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Transcrição da Live ‘Vou aderir ao PDV. E agora?’ – realizada 
em 24/11/202  

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

Disse que somente o PS-II tem o resgate da parte da patrocinadora. Falou sobre a 
portabilidade e disse que não há qualquer tipo de tributação nessa modalidade. 

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.

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. 
Explicou quem são os beneficiários legais e as consequências do não envio: atraso no 
recebimento do benefício e consequências do não cadastramento de beneficiário: não 
recebimento da pensão por parte dos beneficiários legais após a morte. 

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.”

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

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/1995. 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.
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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. Sugeriu resgatar somente em 2021 tendo em vista a declaração de IR que será
feita somente em 2022.

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

6. Como será o cálculo de IR no resgate parcelado? Eu (GEBEN) vou dividir a quantidade
de cotas que você tem pela quantidade de parcelas que o participante optou e vou
atualizando aquele valor e pagando mensalmente, no caso do PS-I pelo INPC e no caso
do PS-II pela rentabilidade do plano. Então ele pode receber em até 60 meses
atualizado de acordo com a atualização do seu plano como participante ativo.

Obs.: Não há vantagem em resgatar no PS-I pois você não leva a parte da patrocinadora, o teu 
saldo não tem rentabilidade, tem rentabilidade do plano pelo INPC então não há saldo 
específico. “Eu não vejo vantagem em resgatar um valor pequeno em detrimento de um 
benefício que vai receber a vida toda, que é o BPA que já está calculado, todos já sabem os eu 
valor mensal.” 

7. 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.

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

8. 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.

9. “Qual o melhor momento para se aposentar? É a data que você tiver um saldo que
atenda, dividido pelo fator da sua idade e dos seus beneficiários que atenda a sua
necessidade previdenciária. 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.”
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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. 

10. 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, “Graças a Deus e é bom pra economia”, 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. 

11. Possibilidade de aumentar a taxa de juros para janeiro? Nenhuma. Ou será mantido ou
vai ser diminuída, aí é onde tem uma grande tendência a diminuir e pelo que a gente
está vendo no mercado e a partir daí, todos os anos somos obrigados a verificar.

Talvez não tenha uma queda substancial como aconteceu a tempos atrás pois agora existe 
uma regra que foi estabelecida pela PREVIC onde você monitora a taxa que você pode utilizar a 
longo prazo, observando todo o valor que você tem no seu estoque de investimento como o 
Serpros tem. 

Com investimentos a taxas de título público altas, ele vai trabalhar com média, à medida que 
esses títulos vão vencendo, eu não consigo replicar com as mesmas taxas do passado e aí há 
uma tendência de redução das mesmas, que vai impactar no benefício a ser concedido do  
PS-II. 

12. É possível incluir dependentes no benefício depois de concedido no caso do PS-II? Sim,
só que o benefício será recalculado e consequentemente reduzido.

13. 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 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 cálculo é menor.
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 Abertura para perguntas

 José Roberto: Por que tem que enviar os documentos pelos correios?
Resposta: O processo ainda é físico, mas já estamos trabalhando para que seja digital. 
Sabemos que algumas regionais não terão atendimento presencial, o que impossibilitou o 
envio pelo malote do Serpro ou pode levar presencialmente ao escritório Brasília, mas as 
outras localidades, só possuem como meio os correios. 

 Renato: Já recebi a confirmação de adesão ao PDV, já posso enviar a documentação
pedindo o benefício da aposentadoria no início de dezembro colocando em anexo este
e-mail da confirmação e os demais documentos que já tenho disponíveis e deixar para
enviar a homologação da rescisão assim que a mesma for homologada?

Resposta: Sim. A entrada sempre após o desligamento da patrocinadora, então o 
requerimento tem que ser datado sempre no dia posterior a data do desligamento, faço 
questão de frisar, mas pode enviar sem nenhum problema desde que o desligamento já tenha 
ocorrido. 

 Anônimo: Ao requerer o benefício do PS-I através do formulário de beneficiários
habilitados, posso colocar a minha esposa e minha filha que tem mais de 25 anos e
ainda não se casou?

Resposta: A esposa sim, a filha não. O filho, para ser considerado dependente é até 21 anos ou 
se tiver cursando nível superior até 24 anos. 

 Josete: Se a data do desligamento da empresa para o grupo 2 é dia 28/12, como
enviaremos a documentação ao Serpros a tempo de obter os bônus e valores de cota
de 2020. Por e-mail? Estou em São Paulo e necessitaria de um modo ágil de resolver
essa questão.

Resposta: Não precisa estar com a gente exatamente no mês, o documento pode chegar pra 
gente em janeiro, nenhum problema, o que você tem que observar é que a data que você está 
assinando o requerimento seja no dia 29 ou 30/12/2020. Aí você garante o benefício já com a 
taxa de juros com as condições do ano de 2020. Então não se preocupe se vai chegar no dia 4, 
5 ou 6 de janeiro no Serpros, o teu benefício vai ser concedido com base na data que você 
assinar o requerimento. Se for em dezembro, está garantido, não se preocupe! 

 Neuma (38:38): No caso de solicitar os 25% no final de dezembro, porque vou sair no
dia 28/12, só receberei o valor em janeiro de 2021. O imposto de Renda só declaro em
2022?

Resposta: Se ela for receber todo o benefício e resgate no mês de janeiro, o ajuste anual é 
sempre no ano subsequente, então se receber o benefício com certeza. 

Por exemplo: A pessoa vai sair em dezembro, na última leva, ela vai ter calculado o benefício 
dela de dezembro, mas, no entanto, só vai receber em janeiro. Então, janeiro é a data que 
você vai receber o benefício, portanto a declaração de imposto de renda sempre no ano 
subsequente ao que está recebendo. 
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14. Quero fazer uma observação, há uma dúvida do pessoal do PS-II que pensa assim: eu
calculei o benefício e todo ano vou recalculando o benefício? Não. O PS-II tem uma
estrutura que a gente fala tecnicamente, contribuição variável que é um plano misto.
Você contribui com um saldo de contas para a sua aposentadoria e tem uma parte
dela que você contribui para os benefícios de risco, como invalidez, morte etc.,
enquanto ativo e como assistido, no caso do pecúlio por morte. Depois, esse saldo seu
é transferido para um fundo mútuo.

Quando você se aposenta, em qualquer um dos planos, o seu valor é atualizado pelo INPC todo 
mês de maio. Então, a atualização do benefício não é pelo saldo ou pela rentabilidade, nada 
disso, é pelo INPC, até porque você não tem, você do PS-II, mais saldo individual, foi 
transferido para um fundo mútuo. 

 Anônimo: Aderi ao PS-II em 2013, como é o nome do meu plano hoje? Tenho no PS-II
31 mil, pergunto, posso converter esse valor ajudando a minha aposentadoria do PS-I?

Resposta: Antes de qualquer coisa, lá em 2013, além de ter feito o cálculo do BPA, além de a 
pessoa que já teve calculado o benefício dele do PS-I, as pessoas tiveram o direito também em 
aderir ao PS-II, que é o caso da pessoa que questionou. Então ele tem os dois planos, ele tem o 
PS-I que está todo focado para aposentadoria, como eu já falei e repito, “não vejo vantagem 
nenhuma em resgatar”, mas como são planos distintos de cada participante, ele não pode 
misturar os saldos então não posso pegar o benefício ou saldo para compor benefício do PS-I, 
que inclusive são estruturas diferentes né. 

O benefício do PS-I é calculado com base em média salarial e do PS-II é com base no saldo de 
contas, a legislação até proíbe isso, independente dessa questão estrutural dos planos, então 
não pode misturar os patrimônios, não posso melhorar meu benefício dessa forma. Você pode 
melhorar o teu benefício final que é também, se tiver condições, seus 31 mil der algum valor 
de aposentadoria, se a conversão do benefício ficar acima de R$ 200,00, que é o valor mínimo 
que te pago de aposentadoria, você pode ter dois benefícios, um em cada plano. 

Essa orientação serve não só pra você, mas pra todas as pessoas que são do PS-I e que 
também aderiram ao PS-II, eles podem ter 2 benefícios ou pedem resgatar p PS-II, mas ele não 
está impedido de fazer um benefício no PS-II não, ele poderá sim. Então, tem pessoas que por 
exemplo, tem um extrato de saldo bem mais expressivo do que o que foi citado aí e tem outro 
benefício, então ele pode receber, então ele melhora no final e acaba melhorando a renda 
global dele. 

 Altelino: No caso de a pessoa fazer o resgate parcial, na parcela à vista até 25%, o
valor informado no simulador, valor parcela à vista, é o valor líquido a ser recebido
pelo participante já descontado o IR? Qual é o valor líquido recebido pelo participante
e quando deve fazer o desconto do IR? Poderia esclarecer?

Resposta: O valor que está apresentado é sempre o valor bruto, a gente não calcula o IR no 
simulador, até porque é muito particular né, tem pessoas que têm uma série de descontos que 
podem ser feitos no IR por exemplo, quantidade de dependente, aquele valor é o valor bruto. 
Aí teria que aplicar a regra do IR para que cada um faça seu cálculo e observando o seguinte,  
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tem pessoas que optaram pelo regime regressivo da tabela de IR, o cálculo é diferente de um 
regime tributário da progressiva, então tem que observar qual foi a minha opção tributária, 
que também está constando no site, e calcular o valor do IR, mas o valor que está lá é o bruto. 

 Anônimo: Para receber o benefício do PS-I, pode ser na CEF? Pois havia recebido uma
informação do Serpros que não podia, dizendo que só podia ser no BB ou Santander.

Resposta: Já solicitei, inclusive para retirar do requerimento a opção CEF. A CEF é um banco 
operacionalmente difícil de tratamento, apesar de termos convenio com ela, estava trazendo 
muitos transtornos para o participante. Já o BB ou Santander, banta apresentar uma conta 
comum, inclusive digital, que pode ser aberta rapidamente pelo celular. 

O que estava acontecendo muito é que as pessoas estavam indicando uma conta salário, 
vinculada ao CNPJ do Serpro, só que a conta salário é específica de uma entidade e ele recebia 
o salário dele no Serpro conta salário, com o CNPJ do Serpros vai ser rejeitado. Então teria que
abrir uma nova conta salário na CEF, específica para o Serpros e por isso que a gente aboliu a
CEF, só esqueceu de tirar do requerimento, não sei por que razão acabou ficando, mas a gente
vai tirar. Então a gente não está mais aceitando a CEF para novos pagamentos, quem já tem,
está lá, mas sempre estamos sugerindo que saia porque é muito burocrático. Eu,
particularmente tenho uma conta na CEF por força da minha situação de aposentado pelo INSS
e nesse aspecto facilitou a minha vida porque eu recebo por lá, mas eu sei o quanto a CEF é
burocrática.

Mara acrescentou que o objetivo é facilitar para o participante. 

 Neuma (48:39): Solicitando os 25% e o complemento no final de dezembro de 2020, o
cálculo será o valor de dezembro ou de janeiro de 2021?

Resposta: A base de cálculo vai ser dezembro. O pagamento vai ocorrer em janeiro porque não 
tem tempo hábil para pagar no final do mês, mas o cálculo, está garantido, da aposentadoria é 
com base na taxa de juros de dezembro que provavelmente, não estou afirmando, vai ser 
melhor que a de janeiro. Então é isso, você pode fazer o requerimento em dezembro, vai 
receber o benefício em janeiro, mas está garantido o cálculo com base no mês de dezembro de 
2020. 

Mara esclareceu que o motivo da live é especificamente falar sobre o PDV, qualquer outra 
pergunta pode ser feita pelos canais de atendimento que é o Fale Conosco. 

 Paulo: Ontem a ASPAS enviou um informativo aos seus participantes, colocando que a
CEEE- RS cortou o patrocínio do fundo de aposentadoria dos seus funcionários antes
mesmo de uma possível privatização, disse também que uma possível retirada do
patrocínio do Serpro poderá trazer um enorme prejuízo aos participantes e assistidos
do PS-I e PS-II, pergunto, isso tem sentido?

Resposta: Fugindo um pouco do foco e não me sentindo confortável em falar sobre esse tema, 
contrapondo uma posição da associação na qual eu faço parte, inclusive eu sou associado, mas 
eu entendo que o que aconteceu com a CEEE não significa que em outras entidades poderá 
acontecer, isso é um ponto. Aí é uma questão a ser avaliada ponto a ponto, à medida que as 
coisas forem acontecendo, a Valia, por exemplo, a Vale do Rio Doce continua existindo  
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normalmente, outras da parte elétrica também. “Então, eu não gostaria de entrar nessa 
polemica porque foge o escopo do nosso trabalho, você desculpa Paulo e eu não me sinto à 
vontade para tratar desse assunto.” 

O que eu posso dizer, o que eu já disse em outras lives é que tem todo um regramento pra 
essa questão de retirada do patrocínio na qual a Aspas até citou algumas delas ontem, “eu li lá 
a matéria onde tem lá”, a patrocinadora tem compromisso que vêm a ser cumpridos para fazer 
a retirada de patrocínio né, então ela tem que garantir uma série de situações que não são só 
aquelas que foram citadas ontem no informativo, tem outras que não foram citas mas aquelas 
são as principais que a patrocinadora tem que cumprir pra poder fazer a retirada do 
patrocínio, portanto, eu sugiro a você que caso queira uma posição mais oficial da entidade, 
que encaminhe para o Serpros o questionamento que as áreas responsáveis vão responder e 
com mais competência do que eu sobre o assunto. 

Clymara completou que há matérias publicadas a respeito desse assunto de uma forma geral, 
não especificamente sobre esse caso, sobre os compromissos de uma possível retirada de 
patrocínio. 

 Anônimo: No caso de resgate, quais os documentos devem ser enviados? A
confirmação do PDV foi via e-mail, deve ser enviado esse e-mail junto com o
requerimento?

Resposta: Sim, esse documento do desligamento é um documento provisório que se tem 
inicialmente e você pode encaminhar junto enquanto você não tem a RCT, a RCT é aquele 
documento onde você tem todos os seus dados e onde você recebe suas verbas rescisórias, 
aquilo só tem validade se homologada pela patrocinadora e só vai acontecer alguns dias 
depois do desligamento, então você pode mandar sim aquela confirmação do desligamento 
como documento, em substituição provisória da RCT mas terá obrigatoriamente, pra receber o 
benefício, enviar a RCT posteriormente. O bom disso tudo é que a gente vai poder dar 
andamento a concessão do benefício, entendeu? Aí vai ficar faltando só a inserção desse 
documento para poder o seu pagamento sair o mais rápido possível. 

Mara acrescentou que a relação de documentos necessários está no site. 

Orlando completou que a documentação do resgate é até mais simples que a do benefício, 
basta apresentar a RCT homologada, cópia da identidade e carta de concessão do INSS caso ele 
seja migrado, tenha saído do PS-I para o PS-II. 

 Ricardo: Gostaria de saber no caso de opção de aposentadoria, como é a regra e os
valores a serem recebidos pelos meus dependentes? Tenho uma filha de 19 anos na
faculdade e uma de 13. Só para me ajudar a me informar sobre o cálculo.

Resposta: Depois de aposentado, supondo que você vai indicá-las como dependentes para fins 
de reversão de pensão, caso aconteça o falecimento, elas passam a ter, supondo que seja só as 
duas e não tenha cônjuge, a regra é bem simples: vou pegar o seu benefício e vou aplicar 70% 
desse valor. Supondo que a pessoa receba R$1.000,00 e tenha dois dependentes, nesse caso 
menor de 21 anos ou 24 se estiver cursando nível superior, elas passam a receber 70% do valor 
que você recebia de aposentadoria. Se a pessoa recebe R$ 1000,00 seria R$ 700,00 que seriam 
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divididos em partes iguais para cada uma, então cada uma vai receber 2 partes iguais de R$ 
350,00, é simples a conta. 

Então a regra é: 50% mais 10% cada beneficiário, chegando ao limite de 100%, então se a 
pessoa tem duas 70%, se tem três 80%, se tem cinco 100%, se tem seis 100%, está limitado. 

 Deise: Onde encontro a lista de documentos que preciso enviar para o Serpros e o
requerimento? Tem já para preencher?

Resposta: Sim, está no site. O requerimento está na sua área restrita, na aba requerimento e a 
relação de documentos tem na área aberta que está no item “vai se aposentar”, você 
consegue ver tudo, tutoriais, tudo o que você precisar, inclusive os documentos que precisam 
ser enviados. 

 Anônimo: Por que não se pode enviar esses documentos por e-mail para o Serpros e
só pelos Correios? Poderíamos digitalizar os documentos e enviar, não?

Resposta: Infelizmente ainda não, o que pode fazer, eu disse quem quiser, mas aí é trabalho 
dobrado né, mandar por e-mail para adiantar e depois enviar os documentos pelos Correios 
pode, mas o envio dos documentos originais é obrigatório. 

Completar aqui, já falei no início, é uma situação que a gente está trabalhando fortemente 
para ver se conseguimos mudar isso. Mas como é uma coisa terceirizada, a gente precisa ter 
dela as respostas do que precisamos para que isso seja implementado, pode ser que mais pra 
frente a gente tenha outros tipos de entrada de dados e acabe até com essa questão 
documental, mas no momento é isso, estamos trabalhando fortemente nesse sentido. “Isso 
também está incomodando muito a gente, pode ter certeza.” 

 Ricardo: No caso de opção pelo resgate, qual a melhor data para entrar com o pedido?
pensando em pegar o último reajuste do meu saldo.

Resposta: O resgate, não considera o último saldo, ele sempre vai ser o cálculo com base na 
data do requerimento, então por exemplo: se você deu entrada no dia 05/01/2021 eu vou 
pegar o saldo de contas das suas cotas e vou convertê-las pelo dia 05, o dia que você assinou o 
requerimento, a cota do dia 05/01/2021 e até o pagamento eu atualizo pelo INPC, então a 
conta é simples. Eu pego a data do teu requerimento, vejo a quantidade que tem, vejo a cota 
daquele dia, transformo em reais e aqueles reais eu vou ver: se eu só posso pagar ele no dia 
30/01, eu atualizo pelo INPC pro rata, então ele não deixa de ter atualização até a data do 
requerimento é a rentabilidade efetiva e a partir dali até a data do pagamento a gente tem até 
45 dais para fazer, é atualizado pelo INPC. 

Clymara lembrou que ainda há o desconto de IR. 

Orlando complementou que no resgate, não há desconto de IR por doença grave, mas também 
vai ser utilizado a IN 1343 para aqueles que possuem o crédito tributário. 

 Renato: Como será usado o saldo da IN 1343 para quem tem imposto regressivo, já
que o imposto é exclusivo na fonte?

Resposta: Essa parcela também é deduzida, vai alterar a base de cálculo né. Por exemplo: R$ 
1.000.000,00 você tirou R$ 950.000,00 aí a parcela que ele vai deduzir do IR e vai estar abatido 

mailto:serpros@serpros.com.br


Página 9 de 17 

desse valor. Então o resgate da tabela regressiva é por faixa, ele paga a última faixa das 24 
contribuições e tributa em 35%, a última e a atual no caso, as outras 24 seguintes olhando pra 
trás, vamos dizer assim, 30% e vai até chegar ao estoque maior que vai na faixa dos 10%, então 
ele tem um percentual médio do IR e vai abater do grupo atual, dos 35%. 

 Anônimo: Quem tem o PS-II e vai sacar, teria alguma perda sacando os valores em
fevereiro de 2021?

Resposta: Não, tem nenhuma perda. Porem vai ter a rentabilidade do plano, se ela for positiva 
ele ganha, se não for, porque a rentabilidade do PS-II se sabe que pode ser também como já 
aconteceu poucas vezes em função da crise econômica, no início da pandemia, por exemplo, 
teve uma redução no valor da cota, não a quantidade de cota, então ele vai estar sendo 
atualizado. Se ele entender que o Serpros está tendo uma rentabilidade boa, ele pode deixar 
quanto tempo quiser, porque o mercado financeiro não está muito fácil você aplicar o dinheiro 
com ganho de investimento sem risco, a poupança por exemplo, está perdendo para a 
inflação, então tem que observar essa questão aí. 

Você pode tirar a hora que quiser, fevereiro, não tem prejuízo, o prejuízo vai depender se 
houver algum problema na rentabilidade do plano, aí sim pode perder, igual bolsa de valores, 
sobe e desce em função do mercado, o Serpros em função dos investimentos. Então, se 
continuar nessa tendência, a gente espera não ter nenhum tipo de problema daqui pra frente 
a curto prazo, mas assim né, vamos esperar a vacina, minha opinião particular, não tem nada a 
ver com a área de investimento, acredito que vai ter um animo para a economia de forma 
geral. 

 Anônimo: Quando eu parcelo o resgate, a parcela é reajustada?
Resposta: Quando o resgate é parcelado, eu vou dividir a sua quantidade, como já falei, de 
cotas pela quantidade de parcelas, então você vai ter uma quantidade de cotas todo mês e vai 
variar o valor em função do valor da cota, se a cota variar pra cima, sobre o valor, se por acaso 
cair, diminui o valor. Se for só aumentando ela vai ter sempre acréscimo na proporção daquela 
quantidade de cotas e dividir em 10 vezes, então ele vai ter 100 cotas por mês, aí tem o valor 
da cota, o valor da cota que vai determinar em reais o que eu vou pagar a ele. 

 Anônimo: Quando eu preencho o requerimento é aposentadoria por tempo de
serviço?

Resposta: Pode ser, mas você pode pegar aposentadoria por tempo de serviço e pode 
considerar também a aposentadoria programada, são as duas aposentadorias que você pode 
optar. 

 Anônimo: Estando o beneficiário recebendo aposentadoria pelo Serpros, PS-II com
dependente, companheira declarada para recebimento de pensão, no caso de
ausência da dependente o benefício é calculado para maior?

Resposta: Não. A estrutura do plano considera que você tenha aqueles beneficiários para fins 
de reversão de pensão mas ele já colocou no seu cálculo das reservas que aquelas pessoas 
fazem parte do grupo e faz parte do risco dela sair ou continuar, como por exemplo a idade do 
aposentado, a gente tem uma expectativa média de vida das pessoas e têm pessoas que estão 
ultrapassando essa expectativa de vida e ele também não deixa de receber por conta disso. 
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Então, quando você monta um plano que tem a estrutura que na fase da aposentadoria ele 
tem mutualismo como base, é o caso, então ele tinha conta individual quando se aposenta e 
eu transfiro para o mutuo e ele passa a ser mutualista, tanto é que não tem nenhum efeito de 
rentabilidade mais, é só a atualização pelo INPC. A mesma coisa acontece com a questão dos 
beneficiários, eu tenho a expectativa deles ficarem até os 24 anos cursando, eu coloco isso 
dentro do cálculo, que é a expectativa maior de vida previdenciária, vamos dizer assim, de um 
filho. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele vai receber até 24 anos se tiver 
cursando nível superior, mas se ele sair por algum motivo, o cálculo continua o mesmo que já 
estava previsto dele sair. Uma pessoa de 21 anos, mas que não fez faculdade, já está previsto 
que vai acontecer com algumas pessoas na estrutura do plano. 

 Anônimo: Quando encaminhar o pedido de resgate para receber em janeiro de 2021?
Resposta: Pode ser no início do mês né? Logo no início do mês. O importante é você assinar 
dia 31/12, tem problema nenhum, você só vai receber em janeiro e recebendo em janeiro 
você só vai ser tributado em janeiro e o ajuste anual só em 2022. Basta entregar no início de 
janeiro ou mesmo no final de dezembro que eu não consigo pagar tão rápido, tendo que seguir 
toda a parte democrática que eu tenho alguns dias pra fazer, tem a tesouraria, a questão do 
fluxo de caixa, tudo isso a gente tem que estar observando. Mas temos pago normalmente 
com 30 dias desde a documentação esteja completa. 

 Anônimo: Quais os documentos para resgatar?
Resposta: Requerimento preenchido datado e assinado; para quem é migrado do PS-I para o 
PS-II a carta de concessão do INSS para validar o tempo declarado na migração; RCT e uma 
cópia da identidade e CPF, documento de identificação. Mandar também o comprovante 
bancário, apesar de preencherem no requerimento, a gente pede para checar se aquela é a 
conta mesmo, outra coisa, não pode ser conta conjunta onde o participante seja o segundo 
titular pois será rejeitado, sendo o primeiro titular não tem problema, então coloque a 
comprovação da conta também, junto com os documentos para o resgate. 

 José Rizato: Para se fazer a portabilidade também tem prazo para solicitar a mesma
após o desligamento?

Resposta: Não tem. Você pode fazer isso a qualquer momento, porque assim, na legislação diz 
que se a pessoa não fizer a manifestação no prazo de 30 dias do desligamento você entra em 
situação de BPD- Benefício Proporcional Diferido e você pode ou não no futuro requerer 
aposentadoria quando completar as condições de elegibilidade, pode resgatar ou você pode 
portar, não tem prazo. Você pode deixar o recurso o tempo que achar e portar no momento 
que entender que deve portar ou mesmo se aposentar. 

 Danilo: Como envio a documentação, Correios ou pelo site Serpros?
Resposta: Infelizmente ainda não temos a possibilidade de mandar pelo site. Pelos correios a 
documentação original. Pode até mandar antecipado por e-mail? Pode, mas vai ter que 
mandar o documento original pois o benefício só será concedido após a chegada do 
documento original. 

 Anônimo: Taxa 5,58% ao ano ou ao mês?
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Resposta: É ano, é a taxa de juros que a gente usa para o cálculo da aposentadoria, é ao ano. 
Essa é a nossa meta né, chamamos de meta atuarial 5,58% ao ano. 

 Célia: Por que não enviar esses documentos via e-mail através do SAP?
Resposta: Ainda não implementamos o envio que queremos, que nem será por e-mail, será 
pelo site, mas infelizmente não há essa melhoria no sistema. Você pode mandar por e-mail, 
mas os originais precisam ser enviados posteriormente para receber o benefício. 

 Ana Rosa: Para o PS-II, o ideal é encaminhar ainda em 2020 em função da taxa de
juros. Em relação ao PS-I, tem alguma orientação de data para solicitar o BPA para
quem vai sair em dezembro? Ou seja, se deixar para janeiro, tem alguma atualização
favorável para o BPA?

Resposta: Não, não tem influência da taxa de juros no PS-I, se deixar para conceder mais pra 
frente, o teu benefício do BPA está sendo atualizado pelo INPC, mas eu entendo que você vai 
deixar de receber o benefício. Eu sugiro, sempre, principalmente pessoal do PS-I, que faça o 
requerimento no dia seguinte ao desligamento, você não deixa de receber um dia de 
benefício, porque esse reajuste que você teria no benefício do BPA sem estar concedido, você 
vai ter no benefício em maio, então não é vantagem nenhuma você deixar para estar 
atualizando esse valor pelo sistema, quando na verdade você vai deixar de receber o benefício. 

O benefício BPA é atualizado pelo INPC, está lá sendo atualizado mensalmente sem você 
receber nada, se você passar a receber hoje esse benefício que já está recebendo, também vai 
ser atualizado pelo INPC em maio, não mais mensalmente, mas ele vai estar garantido então 
não deixa de receber o benefício. Se você não fizer isso agora, você está perdendo alguns dias 
do recebimento dele. 

 Neuma: Faço 60 anos no dia 31/12/2020, posso assinar o documento com essa data?
Os meus cálculos serão de 60 anos?

Resposta: Pode assinar, não tem problema nenhum, está garantido. Mesmo não sendo dia útil 
não tem problema. 

 Anônimo: No caso de resgate, quais os documentos precisam ser enviados? Para
resgate total preciso mandar a declaração de encargos para IR?

Resposta: Pode também mandar, você define quem são seus beneficiários para fins de IR, 
também pode. 

 Anônimo: Meu desligamento foi no dia 23, ainda não mandei os documentos, até
quando posso mandar? Sou do PS-I e tenho saldo no PS-II.

Resposta: Pode fazer o requerimento hoje já (24/11/2020), anexar a documentação e mandar 
para gente com calma, não tem problema nenhum, desde que assine hoje, é importante para 
ele já ter direito ao benefício BPA a partir de hoje já. Quanto ao PS-II ele pode, se optar pela 
aposentadoria também, fazer a mesma coisa, fazer o requerimento de aposentadoria e 
mandar para o Serpros. 

Se for pra resgatar, a decisão é dele, pode fazer a qualquer momento, ele pode por exemplo, 
como eu citei no início, para fugir da carga tributária pesada no ano de 2020 que vai ser  
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declara em 2021, pode deixar o resgate para 2021 se assim desejar, “não estou dizendo que é 
o que tem que fazer não”, mas pode resgatar no momento que ele quiser a partir do
desligamento.

 Anônimo: Minha conta corrente é na CEF, posso receber meu benefício nesse banco?
Resposta: A sua conta corrente não vai conseguir receber, você vai ter que abrir uma conta 
salário porque a CEF não aceita em arquivo eletrônico e nosso objetivo hoje é o arquivo 
eletrônico, então vai ter que ir na CEF pra fazer e nós não estamos aceitando mais a CEF. Eu 
sugiro, que caso não tenha, você abra uma conta comum no Santander ou BB, pode ser salário 
ou corrente, nenhum problema. 

 Anônimo: Após a minha aposentadoria, onde serei assistido? No caso do meu
falecimento, meu beneficiário receberá apenas a minha pensão ou além desse valor,
um valor tipo seguro?

Resposta: Ele vai ter direito a pensão, aquela pessoa que ele escolheu como beneficiário se for 
reconhecido (beneficiário legal) por nós, porque temos condições regulamentares: cônjuge; 
companheiro (a), tendo que comprovar união estável; filho, basta apresentar certidão de 
nascimento. Também tem o pecúlio por morte, que é o seguro que ele citou, então a pessoa, 
quando falece, deixa no caso dos planos, individualmente: 

 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? No PS-I o beneficiário tem direito a tudo, pensão e pecúlio e só na 
ausência dele que o designado recebe, mas no PS-II não, quem está inscrito como designado 
vai receber o pecúlio por morte independente do beneficiário que ele colocou. Eu gosto de dar 
aquele exemplo que parece ser engraçado, no caso do PS-II: “Você colocou a sua 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.  

Eu sugiro sempre, pra acabar com essa diferença, colocar beneficiário no PS-I e designados, se 
forem as mesmas pessoas, e se quiser colocar uma pessoa diferente, porque no PS-I sempre 
vai ser prioridade o beneficiário e no PS-II, tomem cuidado na hora de colocar o designado 
porque ele tem prioridade pra receber o pecúlio, então se você colocou uma pessoa que não é 
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da sua família, por exemplo, não vai receber o filho, vai receber essa outra pessoa, no PS-I 
também só que a forma de distribuição é diferente, então muito cuidado com isso. 

 Ricardo: Não foi possível aderir ao PDV esse ano por estar fora das regras de idade etc.
o Serpro vai abrir PDV em 2021 para todos os servidores?

Resposta: Não temos essa informação, tem que ver como o Serpro e caso ele abra, todos 
ficarão sabendo. 

 Anônimo: Lá no site do Serpros solicita enviar cópia da carteira de trabalho, quero
lembrar que a muito tempo o Serpro não atualiza e aí, manda como está?

Resposta: A cópia da carteira de trabalho é um documento, se dado baixa de forma 
automática, substituirá a RCT, mas como a baixa está sendo de outra forma, o documento que 
tem que ser obrigatório é a RCT para enviar junto a documentação. Há lugares que está tendo 
a baixa na carteira e se tiver, pode mandar esse documento em substituição a RCT, se não tiver 
é a RCT. 

 Anônimo: Mas o resgate do PS-II pode ser feito pelo Serpros na CEF né?
Resposta: Pode. Deixamos isso em aberto para o resgate que não é um pagamento mensal, 
contínuo, é um pagamento único e não tem grandes problemas junto a CEF, por isso que nós 
ainda permitimos, mas eu entendo que o ideal é que a gente tivesse centralização no 
Santander e BB, mas ainda estamos aceitando para fins de resgate. 

 Anônimo: Optei pela aposentadoria de acordo com o BPA, caso eu não queira resgatar
total meu PS-II, qual documento mando para informar que quero parcelar?

Resposta: No próprio requerimento tem a opção de parcelamento, você coloca lá que quer 
parcelar e em quantas vezes. 

 José Roberto: No PS-II pode resgatar o valor total?
Resposta: Sim, pode. Só tem a regra da parte da patrocinadora que as pessoas que vão 
resgatar precisam ter pelo menos 15 anos de contribuição para resgatar 100% da parte da 
patrocinadora, excetuando o pessoal do PS-I que aderiu ao PS-II, eles não possuem essa 
carência, foi uma regra estabelecida pelo saldamento. 5 anos é o mínimo, 1/15 avos do valor 
da patrocinadora, 10 anos 10/15 avos, 15 anos 100%. 

 Célia: Os documentos a serem enviados devem ser cópias ou eles têm que ser
autenticados em cartório?

Resposta: Autenticadas, cópias autenticadas. 

 Anônimo: A IN 1343 é automática? A rentabilidade do PS-II influencia na
aposentadoria?

Resposta: A IN 1343 é automática, a pessoa recebeu a aposentadoria e ele tem direito, vai 
abatendo a base de cálculo do IR. 

Quanto à segunda pergunta, a rentabilidade não influencia mais, depois de aposentado como 
eu falei, ele deixa de ter esse comprometimento individual e passa a ser uma conta coletiva,  
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então ele só vai ter o benefício dele atualizado pelo INPC todo mês de maio de cada ano. Ele 
deixa de ter influência da rentabilidade no momento que ele se aposenta. 

 Anônimo: Para resgate total, como migrei para o PS-II, tenho que enviar a carta de
concessão do INSS? Os documentos têm que ser autenticados em cartório?

Resposta: Sim, tem que mandar a carta que contém o tempo de serviço em dias, meses e anos 
porque a gente vai comparar o tempo de serviço que ele declarou na migração, porque aquele 
cálculo, na época da migração, levava em consideração duas carências: a de idade e a de 
contribuição na previdência e a gente vai validar isso a época, no momento da concessão. 

 Anônimo: Ao resgatar o PS-II e manter o PS-I, o que continua pagando no PS-I quando
receber o primeiro benefício? Pode especificar as rubricas de desconto?

Resposta: Resgatou o PS-II ele não tem mais nada a ver com o plano, recebe seus valores lá 
tributados, tudo direitinho. No PS-I enquanto aposentado ele tem o desconto de IR, caso 
esteja na faixa de desconto, dependendo do regime tributário, regressivo ou progressivo. Tem 
o desconto da contribuição do Serpros que hoje são duas: contribuição normal e a
contribuição extraordinária que somando as duas da 12,5% e são obrigatórias.

Os outros descontos, aí são por opção, a pessoa pode optar em descontar o plano de saúde 
que manteve na patrocinadora ao invés de pagar boleto, quer descontar no Serpros, ela vai 
autorizar junto a patrocinadora no momento da homologação da RCT e aí o Serpro vai mandar 
pra gente poder descontar; ele pode ter um empréstimo, que ele como aposentado também 
tem direito, mas aí o Plano de saúde e empréstimo são opcionais da pessoa. O empréstimo 
não tem que ser na folha de pagamento, sem dúvidas, e o plano Cassi Serpro é opção dele de 
descontar na folha do Serpros ou boleto e pagar por fora. 

 Anônimo: No requerimento do PS-I, devo colocar como aposentadoria por idade ou
por tempo de serviço? Para o Serpros, o que é representante legal?

Resposta: No PS-I, BPA, você pode se aposentar por idade, por tempo de serviço, especial, ex-
combatente, tem vários tipos. Então se a aposentadoria do INSS for por idade ele vai colocar o 
mesmo. 

Representante legal é um procurador, um tutor, um curador, é a pessoa que representa o 
participante quando ele não consegue se representar e passa esse direito pra alguém para 
representá-lo junto ao Serpros. No caso: “-Ah, tenho um procurador, não quero ver ninguém 
do Serpros.” Passo uma procuração para alguém, um advogado, o advogado vai requerer por 
ele no Serpros, mas tem que apresentar a procuração. Se for uma pessoa incapaz, que não tem 
como se representar, vai receber a curatela, por exemplo, é a pessoa que o representa. 

 Ricardo: Em 87, quando entrei no Serpro fiz o credenciamento no Serpros, fiquei vários
anos e depois me desliguei e saí sem receber nada na época, me falaram que não teria
como resgatar, hoje sou credenciado novamente e faço parte do PS-II. Esse valor que
ficou para trás, como resgato?

Resposta: Tem que ver a data do desligamento efetivo porque tem uma regra que saiu em 87, 
se não me engano, que todo mundo que pediu desligamento do plano antes da data dessa  
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regra, não tem direito ao resgate, então a data dele é importante pra ele ver se tem direito a 
esse resgate do PS-I. Sugerido fazer uma consulta pelo atendimento SAP ou Fale Conosco. 

 Anônimo: Optei pela aposentadoria de acordo com o BPA, caso não queira resgatar o
total do meu PS-II, qual documento que eu mando para informar que quero parcelar?

Resposta: Vai fazer o documento de resgate do PS-II parcelado e tem o campo lá que vai 
definir que ele quer o parcelamento e em quantas parcelas ele quer no próprio requerimento 
de resgate. 

 José Roberto: Tenho 42 anos de contribuição, o resgate do PS-II é total?
Resposta: Mais que total! O mínimo é 15 anos de plano, se for PS-II tem direito a parte total da 
patrocinadora. 

 Anônimo: Quando abrirá a possibilidade de migrar para o PS-II?
Resposta: Não tem essa possibilidade atualmente. Por exemplo se ele não tiver saindo, se for 
uma pessoa ativa, for do PS-I e queira aderir ao PS-II ainda, pode fazer sem nenhum problema, 
mas se tiver saindo não tem sentido nenhum, não é migração, é opção pelo PS-II. Ainda tem 
umas 400 pessoas que na época não fizeram a opção pelo PS-II, são do PS-I saldado então, se 
ele tem PS-I, não sei se é o caso da pessoa que perguntou, se ele tiver saindo agora não tem 
sentido nenhum porque ele não pode mais fazer a adesão, mas se for um ativo que por acaso 
que por um acaso está na live, o que não tem problema nenhum, eu oriento a que o tempo 
que ele ficar na empresa, ele faça a adesão ao PS-II agora, hoje, vai ter direito a partir de 
dezembro e vai começar a descontar no contra- cheque dele normalmente. Mas pode enviar o 
detalhamento pelos canais de atendimento para te orientar melhor. 

 Danilo: A conta corrente do BB pode ser conjunta ou não?
Resposta: Pode ser desde que você seja o titular. O participante ou aposentado do Serpros 
seja o titular. 

 Anônimo: Posso pedir o resgate parcelado em janeiro de 2022? Tenho 33 anos de
Serpro e 13 anos de Serpros, tenho direito a tudo que o Serpro depositou?

Resposta: Não, ele não vai ter a parcela total porque ele tem 13 e não 15 anos. Para ele ter 
direito aos 15, só tem um jeito que é fazer o auto patrocínio, continuar contribuindo mais dois 
anos, aí ele pega 100% da parte da patrocinadora. Então assim, pra pessoa que não 
completou, está faltando dois anos, só e se quiser resgatar 100% da parte da patrocinadora 
teria que fazer o auto patrocínio, continuar contribuindo até completar 15 anos de 
contribuição no plano, aí ele vai pegar 100% da parte da patrocinadora e tudo o que ele 
contribuiu também como auto patrocinado, claro. 

 Anônimo: Que vantagens que tivemos no Serpros sendo sócio- fundador até agora?
Pelo visto nenhuma.

Resposta: Olha, eu acho que teve várias, eu vou citar aqui algumas delas: primeiro que você 
pode se aposentar mais cedo, tem a opção de se aposentar mais cedo, quem não fez porque 
optou por ficar trabalhando mais tempo; outra coisa é que na época da migração, quem era 
fundador e migrou tem a carência menor e deve ter se beneficiado com a migração também; 
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do incentivo da patrocinadora então, essas me parecem as grandes vantagens de quem é 
fundador do plano. 

Então, quem não se aposentou mais cedo, foi por opção de vida, é verdade que as pessoas 
estão trabalhando mais tempo né, não param mais com 55 anos, normalmente param com 60, 
60 e pouco, é a prática, nossa média das pessoas se aposentando é 59, 60 anos e a tendência é 
essa média aumentar com o tempo. Nesse PDV agora, deve mudar esse percentual porque 
tem muita gente com 60, 65 anos agora se aposentando, ou seja, muito além do tempo legal 
estabelecido no plano que é 55 ou 53 para o fundador.  

Mas eu vou ter vantagem sim, essas duas de imediato, que eu lembro e outra coisa, não pagou 
joia, teve umas vantagens lá na época, no início, quem aderiu ao plano como fundador, que foi 
até janeiro de 1978, também teve algumas benesses no início do plano do ponto de vista de 
contribuição. 

 Anônimo: Posso levar os documentos e entregar no escritório do Serpros ou tem que
ser pelos Correios, em Brasília?

Resposta (Mara): Pode entregar sim no escritório, só lembrando que precisa agendar. 

 José Rizato: Por favor, devido a um compromisso já agendado e eu ter que sair da
excelente live, caso puder me responder por e-mail. Penso em fazer a portabilidade do
meu saldo do PS-II Serpros para um plano de previdência de outras instituição
financeira/banco, gostaria de saber se é como para o resgate de saldo, também não há
um prazo determinado para solicitar a mesma após o desligamento no Serpro?

Resposta: Não tem prazo, como eu falei, quando a pessoa não faz a opção de imediato ela fica 
numa situação, vamos dizer de espera, que chama tecnicamente BPD. Então ele pode optar 
pela aposentadoria, pode optar pelo resgate, como também pode optar pela portabilidade.  

A tramitação dessa documentação é um pouco diferente porque ela é mais complexa, porque 
não vai para o participante, aí pede orientação de como deve proceder, mas aqui, eu já posso 
adiantar que você tem que preencher um termo de opção, mandar para a entidade, a gente 
vai ter que preencher alguns campos do termo de responsabilidade que é diferente do termo 
de opção, vai enviar para o participante para ele e a entidade receptora assinarem. Tem 
bastante procedimento, para depois sim, voltar ao Serpros para fazer o crédito na conta da 
entidade receptora na qual ele optou. 

 Anônimo: Que tipo de conta devo abrir no BB?
Resposta: Conta comum, pode ser conta salário ou comum, ele decide. Se ele quiser, por 
exemplo, eu tenho Itaú, ele vai lá e faz uma conta salário no BB, já diz para o BB que quer 
transferir para o Itaú e vai receber direto no banco Itaú, aí é uma conta salário. Se ele quiser 
receber e ter a conta dele no BB, uma conta comum, da mesma forma para o Santander. 

 Anônimo: Posso pedir o resgate parcelado em janeiro de 2022? E quando não tem
dependente para IR, tenho que preencher que não tenho?
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Resposta: No caso da declaração de IR, não precisa, simplesmente não coloca e eu vou 
considerar que você não tem. O que não tem a ver com a indicação de beneficiário para 
reversão de pensão que mesmo não tendo tem que preencher dizendo que não tem. 

Momento inaudível 1:36:40 

Pode resgatar em 2022. Vai ficar aqui, sendo usado normalmente o ano todo em 2021 e só 
será usado em 2022, aí vai parcelar a partir de 2022, nenhum problema. Caso tenha 
perguntado o ano errado, a informação também serve para 2021. 

• Encerramento:
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.  

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 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, não deixa pra ninguém mais quando você morre a não ser para 
fins de reversão de pensão. Outra coisa, veja se tem reversão de pensão lá na entidade que 
você está levando, tudo isso tem que comparar para depois tomar a decisão. “É uma indicação 
de quem vive nessa vida a quase 36 anos de previdência no Serpros.” 

Não fique com dúvidas! Entre em contato. 

Boa tarde a todos! 
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