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Transcrição da Live ‘Vou aderir ao PDV. E agora?’ – realizada em 11/11/2020 

 

Mara Lopes iniciou agradecendo e indicando as informações disponíveis: Vídeos, 
perguntas e resposta, página de aposentadoria, apresentação do PDV e a disposição 
dos consultores no atendimento para esclarecimento de dúvidas. Explicou que as 
perguntas que não forem respondidas na live, serão posteriormente esclarecidas. 

Clélia Orlete reforçou as informações disponíveis e para que as pessoas contatem o 
atendimento para esclarecimentos e sanar todas as dúvidas. 

Orlando Orofino se apresentou, disse que esclareceria as dúvidas e explicou a 
dinâmica da live. Insistiu para que as pessoas não resgatem, pois o intuito principal do 
plano é a aposentadoria. Esse valor que aparece no simulador é só do Serpros? Só do 
Serpros, o INSS é outra coisa. 

1. O Serpros oferece aposentadoria nos dois planos e para ser concedida 
as pessoas precisam cumprir uma série de requisitos e um dos últimos, para a 
maioria das pessoas, é o desligamento da patrocinadora, ter 55 anos, estar 
aposentada na previdência Social. 
 
2. Como devo requerer? Área restrita do participante, onde você pode 
solicitar aposentadoria e resgate na aba de requerimentos, preencher e conferir 
os dados, imprimir, assinar e enviar juntamente com os documentos 
obrigatórios necessários. 

Explicou sobre a declaração de pensão por morte e disse que é obrigatória mesmo 
que não tenha beneficiários a declarar, não tendo, deixar o campo em branco, porém 
assinar e enviar. legais após a morte. 

Qual o melhor momento para se aposentar? “Eu entendo que o melhor momento para 
se aposentar é sempre logo em seguida ao desligamento para que não perca nenhum 
dia do benefício. Quem tem a decisão de se aposentar, no dia seguinte ao 
desligamento já pode fazer o requerimento e datar com a data seguinte ao 
desligamento para que não perca nenhum dia do benefício. “Sobre a rescisão, não 
precisa aguardar a homologação para fazer o requerimento no Serpros, basta colocar 
a comprovação de adesão ao PDV como documento provisório até que receba a RCT 
homologada e enviar para compor o processo.” Garantindo a você (a comprovação do 
PDV) a concessão do benefício o mais rápido possível onde só será pago após a 
chegada da Rescisão original. “Já adianta a documentação, tirando cópia e 
autenticando para que tudo esteja pronto e a documentação correta. 

Obs.: São pagos 13 benefícios por ano pelo Serpros, sendo chamado de “abono 
anual”, que é pago 50% em junho e 50% em novembro 

3. Depois de quanto tempo do desligamento do Serpro sou obrigada a 
solicitar? Não tem obrigatoriedade, mas como eu já falei, é importante você dar 
entrada no dia seguinte ao desligamento para que não perca nenhum dia do 
seu benefício, mas se quiser, pode deixar para depois. 
 
4. IN 1343- Instrução da receita Federal, juntamente com a Previc emitida 
em 2013 para regulamentar uma situação das pessoas que contribuíram em 
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plano de previdência complementar de 1989 a dez/1985. Então, instituíram 
crédito tributário a essas pessoas com base nas contribuições desse período e 
esse crédito tributário vai ser utilizado exclusivamente para abater o IR no caso 
de aposentadoria ou resgate. Cada um tem na área restrita o valor individual 
do crédito tributário, sendo que esse crédito não significa receber em dinheiro, 
é abater da base de cálculo do IR, o que significa que é o seu benefício. 

Por exemplo: Caso a pessoa se aposente e receba R$ 5.000,00 de benefício bruto e 
tem crédito tributário de R$ 20.000,00, então ele pode abater durante um período, a 
cada benefício que ele receber mensalmente ele zera o IR. Sendo que ele tendo R$ 
5.000,00 de benefício menos R$ 5.000,00 de crédito tributário é igual a zero de IR. 
Logo esse crédito de R$ 20.000,00 poderá abater o IR durante 4 meses e quando 
exaurir esse crédito, passa a pagar IR normalmente. 

5. Isenção de IR por doença grave: Possui o mesmo direito no Serpros, 
comprovando através de um laudo médico de um órgão público, municipal, 
estadual ou federal (SUS). É comum que já tenham feito isso quando requerer 
o benefício no INSS, então pode ser inclusive o laudo do INSS. 

Obs.: Essa isenção não se aplica ao resgate, somente para aposentadoria. 

6. Resgate: Quem é do PS- I, não resgata, pois ele tem uma estrutura 
diferente de cálculo e a reserva de poupança não tem a parte da patrocinadora 
e nem e atualizado pela rentabilidade do plano, portanto, o valor de resgate 
não é expressivo. 
 
Não tem tempo para resgatar após o desligamento, pode resgatar a qualquer 
tempo. Inclusive, pode aguardar o melhor momento da rentabilidade do plano. 
Sugeriu apenas, resgatar somente em 2021 tendo em vista a declaração de IR 
que será feita em 2022. E no PS-II é pago 15% de IR como adiantamento e 
depois vai pagar a diferença no ajuste anual do ano seguinte. Se ele for retirar 
agora, ele vai juntar todos os rendimentos desse ano mais o resgate e vai fazer 
o ajuste anual no próximo ano, ou seja, pagar os 12,5%. 
 
Se ele deixar o resgate para o ano seguinte, ele só vai fazer o pagamento da 
diferença em 2022, na tabela progressiva. Quem fez a opção pela tabela 
regressiva é diferente porque o cálculo pela tabela, é definitivo, o que ele pagar 
está pago e ele só fará a declaração no ano seguinte. 

É possível receber o resgate em até 60 meses para ambos os planos, sendo feita 
ainda no requerimento. 

7. Reajuste de benefício: Depois que eu aposento, PS-II, você não tem 
mais rentabilidade no plano. Se aposentou, seu dinheiro vai para um fundo 
mútuo, o PS-I já é um fundo mútuo então, em ambos os planos o benefício 
vitalício é atualizado pelo INPC anualmente no mês de maio. 
 
8. Quem se aposenta tem direito a empréstimo? Continua tendo direito, 
porém com novas regras de consignação tendo em vista que há regras 
próprias para quem é assistido. 
 
9. BPA - O PS-I foi saldado em 2013 e foi calculado o benefício 
proporcional acumulado que é devido a demonstração de problemas na 
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estrutura da montagem do plano e a saída foi fazer o cálculo proporcional 
desse benefício. O valor atualizado pelo INPC está na área restrita do 
participante onde todas as regras regulamentares foram seguidas, a única 
diferença é que as pessoas que ainda não tinham cumprido todas as condições 
de elegibilidade, o cálculo foi proporcionalizado. 

Obs.: Pelo histórico do BPA você ver todo o histórico e regras pelo qual o benefício foi 
calculado e ambos estão disponíveis na área restrita >> opção consulta. 

10. O cálculo do benefício do PS-II é com base no saldo de contas do 
participante e o melhor momento é a data que você tiver um saldo que, dividido 
pelo fator da sua idade e dos seus beneficiários, que atenda a sua necessidade 
previdenciária. 
 
11. Há premissas importantes que influenciam no cálculo e uma delas, 
importantíssima, é a taxa de juros que sabemos que a medida que o tempo 
passa, as taxas estão em patamares baixíssimos, no caso de um plano de 
previdência que já vinha calculando a sua expectativa de aposentadoria com 
taxas altas, ela tende a diminuir a medida que o tempo vai passando e é 
obrigatório rever essa taxa anualmente. 

Então, por exemplo, hoje no PS-II ele está em 5,58% e estamos estudando ainda, no 
fechamento, a taxa de juros que vai vigorar a partir de 01/01/2021. A tendência é que 
venha a diminuir essa taxa de juros e isso vai influenciar no benefício a partir de 1° de 
janeiro. Então, se houver uma redução na taxa de juros a partir de janeiro, esse 
benefício que está projetado vai ser um pouco menor, para quem quer garantir 
benefício com taxa de juros de 5,58%, que façam isso até o final de 2020, sugestão 
também. 

Tem algumas pessoas que vão ser desligadas pelas regras que estão estabelecidas 
no edital do Serpro até o dia 28/12/2020, 2° grupo, sugiro que façam o requerimento 
no dia seguinte, 29, 30/12/2020. A assinatura do requerimento tem que ser dentro do 
mês de dezembro, aí você garante a taxa de juros que está vigorando até hoje. 

12. No caso do participante que optou pela tabela regressiva, ele pode 
saber qual é o percentual? Já está quase tudo pronto para disponibilizarmos o 
prazo de acumulação das pessoas. Ele é um fator que você paga de 35 a 10% 
de IR dependendo do prazo de acumulação de cada pessoa. Por exemplo: 
uma pessoa que tem um fator de 10 ou 10, alguma coisa, vai pagar 10% de IR. 
O PS- I não tem essa opção de regime de tributação, é uma opção somente do 
PS-II, autorizada pela legislação. 
 
13. É possível incluir dependentes no benefício depois de concedido no 
caso do PS-II? Sim, só que o benefício será recalculado e consequentemente 
reduzido.  No ato da aposentadoria, se você tiver dependentes, precisa fazer a 
inclusão no momento do requerimento como beneficiário legal para fins de 
reversão de pensão. Então se você não colocar ou ao longo do tempo a 
pessoa vier a ser substituída com perfil diferente da anterior, o seu benefício 
será recalculado com base no perfil do novo beneficiário. Caso você não 
coloque e ocorra o seu falecimento, a pessoa não terá direito ao benefício da 
pensão. Então, se tem beneficiário para incluir, inclua, se substituir, substitua, 
caso contrário a pessoa não receberá a pensão. 
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14. Também há a opção, para quem vai se aposentar, de pegar uma parte 
do saldo, que chamamos de “parcela à vista” em até 25% da reserva de saldo 
somente no momento que requerer a aposentadoria. Este valor é pago 
juntamente com o pagamento do primeiro benefício. Esse cálculo também 
pode ser verificado no simulador, quanto vai receber e o quanto vai refletir no 
valor do seu benefício, porque à medida que você vai diminuir o seu saldo para 
converter em benefício, o benefício diminui, pois, a base cálculo é menor. 

Lembrado pela Clélia que o simulador não inclui o valor do IR, os valores 
apresentados são do valor bruto, tendo em vista que o IR é muito particular pois o 
Serpros não tem o controle dessas particularidades por tanto, optou por não incluir. 
Aquele é o valor bruto e somente o do Serpros, também não discrimina o INSS. 

 
 Abertura para perguntas 
 

 Adilson: Como e quando é corrigido o benefício? 

Resposta: Pelo INPC todo mês de maio. 

 

 Anônimo: Aderi ao PDV 2020 do Sepro, tenho PS-I e PS-II, vou sacar o 
PS-II e manter os proventos do PS-I, qual o melhor momento/data, para enviar 
a documentação e se podemos enviar os documentos por e-mail ao Serpros, 
em função da pandemia? 

Resposta: O melhor momento para dar entrado no benefício é no dia seguinte ao 
desligamento da patrocinadora para não perder nenhum dia do benefício. 

A gente está estudando algumas alternativas para dar para o participante devido a 
pandemia, mas ainda não foram definidas, mas a rigor mantenha-se o que está 
determinado, envio pelos correios. 

Quanto ao resgate do PS-II, que ele fique muito à vontade, pode fazer a qualquer 
momento, mas cai naquilo que farei agora pouco: você vai ter uma tributação de IR 
tudo num ano só, então, quem resgatar agora vai ter que fazer o ajuste no ano 
seguinte, quem optou pela tabela regressiva. “Eu, se não precisasse da quantia 
imediata, deixaria para resgatar mais para frente para não cair nessa questão do 
acúmulo do IR. 

 

 Renato: Boa tarde! Eu aderi ao PDV grupo 1 e participo do PS-I e II. 
Quando eu for desligado, receberei minha aposentadoria e o benefício Serpros 
I, digo, valores distintos? 

Resposta: Sim, o participante que tem os dois planos, se aposenta no PS-I e tem a 
opção de se aposentar no SS-II e receber os dois benefícios. Ou recebe o benefício no 
I e resgata no II. 

Quem vai definir é ele. Terá dois contracheques, dois valores distintos, caso ele opte 
por se aposentar nos dois planos. 
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 Lindomar: Como é feito e para quem se deve entregar o requerimento 
de aposentadoria? 

Resposta: Como eu falei, estamos estudando algumas possibilidades, mas hoje, você 
pode mandar através dos correios ou com atendimento presencial mediante 
agendamento e seguindo os protocolos de proteção, no RJ ou BSB. Caso tenha 
alguma regional do Serpro funcionando, também pode entregar no malote desta. 

 

 Lindomar: O saque do PS-II pode ser resgatado em janeiro de 2021? 

Resposta: A qualquer momento. Se ele quiser apostar na rentabilidade do Sepros, 
pode deixar lá o quanto ele quiser, não tem prescrição e nem vai perder o dinheiro. E 
se acontecer algum incidente com ele, fica para a família o resgate. 

 

 Anônimo: Mas se ficar para resgatar em janeiro de 2021, o que fica 
pagando para o PS-II por mês, uma vez que saí do PDV recebendo o PS-I? 

Resposta: Nesse caso, ele vai receber o benefício do PS-I e no PS-II, se ele não fizer 
o autopatrocínio, que é o direito que você tem de manter a sua inscrição pagando a 
sua parte e a da patrocinadora, mas se não fizer, ele vai estar desligado do plano, 
continua com os recursos do plano sem pagar, até optar por resgatar. 

Por exemplo: Vou apostar no Serpros como recuperação da economia porque a 
vacina vai acontecer em março e o mundo vai “bombar”, é uma aposta. Eu entendo 
que quando isso acontecer a perspectiva de melhora do mundo vai ser muito melhor e 
tudo vai evoluir para melhor. Daí, ele pode tirar quando quiser, esperando uma 
melhora, pode aguardar o tempo que quiser para resgatar ou mesmo portar para uma 
outra entidade de previdência se assim desejar. 

E se você tiver, pelo que eu estou vendo você tem todas as condições implementadas, 
até aposentadoria você pode fazer depois. 

 

 Anônimo: Pelo Serpro, no dia 01, todos têm que voltar presencial no 
prédio. Podemos utilizar o representante local do Serpros? 

Resposta: Eu desconheço essa informação, mas se for verdadeira, sim. Clélia reforçou 
que não temos essa informação e acredita que as coisas acontecerão normalmente 
voltando o presencial. 

 

• Encerramento: 
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Mara agradeceu a participação, reforçou que as informações estão no site, na 
apresentação específica sobre o PDV e que os consultores estão à disposição para 
esclarecimentos. 

Clélia agradeceu na participação e se colocou à disposição e reforçou a necessidade 
do agendamento no atendimento presencial para organização e cumprimento dos 
protocolos. 

Disse que o Serpros está disponível para facilitar a vida do participante: “A dica que eu 
dou para quem está pensando em resgatar, que observe os seguintes pontos: Se eu 
tenho condições de fazer os investimentos que eu preciso pra manter a minha 
aposentadoria; se o dinheiro e recursos estão rentabilizando de forma segura sem 
grande perigo de perda.” Lembrando que o resgate, sempre tem a “dentada bem forte 
do leão”, seja qual for a tributação, regressiva ou progressiva.  

Sugiro que leiam o site do Serpos, entrem na área restrita, atualizem os dados 
cadastrais pois é importante para vocês mesmos. 

Concluiu dizendo que o Serpros foi feito para conceder aposentadoria para as 
pessoas, pensem nisso pois está difícil gerir sozinho os próprios recursos, como 
experiencia do fundo. Então vamos prezar o que é importante para gente, segurança 
ou risco? 

Obrigada mais uma vez, boa sorte a todos, boa tarde! 

 

 

 


