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Live 4/11- Transcrição 

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

Explanou o direito dos participantes que são: aposentadoria, Resgate, Portabilidade. São 

benefícios que os Planos PS-I e II oferecem. Disse que focaria na aposentadoria pois este é o 

objetivo maior da entidade, complementar o benefício do INSS. 

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. 

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.  

O Serpros também oferece um 13° benefício que é o abono, é um direito do participante, então 

as pessoas que requerem em novembro, já terão 1/12 avos do benefício, quem vai requerer em 

dezembro não terá ainda pois não completou os 15 dias. Então, o abono é pago anualmente, 

com adiantamento de 50% em junho e o restante pago em novembro. 

2. Não há prazo para fazer o requerimento, estou dando essa dica quanto a data para que 

as pessoas não percam nenhum dia do seu benefício, o requerimento poderá ser feito 

a qualquer tempo. 

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 
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receber em dinheiro, é abater da base de cálculo do IR, o que significa que é o seu 

benefício. 

Por exemplo: Caso a pessoa se aposente e receba R$ 5.000,00 de benefício bruto e tem crédito 

tributário de R$ 20.000,00, então ele pode abater durante um período, a cada benefício que ele 

receber mensalmente ele zera o IR. Sendo que ele tendo R$ 5.000,00 de benefício menos R$ 

5.000,00 de crédito tributário é igual a zero de IR. Logo esse crédito de R$ 20.000,00 poderá 

abater o IR durante 4 meses e quando exaurir esse crédito, passa a pagar IR normalmente. 

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. Qual índice de reajuste do benefício e o período? O índice de reajuste no Serpros é o 

INPC e é concedido todo mês de maio. 

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. Como eu consigo ver o valor do meu benefício? No caso do PS-II há simuladores e tem 

o extrato de BPA no PS-I, ambos na área restrita. 

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.: uma das condições para cumprimento da carência foi o tempo de contribuição no INSS, na 

época fizemos uma campanha de recadastramento do tempo de contribuição. Para as pessoas 

que fizeram o cadastramento nós cadastramos o tempo declarado, para aquelas que não 

fizeram, utilizamos somente o tempo de serviço na patrocinadora. Nós verificamos e calculamos 

o valor, conforme a carta do INSS, por isso é importante o envio da carta. 



  

Página 3 de 10 

 
 
 

9.  Qual o melhor momento para solicitar o benefício? Não tem momento, o momento é o 

que o participante desejar. Eu apenas sugeri que o façam imediatamente para não 

perder nenhum dia do benefício.  

No PS-II, observando as minhas indicações, todo ano a gente define a taxa de juros que 

determina o valor do benefício conforme a legislação. A taxa de juros tem a tendência 

em diminuir, então a dica que eu dou é que quem vai dar entrada na aposentadoria faça 

o requerimento ainda esse ano pois quem requerer somente em janeiro poderá ter a 

taxa de juros diminuída. 

Observação: as variáveis mais importantes para essa decisão levando em conta para o 

cálculo benefício são o valor do saldo, sua idade e o perfil familiar. No simulador o 

benefício é simulado apenas em anos, portando o cálculo final poderá ser maior pois 

leva em consideração anos, meses e dias.  

10. No PS-II, você teve em 2005 a possibilidade de mudar o seu regime tributário e quem 

aderiu a partir dessa data também teve opção de optar pelo regime regressivo ou 

progressivo. Quem optou pela tabela regressiva, colocaremos no site essa semana, para 

simulação, o prazo de acumulação, não significa que é o IR, para que ele tenha noção 

de como calcular o IR. 

11. É possível incluir dependentes no benefício depois de concedido no caso do PS-II? Sim, 

só que o benefício será recalculado e consequentemente reduzido. 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 mútuo e ele passa a ser mutualista. 

12. Não efetuando o resgate no momento do desligamento, eu posso fazer a qualquer 

momento? A cota vai continuar sendo atualizada conforme é atualizada hoje? Sim, se 

você entende que deixar aqui é um bom rendimento, a atualização vai ocorrer conforme 

ocorre hoje, pela rentabilidade do plano. 

13. 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 ele 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. 

14. Há no site a página “Aposente-se” onde tudo o que foi dito aqui está bem esclarecido e 

inclusive mais detalhado, onde há áudios com respostas às perguntas. 
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 Abertura para perguntas 

 

 Anônimo: no requerimento de benefício qual a opção de concessão? Nesse mesmo 

requerimento, como incluir minha esposa como beneficiária mesmo não sendo ela 

minha dependente no IR? 

Resposta: Na área restrita do participante vai ter o requerimento e opção, eu sugiro que coloque 

aposentadoria programada, porém selecionando outras opções como, por tempo de serviço, 

será concedido. Na sequência do formulário possui a declaração para indicar os beneficiários 

para fins de reversão de pensão independente dela ser sua dependente na declaração de IR. 

 Graciete Viena: Gostaria de saber qual será o valor que eu tenho direito do benefício 

pelo Serpros, Plano I. Já fiz a simulação, mas gostaria de ter certeza de quanto será esse 

benefício para fazer meus planejamentos agora que eu estou saindo no PDV 

Resposta: Pode ser verificado na opção “Consulta” na área restrita, e “Atualização do extrato 

BPA” e desde maio de 2013 está sendo atualizado pelo INPC e o valor é aquele que está lá 

disponível. Se houver alteração devido o tempo de contribuição no INSS, só saberemos no 

momento do recebimento do requerimento e conferência do cálculo na carta de concessão. 

 Graciete Viena: Estou saindo no final de novembro, a partir de que mês receberei o meu 

benefício? 

Resposta: Se ela apresentar imediatamente o requerimento e a documentação, ela vai receber 

já em dezembro o retroativo dos dias de novembro e o benefício do mês de dezembro. 

 Anônimo: Ainda não sou aposentado, se eu pedir o PDV, posso continuar com a Cassi 

através do Serpros? 

Resposta: Se ele não está aposentado na previdência ele não vai poder da entrada no benefício 

no Serpros pois é uma das exigências, por tanto ele não terá benefício do Serpros e se não terá 

o benefício não poderá descontar de lá. Só poderá descontar a Casssi as pessoas que optarem 

pela aposentadoria no Serpros e passe a receber mensalmente o seu benefício, aí ele fazendo 

essa opção na patrocinadora, a patrocinadora vai enviar esse desconto para que façamos no 

benefício. 
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 Anônimo: Não sei que opção escolher de desconto IRPF, progressivo ou regressivo, as 

orientações não são claras. 

Resposta: Não tem mais opção, se ele já fez e já está no plano, ela foi feita em algum momento. 

Como ele vai saber a opção dele hoje? Entrar na área restrita, na opção “consulta”, “dados 

cadastrais” terá a “opção tributária”. Ele não pode fazer agora essa opção. Caso não consiga 

verificar, pode entrar em contato com o atendimento para se informar. 

 

 Anônimo: Quero saber quais os descontos e os percentuais que incidem sobre o meu 

benefício no PS-I? 

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

extraordinária, devido o déficit do plano que será paga até junho de 2032. Ou seja, 12,5% da 

contribuição do assistido além dos descontos obrigatórios legais como IR, o Plano de saúde e 

empréstimo é opcional. 

 Jorge: Na atual situação de pandemia, temos que apresentar cópias autenticadas em 

cartório dos documentos? Não podemos utilizar nosso certificado digital e assinar os 

documentos com o assinador digital do Serpro? Obrigada. 

Resposta: Infelizmente ainda não, é uma exigência dos órgãos reguladores da entidade, que 

querem que a gente tenha a confirmação que aquele documento é legítimo e essa é a única 

forma que temos, no momento é a autenticação em cartório. 

 Anônimo: Sou habilitado no grupo 2 e não sou aposentado, então entendo que não 

posso converter meu saldo em benefício, então quando poderei sacar o valor? É o valor 

integral menos o IRPF? 

Resposta: Ela tem duas opções: continuar contribuindo para o plano em auto patrocínio e 

aguardar o tempo para se aposentar ou pode, se assim desejar, fazer a opção pelo resgate com 

todos os documentos necessários para requerer. O resgate é calculado: se você deu entrada no 

dia 5/1/2021 eu vou pegar o saldo de contas das suas cotas e vou convertê-las pelo dia 5, o dia 

que você assinou o requerimento, a cota do dia 5/1/2021 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 
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ele no dia 30/1, 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. 

 Anônimo: Quem sacar um dos planos PS-I e PS-II, pode continuar contribuindo no 

Serpros? 

Resposta: Tem pessoas, que no saldamento optaram por também ter o Plano II, então possuem 

os dois planos. Repito, não compensa resgatar o PS-I, pode fazer, mas vai perder dinheiro. No 

PS-II, você tem total liberdade de fazer isso pois o tempo de carência já estava cumprido, então 

se se aposentar no PS-I e sacar o PS-II vai continuar sendo nosso participante no Serpros. Mas 

como investimento, depois que ele saca não pode mais fazer, só aderindo a um novo plano. 

Aproveito para anunciar que estamos trabalhando para implementar o plano instituído, onde 

ele contribuirá sozinho e pode incluir filhos, netos etc. 

 Renato Gusbay Jr.: Sou do grupo 2, se ficar definido que vou sair no dia 27 de dezembro, 

qual o dia que posso mandar o pedido de aposentadoria para o Serpros? 

Resposta: 28, no dia seguinte. Ou então, já vai preparando a documentação que está disponível, 

vai antecipando gente para quando chegar no dia só fazer o requerimento e enviar. Fazendo no 

dia 28 até o dia 30, ainda vai garantir a taxa de juros de 2020. 

 Antônio Almeida: Na parcela à vista de até 25%, qual o percentual de IR sobre essa 

parcela? 

Resposta: Dependendo da opção tributária. Se for a progressiva vai entrar os 27,5%, se for a 

regressiva, vai depender do prazo de acumulação para o percentual dessa pessoa. Tendo 

superior a 10, o IR é 10%. Lembrando que será somada ao valor do benefício. A taxa dele sempre 

será 10%, neste exemplo. 

 Antônio Almeida: No caso do falecimento do titular, qual o percentual do benefício para 

os dependentes? 

Resposta: 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$1000,00 e tenha dois dependentes, nesse caso menor de 21 
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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$ 1.000,00 seria R$ 700,00 que seriam 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. 

 Anônimo: Quando do resgate, os valores previstos a pagar para cada pessoa, de que 

forma é pago pelo Serpros? Esta pergunta não ficou clara, foi respondida de forma 

deduzida quanto ao questionamento. 

Resposta: O resgate é pago somente para o participante, a não ser que ele venha a falecer e 

deixe o dinheiro para outra pessoa, mas isso é outra regra. Vamos falar da regra do resgate, para 

ele é pago na conta corrente como ele indicar, podendo ser pago à vista, em uma única vez ou 

em até 60 parcelas se ele optar. 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 para 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. 

 Adamor: Sou habilitado ao grupo 2, mas não sou aposentado, entendo que não posso 

converter meu saldo em benefício. Quando poderei sacar o valor? É o valor integral 

menos o IRPF incluindo a parte da patrocinadora, correto? 

Resposta: Eu não sei quanto tempo ele tem de contribuição no Plano, o Plano tem uma regra 

para você ter direito a parte da patrocinadora, dependendo o tempo, 100% que ele contribuiu 

da parte da formação do saldo de contas. Quem tem 15 anos ou mais é 100% da parte da 

patrocinadora e ele passa a ter direito a parte da patrocinadora a partir do quinto ano de 

contribuição. Por exemplo: A pessoa que tem 5 anos de contribuição tem direito a 1/3 da parte 

que a patrocinadora contribuiu para ele e a partir de 15 anos tem 100%. 

Só para ficar claro, as pessoas têm três contribuições no contracheque, duas delas é do saldo de 

contas e uma delas é o risco, que é do benefício. 
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 Anônimo:  Posso solicitar o meu benefício do PS-I e continuar investindo no PS-II? 

Resposta: Ele tendo os dois planos pode. Ele pode aposentar no PS-I e continuar investindo 

através de auto patrocínio no PS-II, nesse caso pode. 

 Anônimo: Eu posso sacar uma porcentagem e o restante deixar como complemento 

para minha aposentadoria? 

Resposta: No PS- II sim, tem a chamada parcela à vista, que você pode tirar até 25% do seu saldo 

e o restante converter como aposentadoria. No PS-I não tem essa opção. 

 Anônimo: Em caso de resgate para o participante que é isento de IR, irá incidir a 

alíquota? 

Resposta: Sim, a isenção de IR por moléstia grave, só é permitida para aposentadoria ou pensão 

conforme a lei, para o resgate não. Então mesmo a pessoa isenta de IR por doença grave ela terá 

a tributação sim, caso opte pelo resgate. 

 Anônimo: Pode explicar melhor como é feito pelo Serpros o depósito do resgate do PS-

II na conta do participante? 

Resposta: Estando a documentação completa, nó vamos processar o cálculo segundo a regra e 

vamos depositar na conta corrente que o participante indicou no requerimento no prazo 

máximo de 45 dias, conforme regulamento, mas nós buscamos fazer o mais rápido. 

Para o resgate o cálculo é feito tendo em vista o fator determinante que é a data do 

requerimento, então se ele assinou o requerimento hoje (4/11/2020), será a data da cota que 

eu vou utilizar para fazer a conversão, atualizado pelo INPC pró rata dia até a data do 

pagamento.  

 Adamor: Tenho 20 anos de contribuição e quando a resposta da minha pergunta 

anterior ficou faltando responder quando poderei sacar. Assim que sair no PDV, esse 

valor também é afetado pelo valor da previsão de juros? 

Resposta: Não, o resgate não está afetado pela precisão de juros, está afetado pela rentabilidade 

do Plano. O que vai ser determinante é a data que você escolher, o que pode ser ano que vem 
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se você quiser, se o plano tiver dando a rentabilidade positiva, vai ser positiva, se não tiver, o 

que ocorre em alguns momentos como lá em março, mas nós recuperamos isso. 

Se você quiser achar que o plano terá um momento melhor de recuperação, pode acontecer, 

você pode esperar, você não precisa resgatar agora não, só que você vai estar sujeito a essas 

variações que eu falei. 

 Anônimo: O envio da documentação é só pelo malote ou pode utilizar o representante 

do Serpros na regional para isso? 

Resposta: O malote você já vai utilizar no Serpro para envio, mas tem que ver com a 

patrocinadora como está funcionando essa questão de atendimento nos OLGPs, a informação 

que eu tenho é que não está havendo atendimento presencial. 

O que a gente está tendo, para facilitar é através do envio antecipado através do e-mail, que 

ainda vamos decidir sobre e divulgar onde a gente determinará um prazo para enviar os originais 

dos documentos. Mas havendo pessoal nas regionais pode entregar lá, mas você pode enviar 

pelos correios, quanto ao envio por e-mail decidiremos essa semana com a diretoria. 

Clélia completou que a informação que tem é que o atendimento presencial nas regionais não 

vai existir, o único momento será na hora da homologação da rescisão, antes disso não haverá 

ninguém lá fazendo atendimento. 

 Anônimo: Qual o patrimônio total do Serpros hoje? 

Resposta: Mara indagou que não tem a ver com o assunto e compartilhou o site, indicando o 

local que a informação está disponível. 

 Anônimo: Vou sair no PDV e vou resgatar, o que preciso para requerer? Sou do PS-II. 

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. 
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• Enquanto isso, Mara indicava a página em que os documentos necessários estão 

listados. 

 Anônimo: Quais as opções de portabilidade? 

Resposta: Portabilidade é o direito que qualquer participante de previdência tem, se se deligar 

da empresa de portar os seus recursos para outra entidade de previdência complementar, seja 

aberta ou fechada. Inclusive pode trazer para o Serpros os seus recursos de outra entidade. 

Para fazer essa opção, basta preencher o termo de opção no site, nos enviar e nós pediremos 

alguns dados, será preenchido um documento que chama termo de portabilidade preenchido 

com os dados da entidade que vai recepcionar os recursos do Serpros mais os dados do 

participante. É enviado para o participante assinar e entregar a entidade que irá receber o 

recurso, depois nos envia e faremos a transferência para a entidade, a portabilidade não faz a 

transferência de recursos para o participante, vai de uma entidade para a outra e não tem 

nenhum tipo de tributação, em IR e o Serpros não cobra taxa de saída, vai o valor bruto para a 

outra entidade. 

• Encerramento: 

Mara agradeceu a participação e disse que todas as perguntas serão esclarecidas caso tenha 

ficado dúvidas. 

Clélia se colocou à disposição e incentivou o uso dos canais de atendimento para 

esclarecimentos. Desejou boa sorte e boa escolha na nova etapa da vida 

Orlando Disse que o Serpros foi criado com o objetivo de ter a aposentadoria, então pense bem 

na hora de fazer a opção. Antes de tomar essa decisão, de sair no resgate, observe a questão do 

investimento e o Serpros mantem uma possibilidade de retorno maior, que é a garantia do 

recebimento do benefício vitalício e ainda o Serpros paga 13 parcelas de benefício, pense nisso 

ao fazer as contas. 

Não fique com dúvidas! Entre em contato. 

Boa sorte a todos! 

 


