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Live 3/11 - Transcrição 

Orlando se apresentou, disse que esclareceria as dúvidas necessárias para a melhor escolha 

nesse momento e explicou a dinâmica da live. Pediu para que as perguntas sejam 

exclusivamente sobre o PDV, qualquer pergunta que não seja sobre o assunto pediu para que 

seja enviada pelo SAP. 

Iniciou falando sobre os aspectos gerais que o participante tem direito nos planos: 

Aposentadoria, Resgate e Portabilidade. Onde na aposentadoria você tem o direto de receber 

mensalmente de forma vitalícia pelo Serpros; o Resgate pode ser pago de forma única ou 

parcelada em até 60 vezes; a portabilidade é o direito que o participante tem de levar os seus 

recursos para uma outra entidade de Previdência Complementar. 

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 
que estão listado no site e na página “Aposente-se”. 

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.  

“Eu sugiro para os participantes que queiram: - 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.” Pois a data a ser contada 

para o recebimento é a partir do dia seguinte ao desligamento mediante assinatura do 

requerimento. 

2. Depois de quanto tempo de desligamento do Serpro eu sou obrigada a solicitar o 
benefício? Não tem tempo, não irá perder o benefício, irá perder apenas os dias, após 
o desligamento, que deixou de assinar e enviar o requerimento de benefício. 
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Obs.: São pagos 13 benefícios por ano pelo Serpros, sendo um 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. 

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$ 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 em uma única parcela ou em até 60 meses para ambos os planos, 

sendo feita ainda no requerimento a ser pago em até 45 dias desde que a documentação 

esteja correta e completa. 

Como opinião particular: 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.” 

6. Depois de aposentado continuo tendo direito ao empréstimo? Sim. Continuará tendo 
direito nos moldes atuais portanto há margens consignadas próprias para o 
aposentado. 

7. Qual o índice de reajuste dos benefícios do Serpros? O índice de reajuste é o INPC, que 
acontece anualmente no mês de maio. Quem entrar no mês de novembro por 
exemplo, vai ter o INPC acumulado de novembro até abril de 2021. 
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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.  

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? No PS-I é o dia seguinte ao 
desligamento, pois o benefício já está calculado e a partir dali não perde nenhum dia 
após o desligamento da patrocinadora. Na época do BPA, foi pedido uma declaração 
de tempo de contribuição para fins de comprovação do tempo de carência e quem não 
fez a declaração, está sendo utilizado somente o tempo de contribuição no Serpro, e 
para aqueles que fizeram e por algum motivo o INSS não reconheceu, este será 
recalculado.  

11. Posso me aposentar nos dois planos? Claro que pode. Mas também tem aquelas 
pessoas que optam por se aposentar no PS-I e resgatar o PS-II. 

12. IR Progressivo ou Regressivo? Só tem no PS-II, criado em 2005 pelo governo Federal 
onde a pessoa pode optar por uma dessas modalidades de IR conforme tabela 
existente. 

Não tem no simulador qual o valor de IR, mas será disponibilizado uma informação com o 

prazo de acumulação que será descontado de IR no valor do seu benefício. Progressivo é 

deduzido direto na fonte. 

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: Incluí minha cônjuge que tem 60 anos, se eu me separar e indicar uma com 25 anos, 

o benefício será recalculado tendo em vista ser mais nova, se a idade for maior que a primeira, 

o benefício não recalcula. 

14. Não efetuando o regate no momento do desligamento da patrocinadora e podendo 
sacar futuramente, o valor da cota continuará sendo corrigido? O saldo será atualizado 
igual para o participante ativo do PS-II, conforme a variação da cota. 

15. No PS-II também tem a opção de parcela à vista que é o direito que o aposentado tem, 
de, no momento do requerimento da aposentadoria, de sacar até 25% da reserva de 
saldo e o mesmo será pago junto com o pagamento da primeira parcela do benefício. 

Exemplo: Se o participante tiver R$ 1.000.000,00 e optar por sacar R$ 250.000,00, o benefício 

dele será calculado com base nos R$ 750.000,00 por causa do saldo a vista. 

 Abertura para perguntas 
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 José de Faria: Qual vai ser a taxa de rentabilidade para o ano de 2020, sabendo que os 

fundos são obrigados a aplicar grande parte dos recursos em fundo público e a taxa 
Selic está em torno de 2%? Se eu assinar meu requerimento com a data de dezembro 
de 2020, eu garanto a rentabilidade de hoje que é 5,58%? 

Resposta: Anualmente é feito a avaliação da taxa de juros para o benefício a conceder, tendo 

em vista que o concedido não há impacto da taxa de juros. No PS-I não há essa interferência, 

mas pode ter efeito no deficit. A taxa de juros sempre muda no início de cada ano então, todos 

que se aposentarem no início de 2021, o benefício considerará a taxa de juros do ano de 2021. 

Quem entrar em benefício até 30/12/20 será calculado conforme a taxa de juros atual 5,58%. 

Que fique claro que não há indução para sair logo, essa atualização da taxa de juros se dá de 

acordo com a legislação. 

 Anônimo: Posso enviar a documentação assinada digitalmente?  

Resposta: Pode sim. Porém o Francieldo explicou que o requerimento não pode ser assinado 

digitalmente e a documentação deve ser autenticada em cartório. 

 Anônimo: Ao requerer o resgate, quanto tempo demora para o benefício cair na 
conta? 

Resposta: Será divulgado um cronograma de pagamento. Porém, a documentação estando 

completa o pagamento ocorrerá em até 45 dias conforme o regulamento, mas geralmente 

ocorre em até 30 dias, ainda dentro do mês. 

 Anônimo: Está disponível no site do Serpros a simulação do resgate, o cálculo do IRPF 
está correto? 

Resposta: Na realidade está na área restrita, mas tanto as tabelas progressivas como 

regressivas estão corretas. Aquele IR que está lá, por exemplo a tabela progressiva, é 15% do 

valor total, que será descontado e depois ele fará o ajuste dele com o leão. O pessoal do PS-I 

não, o desconto de IR que está lá já está considerando os 27,5%, legislação nos obrigou a fazer 

dessa forma. Quem fez a opção pela regressiva, o cálculo é específico, mas o valor que está lá é 

expressivo, lembrando que o simulador é estimativo, ele pode sofrer alterações em função do 

saldo, mas ele está muito próximo e o cálculo está correto. 

 Anônimo: Sou do PS- II e vou sacar toda a minha poupança do Serpros, devo enviar a 
solicitação após receber a confirmação do desligamento? 

Resposta: Sim, uma das exigências do resgate, além do requerimento, da carta de concessão 

do INSS, quem tem como objetivo comparar o tempo de contribuição a época da migração. Se 

não houver, há possibilidade de recálculo da reserva de transferência. Tem sim a obrigação do 
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desligamento, mas pode enviar provisoriamente o comprovante do PDV e posteriormente 

enviar a homologação para garantir a ele a celeridade no pagamento do resgate.  

 

 Anônimo: Qual a documentação para requerer a minha complementação do PS-I? 

Resposta: Foi indicado no site, onde fica a relação de documentos necessários para requerer. 

 Maria do Carmo: Onde encontrar esse valor do crédito tributário? 

Resposta: Na área restrita do participante >> Consulta >> Demonstrativo de movimentação da 

IN 1343. Foi informado os tutoriais para acessar a área restrita. 

 Ronaldo de Oliveira Dantas: Se me aposentar pelo PS-I, quanto vou ser descontado 
mensalmente? 

Resposta: O que vem obrigatório é o desconto de contribuição normal, mais a contribuição 

extraordinária. Ou seja, 12,5% da contribuição do assistido além dos descontos obrigatórios 

legais como IR, o Plano de saúde e empréstimo se ele optar. 

 João Narciso: por que a contribuição do Serpros assistido é 9,26 e a do PS- II é 0,38%? 

Resposta: São planos completamente distintos, com desenhos próprios e o PS-I tem déficit né, 

então por serem distintos em suas concepções, o percentual estabelecido é diferente. 

 Anônimo: Sou do PS-I e vou sair no PDV, gostaria de saber se posso usar a 
complementação do Serpros para abater no Plano de Saúde? 

Resposta: Como eu falei, existem os encontros compulsórios e os opcionais, então se ele 

quiser optar, junto a patrocinadora, no desconto do seu Plano Serpro, a patrocinadora vai 

enviar o arquivo para o Serpros descontar do benefício dele. 

 Anônimo: Se optar pelo benefício com dependente e este vier a falecer ou deixar de 
ser dependente por outro motivo qualquer, meu benefício será revisto para maior a 
partir da comunicação da inexistência de dependente? 

Resposta: Não, ele só é revisto quando você muda o perfil familiar e altera o custeio do plano. 

Porque já está previsto na estrutura atuarial do plano que as pessoas faleçam, faz parte da 

vida e a opção de mudar o perfil é do participante, não é algo compulsório, o plano já está 

desenhado para perder, já está previsto no plano custeio. 

 Anônimo: o IRPF pra minha poupança é regressivo, o desconto no site para resgate 
total está correto? 
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Resposta: A tabela regressiva, para resgate, tem uma fórmula diferente onde a cada faixa de 

24 contribuições ele tem uma alíquota, sucessivamente até os 10%. O IR dele vai ser a média 

desse cálculo. 

 Paulo: Eu soube que teremos no simulador, também o cálculo de quanto pagaremos 
de IR sobre o salário. Quando essa opção estará disponível? 

Resposta: No simulador não, eu falei que a gente iria colocar, para aquelas pessoas que tem 

tabela regressiva, o prazo de acumulação na aposentadoria, mas esse cálculo do IR não está 

previsto no simulador. O que estou pensando colocar, que não fechei com a diretoria, 

portanto não é uma promessa, ter uma calculadora de IR no site na área aberta para calcular 

sua estimativa, sendo de responsabilidade da pessoa colocar os valores, como acontece no 

INSS, atualmente. “A ideia é essa, não é uma promessa aqui não.” 

 

 Eder: Em caso de resgate parcelado com a tabela progressiva, como é calculado o 
imposto no ajuste anual? Soma-se ao valor do INSS? Pode ser então maior do que 
15%? 

Resposta: Sim. O resgate parcelado, se for na tabela progressiva, ele vai declarar outras rendas 

que tiver mais essa parcela do resgate e aí vai ser somado e vai aumentar, logo será um valor 

maior que os 15% se a faixa dele tiver nesse percentual. Agora na tabela regressiva não, 

mesmo se ele tiver declarado, ele vai ser descontado aquele valor e vai ser exclusivo na fonte, 

pagou, está pago, é só declarar. 

 Anônimo: Entendi que a nova taxa de juros poderá ser reduzida e passar a vigorar a 
partir de janeiro de 2021. Quanto isso poderá impactar no cálculo do benefício 
comparado com o valor atual, 1, 3, 10%? 

Resposta: Difícil resposta. Enquanto eu não tiver o valor da taxa de juros, eu não posso dizer 

nada em relação a isso. O que eu posso dizer é que a cada 0,10 da taxa de juros reduzida a 

gente tem uma queda do benefício em média de 1%, mas não sei quanto vai ser a redução, é 

um exemplo para ficar claro. 

 

 Jaqueline: No caso do PS-II, os beneficiários que cadastrei são para fins de pensão ou 
pecúlio? Ou os dois? 

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 
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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: 

Caso o beneficiário cadastrado não venha a requerer e outra 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. 

O pecúlio 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: 

Quando ele declara a nova pessoa, já terá o benefício dele reduzido. Por isso, se mudar o 

beneficiário, declare. 

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. 

Portanto, muito importante atualizar sempre seu cadastro. 

 Jader: Considerando a pandemia, não é possível enviar os documentos assinados 
digitalmente? 

Resposta: Entraremos em contato com você, pois definiremos isso internamente. 

Francieldo falou sobre o envio da documentação por e-mail para adiantar o processo e o 

participante teria um prazo para enviar os originais. Por enquanto ainda não é possível enviar a 

documentação assinada digitalmente, se houver mudança, informaremos. 

 Anônimo: Como saber o que será descontado de IR da tabela regressiva? Não consta o 
cálculo e nem o valor no simulador. 

Resposta: Nós não temos no simulador a simulação do IR nem para a progressiva, nem para a 

regressiva. O que a gente vai disponibilizar é a informação sobre o prazo de acumulação. 
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O prazo de acumulação: tem uma regra de cálculo para quem optou pela tabela em 2005, seja 

novo ou já era do plano, em função da regra de cálculo você vai acumulando mensalmente um 

fator. Você começa com 0 e vai crescendo, quem já tinha o plano vai crescendo de um número 

maior pois já tinha um estoque. 

 Exemplo (mostrando a apresentação do PDV): Imagina que a pessoa tenha o fator 9,5 vai estar 

entre 8 e 10 anos, então ele vai ter um desconto no benefício dele de 15%, se a pessoa ganha 

10 mil reais o desconto será de R$ 1500,00. Se ele tiver um fator de 5,9 é entre 4 e 6 anos, 

então ele vai ter um desconto de 25%. Agora quem tem mais de 10, (qualquer coisa), acima 

disso, é 10 % de IR. Para o cálculo basta aplicar o valor na tabela e encaixar direto, não tem 

outra conta. 

Ambas as tabelas possuem isenção de IR. 

 Anônimo: Qual a data o Serpros paga o benefício mensalmente? Todos recebem em 
uma única data? 

Resposta: Mara lembrou que as datas estão divulgadas no site e Orlando completou dizendo 

que as datas são divulgadas. Em regra, é todo último dia útil de cada mês, alguns meses não 

necessariamente o último dia justamente para que se haja algum problema no pagamento, 

possamos alterar. O calendário para os dois planos é o mesmo. 

O pagamento do 13° é adiantado em 50% no mês junho.  

Para quem está em dúvida entre resgatar ou aposentar, observe que o mercado não dá 13 

benefícios por ano. 

 

 Anônimo: Expliquem os valores do BPA? 

Resposta: O BPA, seguiu a regra do plano, que trabalhava com a média dos últimos 12 salários 

de contribuição, então como a base de cálculo foi abril, pagamos os meses de março pra trás, 

então trabalhamos com essa média corrigida, depois fizemos a conta conforme o regulamento 

manda, que é a média menos o valor (no caso as estimativa de aposentadoria do INSS) mais o 

abono de aposentadoria, e aí isso gerou um benefício integral, a partir dali a gente olha se ele 

tem ou não carência em 2013, daí eu aplico na proporção da regra, inclusive tem a fórmula de 

cálculo no demonstrativo e cada um pode pegar o seu e ir fazendo. Aplica-se a 

proporcionalidade naquele benefício, que passa a ser o benefício dele que é atualizado até 

hoje. 



  

Página 9 de 9 

 
 
 

 Maria do Carmo: A carteira de trabalho vocês consulta no E- Social? 

Resposta: Não temos acesso ao e- Social pois é do Serpro. 

• Encerramento: 

Disse que a apresentação que está no site está completa e esclarecedora. 

Agradeceu a participação e se colocou a disposição para esclarecer qualquer dúvida em todos 

os nossos canais. 

Orientou a ter atenção na data do requerimento e taxas de juros, fique atentos! 

Não fique com dúvidas! Entre em contato. 

Boa tarde e até a próxima! 

 

 

 

 

 


