição de caráter 

obrigatório, apurada mensalmente através de um 

percentual aplicável sobre as contribuições dos 

Patrocinadores e Participantes, definida anualmente no 

Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV.

Poderá o Plano SEBRAEPREV instituir Taxa de 

Administração equivalente a um percentual incidente 

sobre o montante dos Recursos Garantidores das 
Reservas Técnicas, Fundos e Provisões do Plano, 

conforme definido anualmente no Plano de Custeio 

do Plano SEBRAEPREV, observado o disposto na 
legislação aplicável.

Custeio 
Administrativo 
do Plano
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Contas 

Individuais

Serão mantidas duas Contas 

individuais para cada Participante 

(Conta de Participante e Conta de 

Patrocinador). A soma dos valores 

destas duas Contas, acrescida do 

retorno de investimentos do Plano, 

formará o Saldo de Conta Total que 

servirá de base para cálculo dos 

benefícios assegurados pelo Plano 

SEBRAEPREV.

CONTA DE PARTICIPANTE

Conta de Participante: 

Recepciona as Contribuições 

Básicas de Participante e as 
Contribuições Voluntárias de 
Participante.

Conta de Serviço Passado 
de Participante: Recepciona 
as Contribuições de Serviço 

Passado dos Participantes.

Conta de Recursos Portados: 
Recepciona os Recursos 

Portados (transferência de 

saldos de outros planos) 

pelo Participante ao Plano 

SEBRAEPREV. 

CONTA DE PATROCINADOR

Conta de Patrocinador: 

Recepciona as Contribuições 

Básicas de Patrocinador.

Conta de Serviço Passado 

de Patrocinador: Recepciona 
as Transferências de Serviço 
Passado de Patrocinador.

RESERVA INDIVIDUAL

No ato da concessão dos 

Benefícios previstos no 
Regulamento do Plano 

SEBRAEPREV, o Saldo de 

Conta Total, acrescido do Valor 
das Contribuições Faltantes no 
caso de Benefício de Risco, 

será transferido para a Reserva 

Individual do Participante. O 
valor da Reserva Individual do 
Participante será acrescido do 

Resultado dos Investimentos.
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Para garantir uma boa aposentadoria 

é preciso investir. Neste Plano, todas 

as contribuições são aplicadas pelo 

SEBRAE PREVIDÊNCIA mensalmente 

em opções oferecidas pelo Mercado 

Financeiro ou em outras, de acordo com 

a Política de Investimentos aprovada 

pelo Conselho Deliberativo da Entidade 

e observada a legislação vigente. 

O Plano SEBRAEPREV permitirá 

que Participante, sob sua exclusiva 

responsabilidade, escolha o Perfil de 

Investimentos que mais se ajusta à sua 

necessidade.

Carteira de 
Investimentos e 
Perfis Possíveis

O Participante passará a ter à sua disposição três 
Perfis de Investimentos.

I – Perfil Conservador.
II – Perfil SEBRAEPREV.
III – Perfil Arrojado.

Ao ingressar no Plano, você terá 30 (trinta) dias para optar 

por um dos Perfis. Você poderá alterar seu Perfil, sempre 

nos meses de junho e julho. Será vedada a adoção do Perfil 
Arrojado para a Reserva Individual de Participante após 

a concessão de Benefício de Prestação Continuada ao 

Participante ou aos seus Beneficiários, conforme o caso.

Observação:

Os Perfis de Investimento somente 

terão sua composição definida e 

serão implementados na data a ser 

definida pelo Conselho Deliberativo 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA.
A escolha de determinado 

Perfil de Investimento resultará 

em rentabilidade diversa 
daquela decorrente da opção 
por outro perfil, o que poderá 

ter conseqüência no valor do 

Benefício assegurado pelo Pano 

SEBRAEPREV.



Os Benefícios
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Aposentadoria 

Normal

Aposentadoria 

Antecipada

Aposentadoria 

por Invalidez

Pensão

por Morte

No caso de 
Participante 
em atividade

Pensão

por Morte

No caso de 
Participante 

Assistido



Aposentadoria 
Antecipada

ELEGIBILIDADE

• Cessar o vínculo empregatício com 

o respectivo Patrocinador;

• Ter completado 53 (cinqüenta três) 

anos de idade;

• 10 (dez) anos de Tempo de Serviço 

Contínuo1; e

• 3 (três) anos de filiação ao Plano.

(1) Tempo de serviço ininterrupto do Participante 
nos Patrocinadores

(2) Essa opção somente será válida nos casos 
em que a renda mensal resultante do saldo 
remanescente seja superior a duas (2) VRP.

FORMA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

Ao requerer o benefício você poderá optar 

por receber, como forma de recebimento, 

em prestação única, até vinte cinco por 

cento (25%)2 do saldo da respectiva Reserva 

Individual de Participante. 

Com o valor restante (ou a totalidade, conforme 

o caso) da Reserva Individual de Participante 

haverá a concessão do Benefício de acordo 

com as seguintes opções:

a) renda mensal, em número constante de 

quotas, por um período de no mínimo 5 

(cinco) anos e no máximo 20 (vinte) anos;

b) renda mensal, equivalente à aplicação de 
um percentual entre meio por cento (0,5%) 

e dois por cento (2%), expressa em valor 

monetário fixo anualmente recalculado no 
mês de junho; e

c) renda mensal atuarialmente calculada 

com base no valor da Reserva Individual 
do Participante e em Fatores Atuariais, 

cujo valor monetário será recalculado 

anualmente.
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Aposentadoria 
Normal

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO 

• Cessar o vínculo empregatício com 

o respectivo Patrocinador;

• Ter completado 60 (sessenta) anos 

de idade;

• 10 (dez) anos de Tempo de Serviço 

Contínuo1; e

• 3 (três) anos de filiação ao Plano.

FORMA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

Ao requerer o benefício você poderá optar por 

receber, como adiantamento, em prestação 

única, até vinte cinco por cento (25%)2 do 

saldo da respectiva Reserva Individual de 

Participante. 

Com o valor restante (ou a totalidade, conforme 

o caso) da Reserva Individual de Participante 

você terá as seguintes opções para receber 

seu benefício:

a) renda mensal, em número constante de 
quotas, por um período de no mínimo 5 

(cinco) anos e no máximo 20 (vinte) anos;

b) renda mensal, equivalente à aplicação de 
um percentual entre meio por cento (0,5%) 

e dois por cento (2%), expressa em valor 

monetário fixo anualmente recalculado no 
mês de junho; e

c) renda mensal atuarialmente calculada 

com base no valor da Reserva Individual 

do Participante e em Fatores Atuariais, 
cujo valor monetário será recalculado 

anualmente.



Aposentadoria 

por Invalidez

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

• Concessão do benefício pelo 

Regime Geral da Previdência 

Social;

• Ter cessado qualquer pagamento 

de complementação de Auxílio-

Doença pelo Patrocinador; e

• O evento de invalidez tenha ocorrido 

após a inscrição do Participante no 
Plano SEBRAEPREV.

FORMA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

Ao requerer o benefício, você poderá optar por 

receber, como adiantamento em prestação única, 

até vinte cinco por cento (25%)2 do saldo da 

respectiva Reserva Individual de Participante. 

Com o valor restante (ou a totalidade, conforme 

o caso) da Reserva Individual de Participante 

haverá a concessão do benefício de acordo 

com as seguintes opções:

a) renda mensal, em número constante de 

quotas, por um período de no mínimo 5 
(cinco) anos e no máximo 20 (vinte) anos;

b) renda mensal equivalente à aplicação de 

um percentual entre meio por cento (0,5%) 
e dois por cento (2%), expressa em valor 
monetário fixo anualmente recalculado no 

mês de junho; e

c) renda mensal atuarialmente calculada 

com base no valor da Reserva Individual 
do Participante e em Fatores Atuariais, 

cujo valor monetário será recalculado 

anualmente. 
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PARTICIPANTE VINCULADO

A invalidez de Participante Vinculado durante o Período de 

Diferimento3 implica o recebimento, em parcela única, do 

seu Saldo de Conta Total e a cessação dos compromissos 

do Plano SEBRAEPREV em relação ao próprio Participante 

Vinculado e aos seus beneficiários.

OBSERVAÇÃO

O Assistido em gozo do 

benefício de Aposentadoria por 

Invalidez deverá comprovar a 

manutenção do benefício de 

invalidez pago pelo Regime 

Geral de Previdência Social 
nos meses de março e outubro 
de cada ano, sob pena de 

suspensão temporária do 

benefício assegurado pelo Plano 
SEBRAEPREV.

(3) Período compreendido entre a data da 
opção pelo BPD  e a data da concessão do 
Benefício decorrente dessa opção.



Pensão por 
Morte

No caso de 
Participante em 
atividade

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

Falecimento do Participante em 

atividade, com pelo menos 1 (um) 

ano de Tempo de Serviço Contínuo¹. 

Tal carência não será exigida se o 

falecimento tiver sido motivado por 

acidente de trabalho.

FORMA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

No ato do requerimento, os Beneficiários do 

Participante poderão optar por receber, como 

adiantamento em prestação única, até vinte 

cinco por cento (25%)2  do saldo da respectiva 

Reserva Individual de Participante. 

Com o valor restante (ou a totalidade, conforme 

o caso) da Reserva Individual de Participante, 

haverá a concessão do Benefício de acordo 

com as seguintes opções:

a) renda mensal, em número constante de 

quotas, por um período de no mínimo 5 
(cinco) anos e no máximo 20 (vinte) anos;

b) renda mensal, equivalente à aplicação de 

um percentual entre meio por cento (0,5%) 
e dois por cento (2%), expressa em valor 
monetário fixo anualmente recalculado no 

mês de junho; e

c) renda mensal atuarialmente calculada com 

base no valor da Reserva Individual do 
Participante e em Fatores Atuariais, cujo valor 

monetário será recalculado anualmente. 
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NO CASO DE PARTICIPANTE VINCULADO

O falecimento de Participante Vinculado durante o 

Período de Diferimento3 implica o recebimento, por parte 

de seus Beneficiários, em parcela única, do seu Saldo 

de Conta Total e a cessação dos compromissos do 

Plano SEBRAEPREV em relação ao próprio Participante 

Vinculado e aos seus beneficiários.

OBSERVAÇÃO

O Benefício de Pensão por morte será 

rateado em partes iguais entre todos os 

Beneficiários do Participante.

Inexistindo Beneficiários inscritos 

no Plano SEBRAEPREV, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA pagará, em prestação 
única, o Saldo de Conta Total do 

Participante em atividade falecido 

aos seus herdeiros legais, mediante 
a apresentação de alvará judicial 
específico.



Pensão por 
Morte

No caso de 
Participante
Assistido

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

Falecimento de Participante que já 

se encontre na condição de Assistido 

(aposentado), ou seja, recebendo 

benefício de prestação continuada pago 

pelo Plano SEBRAEPREV.

FORMA DE RECEBIMENTO DO 

BENEFÍCIO

O valor do benefício de Pensão por 

Morte devido aos Beneficiários será:

a) igual ao valor que vinha recebendo 
o Assistido que faleceu e que 

havia optado pelo recebimento do 

benefício por prazo certo, sendo que 
os Beneficiários o receberão durante 
o período restante;

b) no caso de falecimento de Assistido 

que havia optado pelo recebimento 

de benefício pela aplicação de 
um percentual, seus Beneficiários 

receberão o mesmo percentual 

da renda mensal que vinha sendo 

considerado sobre o saldo da Reserva 

Individual de Participante.

c) o decorrente do recálculo da renda 

mensal atuarialmente calculada com 

reversão em Pensão, em função do 

saldo remanescente da Reserva 

Individual do Participante e dos fatores 

atuariais dos Beneficiários, sendo que 

estes receberão o benefício até que 

deixem de ser elegíveis à condição 

de Beneficiário, de acordo com as 

disposições do Regulamento do Plano 

SEBRAEPREV.

O benefício de Pensão por Morte será 

rateado em partes iguais entre todos os 
Beneficiários do Participante Assistido 
que houver falecido.

Inexistindo Beneficiários inscritos 

no Plano, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
pagará, em prestação única, o saldo 

remanescente da Reserva Individual do 

Assistido falecido aos seus herdeiros 

legais, mediante a apresentação de 

alvará judicial específico.



O Desligamento
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Autopatrocínio

Benefício 

Proporcional 

Diferido (BPD)

Resgate

Portabilidade

O Participante que se desliga da 
Patrocinadora e, nos termos do 

Regulamento do Plano SEBRAEPREV, 

não pode ou não quer requerer 
o benefício, tem 4 opções para 

aproveitar seu investimento no Plano: 

Autopatrocínio, Benefício Proporcional 

Diferido (BPD), Portabilidade ou 

Resgate.



Autopatrocínio

É a opção de permanecer no Plano 

SEBRAEPREV após desligamento da 

Patrocinadora. O Participante continua com 

as suas contribuições individuais e assume 

aquelas realizadas pelo SEBRAE. 

A opção pelo autopatrocínio não impede 

posterior opção pelo Benefício Proporcional 

Diferido (BPD), pelo Resgate de 

Contribuições ou pela Portabilidade.

A opção do autopatrocínio é vantajosa para 

aqueles que tenham condições de continuar 

contribuindo e assim aumentar seu Saldo 

de Conta Total conforme seu planejamento 

pessoal.

É a opção que faculta ao Participante 
Vinculado receber em tempo futuro o benefício 

da Aposentadoria Normal proporcional 

ao Saldo de Conta Total do Participante, 
constituído a partir das contribuições vertidas 
até o momento da opção pelo BPD.

A opção pelo BPD somente poderá ser 

efetuada pelo Participante que tenha se 
desligado do Patrocinador e conte pelo 

menos seis (6) meses de vinculação ao Plano 

SEBRAEPREV, observadas ainda as condições 

estabelecidas no Regulamento do Plano.

A opção pelo BPD não impede posterior 
opção pelo Resgate das Contribuições ou pela 

Portabilidade.

Benefício 

Proporcional 

Diferido (BPD)
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Resgate
É a opção que tem o Participante 

desligado do Patrocinador de, mediante o 

cancelamento de sua inscrição no Plano 

SEBRAEPREV, receber, à vista ou em até 60 

(sessenta) parcelas, os valores contidos na 

sua Conta de Participante e na sua Conta de 

Serviço Passado de Participante, acrescidos 

do retorno dos investimentos. Os referidos 

valores serão acrescidos, ainda, de 20% a 

100% do Saldo das Contas de Patrocinador 

e de Serviço Passado de Patrocinador, 

dependendo do tempo de vinculação ao 

Plano, conforme Tabela de Resgate:

É vedado o Resgate de Recursos 

Portados de outro Plano, exceto quando 

os mesmos tiverem sido constituídos 

em Plano de Previdência Complementar 

administrado por Entidade Aberta 
de Previdência Complementar ou 

Sociedade Seguradora.

O Resgate não será permitido caso 
o Participante esteja em gozo de 

Benefício previsto no Regulamento do 

Plano SEBRAEPREV.

TABELA DE RESGATE

Tempo de 

vinculação ao 
plano

% de resgate 

da conta de 
patrocinadora

Menos de 1 ano 0%

1 ano* 20%

2 anos* 40%

3 anos* 60%

4 anos* 80%

5 anos* ou mais 100%

(*) Completo(s)



Portabilidade

É a opção que tem o Participante 

desligado do Patrocinador de, mediante o 

cancelamento de sua inscrição no Plano 

SEBRAEPREV, transferir todos os recursos do 

seu Saldo de Conta Total para outro Plano de 

Benefícios (receptor) administrado por uma 

Seguradora ou Entidade (Aberta ou Fechada) 

de Previdência Complementar.

Para que o Participante possa requerer esse 

Instituto, deverá ter no mínimo 60 (sessenta) 

dias de vinculação ao Plano SEBRAEPREV e 

não estar em gozo de benefício previsto no 

Regulamento do referido Plano de Benefícios.

O exercício da Portabilidade será efetuado 

em caráter irrevogável e irretratável.



No momento da inscrição no Plano 

SEBRAEPREV, o Participante 

deve optar por um dos regimes 

de tributação de Imposto de 

Renda (IR): Regime Regressivo ou 

Regime Progressivo.

Se não optar pelo Regime 

Regressivo, automaticamente 

ficará no Regime Progressivo 

para tributação no pagamento de 

Aposentadoria ou de resgate.

A opção pelo regime tributário de 

IR tem caráter definitivo.

Regimes
Tributários
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Tabela Regresssiva

Prazo de acumulação dos recursos Alíquota definitiva na fonte

Até 2 anos 35%

Superior a 2 e inferior ou igual a 4 anos 30%

Superior a 4 e inferior ou igual a 6 anos 25%

Superior a 6 e inferior ou igual a 8 anos 20%

Superior a 8 e inferior ou igual a 10 anos 15%

Superior a 10 anos 10%

Tabela Progressiva

Renda
Alíquota 

do IR

Valor da 

Dedução - R$

Até 1.499,15 0% -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5% 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15% 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5% 505,62

Acima de 3.743,20 27,5% 692,78
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Empréstimos

Quem tem direito?

Participantes Patrocinados ou 

Mandatários¹

Assistido

Obs: Com mais de 6 meses 

de contribuição ao Instituto 

e 12 meses de vinculação à 

Patrocinadora

Como requerer?

• Através do Portal 

SEBRAEPREV, em Acesso 

Restrito, na opção “Simulador 
Empréstimo”.

• O Participante deve dirigir-se 

ao RH da sua Patrocinadora, 
onde os próximos passos 
serão realizados: análise para 

liberação de empréstimo 

e impressão de Termo de 
Contratação para assinaturas. 

Como acompanhar?

Acesso Restrito, na opção 

Extrato de Empréstimo. 

Qual o prazo para ter o 

empréstimo depositado?

No caso de Participante 

Patrocinado ou Mandatário, 

em até 5 dias úteis, contados 

da entrega do “Termo de 

Contratação de Empréstimo” 

assinado à respectiva 

Patrocinadora. No caso de 

Assistido, em até 5 dias úteis, 
contados do recebimento 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA 

do “Termo de Contratação de 
Empréstimo” assinado e com 
reconhecimento de firma em 

cartório. 

(1) Pessoa física que mantenha vínculo com um dos Patrocinadores, decorrente de mandato 

para os cargos de Diretor ou Conselheiro.



Posso renovar o 

empréstimo?

Sim, desde que no valor 

líquido a receber seja 

abatido o total do saldo 

devedor do empréstimo 

concedido anteriormente. No 

ato da renovação, incidirão 

novamente o IOF e a Taxa 

de Administração de 1,0% 

do valor do capital do 

empréstimo, ou o valor de R$ 

100,00, o que for maior. 

Qual a documentação 
exigida?

O “Termo de Contratação de 
Empréstimo” devidamente 
preenchido e assinado com 

reconhecimento de firma em 

cartório. 

Como liquidar antecipadamente 

o empréstimo?

A liquidação antecipada  do saldo 

devedor é possível através de 

boleto bancário a ser solicitado 

ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo 

exigido o valor mínimo de 10% 

(dez por cento) do saldo devedor. 

Os detalhes do Programa de 

Empréstimo estão registrados 

na Norma para Concessão de 

Empréstimo Pessoal nº 01/2009, 
e suas alterações, podem ser 

acessadas no site do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA.



Esta Cartilha, que objetiva tornar mais claras as 

regras regulamentares, não substitui o Estatuto do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA, o Regulamento do Plano 

SEBRAEPREV e a Legislação específica, que 

prevalecem em caso de dúvidas.

Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 504 /506
Setor Comercial Norte - Asa Norte

Brasília – DF

CEP: 70716-900 

Telefone: (61) 3327-1226

sebraeprev@sebraeprev.org.br

www.sebraeprev.org.br
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