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Transcrição da Live ‘Vou aderir ao PDV. E 
agora?’ – realizada em 5/11/2020 

Orlando se apresentou, disse que esclarecia as dúvidas e explicou a dinâmica da 

live. Principal benefício oferecido pelo plano é a aposentadoria, esse foi o objetivo do 

Serpros com a criação do plano, dar uma renda complementar ao participante do 

plano. 
1. 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. Indicou a página do PDV, que está completa, com todas as

informações necessárias.

Especificamente falou sobre a carta de concessão do INSS, que deve constar o tempo 

de serviço em dias, meses e anos, e a mesma pode ser retirada pelo aplicativo do 

“Meu INSS”, não sendo necessário a autenticação tendo em vista o QR Code que há 

na carta. 

“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 imediatamente.  

“Uma dica que eu dou: - 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. Quem foi desligado dia 23/11, dia 24/11 já pode fazer o seu 

requerimento e enviar mesmo pendente a RCT, pois isso já dá andamento a 

concessão ficando pendente para pagamento até o recebimento da RCT, isso para 

ambos os planos.” 

2. 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.”
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Obs.: São pagos 13 benefícios por ano pelo Serpros, sendo 1 chamado de “abono 

anual”. Ele é pago da seguinte forma: 50% em junho e 50% em novembro. 

 

3. IN 1343- Instrução da receita Federal, juntamente com a PREVIC emitida em 

2013 para regulamentar uma situação das pessoas que contribuíram em 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$ 5000,00 de benefício bruto e 

tem crédito tributário de R$ 20000,00, então ele pode abater durante um período, a 

cada benefício que ele receber mensalmente ele zera o IR. Sendo que ele tendo R$ 

5000,00 de benefício menos R$ 5000,00 de crédito tributário é igual a zero de IR. Logo 

esse crédito de R$ 20000,00 poderá abater o IR durante 4 meses e quando exaurir 

esse crédito, passa a pagar IR normalmente. 

 

4. 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. 

 

5. Resgate- Não tem tempo para resgatar após o desligamento, pode resgatar a 

qualquer tempo. O resgate fica disponível para saque em torno de 30 dias com 

prazo máximo para pagamento de até 45 dias, sendo pago o mais rápido 

possível. 

 

É possível receber o resgate somente em até 60 meses para ambos os planos, sendo 

feita ainda no requerimento. 

 

Sugeriu não resgatar o PS-I, devido ao saldamento ele é atualizado somente pelo 

INPC e financeiramente não compensa. 
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6. Como é o índice de reajuste dos planos? Quando se aposenta o benefício é 

reajustado anualmente, no mês de maio pelo INPC, caso se aposente agora, 

terá o reajuste pró rata. 

 

7. Depois de aposentado continuo tendo direito ao empréstimo? Sim. Continuará 

tendo direito nos moldes atuais portanto há margens consignadas próprias 

para o aposentado. 

 

8. BPA- O PS-I foi saldado em 2013 e foi calculado o benefício proporcional 

acumulado que é devido a demonstração de problemas na 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. É necessário a carta de concessão do INSS para 

conferência do tempo de serviço declarado no momento do saldamento.  

Por exemplo: Uma pessoa que em 2013 não fez a declaração e apresenta a 

carta com mais tempo de contribuição, o benefício será reajustado conforme o 

tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, caso tenha a carência cumprida. 

Obs.: Pelo histórico do BPA você ver todo o histórico e regras pelo qual o 

benefício foi calculado. 

 

9. O cálculo do benefício do PS-II é com base no saldo de contas do participante 

e a idade em anos e meses no momento da data do requerimento. 

 

10. Qual o melhor momento para se aposentar? A data seguinte ao seu 

desligamento na patrocinadora, a não ser que não tenha cumprido as 

condições regulamentares: estar aposentado, idade mínima, 53 se fundador ou 

55 se não fundador. Não cumprindo, terá o benefício proporcional ou então 

contribuir pelo autopartrocínio, onde você contribui com sua parte e a da 

patrocinadora para ter completo todos os requisitos necessários. 

 

11. No momento da concessão do benefício a pessoa indica o beneficiário para 

reversão de pensão no PS-I: 

Você declarou uma pessoa e o esperado é o pagamento da pensão para aquela 

pessoa, daquela idade. Caso o beneficiário cadastrado não venha a requerer e outra 
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pessoa venha requerer, a gente vai alterar a pensão daquela pessoa. Exemplo: 

Coloquei uma pessoa com 60 anos, ao longo da vida, cadastrei uma pessoa com 25 

anos, no meu falecimento, a pensão dela será revista somente se ela estiver 

cadastrada, se não tiver, não recebe. A alteração não é no benefício, é no valor da 

pensão quando a beneficiária for receber. 

 

12. Há premissas importantes que influenciam no cálculo no PS-II e uma delas, 

importantíssima, é a taxa de juros que sabemos que a medida que o tempo 

passa, as taxas estão em patamares baixíssimos, mas 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. 

 

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. 

Exemplo: Coloquei uma pessoa com 60 anos, ao longo da vida, cadastrei uma 

pessoa com 25 anos, no momento do cadastramento seu benefício é 

recalculado imediatamente proporcional ao perfil do novo beneficiário 

cadastrado. Fique claro que se mudar o beneficiário, tem que atualizar o 

cadastro. 

 

14. Também há a opção, para quem vai se aposentar, de pegar uma parte do 

saldo, que chamamos de “parcela a vista” em até 25% da reserva de saldo 

somente no momento que requerer a aposentadoria. Esse cálculo também 
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pode ser verificado no simulador, quanto vai receber e o quanto vai refletir no 

valor do seu benefício, porque a medida que você vai diminui o seu saldo para 

converter em benefício, o benefício diminui pois a base de cálculo é menor. 

 

 

 

 

 

 Abertura para perguntas 

 

 Paulo César: Meus beneficiários têm direito ao pecúlio após eu estar 

recebendo benefício? 

Resposta: Sim, depende do plano que ele esteja: 

 PS-I: 

O pecúlio por morte por morte é concedido para aquelas pessoas que são 

consideradas beneficiárias legais que ele deixou, tem lá cônjuge, faleceu? O cônjuge 

vai receber a pensão e o pecúlio por morte, na ausência de beneficiário a pessoa pode 

deixar os designados para fins de recebimento exclusivo do pecúlio por morte. Então, 

preferencialmente existindo beneficiário vai pecúlio e pensão para o beneficiário e na 

ausência, deste vai ao designado, podendo colocar qualquer pessoa como designado. 

 PS-II: 

Você tem o campo para definir quem é o seu beneficiário para fins de pensão no caso 

da aposentadoria e pode colocar como designado qualquer pessoa, só que o 

designado sempre vai receber o pecúlio por morte e o beneficiário sempre vai receber 

a pensão por morte. 

Entenderam a diferença? “Você colocou a seu cônjuge na hora de fazer a pensão e 

botou uma outra pessoa que ninguém conhece, a vizinha, como designada, vai 

receber a vizinha o pecúlio e a cônjuge vai receber só a pensão.” Essa é a grande 

diferença entre um plano e outro, é importante estar atento a isso.  

Também é possível, no pecúlio indicar o percentual para cada designado, se não 

indicar, ele será dividido em partes iguais. 

 

 Renato: Como é feito o cálculo do benefício Serpros? Irei receber minha 

aposentadoria por tempo de contribuição e o benefício Serpros? 

Resposta: Sim, terá dois benefícios, pois os Serpros é o Serpros, o INSS é o INSS. 

O cálculo é feito: 

 PS-I: 
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O benefício já está calculado, o BPA, está disponível para verificar o valor atual na aba 

“Consulta da área restrita. 

 PS-II: 

É calculado com base no saldo de contas do mês anterior que fez o requerimento. Isso 

com base na idade dele e no perfil familiar em que ele indicou os beneficiários. Então 

cada pessoa tem um fator distinto. 

Você pode utilizar o simulador e verificar se aquilo te atende ou não. No simulador o 

cálculo é feito através da idade completa, mas no momento do cálculo da concessão é 

feito em anos e meses.” 

Exemplo: Uma pessoa que em novembro tem 60 anos e 10 meses, no site vai calcular 

60 anos e na concessão o valor de 60 anos e 10 meses, tendo um valor melhor na 

hora da concessão. Ainda não foi possível atualizar no site essa metodologia de 

cálculo, mas em breve será atualizado. 

 

 Anônimo: Como verificar o valor do benefício do PS-I para quem se desligar no 

PDV? 

Resposta: Na área restrita, na aba “Consulta” e no item “Atualização do BPA. 

 Anônimo: Caso não consiga participar deste evento, ele estará disponível 

posteriormente? 

Resposta da Mara: Sim, todas as lives estarão disponíveis no site, para esclarecer as 

dúvidas e como fonte de consulta. 

 João Batista: Minha preocupação e de muitos colegas é a saúde financeira do 

Serpros em caso de muita gente resgatar o dinheiro, em caso de privatização 

do Serpro e em caso de queda da instituição. 

Resposta: Considerando que o PS-I não há resgate, vou me restringir ao PS-II que a 

possibilidade de resgate é maior. Não há problema na saúde financeira do Serpros em 

relação ao PGA (Plano de benefícios). O impacto no PGA não significa não ter 

dinheiro para pagar a aposentadoria, as pessoas confundem isso, muito pelo contrário, 

quando há uma quantidade de resgate de pessoas que estavam em condições de se 

aposentar, sobra muito mais dinheiro para as pessoas que ficam aposentadas, porque 

ele deixa aquela parte do risco todo que ele contribuiu dentro do plano. Esse superávit 

que estão sendo distribuídos agora, no PS II, boa parte desse valor, pois parte é 

investimento, são das pessoas que saíram com o resgate e acabaram 

deixando dinheiro para os que ficam, então vai ficando mais saudável.  

 

Se tiver uma quantidade muito grande de pessoas que resgataram, o plano de 

benefícios vai ficar mais saudável para quem vai se aposentar. E aí, melhorar até a 
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possibilidade de mais Superávit e mais distribuição no futuro.  

 

É assim que funciona, simples assim: eu deixei um dinheiro lá e fui embora com uma 

parte, mas deixei outra, é a parte do risco. E eu também não vou ter o compromisso 

de pagar essa pessoa.  

 

A parte administrativa é um pouco diferente, porque que sai não vai se aposentar e 

não vai pagar a taxa de carregamento, que é um percentual de 3,75 em cima da 

contribuição que ele paga, então vou ter uma queda na minha receita administrativa, 

para pagar o salário dos funcionários e etc. isso, numa quantidade muito grande pode 

trazer problema de desequilíbrio interno e não nos planos de benefícios, para ficar 

bem claro, os planos ficam mais saudáveis.  

 

A privatização não significa que acabou o plano, primeiro de tudo. A gente tem 

histórico com a “Valia” que foi privatizada e, no entanto, ela continuou com o plano de 

benefícios.  

 

Existe a possibilidade sim, de quem comprar, querer tirar o patrocínio, mas o próprio 

Serpro pode retirar o patrocínio, está na legislação, é permitido. Só que a retirada de 

patrocínio do plano de previdência fechada de uma empresa pública tem regras muito 

pesadas para quem a faz. Como por exemplo a integralização de vários valores que já 

estão previstos de receber e benefícios já concedidos que precisam ser recompostos e 

uma série de outras obrigações que são muitas, em que a patrocinadora tem que ter 

que está contratualmente estabelecida e está na lei, ela tem que fazer para fazer essa 

retirada do patrocínio.  

 

Então, pode ter prejuízo com a retirada do patrocínio, não com a privatização, mas 

para os mais novos, que não terão mais a parte da empresa, isso não quer dizer que 

vai acabar com o plano, o plano pode continuar existindo.  

 

 Maria Cristina Bastos: Como fica o pagamento do Superávit após a 

aposentadoria com a saída no PDV? 

Resposta: Boa pergunta. Ela deve estar recebendo o superávit como ativa, que é um 

valor que ela recebe mensalmente no contra cheque dela. Ela se aposenta e continua 

recebendo esse mesmo valor no contra cheque de assistido. 

 

 Marcos: Como fica minha vida financeira após o PDV? 
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Resposta: Vai depender de como você vai definir a sua estratégia em relação ao 

Serpros. Se você se aposentar, vai receber um benefício vitalício, podendo colocar 

como reversão de pensão para a sua esposa e se somado ao INSS, vai ser a sua 

renda global.  Tem também o pecúlio, que você pode deixar para alguém e tudo mais. 

Essa é uma estratégia. Sua vida financeira vai estar condicionada a esses dois 

benefícios se você não tiver outra atividade fora, então você vai poder viver com essas 

duas rendas.  

 

Se você for do PS-II e optar por resgatar, por favor do PS-I não saca, você vai ter que 

ir para o mercado financeiro e você vai ter que administrar ou passar para terceiros, 

com cuidado. 

 

Você também pode pegar os seus recursos e ir para uma outra entidade de 

previdência complementar, é a portabilidade, mas que fique claro que caso você opte 

por essa modalidade, você não pode mais resgatar o seu saldo na outra entidade. Se 

você portar para um plano instituído, você pode ter uma outra opção de renda lá. 

E quem vai portar também e vai se aposentar em outra entidade de previdência 

complementar, que observem bem os planos que vão se oferecidos lá e o valor, 

porque talvez os recursos daqui, convertidos em benefício, sejam melhores do que 

aqueles que estão lá, principalmente se for entidade aberta de previdência, que a taxa 

de juros está bem mais baixa que a nossa e isso influencia diretamente no benefício, 

como eu já citei aqui.  

 

Então, antes de tomar essa decisão, de sair no resgate, observe a questão do 

investimento, da “pancada do leão”, e da portabilidade, vá até a entidade e pesquise 

sobre o plano, compare. Tenho certeza que se for uma renda vitalícia, a nossa é bem 

melhor que o de lá e é a mesma coisa, renda vitalícia é mutualista tanto aqui como lá, 

lembrando que o Serpros paga 13 benefícios anualmente. 

 

 Anézio: Em caso de falecimento do beneficiário é possível incluir outro?  

Resposta: É possível, mas como eu expliquei agora pouco, no caso do PS-I, 

dependendo do perfil do novo beneficiário, a pensão será revista no momento da 

concessão e no PS-II, será revisto o benefício. 

 

 Anézio: O valor do pagamento mensal pode variar, qual a regra? 

Resposta: Não pode variar não. Tanto num plano como no outro, seguem uma regra 

de atualização que é pelo INPC, uma vez por ano, no mês de maio. Então, após a 
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concessão do benefício, não tem variação, não sofre mais a influência da 

rentabilidade. Até porque, quando você se aposenta no PS-II ele sai da tua conta 

individual e eu transfiro para o mútuo e ele passa a ser mutualista, tanto é que não tem 

nenhum efeito de rentabilidade mais, é só a atualização pelo INPC. 

 

 Anézio: Como se ter acesso ao Contrato a ser assinado com o Serpros? 

Resposta: Estou entendendo como o requerimento. Basta você entrar no site do 

Serpros e preencher o requerimento com todos os documentos exigidos para a 

concessão. Se for o Contrato individualmente, o termo de adesão, basta solicitar para 

que possamos enviar para ele. 

 

 Jeanete: Quero saber sobre o PS-I, o valor da aposentadoria. Me foi informado 

que sobre esse valor tem um desconto de 12,5%, por que tão alto e qual a 

explicação para esse desconto? 

Resposta: É isso mesmo, quando a pessoa do PS-I se aposenta ela tem duas 

contribuições. Uma já é do plano, quando ele foi desenhado, foi estabelecido o 

percentual de 9,26% sobre o valor do benefício. E tem uma outra contribuição que foi 

instituída em outubro de 2008, que é uma contribuição extraordinária para fins de 

equacionamento no déficit que estava acontecendo naquela época. Portanto, a soma 

das duas dá 12,5% e no contra cheque elas vêm separadas, e o prazo para fim da 

extraordinário é junho de 2032, podendo ser equacionada antes. Mesmo depois de 

aposentado, a patrocinadora paga paritariamente essas contribuições.  

 

 Anônimo: A muitos anos fiz a opção do IR Regressivo, nesse caso, quando 

pegar o benefício mensal, a alíquota do IR será a mesma do regressivo no 

percentual atual ou será aplicada a tabela do progressivo? 

Resposta: Se fez a opção pela tabela regressiva, vamos utilizar a tabela regressiva. 

Para aposentadoria, tem uma regra que a lei estabeleceu, que a cada mês que a 

pessoa contribui, ela vai alterando o prazo de acumulação dela, prazo médio 

ponderado, onde cada um tem o seu e vai estar disponível na área restrita no mesmo 

módulo da simulação de aposentadoria.  

 

Por exemplo: Imagine que uma pessoa tem o prazo de acumulação de “dez vírgula 

qualquer coisa”, ela vai ter um desconto de 10% do benefício, exclusivo na fonte. Abriu 

a tabela no site e explicou as faixas, informou também, sobre a página criada 

especificamente para o PDV que está completa e esclarecedora. 
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O que é diferente da tabela progressiva, lá é faixa de valor, que é conforme o valor 

que você recebe. 

 

 Anônimo: Caso opte pelo benefício, como fica a situação do Serpros se muitas 

pessoas saírem? 

Resposta: No PS-I, normalmente as pessoas não saem, se aposentam. No PS-II, que 

tem uma possibilidade de resgate maior, é saudável até para o plano de benefício, 

essas pessoas que saem, não tenho mais compromisso com ela, então não tenho o 

risco de pagar ela muito tempo, mas ela também deixou um recurso que ela contribuiu 

a vida toda que é a parte do risco, então, pra quem fica no plano ele fica mais 

saudável. 

 

Como eu falei na fala anterior, parte do Superávit que está sendo distribuído, é 

decorrente disso, aí vai sobrando, chama-se reserva especial. A cada três anos 

consecutivos de superávit, você é obrigado a distribuir. Esse ano de 2020 por 

exemplo, se terminar positivo, vai ter uma nova distribuição ano que vem. 

Olha aí a vantagem de se aposentar esse ano ainda! Pode ter a distribuição do 

superávit e as pessoas que já estão recebendo, podem ter mais um para receber, 

“olha que coisa boa! 

 

 Anônimo: Qual o campo da simulação que mostra o valor real que vou receber 

de aposentadoria? 

Resposta: Se o valor real que ela está se referindo, não tem o valor líquido, lá tem o 

valor bruto do benefício. Em simulação e lá você coloca a idade que quer se aposentar 

ou se já tiver idade só clica em simular, se você quiser simular também a parcela a 

vista, identifica também  percentual, que ele vai jogar pra você na página seguinte 

discriminando todos os valores. Você pode ir brincando com o simulador para se 

programar, mas o valor líquido não tem, porque o valor líquido é muito pessoal. 

 

 Janice da Silveira: Bom dia! Não sou aposentada e vou sair no PDV. Como 

funciona as regras no meu caso? Sou anistiada e tenho um valor no Serpros, 

qual o procedimento nesse caso? 

Resposta: Por ser anistiada, deve ser do PS-II. Ela pode resgatar seus valores, pode 

portar para outra entidade de previdência, ela pode fazer o autopatrocínio, onde você 

paga a sua contribuição e aquela que a empresa contribuiria por ela, que ela paga até 

cumprir os requisitos de se aposentar. 
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 Anônimo: No valor líquido do benefício que apresenta no site do Serpros não 

está incluído o INSS? 

Resposta: Não, só o valor do Serpros. 

 

 Anônimo: IN 1343 para quem faz o saque total? 

Resposta: Quem vai resgatar também tem direito a IN 1343, de forma geral ela é 

exaurida nesse primeiro pagamento, mas isso vai ficar muito claro na regra de cálculo 

dele. 

 

 Anônimo: Por favor, gostaria que repetisse o nome do documento que não 

devemos esperar a homologação e enviar logo ao Serpros? 

Resposta: O TRCT, termo de rescisão do Contrato de trabalho e ela é homologada 10 

dias depois, por isso estamos sugerindo, para ter direito logo ao benefício, como 

substituição provisória, é aquele documento que o Serpros confirmou o seu 

desligamento no PDV. Depois que você receber a rescisão homologada deve enviar 

para a gente pois seu benefício ficará pendente de pagamento até o recebimento 

desse documento original ou autenticado. 

 

 Rosa Maria Inácio: Qual é a documentação que preciso entregar no PS-II? 

Resposta: Tem todos os documentos relacionados no site. Mas gostaria de falar 

especificamente, para o pessoal do PS-II, sobre a carta de concessão do INSS. Para 

quem migrou em 2001, ele fez a declaração de tempo de contribuição e a carta de 

concessão vai confirmar aquele tempo declarado, pois caso haja alguma diferença 

naquele tempo declarado e o efetivamente concedido, poderá ter uma revisão no valor 

daquele incentivo pago pela patrocinadora. Se a carência de idade for mantida, não 

tem revisão nenhuma. 

 

 Maria Cristina Bastos: O resgate parcial de até 25% também não precisa ser 

imediato, também não tem prazo para ser realizado? 

Resposta: A parcela à vista é uma opção no momento da aposentadoria, é obrigatório 

ser no momento, não posso deixar para depois. O pagamento é feito juntamente com 

o do primeiro benefício, porque na verdade não é um resgate, é parte da 

aposentadoria paga à vista. 

 

 Rosa Maria Inácio: Onde vou para saber qual será a documentação a ser 

entregue para sacar? 
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Resposta: O Serpro, a princípio, não terá ninguém nas regionais para receber e enviar 

a documentação, a única forma atualmente está sendo presencialmente em Brasília 

ou pelos correios e adicionalmente, estamos vendo a possibilidade de ser enviada por 

e-mail desde que enviei os originais posteriormente. 

 

Mara insistiu em entrar em contato caso tenha ficado dúvidas e não encontre a relação 

de documentos no site e Orlando complementou que os atendimentos em BSB e RJ 

será agendado para evitar aglomerações e cumprir o protocolo. 

Mara acrescentou que haverá atendimento por vídeo chamada também. 

 

 Renato: Se eu aderir ao PDV irei receber minha aposentadoria INSS, mais o 

benefício Serpros? Se sim, como saber o valor do Serpros? 

Resposta: O valor do INSS continua recebendo. O valor do Serpros você sabe através 

do simulador do Serpros na área restrita >> Simulações >> Benefício Está desfasado 

um mês e as estimativas estão muito próximas, irá receber até um pouco mais do que 

está demonstrado lá. 

 

Mara reiterou a página sobre aposentadoria e a disposição da equipe de atendimento. 

 

 Anônimo: Para quem vai se aposentar no Serpro, o valor da tabela, PS-I está 

até setembro, vai prevalecer o mês de setembro ou vocês vão considerar o 

mês de outubro? 

Resposta: Outubro. 

 

 Lobato: Como vejo o valor do meu IN 1343? 

Resposta: Na área restrita >> Consulta >> Demonstrativo IN 1343. 

Mara reforçou o tutorial disponível de como acessar a área restrita. 

 

 Roberval: O prazo adicional que foi concedido pelo INSS decorrente de 

atividade de risco altera o valor do benefício? Esse prazo, em alguns casos, é 

da ordem de 40% adicional pelo prazo que o empregado exerceu a atividade. 

Resposta: O tempo especial do INSS que você utilizou em função de alguma atividade 

insalubre, ele alterou o tempo de serviço e valor da previdência Social, que não tem 

nenhuma relação com o PS-I muito menos com o PS-II. Sendo do PS-I e caso não 

tenha declarado esse tempo de serviço, no momento da concessão será revisto. 
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 Anônimo: O benefício pode ser reduzido em algum momento? Quando? 

Resposta: Depois de concedido o benefício não é reduzido, não há essa possibilidade 

legal. Existe na legislação, quando o plano está deficitário, a possibilidade, mas não é 

usual. O que pode acontecer é aumentar o valor da contribuição e de alguma forma 

diminui o valor líquido caso precise de um equacionamento. PS-II passa longe essa 

possibilidade de equacionamento, o PS-I está deficitário. 

 

 Antônio Carlos Baesa Bois: Quanto tempo depois da demissão para receber o 

valor depositado, no caso do PS-II? 

Resposta: Quanto antes você mandar, como a gente está sugerindo que faça, o mais 

rápido possível. Por exemplo: Se a pessoa der entrada em novembro, pela folha já 

estar fechada não tem como receber ainda em novembro, mas ele vai receber o 

retroativo de novembro no mês de dezembro. E quem der entrada até o dia 12 de 

dezembro, será em dezembro desde que a documentação esteja completa. 

 

 Anônimo: Taxa de juros interfere no reajuste do benefício do PS-II?  

Resposta: Depois do benefício concedido, não há mais nenhuma relação com a taxa 

de juros, o benefício é atualizado pelo INPC. 

 

 Anônimo: Explica depois, essa parte da taxa do PS-II? 

Resposta: A taxa de juros é uma das premissas que anualmente a gente verifica a sua 

manutenção ou não em função do mercado. A taxa de juros atualmente está 5,58%, 

significa que a área de investimento precisa se esforçar para conseguir uma taxa 

anual de 5,58% de retorno de investimento e isso está cada vez mais difícil e arriscado 

entrar nos investimentos para reaver essa taxa. 

 

Tem uma regra que a PREVIC estabeleceu, que você tem que estar observando qual 

a sua taxa média, quanto o seu plano está comportando atualmente em questão de 

investimentos daqui para frente como também o passado. Sabemos que à medida que 

for vencendo os títulos públicos, isso está diminuindo. Então, esse ainda estamos 

estudando essa taxa, que com certeza não vai aumentar. 

 

Então o que estou dizendo é: Quem garantir a taxa de 5,58%, que ela interfere no 

benefício a conceder, faça isso até dezembro, porque em janeiro pode ter a redução 

da taxa de juros que vai impactar no benefício. Só para terem uma ideia, estamos 

fazendo um estudo onde a cada 0,10% de redução da taxa de juros a uma redução 
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média no benefício de 1%.  

 

“Não quero estar falando uma coisa que pode não acontecer, se tiver uma redução, a 

possibilidade é grande, que não sabemos qual é ou pode até não ter. Assim que tiver 

isso aprovado pelo CDE, daremos ciência a todos, se quiserem garantir o 5,58% 

façam a adesão até dezembro desse ano. E para garantir o superávit, que tem 

grandes chances de acontecer”. 

 

 Célia Maria Bocato de Carvalho: Como saber que tenho beneficiário incluído no 

PS-II? 

Resposta: Na área restrita você tem a parte de Cadastro >> Beneficiários/Designados. 

Vai abrir para você as pessoas que estão inscritas e lá você pode fazer as alterações, 

inclusões e exclusões. 

 

Mara reforçou o tutorial com o passo a passo para acessar a área restrita. 

 

 Anônimo: No PDV, existem apenas duas datas de desligamento em dezembro, 

sendo a segunda no dia 28. Sendo a tal data, é possível ainda manter os 

cálculos para dezembro, evitando potencial queda em janeiro de 2021? 

Resposta: Sim, pode fazer inclusive o requerimento no dia 28 ou dia 29, isso não 

impede você de fazer. Vai adiantando a documentação, vai autenticando, já preenche 

e imprime o requerimento, deixa assinado com a data da saída e envia tudo depois, 

estando garantido o benefício com a taxa de juros atual. 

 

 Décio: Sou PS-II, se fizer o saque/portabilidade de 100% do saldo e fazer a 

portabilidade do Serpros, tabela progressiva para uma previdência privada, 

mudando para tabela regressiva, deixar 10 anos e pagar só 10% de IR. Como 

uso o crédito tributário, IN 1343, que tenho direito, vai junto na portabilidade? 

Quais os documentos necessários? Onde vejo? 

 

Resposta: Não, o crédito tributário não vai junto. O que ele vai ter que fazer nesse 

caso, quando se aposentar, se se aposentar no outro plano, ele terá que ir junto a 

Receita Federal reivindicar esse crédito tributário. Ele tem a possibilidade de mudar a 

o regime tributário na outra entidade. 

 

 Antônio Carlos Baesa Goes: Em quantas vezes é feito o resgate total do saldo? 
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Resposta: Até 60 meses. Será dividido a quantidade cotas pela quantidade de meses 

que ele optou, e essa quantidade de cotas vai sendo paga em cima da cota vigente de 

cada cota de pagamento. Então ou vai aumentar ou vai diminuir em função da 

rentabilidade do PS-II, se alguém optar por resgatar o PS-I, é a mesma sistemática, 

porém a atualização é pelo INPC. 

 

• Encerramento: 

Mara deixou claro a disponibilidade do Serpros em esclarecer as dúvidas. Reforçou a 

página e a apresentação sobre o PDV e aposentadoria, informou que as perguntas e 

respostas serão disponibilizadas e que não será possível receber individualmente a 

resposta e/ou esclarecimentos as pessoas que não se identificaram. 

 

Clélia agradeceu a participação e disse que espera que tenha esclarecido e que as 

perguntas que não foram respondidas serão esclarecidas posteriormente. Disse que o 

Serpros está sempre à disposição para o que precisarem e no apoio a tomar essa 

decisão e informou sobre o atendimento por vídeo chamada mediante agendamento. 

Orlando agradeceu e colocou o Serpros à disposição para que não fiquem com 

dúvidas, não entrem em desespero, não deixe para a última hora e observem todas as 

informações passadas, orientem as pessoas a verem as lives e quem tiver perguntas 

específicas façam no atendimento. 

 

“Espero receber a aposentadoria de vocês na área, que é o objetivo principal que o 

Serpros tem.” 

 

Boa tarde a todos! 

 

 

 


