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1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O SERPROS Fundo Multipatrocinado, criado em outubro de 1977, é uma Entidade Fechada de
Previdência Complementar, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com
autonomia administrativa e financeira, de personalidade jurídica de direito privado, patrocinado
pelo SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados e pelo próprio SERPROS. 

A Entidade tem como finalidade prover planos de providência complementar, para os participantes
das patrocinadoras, conforme disposto em seu Estatuto, nos Regulamentos dos planos de
benefícios e na legislação vigente.

1.1 - Dos Planos de Benefícios

O Plano SERPRO I – PSI, de caráter previdenciário, está estruturado na modalidade de Benefício
Definido, cujos benefícios têm seu valor ou nível previamente estabelecidos e sendo o custeio
determinado atuarialmente de forma a assegurar sua concessão e manutenção. Está registrado no
Cadastro Nacional de Plano de Planos de Benefícios – CNPB da PREVIC sob o nº 1980001618. Este
Plano está fechado a novas adesões desde 1996, com posterior implantação do Plano SERPRO II e
opção de migração. Em 1º de abril de 2013 foi saldado.

O Plano SERPRO II – PSII BD e PSII CD, de caráter previdenciário, está estruturado na modalidade
de Contribuição Variável, sendo de Contribuição Definida na fase de acumulação dos benefícios
programados e de Benefício Definido para os benefícios de riscos e na fase de recebimento dos
benefícios, e possui as Provisões Matemáticas avaliadas segundo o regime financeiro de
capitalização. Está registrado no Cadastro Nacional de Plano de Planos de Benefícios – CNPB da
PREVIC sob o nº 1998007774.

1.2 – Do Plano de Gestão Administrativa – PGA

O Plano de Gestão Administrativa – PGA foi criado com a finalidade de controlar as operações
administrativas, em conformidade com seu regulamento que estabelece regras, normas e critérios
para a gestão administrativa dos planos de benefícios de responsabilidade do SERPROS.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis
adotadas no Brasil e com as diretrizes contábeis estabelecidas pelos órgãos normativos e
reguladores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, especificamente na Resolução
CNPC nº 8, de 31/10/2011, alterada pela Resolução CNPC nº12, de 19/08/2013, Instrução MPS/SPC
nº 34, de 24/09/2009 e Instrução MPS/Previc nº5, de 08/09/2011 e, quando aplicável, aos
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC e homologados pelos órgãos reguladores. 
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As Demonstrações Contábeis e o quadro das Notas Explicativas estão apresentados em milhares de
reais.

As Demonstrações Contábeis exigidas a partir da Resolução CNPC nº 08/2011 são:

I – Balanço Patrimonial (Consolidado). 
II – Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS (Consolidada). 
III – Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefícios). 
IV – Demonstração do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefícios). 
V – Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (Consolidada). 
VI – Demonstração das Provisões Técnicas (por plano de benefícios). 

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pelo SERPROS são apresentadas a seguir:

(a) Resultado das operações:

Segundo regulamentação vigente, o resultado é apurado em observância ao princípio de
competência, no qual as receitas e as despesas são registradas independentes da sua efetiva
realização, com exceção da receita de contribuições de autopatrocinados, cuja escrituração é feita
com base no regime de caixa.

(b) Investimentos:

Os Títulos e Valores Mobiliários estão classificados nas categorias:

• Títulos para negociação (Marcados a Mercado) – São títulos adquiridos com o propósito de
negociação independente do prazo a decorrer, registrados pelo valor de aquisição e
atualizados pelo valor de mercado.

• Títulos mantidos até o vencimento (Marcados pela taxa de aquisição - Curva) – São títulos
com vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição, registrados pelo valor de
compra, atualizados pela taxa contratada e/ou correções de seus indexadores, para os
quais o SERPROS demonstra intenção e capacidade financeira de mantê-los até o
vencimento.

Os Fundos de Investimentos estão avaliados pelo valor da cota, calculados pelos respectivos
administradores, tomando por base as variações do mercado e/ou especificações regulamentares
e legais.

14



SERPROS 2014         Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais) 

As ações adquiridas no mercado à vista são registradas pelo custo de aquisição, acrescido de
despesas de corretagens e outras taxas incidentes. São avaliadas ao valor de mercado
considerando-se a cotação de fechamento do mercado do último dia do mês em que a ação foi
negociada em Bolsa de Valores, em atendimento ao determinado pela Resolução CGPC nº 25 de
30/06/2008. A variação oriunda da diferença entre o valor contábil e o de mercado é apropriada
diretamente ao resultado do exercício, admitindo-se a compensação.

As ações não negociadas em bolsa ou em mercado de balcão, organizado por período superior a
seis meses, estão sendo avaliadas pelo custodiante e registradas a valor de mercado.

As variações positivas, provenientes de bonificações ou por outros direitos, dividendos de ações e
juros sobre capital próprio, foram reconhecidas contabilmente em atendimento ao Princípio da
Competência.

Os Investimentos Imobiliários são registrados ao custo de aquisição ou construção, atualizados
pelas reavaliações de acordo com a legislação vigente, e depreciados conforme vida útil
remanescente.

As operações com participantes, que correspondem a empréstimos e financiamentos imobiliários
concedidos aos participantes e assistidos, estão apresentadas pelo valor do principal, atualização
monetária e juros até a data do balanço.

Em atendimento às normas específicas, as provisões para crédito de liquidação duvidosa das
operações com participantes são constituídas em atendimento ao disposto no item 11, anexo “A”
da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, com base nos valores vencidos e vincendos. A
entidade mantém procedimentos administrativos de cobranças da inadimplência, com efetivo
registro de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O Sistema de cotas contábil apura a rentabilidade dos investimentos com base no regime de caixa.
É integrado com os sistemas de controle de investimentos, controle financeiro e contabilidade
geral, sendo conciliado mensalmente com o sistema de cotas dos participantes.

(c) Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Em atendimento ao disposto nos itens 28 e 29 da Instrução Normativa SPC nº 34, de 24 de
setembro de 2009, as demonstrações contábeis devem ser apresentadas por plano e consolidadas.

A consolidação é registrada em balancete auxiliar, denominado balancete de operações comuns,
eliminando registros de valores a pagar e a receber entre os planos, superavit e deficit técnico,
entre outros. 
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Na consolidação dos balancetes de 2014 foram anuladas as seguintes operações:

4 - DISPONÍVEL

Os valores registrados no disponível referem-se aos saldos bancários no último dia de cada
exercício.

5 – REALIZÁVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL

Nesse grupamento estão registrados, entre outros valores, os recursos a receber da patrocinadora
SERPRO, dos participantes, dos assistidos e dos autopatrocinados, efetuados em conformidade
com os Planos de Custeio e com os Contratos firmados com a Patrocinadora. 
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Encontram-se, também, os depósitos judiciais/recursais efetuados em cumprimento de decisão
judicial para garantia das ações referentes aos expurgos inflacionários, restabelecimento da
filiação ao plano de previdência complementar e diferenças de suplementação de aposentadoria
decorrentes das diferenças pleiteadas junto ao SERPRO.

5.1 - Contribuições em atraso

Contribuições previdenciais, normais e extraordinárias, devidas pelo SERPRO e contribuições de
Autopatrocinados, não repassadas nos respectivos vencimentos, e seus respectivos encargos. 

O saldo apresentado refere-se a Paridade Contributiva dos Ativos do mês de dezembro e Paridade
Contributiva dos Ativos sobre o décimo terceiro salário, vencidas em 05 de dezembro de 2014, e
os encargos sobre as parcelas atrasadas, no total de R$ 14.328. 
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5.2 - Contribuições Contratadas

Termo de Acordo para amortização da Dotação Inicial – Compromisso relativo a integralização do
capital inicial devido, necessário à constituição do fundo destinado à cobertura dos riscos
iminentes de aposentadorias e pensões de empregados da patrocinadora SERPRO, que aderiram
ao plano de benefícios por ocasião da criação do SERPROS.

Termo de Acordo para parcelamento das diferenças referentes à taxa de contribuição prescrita 
na Lei 8.020/90 – Financiamento referente às diferenças de contribuição, provenientes do ajuste 
da taxa de contribuição da patrocinadora SERPRO, devido a alteração introduzida pela Lei 
8.020/90 e artigo 2º do Decreto 606/92.

Termo de Acordo para parcelamento do Aporte Financeiro Específico – Aporte para a migração
de todos os participantes do Plano de Benefícios SERPRO I (PSI) para o Plano de Benefícios SERPRO
II (PSII), destinado a garantir o patrimônio necessário ao equilíbrio econômico-financeiro dos
planos. Em virtude do Programa de Incentivo ao Desligamento da Patrocinadora – APA, ocorrido
em 2011 e 2012, esse contrato foi amortizado antecipadamente, restando apenas o saldo de R$98
a liquidar.
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5.2.1 - Contribuições Contratadas por Plano de Benefícios

As Operações Contratadas e seus encargos estão segregadas pelos planos de benefícios com a 
seguinte composição:

5.2.2 – Operações Contratadas – Provisão para Perda

Em 17 de dezembro de 2009, com base no Ofício SUPGF 035743/2009, o SERPRO informou, que
por força do Acórdão 6.928/09, do Tribunal de Contas da União TC017.232/2006-0, suspendeu o
repasse das contribuições aos SERPROS, realizada por meio das parcelas dos Termos de Acordo da
Dotação Inicial, Lei 8020/90 e Aporte Financeiro Específico.

Para a retomada dos pagamentos foram adotadas medidas administrativas e judiciais, dentre elas,
o Conselho Deliberativo, em consonância com o artigo 62 do Decreto 4.942/03, informou a
inadimplência para a PREVIC; em seguida foi ajuizado a ação 601-74.2010.4.01.3400, na 15ª Vara
Federal de Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Em contrapartida, o SERPRO protocolou
Recurso de Reconsideração junto ao Tribunal de Contas da União, que, em suma, requereu que
aquele tribunal (i) considerasse regular os procedimentos e contratos firmados entre o SERPRO e o
SERPROS e, (ii) que permitisse que o SERPRO voltasse a cumprir os contratos supracitados.

Em 29 de junho de 2010 foi encaminhado o Ofício DS 017001/2010 no qual o SERPRO comunicou
ao SERPROS, o efeito suspensivo da decisão do Ministro Relator, que conheceu o recurso de
reconsideração, e que estariam retomando os pagamentos das parcelas suspensas e vincendas.

Em 30 de junho de 2010 o SERPROS recebeu o Ofício DS 017239/2010, o qual informou que os
pagamentos das parcelas devidas seriam feitos no valor nominal consolidado, sem aplicação dos
juros moratórios previstos nos contratos, alegando que a dívida foi contraída por determinação do
Tribunal de Contas da União e não por sua livre iniciativa.

No dia 28 de fevereiro de 2011 o SERPRO solicitou, via Ofício DS 005893/2011, o parcelamento da 
dívida em virtude de problemas de liquidez enfrentados pelo SERPRO.

Após a quitação do parcelamento da dívida, o SERPRO manteve a posição de não repassar os
valores dos juros moratórios previstos nos contratos, desta forma, a Diretoria Executiva do
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SERPROS decidiu iniciar as medidas de negociações administrativas com o SERPRO e autorizou a
constituição da provisão para crédito de liquidação duvidosa, com base no Decreto 4.942/03 e sua
responsabilidade solidária pessoal, conforme ATA DE 09/12. Em março de 2012 foi constituída a
provisão no valor total de R$ 6.324 (a composição por contrato e por plano de benefícios está no
item 5.2.1).

Em 17 de novembro de 2014 o SERPROS emitiu o Ofício DP 127/14, solicitando a imediata
regularização do débito referente a parcela incontroversa dos juros, do período de suspensão dos
pagamentos por problemas de liquidez da patrocinadora. A parcela do período suspenso por força
do Acórdão do Tribunal de Contas da União continua em discussão administrativa entre as partes.
Diante do exposto, os valores permanecerão registrados como provisão até que seja finalizada a
questão com o pagamento.

5.3 - Outros Realizáveis

Conforme determinação judicial, através do sistema BACEN-JUD, foi bloqueado nas contas
bancárias o montante de R$381, para garantia das seguintes ações: Processo nº2000.001.044943-
6, no valor de R$ 251, referente a declaração de nulidade ou anulabilidade do § 3º do art.14 do
Plano de benefícios do SERPROS e/ou a condenação do SERPROS a restituir as contribuições
salariais atualizadas pelo IPC e alternativamente o computo do período contribuído, para fins de
aposentadoria; Processos nº0039193-04.210.8.07, no valor de R$ 29, e nº0057957-
38.2010.8.07.0001, no valor de R$ 101, referentes ao expurgo inflacionário, aplicação da diferença
devida pela aplicação da correção monetária, especialmente os índices de mar/90 (84,32%), abr/90
(44,80%), mai/90 (7,87%), fev/91 (21,87%), mar/91 (11,79%) e nos valores que foram objeto de
resgate.

Provisão a receber do SERPRO, no montante de R$ 478, aguardando a identificação do valor por
fração de cota de cada participante.

6 – REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA

No quadro abaixo segue a composição do Realizável da Gestão Administrativa em 31 de dezembro:

Despesas antecipadas: referem-se ao seguro dos dirigentes; Depósitos Judiciais Recursais: relativo
ao processo trabalhista nº0805-65.2012.5.01.0070; Outros Realizáveis: são os adiantamentos a
empregados e para custeio, IR e INSS a recuperar e multa/juros referente à parcela a receber da
patrocinadora.
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7 – INVESTIMENTOS

Os recursos garantidores dos planos administrados pelo SERPROS encontram-se em consonância
com as diretrizes estabelecidas pelos normativos legais aplicáveis às Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, em especial a Resolução CMN nº 3.792 de 24/09/2009, bem como às
Políticas de Investimentos da Entidade.

As políticas de investimentos dos planos PS-I, PS-II e PGA, para o exercício de 2014, foram
aprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada no dia 18/12/2013 e as alocações dos
investimentos seguem os direcionamentos do Estudo de Asset Liability Management – ALM
desenvolvido para cada plano administrado pela Entidade. 

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira de investimentos do SERPROS são
classificados em conformidade com a Resolução CGPC nº 04, de 30/01/2002, alterada pelas
Resoluções CGPC nº 8, de 19/06/2002, e CGPC nº 22, de 25/09/2006 e estão custodiados no
BANCO BRADESCO S.A. 

A seguir, a composição da carteira de investimentos consolidadas dos planos de benefícios e do
PGA, administrados pelo SERPROS, em dezembro de 2014 em comparação ao exercício de
dezembro de 2013.
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7.1 – Ações

Em dezembro de 2014 foram registradas as ações da CELESC, conforme abaixo, oriundas do
exercício da garantia sobre as Debêntures da INVESC, conforme item 10.2.2.

7.2 - Fundos de Investimentos

A gestão Unifundo dos Investimentos é uma estratégia adotada pelo SERPROS, que tem como
objetivo compartilhar a rentabilidade dos investimentos entre os planos de benefícios.
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O saldo das aplicações em fundos de investimentos totalizavam R$ 4.315.927 em 31/12/2014 e no
final de 2013, R$ 3.817.009.
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Os fundos de investimentos podem ser abertos ou fechados, exclusivos ou não exclusivos.

Nos fundos abertos são permitidas a livre movimentação de aplicações e resgates pelo cotista. Nos
fundos fechados esta movimentação é restrita não sendo permitida a entrada de cotista após o
período de captação do fundo e a saída somente no encerramento do fundo ou pela vendas de
cotas.

Os fundos exclusivos são caracterizados por permitirem um grupo restrito ou um único cotista. Já
os fundos não exclusivos permitem a participação de inúmeros cotistas.

A gestão dos fundos é classificada em própria e terceirizada. 

Os fundos de investimentos em que o SERPROS mantém aplicações estão classificados nos
seguintes segmentos:

Segmento de Renda Fixa: Fundos de Investimentos Multimercado(FIM) e Fundos de Investimentos
em Direitos Creditórios (FIDC)

Segmento de Renda Variável: Fundos de Investimentos em Ações (FIA)

Segmento de Estruturados: Fundos de Investimentos em Participações (FIP)

7.2.1 – Fundos Exclusivos - Gestão Própria
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7.2.1.1 –Composição da Carteira dos Fundos Exclusivos

7.2.1.1.1 – Posição por classes de ativos

7.2.1.1.2 – Posição por ativos
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Em conformidade com o disposto na Resolução CGPC nº 15 de 23/08/2005, abaixo as operações
realizadas em 2014, com títulos públicos mantidos até o vencimento (CURVA):

O resultado financeiro das operações de venda de NTN-B, em 2014, foi positivo totalizando
R$17.794.

As operações foram realizadas buscando o alongamento do prazo médio em títulos públicos com
manutenção de taxas que garantam a rentabilidade frente à meta atuarial por um período maior
para os planos.

Os títulos adquiridos foram classificados na categoria de títulos mantidos até o vencimento
(CURVA).

7.2.1.2 – Letras Financeiras do Banco BVA

As Letras Financeiras adquiridas pelo SERPROS, no montante de R$ 50.000, eram garantidas pela
cessão fiduciária de cotas do Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Hungria na
proporção de 1,65. Com a liquidação do Banco BVA S/A, essa garantia foi exercida e a entidade
recebeu a transferência da titularidade das cotas em agosto de 2013, no montante de R$84.663.
Em setembro de 2013 procedeu com a habilitação dos créditos referentes às Letras junto à massa
falida daquele banco. Até o final de 2014 o SERPROS amortizou R$6.250 referente ao FIRF Hungria.
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7.2.2 – Fundos Exclusivos - Gestão Terceirizada

FIAS – Fundos de Investimentos em ações, classificados no segmento de Renda Variável nos fundos
SERPROS FIA I, SERPROS FIA II e SERPROS FIA III.

O saldo nestes fundos em 31/12/2014, totalizava R$207.469 distribuídos conforme abaixo:

O SERPROS, em conjunto com a RiskOffice, monitora as movimentações dos gestores, mantendo
constante acompanhamento dos pares no mercado para fins de comparação de desempenho e
definição de possíveis propostas de substituição.

Em março de 2014 foi aprovado pelo Comitê de Aplicações do SERPROS a substituição da Nobel
Gestão de Recurso Ltda, administradora do Nobel Orion FIA, pela Geração Futuro. Esta substituição
foi concretizada em junho de 2014 com a alteração do nome do fundo para SERPROS FIA II.

Em agosto de 2014 o fundo GF PYXIS FIA teve a denominação alterada para SERPROS FIA I, e o
fundo SERPROS FIA para SERPROS FIA III, mantendo-se os administradores, Geração Futuro e Rio
Gestão.

Em novembro de 2014 foram resgatadas a totalidade das aplicações mantidas no BRZ FIC DE FIA,
sedo o recurso direcionado para Renda Fixa.

7.2.2.1 – Fundos Não Exclusivos - Gestão Terceirizada

Em 31 de dezembro de 2014, os fundos não exclusivos, de gestão terceirizada, encontravam-se 
distribuídos em FIM, FIDC e FIP.

Em maio de 2014 foram incorporados ao FIM FP1 o valor de R$  48.145, referente a aplicação do 
Fundo de Investimentos Imobiliários RSB 1.
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Ao longo do exercício, o FIDC Multsetorial Master III recuperou créditos que se encontravam 
inadimplidos, e os FIDC-s FICSA e CPMG realizaram amortizações extraordinárias.

7.2.2.2 – Fundos de Investimentos em Participações Patriarca Private Equity

Em decorrência da intervenção do Banco BVA S/A, pelo Banco Central do Brasil, ocorrida em
19/10/2012, o Administrador do Fundo registrou o lançamento de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa do saldo total dos ativos de emissão do banco BVA, os quais representam 97%
do patrimônio líquido do Fundo. 

O SERPROS ajuizou ação judicial, nº 0006897-21.2013.4.02.5101, em trâmite na 18ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, em face de diversos réus, com vista a recuperar o valor
investido no fundo.

7.2.2.3 – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III

Em 2011, o SERPROS investiu R$45.000 em cotas do fundo de Investimento em Direitos Creditórios
– FIDC Master III. No exercício de 2012 o Administrador do Fundo, atendendo ao normativo legal
aplicável, efetuou lançamento de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa impactando as
cotas do fundo que registraram variação negativa. Até dezembro de 2014 foram amortizados
R$28.328, equivalente a 62,95% do valor alocado. O fundo está em funcionamento, com as
providências negociais e judiciais em andamento.
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7.3- Derivativos

A posição de derivativos em 31/12/2014 encontrava-se segregado conforme abaixo:

A operação de SWAP tem por finalidade a troca de índices de correção do ativo FIDC FICSA,
precificada a 122% do CDI. Nesse caso, foram celebrados 42 contratos de DI para garantir a
rentabilidade equivalente a IPCA + 7,00 % a.a.

7.4 - Investimentos Imobiliários

Os Investimentos Imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção,
atualizados pelos valores indicados em laudos de reavaliação. As depreciações são calculadas pelo
método linear, de acordo com o tempo de vida útil remanescente. O resultado apurado nas
avaliações desses investimentos é contabilizado como despesa ou receita, se negativa ou positiva,
respectivamente.

7.4.1 - Composição dos Investimentos Imobiliários
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7.4.2 – Reavaliação

A reavaliação patrimonial do imóvel do Centro Empresarial VARIG, seguindo as Normas da ABNT e
conforme o disposto na Instrução MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, gerou uma variação
positiva de R$3.227, conforme laudo de avaliação.

7.4.3– Provisão para Devedores Duvidosos

O saldo da provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de R$8.018 nos exercícios de 2014 e
2013.

Quantos aos processos relacionados no quadro acima, no qual a entidade busca o pagamento da
inadimplência, em sua maioria fundada em dívidas de aluguéis, as ações judiciais encontram-se em
fase executória, com a atualização dos valores e busca de bens passíveis de constrição judicial, na
tentativa de recebimento do que lhe é devido. 

7.4.4 – Outros Investimentos - Desapropriação Edifício Lucas Lopes

Em março de 2009 foi registrada a baixa contábil do investimento do SERPROS no Edifício Lucas
Lopes, localizado em Belo Horizonte – MG, desapropriado pela Procuradoria Geral do Estado de
Minas Gerais, conforme Ofício nº 1.616, de 06/06/2008. Em 06/05/2010 foi disponibilizado o
alvará para levantamento de 80% do montante depositado em juízo, sendo creditado no dia
14/05/2010 na conta-corrente do SERPROS o valor de R$9.399, ficando o saldo a receber dos 20%
restantes.
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7.5 - Operações com Participantes

As Operações com Participantes correspondem a Empréstimos e Financiamentos Imobiliários e
seus saldos incluem principal, juros e atualização monetária, deduzidos da provisão para crédito de
liquidação duvidosa, até a data do Balanço.

7.5.1 – Empréstimos

A carteira de empréstimos a participantes e assistidos concedeu empréstimos com taxas pré-
fixadas com juro mensal máximo de 1,30%, mais taxa de administração de 0,2% ao mês e com
prestações fixas e prazo até 60 meses.

Em 2014 a PCLD foi reduzida em 51,33% devido ao ajuste na constituição da provisão do valor de
correção de multa e mora. 

7.5.2 – Financiamentos Imobiliários

Os contratos de SFH e SIH encontram-se em posição de RNV (Relação de Contratos Não Validados)
junto ao FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais. A Caixa Econômica Federal corrige
mensalmente pela TR o saldo residual existente no balanço. Após a validação dos valores serão
emitidos títulos securitizados pelo Tesouro Nacional com registro escritural na CETIP.

7.6 - Outros Realizáveis – Investimentos

Nesse grupo estão registrados os direitos da entidade decorrentes de decisão judicial ou de
processos administrativos favoráveis que resultaram em crédito.

7.6.1 – Letras do Tesouro de Santa Catarina - LTSC

Ação ordinária de cobrança e indenização por perdas e danos - processo nº 023.06.385848-0 -
Unidade da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina. A quantia
incontroversa gerou o Precatório nº 0000779-13.2013.8.24.0500, de 10/06/2013, e, de acordo
com a inclusa certidão de atualização, espelha a quantia de R$ 128.513, cujo valor está atualizado
até 01/11/2013.
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No final do expediente forense de 2013, o Estado de Santa Catarina, sob a alegação da existência de
anatocismo nos cálculos que contemplaram a parte da remuneração da face dos títulos, concedida a
título de perdas e danos, solicitou a revisão da conta, a fim de o precatório já inscrito fosse limitado à
quantia de R$ 89.863.

O Juiz da Vara de Execuções contra a Fazenda Pública, excepcionalmente, determinou que fosse
oficiado ao Tribunal de Justiça para que, em havendo algum pagamento, o mesmo ficasse limitado
ao valor reconhecido pelo Estado na ordem acima, até a sua decisão final sobre a existência ou não
do apontado anatocismo.

Intimado por seus procuradores, o SERPROS interpôs embargos de declaração, bem como
apresentou a sua manifestação ampla corroborada pelo Estudo Jurídico elaborado pelo Instituto
Rainoldo Uessler, rebatendo todos os pontos articulados pelo Estado naquele expediente.

Elaborados os cálculos de acordo com a sistemática delimitada pelo Magistrado, o valor passou
além, da limitação de R$ 89.863 e do valor inscrito no precatório de R$ 128.513, para a quantia de
R$ 158.696, ou seja, um aumento de mais de R$ 30.000.

Com a decisão do STF na ADIN 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei
nº9.494/93, com o qual o Juiz monocrático havia fundamentado a aplicação dos juros da poupança
por arrastamento, passou a ser de 1% ao mês para a apuração dos débitos da Fazenda Pública.

Assim sendo, além do valor já inscrito no Precatório, na ordem de R$ 128.513 resta preservado, o
valor devido pelo Estado de Santa Catarina, face o efeito da decisão do STF, importará em
R$183.353.

Posteriormente, quando do efetivo recebimento dos valores, 42,72% do total será destinado ao
Patrocinador SERPRO em virtude do previsto no aditivo ao acordo para parcelamento do aporte
financeiro, específico para a viabilização da migração de participantes ao plano SERPRO PSII,
assinado em julho de 2002. A dívida foi registrada em 31/05/2013 conforme item 9.1.1.

7.6.2 – Debêntures Chapecó

Ação nº 018.04.000288-5. Fase: Avaliação (homologação de laudos de avaliação). Inicialmente
cuidava-se de Ação de Concordata Preventiva, proposta em 14/01/04 pelas empresas S/A Ind. e Com.
Chapecó, e sua controladora, Chapecó Comp. Indl. de Alimentos. Alterada para falência em 29/04/05,
por decisão judicial. O interesse do SERPROS é sua inclusão como credor, em decorrência da
existência de Contrato de Cessão, Repactuação e Confissão de Dívida celebrado em 08/02/01, que é
objeto de ação de execução em trâmite, também perante a 3º VC. O crédito do SERPROS consta
lançado no primeiro quadro de credores, já publicado, com garantia, habilitado na falência. A referida
garantia origina-se em caução de 629.109.552.500 ações ordinárias de emissão da Chapecó. Por
decisão judicial foi reconhecido o crédito de R$ 26.068, como pleiteado pelo SERPROS, na Ação de
Impugnação de Crédito, valor este atualizado no quadro de credores em R$ 26.648. 28/01/2012:
SERPROS requereu habilitação no crédito. Conforme certidão fornecida pela 3º VC, datada de
23/10/12, os autos estão em fase de homologação de laudos de avaliação de bens da Massa Falida
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para futura venda judicial, com créditos trabalhistas e tributários em fase de pagamentos, com alguns
em discussão. Somente após terão início os demais pagamentos, ainda sem previsão.

7.6.3 – OFND – Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento

Em 23/06/1986, o Poder Executivo Federal expediu o Decreto-Lei nº 2.228 criando o Fundo
Nacional de Desenvolvimento (FND), cujo objetivo era captar recursos junto a investidores
privados. Seu art. 7º estabelecia a obrigatoriedade das entidades fechadas de previdência privada
(com patrocinadores oriundos do setor público federal e estadual) aplicarem 30% (trinta por
cento) de suas reservas técnicas nas “Obrigações” desse Fundo (OFND’s), com prazo de 10 anos e
variação equivalente à da OTN (Obrigação do Tesouro Nacional).

O Decreto-Lei nº 2.383/87, que alterou o Decreto-Lei nº 2.228/86, dispondo que os limites de
emissão, as condições de negociabilidade e a rentabilidade das Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento (OFND) seriam fixados pelo Conselho de Orientação do Fundo (art. 2º). Por
delegação desse Conselho, o Secretário Executivo do Fundo expediu a Resolução nº 01/87, de
09/04, estabelecendo as características das “Obrigações”, com valor nominal de subscrição de CZ$
100,00, atualização pela variação das OTN, vencendo juros de 6% mensalmente e prazo de resgate
em 10 anos.

Em 04/06/1990, o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES enviou circular às entidades
fechadas de previdência privada comunicando que o rendimento das OFND’s, indexado ao valor do
BTN, deixaria de acompanhar a variação mensal do IPC.

Em 09/05/1991, o Secretário da Fazenda Nacional, para impedir que as entidades fechadas
recorressem ao Judiciário com o intuito de fazer prevalecer o IPC como índice de atualização, e
para não poderem utilizar as OFND’s como meio de pagamento em processo licitatório do
Programa Nacional de Desestatização, expediu a Portaria nº 948/11, determinando:

“Art. 1º - A utilização de Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico – OFND
para pagamento do preço de aquisição de bens e direitos alienados, através do Programa Nacional
de Desestatização, será realizado a par com o cruzeiro.

Parágrafo único – Para fins do disposto neste artigo, não poderão ser utilizadas as obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico – OFND sobre as quais esteja pendente demanda
judicial cuja sentença não tenha transitado em julgado”.

Diante de tal situação, a ABRAPP, por decisão assemblear, ajuizou em 10/09/91 Medida Cautelar,
processo nº 91.0106582-3, sendo obtida liminar que assegurou os direitos pleiteados, facultando
às associadas da autora a utilização das OFND’s como meio de pagamento nos leilões do Programa
Nacional de Desestatização, e, até mesmo, a alienação desses valores mobiliários como moeda de
troca.

A ação judicial foi julgada procedente em 2011, condenando a União a pagar o valor de R$8 bilhões
correspondentes à correção monetária das OFNDs pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
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Após o trânsito em julgado da decisão, a União propôs ação rescisória que foi julgada
improcedente nas instâncias ordinárias e, atualmente, encontra-se em fase de juízo de
admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinários interpostos pela União.

Com os direitos judicialmente assegurados, no exercício de 2010, a Diretoria Executiva procedeu
ao registro contábil do êxito na demanda judicial sobre os expurgos inflacionários nas obrigações
das OFNDs. Tal decisão baseou-se na sentença e pareceres externos.

Em 2011, o SERPROS recebeu ofício PREVIC n°. 4701/CGMC/DIACE/PREVIC, de 14/10/2011, que em
síntese determinava: “...que a EFPC que já efetuou o registro contábil relativo a referida ação
judicial, deverá providenciar, neste exercício social, a reversão de tais valores e também efetuar o
registro em notas explicativas as demonstrações contábeis de 2011, sobre a adoção de tal
procedimento.”

O SERPROS em razão da determinação da PREVIC procedeu a reversão dos valores de seu balanço.

Em 06/02/2015 foi publicado matéria intitulada “Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento: Justiça autoriza inclusão de ativo em balanço do Fundo, que trazemos a colação:
“OBRIGAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO: JUSTIÇA AUTORIZA INCLUSÃO DE
ATIVO EM BALANÇO DE FUNDO

Cerca de 90 fundos de pensão representados pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp) podem usar um precedente judicial, obtido por uma de suas
associadas, para incluir como ativo cerca de R$ 8 bilhões nos respectivos balanços.

O montante se refere às Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDs), criadas em
1986, por meio do Decreto-Lei no 2.288, com o objetivo de financiar o desenvolvimento nacional e
apoiar a iniciativa privada na ampliação das atividades econômicas do país. À época, as entidades
fechadas de previdência complementar que eram mantidas por empresas públicas, denominadas
patrocinadoras, tiveram que aplicar 30% das respectivas reservas técnicas na aquisição desses
títulos, por dez anos.

Após esse período, a Abrapp propôs ação judicial julgada procedente em 2011, para condenar a
União condenada a pagar os R$ 8 bilhões correspondentes à correção monetária das OFNDs pelo
Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Após o trânsito em julgado da decisão, a União propôs ação
rescisória que foi julgada improcedente nas instâncias ordinárias e, atualmente, encontra-se em
fase de juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinários interpostos pela União.

Ao saber que as entidades estavam incluindo os valores a receber nos balanços, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc) enviou ofícios aos fundos para determinar que o
crédito não fosse registrado contabilmente, por entender que o crédito incerto quanto à sua
existência, à data de pagamento e o valor, enquanto perdurar a Ação Rescisória.

Fundada na abusividade e ilegalidade da atuação da Previc, a Nucleos propôs a ação judicial para
pedir a nulidade da determinação imposta pelo órgão e o reconhecimento da legalidade da
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escrituração do crédito. Ao sentenciar a ação, o juiz federal substituto da 32a Vara Federal,

Guilherme Corrêa de Araújo, ressaltou que os direitos reconhecidos em ação judicial transitada

em julgado impactam o resultado: “Não há opção de postergar seu reconhecimento segundo a

conveniência da entidade e/ou do órgão regulador” e caso a Entidade deixe de fazer o registro
“nada impede que a Receita Federal a autue, com base na alegação de omissão ou postergação de
receitas”. (grifo nosso)

Em que pese a sentença proferida pelo Magistrado de 1a. Instância, a qual diz que não há opção de
postergar o seu reconhecimento contábil, o SERPROS, por conservadorismo, não lançou os valores
no balanço de 2014, em razão da ação revisional, processo nº 2012.02.01.000858-3, que ora
tramita perante o Judiciário Federal.

O SERPROS esclarece que, tão logo tenha uma sentença favorável, os valores serão novamente
contabilizados.

8 – PERMANENTE

No quadro abaixo segue a composição do Permanente em 31 de dezembro:

8.1 – Imobilizado

O SERPROS realizou o inventário físico dos bens do ativo permanente compatibilizando os
controles individuais com os registros contábeis, em consonância com a Resolução CNPC nº 8, de
31 de outubro de 2011. 

As depreciações são calculadas pelo método linear. As taxas são fixadas por espécie de bens em
razão do tempo de vida útil, como segue: Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos - 10% ao
ano e Equipamentos de Informática e Veículos - 20% ao ano.
O imóvel que compõe a carteira do PGA, sede do SERPROS, foi reavaliado em 2013 pela Câmara de
Consultores Associados LTDA – CCA, obedecendo ao disposto na Instrução MPS/SPC nº 34, de 24
de setembro de 2009. Seu resultado foi registrado em 31 de dezembro do mesmo exercício e sua
vida útil remanescente foi avaliada em 30 anos.
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Permanente
Administrativo - PGA

31/12/2014 31/12/2013

Imobilizado 11.443 10.892 

Móveis e Utensílios 82 86 

Máquinas e Equipamentos 245 200 

Veículos 81 17 

Equipamentos de Informática 1.139 634 

Imóveis 9.896 9.955 

Intangível 1.964 1.949 

Diferido  - 13 

Total 13.407 12.854 
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8.2 – Intangível e Diferido

No Ativo Intangível e Diferido são registrados os gastos com desenvolvimento de software e
reorganização, sendo amortizado à taxa de 20% ao ano. Em outubro de 2014, conforme prevê o
item 24 da Instrução SPC 34/09, o saldo do Diferido foi totalmente amortizado.

 9 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

Nesse grupo são registradas as obrigações decorrentes das operações da Entidade. Estão
subdivididos em Gestão Previdencial, Gestão Administrativa e Investimentos. 

9.1 – Gestão Previdencial

9.1.1 – Outras Exigibilidades

Composição do saldo em 31/12/2014: Registro de provisão referente a parcela do Patrocinador
SERPRO, quando do efetivo recebimento, no montante de R$ 60.243, conforme contrato do
Aporte Financeiro Específico destinado à viabilização da migração de participantes do plano
SERPRO para o plano SERPRO II (vide item 7.6.1); valor a repassar para o PGA referente ao custeio
administrativo no total de R$ 2.039; e valor a repassar referente a desconto indevido de R$ 2.

9.2 – Gestão Administrativa

Os compromissos do exigível operacional da gestão administrativa em 31 de dezembro de 2014 e
de 2013 estão assim demonstrados: 

36



SERPROS 2014         Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais) 

9.2.1 – Tributos a Recolher (PIS e COFINS)

Desde 2002, pela relevância da matéria e a fim de resguardar o patrimônio dos participantes e
assistidos, o SERPROS ingressou com ações judiciais em desfavor da União Federal, questionando a
constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.718/98. Tal normativo determina como base de cálculo
do PIS e da COFINS o faturamento, entendido, no § 1º do art. 3º, como receita bruta, a totalidade
das receitas auferidas da pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida.
Ressalta-se que tal questionamento requereu, necessariamente, a interposição de ação judicial
para garantir ao SERPROS o direito de não se sujeitar à cobrança de tais contribuições. 
Como garantia dessas ações, mensalmente o SERPROS deposita judicialmente os valores apurados
nos moldes da Lei. Até 31 de dezembro de 2014 o montante total depositado foi de R$2.998 para
o PIS e R$17.278 para o COFINS. O saldo em 31/12/2014, no total de R$ 51, refere-se a provisão da
COFINS a recolher do mês de dezembro.

9.2.1.1 - Posicionamento das ações

9.2.1.1.1 -  COFINS

Visa declaração da inexistência da relação jurídica - tributária entre a SERPROS e a União Federal,
que obriga a primeira a recolher a COFINS sobre receitas, já que esta não aufere receita própria,
mas havendo discordância acerca deste argumento, considerar o recolhimento desta contribuição
sem as regras impostas pela IN/SRF nº 170/2002.

Em 23/3/2010 foi publicado despacho da Presidência do TRF1 admitindo os Recursos Especial e
Extraordinário interpostos e determinando a remessa dos autos ao STJ para julgamento. Em
06/09/2011 foi proferida decisão monocrática determinando a anulação do acórdão recorrido e o
retorno dos autos ao TRF1 para novo julgamento, a fim de suprir omissão apontada quanto ao art.
69 da LC 109. Em 14/11/2014 foi publicada decisão, que concede vista à União para, querendo,
impugnar os Embargos de Declaração opostos pelo SERPROS. Em 18/11/2014 foi apresentada
impugnação pela União. Em 27/11/2014 os autos estavam conclusos ao Relator, para julgamento de
Embargos de Declaração.

9.2.1.1.2 -  PIS

Foi declarada em sentença de 1º grau a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o
SERPROS a recolher a contribuição ao PIS na forma da Lei 9.718/98, prevalecendo para efeito de
recolhimento o previsto na Lei Complementar 7/70. Houve Recurso de Apelação por parte da
União, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que
determinou a incidência do PIS nos termos do art. 3º Lei nº 9.715/98, o que viola a expressa
disposição do art. 12 da mesma lei. Contra tais decisões foram interpostos Recursos Especial e
Extraordinário para o STJ e STF. O TRF da 2ª Região, em exame preliminar de admissibilidade,
denegou seguimento àqueles recursos excepcionais, decisão esta que foi mantida pelos Tribunais
Superiores já em sede de Agravos em REsp e RE. Portanto, não havendo mais a possibilidade de
recursos perante a Suprema Corte, sobreveio o trânsito em julgado da decisão final nesta ação
ordinária. 
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Considerando o teor da decisão final transitada em julgado na ação, em virtude de a entidade não
apurar base de cálculo nos termos fixados na decisão, os depósitos judiciais deixaram de ser
realizados desde dezembro de 2012.  

O SERPROS requereu o levantamento integral dos depósitos. A União, em 29/08/2014, apresentou
manifestação alegando que o PIS seria devido de acordo com a base de cálculo do art. 3º da Lei
9.715/98. O Juízo determinou a intimação da Fazenda Nacional a fim de que esclareça se os valores
depositados correspondem ao que seria devido em razão da conceituação fixada no título transitado
em julgado sobre o "faturamento", considerando a natureza das atividades exercidas pelo SERPROS,
que é entidade de previdência privada. Em 18/09/2014, a União apresentou ofício emitido pela RFB
que expõe o entendimento de que o SERPROS estaria sujeito ao PIS de acordo com o resultado de
suas atividades fins, razão pela qual conclui que não prospera o pedido de levantamento integral dos
depósitos. Em 06/10/2014, o Juízo por despacho intimou a União a se manifestar para que cumpra
corretamente a decisão proferida, esclarecendo se os valores depositados nos autos correspondem
ao que seria devido, tendo por base a conceituação fixada no título já transitado em julgado e não no
entendimento pacificado nos Tribunais. Em 13/10/2014, os autos foram remetidos à PGFN para
manifestação. Em 03/12/2014, foi apresentada manifestação pela União em que impugna o pedido
de levantamento do SERPROS, e reitera o pedido de conversão em renda dos depósitos. Após, os
autos foram conclusos para decisão. 

9.2.2 – Outras Exigibilidades

Referente ao valor de dezembro de 2014 a ser reembolsado pela prestação de sereviço por pessoal
cedido.

9.2.3 – Investimentos

Os compromissos do exigível operacional de Investimentos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
estão assim demonstrados: 

9.2.3.1 – Outras Exigibilidades - Investimentos

Composição do saldo em 31/12/2014: Registro de provisão dos honorários advocatícios, no
montante de R$ 4.361, referente ao processo nº2005.027622-6, da ação de Cobrança e
Indenização por perdas e danos contra o Estado de Santa Catarina, relacionada às Letras do
Tesouro de Santa Catarina; e obrigações tributárias a recolher no montante de R$ 4.
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10 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Estão contabilizados os valores em litígio de caráter previdenciário e de Investimentos com
probabilidade de perda provável de desembolso, mensurados pelas assessorias jurídicas externas,
e com registro dos depósitos judiciais no Realizável, conforme determina a Resolução CNPC nº 08,
de 31 de outubro de 2011 e em cumprimento ao Pronunciamento Técnico CPC nº 25 de 29 de abril
de 2009.

Considerando a metodologia estabelecida para provisionamento e avaliação baseada em critérios
técnicos, a aferição de chances de perdas foi de acordo com os percentuais abaixo:

Ações de probabilidade de perda Possível: análise do processo nº 0349080-71.2008.19.0001, que
corresponde a 94% do total levantado como contingenciamento possível. O referido processo,
movido pelas ASPAS, foi objeto de julgamento em primeiro grau, tendo sido julgada improcedente
a ação com base na prova pericial produzida nos autos. Contudo, na mesma ação, o recurso de
Apelação interposto pela ASPAS teve, por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, definida a competência para julgamento por uma das Câmaras Cíveis especializadas em
Direito do Consumidor, implicando em risco de aplicação de entendimentos protetivos inerentes a
tais relações, impactando nas chances de êxito recursal. Por tal razão, diante da ausência de
precedente em 2ª Instância ou Tribunais Superiores e considerando que ainda não há
posicionamento definido sobre a matéria, é prudente a classificação dos referidos processos como
prognóstico de perda possível, considerando uma pontuação percentual de 35% de chance de
perda. Por fim, importante salientar que a referida avaliação está sujeita a revisões periódicas,
podendo, ser alterada no decorrer do andamento das ações em decorrência de fatos
supervenientes, tais quais decisões judiciais ou mudança de orientação jurisprudencial.
Informamos que, pela classificação do jurídico externo, o valor total das ações de perda possível é
de R$ 128.765.
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10.1 – Gestão Previdencial

As Contingências da Gestão Previdencial referem-se a processos de natureza previdencial com
reflexos na suplementação previdenciária e processos com objeto Expurgos Inflacionários, de
ações em que assistidos e ex-participantes, que já efetuaram o resgate da reserva de poupança,
requerem a aplicação dos expurgos inflacionários ao benefício ou a reserva de poupança
resgatada.

As ações de expurgos inflacionários, registradas no Plano PSII BD, foram reclassificadas para o
Plano PSI. De acordo com o posicionamento das áreas de benefícios e atuarial, apesar de o
participante pertencer ao plano PSII, motivado pela migração, o valor do expurgo refere-se a
reserva de poupança do PSI.

10.2 – Investimentos

As avaliações de contingências dos Investimentos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 são de
R$ 1.951 e R$ 3.908, respectivamente. O saldo de R$ 1.951 refere-se ao deságio das LFT-B do
Estado de Pernambuco.

10.2.1 - Deságio das LFT-B do Estado de Pernambuco – Processo judicial 0615369-71.1999.8.17.0001

O Estado de Pernambuco, sob o argumento de constatação de ilegalidades no processo de emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco, no ano de 1996, destinadas a obter
recursos para o pagamento de precatórios judiciais, propôs perante a 5ª Vara da fazenda Estadual do
estado de Pernambuco, Ação Ordinária anulatória contra Vetor Negócios, Banco do Estado de
Pernambuco, Banco Bradesco, Bradesco Seguros, Bradesco Previdência e Seguros, Bradesco
Capitalização, União de Comércio e Participações, SERPROS, TELOS – Fundação Embratel de
Seguridade Social, PREVIRB – Fundação de previdência dos Servidores do IRB e banco do Estado do
Paraná, pretendendo com este procedimento judicial a declaração de nulidade de tais títulos.
Nessa mesma ação, também argumentando ilegalidades cometidas na emissão e colocação no
mercado dos títulos em referência, o Estado de Pernambuco, atendendo determinação prevista na
Resolução 22, de 1999, do Senado Federal, propôs a condenação da sociedade VETOR NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, sucessora do BANCO VETOR S/A, ao ressarcimento do valor do deságio
concedido para a negociação dos aludidos títulos, no valor de R$ 99.983 e também da importância de
R$ 22.134 pagos a título de “taxa de sucesso” para emissão e colocação no mercado dos mesmos
títulos. 
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Nesta senda, o ESTADO DE PERNAMBUCO e o SERPROS resolveram, de forma irrevogável e
irretratável, transigir sobre os seus recíprocos direitos e interesses, nos seguintes termos: “sendo
certo que o refinanciamento dos títulos, de acordo com a Resolução 22, de 1999, do Senado Federal,
há necessidade de declaração judicial de sua validade, o Estado de Pernambuco, em linha coerente
com o Decreto 21.562, de 15/07/99, por ele editado, e com a solicitação de refinanciamento
remetido à União Federal, através do Secretário do Tesouro Nacional, e para o fim específico de se
obter este refinanciamento, já reconheceu a validade e eficácia das Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Pernambuco, neste ato reconhecendo as também como firmes, boas e valiosas e por ele
emitidas no ano de 1996, para o fim de obter recursos destinados ao pagamento de precatórios
judiciais, validade e eficácia que, ademais, igualmente foram reconhecidas mediante sentença no
processo que teve curso na 8ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, transitada
em julgado e já apresentada à Secretaria do Tesouro Nacional. O SERPROS, através de documento
assinado simultaneamente à presente, autoriza à União Federal a custodiar junto à CETIP, dos títulos
federais que lhe serão entregues em substituição aos de emissão da LFTEPE, determinada
quantidade, atingindo o valor de R$ 976, que corresponde, exatamente, ao valor do deságio, ora
controverso, por ele, SERPROS, percebido quando da aquisição das LFTEPE, devidamente atualizado,
este valor, para o dia 27/12/1999; as Letras custodiadas ficarão à ordem do Juízo da 5ª Vara de
Fazenda Estadual da Comarca de Recife, até o julgamento final da ação ali em curso, para serem
entregues à parte que o Juízo, por sentença, julgar legítima proprietária, em razão dos
acontecimentos objeto desta ação, na parte agora controversa.” Último andamento - Processo na
conclusão desde maio de 2014, aguardando despacho.

10.2.2 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio das Ações da CELESC – garantia INVESC

As ações da CELESC foram dadas como garantia das Debêntures da INVESC no processo de execução,
cuja titularidade foi alterada ainda no curso da ação. Assim, por meio de regular processo judicial,
tendo por objeto a execução das Debêntures de emissão da INVESC, o SERPROS exerceu seu direito
de garantia e tornou-se titular de ações da CELESC, por decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Comarca
de Florianópolis do Estado de Santa Catarina. Ato contínuo, no dia 14 de agosto de 2008, a Corretora
Planner transferiu para a conta da entidade as ações da CELESC, sendo 182.076 ações ON e 25.018
ações PNB, registradas no Ativo em dezembro de 2014, conforme item 7.1. Desta forma, em
dezembro de 2014, o saldo da provisão dos dividendos e juros sobre capital próprio, no valor de
R$2.247, foi reclassificado para o resultado e o contingênciamento no valor de R$7.614 foi revertido. 

11 – PROVISÕES MATEMÁTICAS

As Provisões Matemáticas dos Planos de Benefícios SERPRO - PSI e SERPRO – PSII foram avaliadas
de acordo com as informações relativas a data de encerramento do exercício, e estão
contabilizadas conforme o quadro abaixo:
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12 – EQUILÍBRIO TÉCNICO

12.1 – Plano PS I

O Balanço Patrimonial de 31/12/2014 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos
participantes do plano monta em R$ 1.834.303, inferior às Provisões Matemáticas avaliadas em R$
1.891.617, conduzindo a um déficit técnico de R$ 57.314.

O principal motivo para a reversão do resultado do plano de positivo em 31/12/2013 para
deficitário em 31/12/2014 foi a alteração da taxa de juros que passou de 5,75% a.a. para 5,41%
a.a., aumentando em R$69.159 as Provisões Matemáticas do Plano.

12.1.2 – Ajuste de Precificação do ativo

O valor do ajuste de precificação do ativo foi calculado conforme a planilha eletrônica divulgada
pela PREVIC, em atendimento ao disposto na Portaria nº 91/2015. A diferença entre o valor dos
títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até
o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual de 5,41%aa, e o valor contábil
desses títulos para o Plano PSI, considerando os requisitos dispostos no art. 9º da Instrução PREVIC
nº 19/2015, totalizou R$ 31.188.

O Equilíbrio Técnico foi ajustado em cumprimento ao artigo 28-A da Resolução CNPC 16/2014, “O
valor do ajuste de precificação, positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente,
para fins de equacionamento de déficit.”

Após o ajuste do ativo, o PSI apresentou um déficit no valor de R$26.126. A cobertura das
Provisões Matemáticas face ao Ativo Líquido Patrimonial é de 98,62% em dezembro de 2014.

O déficit técnico acumulado no plano, correspondente a 1,38% das Provisões Matemáticas, é
inferior ao limite de dez por cento. Portanto, de acordo com a Resolução CGPC Nº 26 de 2008,
deverá ser elaborado e aprovado plano de equacionamento do déficit, até o final do exercício
subsequente ao da apuração do terceiro resultado deficitário anual consecutivo, contado a partir
de 2014.
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12.2 – Planos PS II BD e PSII CD

O Balanço Patrimonial de 31/12/2014 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos
participantes do plano monta em R$2.454.923. É, portanto, superior às Provisões Matemáticas
avaliadas em R$2.296.168, conduzindo ao superávit técnico de R$158.755, alocados na Reserva de
Contingência. Em dezembro de 2014 foram revertidos R$51.572 para o Fundo de Revisão de Plano,
passando a totalizar o montante de R$95.204 nesse fundo, conforme item 13.1.2.

12.2.1– Ajuste de Precificação do ativo

Conforme disposto na Portaria nº 91/2015, utilizando a planilha eletrônica divulgada pela PREVIC,
a diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na
categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual de
4,43%a.a. e o valor contábil desses títulos para o Plano PSII, considerando os requisitos dispostos
no art. 9º da Instrução PREVIC nº 19/2015, totaliza R$70.809.

Tendo em vista o ajuste de precificação no PSII ser positivo, este não impactará no resultado do
plano para fins de destinação de superávit.

13 – FUNDOS

13.1 – Fundos Previdenciais

13.1.1 – Fundo de Compensação Cotas Excedentes

É o fundo destinado à cobertura de eventuais insuficiências decorrentes da diferença entre a
rentabilidade patrimonial do plano de benefícios e a correção monetária referente ao pagamento
de resgates e transferências patrimoniais, apuradas entre a data de requerimento e a data do
efetivo pagamento. Encerrou o exercício de 2014 com o saldo de R$ 11.808 e 2013 com o saldo de
R$ 9.894.

43



SERPROS 2014         Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais) 

13.1.2 – Fundo de Revisão do Plano

De acordo com a Resolução CGPC nº 26/2008, que dispõe sobre a apuração, destinação e
utilização de superávit, a revisão do plano de benefícios é obrigatória após o decurso de três
exercícios, a partir da constituição da reserva especial, devendo ser integralmente destinado o
valor apurado a título de reserva especial.

Sendo assim, considerando que o superavit do Plano de Benefícios SERPRO – PSII BD ultrapassou
25% das provisões matemáticas, nos exercícios de 2013 e 2014 foram transferidos os recursos da
Reserva Especial para o Fundo Previdencial de Distribuição de Superávit, segregados entre as
partes que compõem o custeio do plano, totalizando R$ 95.204.

13.1.3 – Fundo de Cobertura Anti-Seleção de Risco

É o fundo destinado à cobertura de eventuais insuficiências decorrentes do ingresso de
participantes com perfil etário/salarial discrepante daquele que serve de base para a elaboração
do plano de custeio dos benefícios de risco do plano. Encerrou o exercício de 2014 com o saldo de
R$ 11.960 e 2013 com o saldo de R$ 10.319.

13.1.4 – Fundo de Longevidade

É o fundo destinado à cobertura de eventuais insuficiências decorrentes do aumento da
expectativa de vida relativamente à experiência de mortalidade adotada na avaliação do plano de
benefícios. Encerrou o exercício de 2014 com o saldo de R$129.825 e 2013 com o saldo de
R$115.071.

13.2 – Fundos Administrativos

13.2.1 – Fundo Administrativo Previdencial

Determinado com base no excedente da apuração entre as receitas e despesas com a
administração do SERPROS, acrescidas ou deduzidas do fluxo de investimentos e da constituição
ou reversão das contingências. Encerrou o exercício de 2014 com o saldo de R$ 87.621 e 2013 com
o saldo de R$ 95.470.

13.2.2 – Fundo Administrativo Imposto de Renda a Recuperar

Atualmente o Fundo possui o saldo de R$ 27, referente a cobrança de multa moratória sobre os
débitos de IRRF, objetos de denúncia espontânea, o qual está aguardando julgamento.
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13.2.3 – Fundos de Investimentos

13.2.3.1 – Fundo Garantidor de Empréstimos - Quota de Quitação por Morte

Constituído para garantia dos empréstimos concedidos a participantes em caso de falecimento.
Encerrou o exercício de 2014 com o saldo de R$ 1.977 e 2013 com o saldo de R$ 2.157.

13.2.3.2 – Fundo Garantidor de Empréstimos – Fundo de Oscilação e Risco

Calculado sobre as prestações para cobrir futura inadimplência. Encerrou o exercício de 2014 com
o saldo de R$1.871 e 2013 com o saldo de R$ 1.779.

14 – OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

O SERPROS, atendendo à determinação legal contida na Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009,
efetua suas operações Administrativas em conformidade com o Regulamento do Plano de Gestão
Administrativa – PGA e o previsto no orçamento anual da Entidade, aprovados pelo Conselho
Deliberativo.

14.1 – Fontes de Custeio

Em atendimento ao estabelecido no Artigo 3º da Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, as fontes
de custeio administrativo, aprovadas pelo Conselho Deliberativo para o exercício de 2014, são as
seguintes: i) fundo administrativo, e ii) taxa de carregamento sobre as contribuições.

14.2 – Despesas Administrativas

As despesas diretas são alocadas de acordo com a estrutura de centros de custos em 100% do seu
valor e as indiretas são rateadas por centro de custos utilizando o critério por pessoa, calculado
com base na área ocupada por gerência. São segregadas entre a Gestão Previdencial e de
Investimento.

15 – EVENTOS SUBSEQUENTES

15.1 – Plano PSI

O Plano de custeio do PSI foi reajustado em 35% a partir de 01/10/08 de modo a atenuar seu
resultado deficitário. A PREVIC determinou, em 2010, a segregação entre as contribuições normais
e extraordinárias e, em 2013, a elaboração de plano de custeio com prazo de amortização,
conforme os itens 10 e 11 da Resolução CGPC nº 18/2006. 

Tendo em vista o grande impacto no plano de benefícios, foi enviada à PREVIC proposta técnica
para determinação do prazo de amortização das contribuições extraordinárias do plano, cujo o
impacto seria um aumento de aproximadamente R$5,7 milhões no passivo do plano. 

45



SERPROS 2014         Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais) 

A Resolução CNPC Nº 15/2014 que alterou a Resolução CGPC Nº 18/2006, prevê que a amortização
de contribuições extraordinárias seja feita no prazo máximo da duração do passivo. Neste caso, o
impacto no passivo do plano, relativo ao novo prazo de amortização das contribuições
extraordinárias atualmente cobradas no plano, seria um aumento de aproximadamente R$43,5
milhões. 

Para definição do prazo para amortização das contribuições extraordinárias e o respectivo impacto
no plano, estamos aguardando manifestação da PREVIC.

15.2 – Plano PSII

Destaca-se que a destinação da reserva especial para revisão do PSII deverá ser submetida à prévia
manifestação do patrocinador e dos órgãos responsáveis pela sua supervisão, coordenação e
controle, além da aprovação da Superintendência de Previdência Complementar – PREVIC.

Juntamente aos critérios para destinação do Fundo Previdencial de Revisão de Plano do PSII, serão
submetidas à análise dos órgãos competentes, alterações regulamentares que objetivam aumentar
a flexibilidade do plano de benefícios, atrair mais participantes e aumentar a retenção dos atuais,
além de compatibilizar com nova regra da Previdência Oficial.

15.3 – Outros Eventos

O SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO avaliou os eventos subsequentes até 11 de março de
2015, que é a data da aprovação das Demonstrações Contábeis pela Diretoria Executiva da
entidade. 

Reconhecemos a exatidão do presente relatório.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014.

André Luis Azevedo Guedes
Diretor-Presidente
CPF: 076.989.837-81

Kátia Cristina da Costa Muniz
Diretora de Administração
CPF: 725.125.477-87

Eloir Cogliatti
Diretor de Investimentos
CPF: 397.355.597-49

Sílvio Michelutti de Aguiar
Diretor de Seguridade
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PARECER – PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO

1- Introdução

O Plano de Benefícios SERPRO - PSI é estruturado na modalidade de Benefício Definido,
cujas Provisões Matemáticas são avaliadas segundo o regime financeiro de capitalização. 

Destaca-se que este plano está fechado a novas adesões (em extinção) desde 1996 e foi
saldado em 1º de abril de 2013.

2- Dados Cadastrais

Admitimos o cadastro de 31/12/2014 utilizado na avaliação, posto que a análise e a crítica
realizadas pela entidade demonstraram consistência.

3- Metodologia Aplicada

Registramos que a metodologia utilizada na avaliação do plano pautou-se no método do
Prêmio Nivelado Coletivo, buscando relacionar os compromissos e as obrigações na data
de avaliação, estando adequado aos critérios técnicos do plano e normas vigentes. 

Até  o fechamento do exercício  de  2012, o  método adotado para  a  avaliação  do Plano
SERPRO - PSI era o Agregado, originário da concepção do plano. Em novembro de 2013,
a  Superintendência  Nacional  de  Previdência  Complementar  -  PREVIC,  através  do
Relatório de Fiscalização Nº 27/2013/ERRJ/PREVIC, determinou a alteração do método
de financiamento para o método do Prêmio Nivelado. 

4- Provisões Matemáticas

Consignadas no Balanço da Entidade em 31/12/2014, as Provisões Matemáticas do Plano
de Benefícios SERPRO - PSI foram avaliadas de acordo com as informações relativas a
essa data, pressuposta a manutenção das taxas contributivas fixadas no plano de custeio em
vigor.  O  quadro  a  seguir  apresenta  a  distribuição  das  provisões  comparativamente  ao
exercício anterior:
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Valores em R$

CONTAS dez/13 dez/14

PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.717.778.579,85 1.891.617.467,46

 Benefícios Concedidos 966.289.718,85 1.058.075.682,82
    Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 966.289.718,85 1.058.075.682,82
       Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos 772.761.257,69 844.844.317,29
       Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 193.528.461,16 213.231.365,53

 Benefícios a Conceder 751.488.861,00 833.541.784,64
    Benef. Definido Estrut. em Regime de Capitalização  Programado 724.825.896,92 802.528.378,16
       Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 940.539.762,00 1.035.960.955,64
       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (107.856.932,54) (116.716.288,74)
       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (107.856.932,54) (116.716.288,74)
    Benef. Definido Estrut. em Regime de Capitalização Não Programado 26.662.964,08 31.013.406,48
  Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 34.580.511,00 40.016.159,00
       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (3.958.773,46) (4.501.376,26)
       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (3.958.773,46) (4.501.376,26)

No fechamento deste exercício comparativamente a dezembro de 2013, observou-se que a
Provisão  Matemática  de  Benefícios  Concedidos  apresentou  uma  variação  positiva  de
9,50%,  e  a  Provisão  Matemática  de  Benefícios  a  Conceder  uma  variação  positiva  de
10,92%.  Tais  variações  são  resultantes  da  conjugação  de  aspectos  biométricos,
demográficos  e  econômico-financeiros  verificados  no  período  de  análise,  dos  quais
destaca-se a alteração da taxa de juros, que passou de 5,75%a.a. para 5,41%a.a..

5- Precificação do Ativo

O valor do ajuste de precificação, disposto na Resolução CNPC nº 16/2014, corresponde à
diferença  entre  o  valor  dos  títulos  públicos  federais  atrelados  a  índice  de  preços
classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa
de  juros  real  anual  utilizada na respectiva  avaliação  atuarial,  e  o  valor  contábil  desses
títulos.  O  valor  do  ajuste,  positivo  ou  negativo,  será  acrescido  ou  deduzido,
respectivamente, para fins de equacionamento de déficit.

Ressalte-se que o  ajuste está  restrito  aos  títulos públicos  federais  atrelados a índice de
preços  classificados  na  categoria  títulos  mantidos  até  o  vencimento  cujos  prazos  e
montantes  de  recebimento  de principal  e  juros  sejam iguais  ou inferiores  aos  prazos e
montantes  de  pagamentos  de  benefícios  que  tenham  seu  valor  ou  nível  previamente
estabelecidos  e  cujo  custeio  seja  determinado  atuarialmente,  de  forma  a  assegurar  sua
concessão e manutenção.

Conforme disposto na Portaria nº 91/2015, utilizando a planilha eletrônica divulgada pela
PREVIC, a diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços
classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa
de  juros  real  anual  de  5,41%aa,  e  o  valor  contábil  desses  títulos  para  o  Plano  PSI,
considerando os requisitos dispostos no art. 9º da Instrução  PREVIC nº 19/2015, totaliza
R$ 31.188.620,55, conforme discriminado no quadro a seguir: 
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POSIÇÃO VALOR CONTÁBIL VALOR AJUSTADO VALOR DO AJUSTE

NTN-B 233.125.571,50 242.764.293,41 9.638.721,91

NTN-C 521.022.111,15 542.572.009,78 21.549.898,63

TOTAL 754.147.682,65 785.336.303,19 31.188.620,55

Fonte: Estudo realizado pela Consultoria Risk Office - Valores em R$

6- Resultado do Exercício

6.1 - Resultado antes do ajuste do ativo

O Balanço Patrimonial de  31/12/2014 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos
participantes do plano monta em R$1.834.302.751,64. É inferior às Provisões Matemáticas
avaliadas em R$1.891.617.467,46, conduzindo a um déficit técnico de R$57.314.715,82. 

A  rentabilidade  das  cotas  do  plano,  no  exercício,  foi  de  11,50%,  inferior  à  exigência
atuarial de 12,45%, esta última composta pela variação do INPC no período, defasado de
um mês, e juros de 5,75% a.a.

O principal motivo para a reversão do resultado do plano de positivo para deficitário foi a
alteração  da taxa de  juros  que passou de  5,75% a.a.  para  5,41% a.a.,  aumentando em
R$69.159.085,31 as Provisões Matemáticas do Plano.

6.2 - Resultado após o ajuste do ativo

Conforme art. 10 da Instrução PREVIC nº 19/2015, para fins de equacionamento de déficit
deverá  ser  considerado  o  equilíbrio  técnico  ajustado  constante  das  informações
complementares do Demonstrativo do Ativo Líquido por Plano de Benefícios. 

De acordo com o anexo à  Resolução CNPC nº 16/2014, o PSI será ajustado conforme
necessidade de equilíbrio técnico disposta no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO Valores em R$
Apuração do Equilíbrio técnico ajustado
 a) Resultado Realizado - 57.314.715,82
    a.1) Superávit Técnico Acumulado                               -   
    a.2) (-) Déficit Técnico Acumulado -57.314.715,82
b) Ajuste de Precificação 31.188.620,55
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) -26.126.095,27
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Após  o  ajuste  do  ativo,  o  PSI  apresenta  um déficit  no  valor  de  R$26.126.095,27.  A
cobertura das Provisões Matemáticas face ao Ativo Líquido Patrimonial é de 98,62% em
dezembro de 2014.

Considerando o déficit técnico ajustado observado no encerramento do exercício de 2014,
o plano de custeio praticado mostra-se insuficiente para o restabelecimento do necessário
equilíbrio  do plano.  Nesses  termos,  segundo  art.  21 da Lei  Complementar  109/2001 e
considerando o disposto no art. 12 da Instrução PREVIC Nº 19/2015, para equacionamento
do  déficit  há  a  necessidade  de  introdução  de  novas  contribuições  extraordinárias,
equivalentes a 12,26% das contribuições normais dos assistidos e patrocinadoras, a serem
amortizadas pela duração do passivo do plano de 11 anos.

Ressaltamos  que  o  déficit  técnico  acumulado  no  plano,  correspondente  a  1,38%  das
Provisões Matemáticas, é inferior ao limite legal de dez por cento. Portanto, de acordo com
a  Resolução  CGPC  Nº  26  de  2008,  deverá  ser  elaborado  e  aprovado  plano  de
equacionamento do déficit, até o final do exercício subsequente ao da apuração do terceiro
resultado deficitário anual consecutivo, contado a partir de 2014.

O ajuste de precificação impactou o plano de forma a reduzir o déficit  técnico.  Para  a
definição  da  marcação  dos  títulos  entre  as  categorias  mercado  e  vencimento  foi
considerada a capacidade financeira do plano através do estudo de ALM – Assets Liability
Management que tem como objetivo identificar a alocação de ativos que apresenta melhor
resultado através da mitigação dos riscos de liquidez e solvência dos planos. No estudo de
liquidez para geração de recursos  financeiros para honrar  as  obrigações  previdenciárias
com  os  pagamentos  dos  benefícios,  são  considerados  como  ativos,  que  atendem
diretamente ao  fluxo  de  caixa  do  passivo,  investimentos com  liquidez  e  vencimento
programado como a  renda  fixa,  títulos  públicos  e  privados.  São  desconsiderados,  para
atendimento ao fluxo de caixa do passivo, os ativos provisionados como perda e os com
baixo nível de liquidez, o qual incluem: fundo em investimentos em participações, ativos
imobiliários e os outros realizáveis. 

Desta  forma,  considerando  a  base  de  dados  dos  participantes,  a  carteira  de  ativos,  as
premissas atuariais e o cenário econômico, todos posicionados em dezembro de 2014, o
estudo de ALM, indica que o PSI possui capacidade financeira para manutenção dos títulos
na  categoria  mantidos  até  o  vencimento  sem nenhum apontamento  de  necessidade  de
alteração nas marcações da categoria vencimento para mercado.

6.3 – Fatos Subsequentes

O plano de custeio do PSI foi reajustado em 35%, a partir de 1/10/2008, de modo a atenuar
seu  resultado  deficitário.  Em  2010  a  PREVIC  determinou  a  segregação  entre  as
contribuições normais e extraordinárias e em 2013 a elaboração de plano de custeio com
prazo de amortização, conforme os itens 10 e 11 da Resolução CGPC nº 18/2006. 
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Tendo em vista o grande impacto no plano de benefícios, foi enviada à PREVIC proposta
técnica para determinação do prazo de amortização das contribuições extraordinárias do
plano, cuja consequência seria um aumento de aproximadamente R$5,7 milhões no passivo
do plano. 

A Resolução CNPC Nº 15/2014 que alterou a Resolução CGPC Nº 18/2006, prevê que a
amortização de contribuições extraordinárias seja feita no prazo máximo da duração do
passivo. Neste caso, o impacto no passivo do plano, relativo ao novo prazo de amortização
das  contribuições  extraordinárias  atualmente  cobradas  no  plano,  seria  um aumento  de
aproximadamente R$43,5 milhões.

Fundamentados no art. 12 da Instrução PREVIC nº 19/2015, para definição do prazo para
amortização das contribuições extraordinárias e o respectivo impacto no plano, estamos
aguardando manifestação da PREVIC,  reiterada através do Ofício DP 010/15 de 12 de
fevereiro de 2015.

7- Custeio Administrativo

Procedemos à avaliação atuarial adotando as fontes e o critério de custeio administrativo
aprovados pelo Conselho Deliberativo, conforme previsão do art. 4º do Plano de Gestão
Administrativa, para vigência a partir de 1/1/2015. Mediante avaliação específica realizada
indicou-se  a  viabilidade  de  conjugação  de  três  fontes  para  custeio  das  despesas
administrativas:  fundo  administrativo  já  constituído,  carregamento  administrativo  de
3,75% incidente sobre as contribuições vertidas ao plano e a inclusão dos resultados de
investimentos como nova fonte de custeio.

Ressalte-se que os participantes saldados ou em benefício proporcional diferido terão a
Contribuição Administrativa diferida para a fase de gozo de benefício, conforme preconiza
o art. 38 do regulamento do plano.

Importante  destacar  que  a  utilização  pelos  planos  de  benefícios  do  resultado  dos
investimentos como fonte de custeio administrativo implica na redução da meta atuarial do
plano, de acordo com o Guia de Melhores Práticas Atuarias publicado pela PREVIC no seu
Item 72: “Os planos de benefícios que utilizam o resultado dos investimentos como fonte
de custeio administrativo devem considerar tal situação no estabelecimento da hipótese da
taxa de juros atuarial, uma vez que a rentabilidade disponível para a remuneração dos
recursos garantidores fica reduzida.” 

Em relação ao exercício anterior, a inclusão dos resultados dos investimentos como fonte
de custeio, implica na redução da taxa de juros adotada na meta atuarial em 0,17 pontos
percentuais, gerando como impacto no plano, um aumento no passivo de R$34.443.481,98.
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8- Premissas Atuariais

A escolha das premissas atuariais de forma inadequada representa um dos principais riscos
na mensuração dos resultados dos planos de benefícios, sendo assim é de suma importância
que seja realizado estudo de forma a mitigar tais riscos. Para tanto, o SERPROS realiza
anualmente estudo técnico visando identificar as premissas mais aderentes a cada plano. 

As premissas utilizadas na avaliação, para a vigência a partir de 1/1/2015, foram aprovadas
pelo Conselho Deliberativo da Entidade em conformidade ao disposto no §2o do art. 18 da
LC No109/2001 e Resolução CGPC No18/2006.

Na tabela a seguir estão dispostas as premissas aprovadas comparativamente ao exercício
anterior:

Premissa 2013/2014 2014/2015
Taxa de Inflação 5% a.a. 5% a.a.
Taxa de Juros 5,75%a.a. 5,41%a.a.*
Crescimento Salarial 0%a.a. 0%a.a.
Desligamento 1% até 47 anos e 0% após. 1% até 47 anos e 0% após.
Mortalidade Geral AT-2000 segregada por sexo AT-2000 segregada por sexo
Mortalidade de Inválidos AT-49 segregada por sexo AT-49 segregada por sexo
Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
Morbidez Experiência Stea suavizada Experiência Stea suavizada
Herdeiros Experiência SERPRO Experiência SERPRO
*  Já  considerando  o desconto  de  0,17% aa  referente  ao  impacto  da adoção  da nova  fonte  de  custeio
administrativo.

Desde o Saldamento do plano, não há mais adoção da premissa de crescimento salarial.

Respaldado em estudo técnico de ALM, durante o exercício de 2014 adotou-se como taxa
de  juros  real  do  Plano  PSI  o  limite  legal  vigente  na  época,  de  5,75% a.a.,  conforme
estabelecido na Resolução CGPC Nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC nº 9/2012.

A publicação da Resolução MPS/CNPC nº 15 de 2014 que alterou a Resolução CGPC Nº
18 de 2006, estabelecendo novos critérios para o cálculo da taxa de juros, dispõe sobre a
adoção de limites máximo e mínimo de taxa de juros, calculados com base na taxa de juros
parâmetro específica para cada Plano de Benefícios, apurada de acordo com a Estrutura a
Termo de Taxa de Juros e com o resultado da duração do passivo do Plano. 

Sendo assim, fundamentada em estudo técnico específico realizado, em conformidade com
os critérios dispostos na Resolução CNPC Nº 15 de 2014, foi aprovada a adoção da taxa de
juros real para o exercício de 2015 de 5,41% a.a. para o PSI, já considerando a inserção da
nova fonte de custeio administrativo. 

As demais premissas que influenciam este plano não sofreram alteração.
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9- Custos do Plano

A metodologia  adotada na avaliação  atuarial  não permite  a  segregação  dos custos  por
benefício. Na tabela a seguir apresentamos, comparativamente à última avaliação, o custo
global  dos  benefícios,  em  relação  ao  valor  atual  da  folha  de  ativos,  as  contribuições
relativas  aos  participantes  ativos  e  patrocinadores  em  relação  ao  valor  atual  da  folha
salarial e dos participantes assistidos em relação à folha de benefícios:

Custo global dos
benefícios

dez/13 dez/14*

3,45% 16,21%
*Considera o ajuste do Patrimônio de Cobertura do Plano, conforme item 5 deste Parecer

Contribuições dez/13 dez/14

Patrocinadores 80,28% 108,77%
       Normal 58,02% 79,10%
       Extraordinária 22,27% 29,66%
Participantes Ativos 1,96% 1,98%
       Normal 0,00% 0,00%
       Extraordinária 1,96% 1,98%
Assistidos 12,50% 12,50%
       Normal  9,26% 9,26%
       Extraordinária 3,24% 3,24%

A variação no percentual das contribuições deve-se à evolução e movimentações ocorridas,
durante o período, na massa de participantes e a redução do valor atual da folha salarial.

Verifica-se  um  aumento  do  custo  global  dos  benefícios,  que  está  condizente  com  o
aumento dos compromissos do plano em decorrência, principalmente, da redução da taxa
de juros. 

O  percentual  de  contribuições  dos  Patrocinadores  considera  o  valor  de  contribuições
relativas a ativos e assistidos, dividido pelo valor atual da folha salarial.

10- Conclusão

Desde o Saldamento os riscos inerentes ao plano foram minimizados, já que deixou de ser
dependente  do nível  salarial  dos participantes  ativos e  do valor  do benefício  do INSS.
Contudo,  como  o  plano  é  da  modalidade  de  Benefício  Definido,  dependente  da
rentabilidade patrimonial, deve-se manter o monitoramento constante, visando o equilíbrio
do plano.
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Com a nova legislação que trata sobre a definição da taxa de juros, devem-se observar os
limites mínimos e máximo para a meta atuarial, sendo que pelo novo critério esses limites
poderão variar anualmente em função da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.

Verifica-se  que  o  déficit  técnico  do  Plano  SERPRO ocorreu  principalmente  devido  à
adequação  da  taxa  de  juros  à  legislação  e  à  inserção  de  nova  fonte  de  custeio
administrativo.

O ajuste de precificação dos ativos impactou o plano reduzindo o déficit técnico, porém o
plano de custeio praticado mostra-se insuficiente para o restabelecimento do necessário
equilíbrio  do  plano,  indicando  a  necessidade  de  introdução  de  novas  contribuições
extraordinárias,  equivalentes  a  12,26%  das  contribuições  normais  dos  assistidos  e
patrocinadoras, a serem amortizadas pela duração do passivo do plano de 11 anos.

Destaca-se que o déficit técnico ajustado apurado no encerramento do exercício de 2014
apresenta  valor  inferior  ao  limite  legal  de  dez  por  cento  das  provisões  matemáticas.
Portanto,  seu equacionamento  é obrigatório  até o  final  do exercício  subsequente ao da
apuração do terceiro resultado deficitário anual consecutivo, contado a partir de 2014.

Rio de Janeiro, 5 de março de 2015. Tatiana Cardoso Guimarães da Silva
ATUÁRIA – MIBA No 1042

8



Rua Fernandes Guimarães, 35 - Botafogo/RJ - CEP 22290-000 - Tel.: (21)3289-1400 - Fax: (21)3289-1515 - HP: www.serpros.com.br - E-mail: serpros@serpros.com.br

PARECER – PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO II

1. Introdução

O Plano de Benefícios SERPRO II – PS II é estruturado na modalidade de Contribuição
Variável,  sendo  de  Contribuição  Definida  na  fase  de acumulação  dos  benefícios
programados e de Benefício Definido para os benefícios de riscos e na fase de recebimento
dos benefícios, e possui as Provisões Matemáticas avaliadas segundo o regime financeiro
de capitalização.

2. Dados Cadastrais

Admitimos o cadastro de 31/12/2014 utilizado na avaliação, posto que a análise e a crítica
realizadas pela entidade demonstraram consistência.

3. Metodologia Aplicada

Registramos que a metodologia utilizada na avaliação do plano PSII em sua parcela BD,
pautou-se no método do Prêmio Nivelado Coletivo, buscando relacionar os compromissos
e as obrigações na data de avaliação, estando adequado aos critérios técnicos do plano e
normas vigentes, que preconizam que nos planos estruturados na modalidade de benefício
definido pelo regime de capitalização, o método mínimo de financiamento dos encargos
atuariais necessários para garantir os benefícios do plano é o crédito unitário. 

Até o fechamento do exercício de 2012, o método adotado para a avaliação do Plano
SERPRO - PSII BD era o Agregado, originário da concepção do plano. Em novembro de
2013, a Superintendência Nacional  de Previdência Complementar.  PREVIC, através do
Relatório de Fiscalização Nº 28/2013/ERRJ/PREVIC, determinou a alteração do método
de financiamento para o método do Prêmio Nivelado.

Com  relação  à  parcela  de  contribuição  definida,  a  metodologia  utilizada  é  a  de
capitalização individual, que é a metodologia aplicável aos planos dessa modalidade.

4. Provisões Matemáticas

Consignadas no Balanço da Entidade em 31/12/2014, as Provisões Matemáticas do Plano
de Benefícios SERPRO II – PS II foram avaliadas de acordo com as informações relativas
a essa data, pressuposta a manutenção das taxas contributivas fixadas no plano em vigor. O
quadro  a  seguir  apresenta  a  distribuição  das  provisões  comparativamente  ao  exercício
anterior:
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Valores em R$

CONTA dez/13 dez/14

PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.941.324.177,92 2.296.167.959,40

 Benefícios Concedidos 397.897.560,55 516.808.521,74 

    Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 397.897.560,55 516.808.521,74
    Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos 325.818.891,37  433.816.689,98
    Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 72.078.669,18 82.991.831,76

 Benefícios a Conceder 1.543.426.617,36  1.779.359.437,66
    Contribuição Definida 1.453.825.144,73  1.661.149.668,76
        Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 316.377.055,77  399.665.573,72
        Saldo de Contas – Parcela Participantes 1.137.448.088,96  1.261.484.095,04 
    Benef. Definido Estrut. em Regime de Capitalização Programado - -
        Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - -
        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores - -
        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes - -
    Benef. Definido Estrut. em Regime de Capitalização não Programado 89.601.472,63 118.209.768,90
        Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 236.936.826,63 290.576.796,38

        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (73.667.677,00) (86.183.513,74)

        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     (73.667.677,00) (86.183.513,74)

Os Fundos Previdenciais, constituídos para dar maior garantia ao plano, foram reavaliados
em R$153.593.012,71 em dezembro de 2014, estando assim discriminados:

Fundos dez/13 dez/14
Fundo de Cobertura da Anti-Seleção de Riscos - Adesão  R$ 10.319.451,46  R$ 11.960.184,06
Fundo de Cobertura da Anti-Seleção de Riscos - Longevidade  R$ 115.070.592,72 R$ 129.825.046,97
Fundo de Compensação de Cotas Excedentes  R$ 9.894.170,15 R$ 11.807.781,68

Onde:

Fundo de Anti-seleção de riscos –  Sob o  Aspecto  de Adesão:  é  o fundo destinado à
cobertura de eventuais insuficiências decorrentes do ingresso de participantes com perfil
etário/salarial  discrepante daquele que serve de base para a elaboração do plano de
custeio dos benefícios de risco do plano.

Fundo de Anti-seleção de riscos – Sob o Aspecto de Longevidade: é o fundo destinado à
cobertura  de  eventuais  insuficiências  decorrentes  do  aumento  da  expectativa  de  vida
relativamente à experiência de mortalidade adotada na avaliação do plano de benefícios.

Fundo  de  Compensação  de  Cotas  Excedentes:  é  o  fundo destinado  à  cobertura  de
eventuais  insuficiências decorrentes da diferença entre a rentabilidade patrimonial  do
plano  de  benefícios  e  a  correção  monetária  referente  ao  pagamento  de  resgates  e
transferências patrimoniais, apuradas entre a data de requerimento e a data do efetivo
pagamento.
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De  acordo  com  determinação  da  fiscalização  da  PREVIC,  Relatório
nº25/2010/ERRJ/PREVIC  datado de 16/12/2010,  o  saldo então  existente  no Fundo de
Oscilação de Risco foi revertido para a conta de Superávit do PSII em dezembro de 2010 e
a partir dessa data, apura-se resultado para o plano.

Comparativamente  ao  fechamento  do  exercício  anterior,  o  impacto  na  Provisão
Matemática de Benefícios a Conceder, referente à parcela de Benefício Definido, foi uma
variação de 31,93%, decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e
econômico-financeiros verificados no período de análise, dos quais destaca-se a alteração
das premissas de crescimento salarial, que passou de 3,20%a.a. para 3,43%a.a., e de taxa
de juros, que passou de 4,75%a.a. para 4,43%a.a. incluindo o impacto da adoção de nova
fonte de custeio administrativo.

Com relação à Provisão Matemática relativa à parcela de contribuição definida, observou-
se um aumento de 14,26%. Tal variação decorre da rentabilidade alcançada pelos ativos do
plano,  de  12,82%,  conjugada  com  as  contribuições  realizadas  para  o  plano  e  a
movimentação ocorrida. 

A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos apresentou no exercício um acréscimo
de 29,88%, decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográficos e econômico-
financeiros verificados no período de análise, dos quais destaca-se a alteração da premissa
de juros. 

5. Precificação do Ativo

O valor do ajuste de precificação, disposto na Resolução CNPC nº 16/2014, corresponde à
diferença  entre  o  valor  dos  títulos  públicos  federais  atrelados  a  índice  de  preços
classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa
de juros real  anual  utilizada na respectiva avaliação atuarial,  e o valor contábil  desses
títulos. Anteriormente à destinação do superávit, o valor do ajuste de precificação negativo
será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado.

Ressalte-se que o  ajuste está restrito aos títulos públicos federais atrelados a índice de
preços  classificados  na  categoria  títulos  mantidos  até  o  vencimento  cujos  prazos  e
montantes de recebimento de principal  e juros sejam iguais ou inferiores aos prazos e
montantes  de  pagamentos  de  benefícios  que  tenham  seu  valor  ou  nível  previamente
estabelecidos  e cujo  custeio  seja determinado atuarialmente,  de forma a assegurar  sua
concessão e manutenção.

Conforme disposto na Portaria nº 91/2015, utilizando a planilha eletrônica divulgada pela
PREVIC, a diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços
classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa
de  juros  real  anual  de 4,43%a.a.  e  o  valor  contábil desses  títulos para  o  Plano PSII,
considerando os requisitos dispostos no art. 9º da Instrução PREVIC nº 19/2015, totaliza
R$70.809.006,35, conforme discriminado no quadro a seguir: 
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POSIÇÃO VALOR CONTÁBIL VALOR AJUSTADO VALOR DO AJUSTE

NTN-B 297.883.704,28 367.190.159,43 69.306.455,15

NTN-C 13.468.975,67 14.971.526,88 1.502.551,20

TOTAL 311.352.679,95 382.161.686,30 70.809.006,35

Fonte: Estudo realizado pela Consultoria Risk Office - Valores em R$

6. Resultado do Exercício

6.1 - Resultado antes do ajuste do ativo

O Balanço Patrimonial de 31/12/2014 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos
participantes do plano monta em R$2.454.922.532,06. É, portanto, superior às Provisões
Matemáticas  avaliadas  em  R$2.296.167.959,40,  conduzindo  ao  superávit  técnico  de
R$158.754.572,66, alocados na Reserva de Contingência. Em dezembro de 2014 foram
revertidos R$51.571.911,80 para o Fundo de Revisão de Plano, passando a totalizar o
montante de R$95.203.925,84 nesse fundo.

O plano PSII possui superávit  desde de 2010, quando foi feita a reversão do Fundo de
Oscilação de Risco, no valor de R$106.938.664,57. Desde então, o superávit  do plano
aumentou, indicando que esse resultado superavitário era decorrente de aspectos não só
conjunturais,  mas  também  estruturais,  e  que  o  plano de  custeio  praticado  estava
superdimensionado  para  a  atual  massa  de  participantes.  Com  a  implementação  das
alterações regulamentares do plano, em abril de 2013, o plano de custeio foi ajustado às
necessidades de cobertura do plano de benefícios.

De acordo com a Resolução CGPC nº 26/2008, que dispõe sobre a apuração, destinação e
utilização de superávit, a revisão do plano de benefícios é obrigatória após o decurso de
três  exercícios,  a  partir  da constituição  da reserva especial,  devendo ser  integralmente
destinado o valor apurado a título de reserva especial há mais de três exercícios.

Sendo assim, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo no encerramento do exercício de
2013 a  distribuição  do  superávit  no  valor  de R$39.172.232,57,  equivalente  à  Reserva
Especial contabilizada em 2010, sendo realizada a constituição de Fundo de Revisão de
Plano. 

Em dezembro de 2014, com a continuidade de resultado superavitário com constituição de
Reserva Especial no montante de R$51.571.911,80 foi realizada nova reversão da Reserva
Especial para o Fundo de Revisão de Plano, equivalente à sua totalidade, tendo em vista
que  o  valor  da  Reserva  Especial  contabilizado  em  dezembro  de  2011  foi  de  R$
162.948.698,59, superior ao valor de dezembro de 2014.
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O valor do Fundo de Revisão de Plano constituído em 31/12/2014 está segregado entre as
partes que compõem o custeio do plano, sendo  50,8613% referente aos participantes e
49,1387% referente à patrocinadora. Ressaltando que a forma e os prazos para destinação
do referido fundo deverão ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

A rentabilidade no exercício de 2014, medida pelo sistema de cotas da entidade, foi de
13,41% relativamente à parcela atribuível  aos benefícios de risco e 12,82% no que se
refere  aos  saldos  de  conta  de  participantes,  enquanto  a  meta  atuarial  foi  de  11,38%,
composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 4,75% a.a.

6.2 - Resultado após o ajuste do ativo

Conforme art. 10 da Instrução PREVIC nº 19/2015, para fins de destinação de superávit
deverá  ser  considerado  o  equilíbrio  técnico  ajustado,  se  negativo,  constante  das
informações complementares do Demonstrativo do Ativo Líquido por Plano de Benefícios.

De acordo com o anexo à Resolução CNPC 16/2014, o valor ajustado do PSII referente à
parcela de Benefício Definido está discriminado no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO Valores em R$
Apuração do Equilíbrio técnico ajustado
a) Resultado Realizado               158.754.572,66
   a.1) Superávit Técnico Acumulado               158.754.572,66
   a.2) (-) Déficit Técnico Acumulado                               -   
b) Ajuste de Precificação                 70.809.006,35
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)               158.754.572,66

Tendo  em vista  o  ajuste  de  precificação  no  PSII  ser positivo,  este  não  impactará  no
resultado do plano para fins de destinação de superávit.

Destaca-se que para a definição da marcação dos títulos entre as categorias mercado e
vencimento foi considerada a capacidade financeira do plano através do estudo de ALM –
Assets Liability Management que tem como objetivo identificar a alocação de ativos que
apresenta melhor resultado através da mitigação dos riscos de liquidez e solvência dos
planos.  No  estudo  de  liquidez  para  geração  de  recursos  financeiros  para  honrar  as
obrigações  previdenciárias  com os pagamentos  dos benefícios,  são  considerados  como
ativos, que atendem diretamente ao fluxo de caixa do passivo, investimentos com liquidez
e  vencimento  programado  como  a  renda  fixa,  títulos  públicos  e  privados.  São
desconsiderados, para atendimento ao fluxo de caixa do passivo, os ativos provisionados
como perda e os com baixo nível de liquidez, o qual incluem: fundo em investimentos em
participações, ativos imobiliários e os outros realizáveis. 
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Desta  forma,  considerando a  base de dados dos participantes,  a carteira  de ativos,  as
premissas atuariais  e o cenário  econômico,  todos posicionados em dezembro de 2014,
verificamos que o estudo de ALM, indica que o PSII possui capacidade financeira para
manutenção dos títulos na categoria mantidos até o vencimento sem nenhum apontamento
de necessidade de alteração nas marcações da categoria vencimento para mercado.

7. Custeio Administrativo

Procedemos à avaliação atuarial adotando as fontes e o critério de custeio administrativo
aprovados pelo Conselho Deliberativo, conforme previsão do art. 4º do Plano de Gestão
Administrativa, para vigência a partir de 1/1/2015. Mediante avaliação específica realizada
indicou-se  a  viabilidade  de  conjugação  de  três  fontes  para  custeio  das  despesas
administrativas:  fundo  administrativo  já  constituído,  carregamento  administrativo  de
3,75% incidente sobre as contribuições vertidas ao plano e a inclusão dos resultados de
investimentos como nova fonte de custeio.

Ressalte-se  que  os  participantes  em  benefício  proporcional  diferido  não  optantes  por
Contribuição Espontânea Mensal terão a Contribuição Administrativa diferida para a fase
de gozo de benefício, conforme preconiza o art. 35 do regulamento do plano.

Importante  destacar  que  a  utilização  pelos  planos  de  benefícios  do  resultado  dos
investimentos (taxa de administração)  como fonte de custeio administrativo implica na
redução da meta atuarial do plano, de acordo com o Guia de Melhores Práticas Atuarias
publicado pela PREVIC no seu Item 72: “Os planos de benefícios que utilizam o resultado
dos investimentos como fonte de custeio administrativo devem considerar tal situação no
estabelecimento  da  hipótese  da  taxa  de  juros  atuarial,  uma vez  que  a  rentabilidade
disponível para a remuneração dos recursos garantidores fica reduzida.” 

Em relação ao exercício anterior, a inclusão dos resultados dos investimentos como fonte
de custeio, implica na redução da taxa de juros adotada na meta atuarial em 0,17 pontos
percentuais,  gerando  como  impacto  no  plano,  um  aumento  no  passivo  de
R$16.708.623,83.

8. Premissas Atuariais

A escolha das premissas atuariais de forma inadequada representa um dos principais riscos
na mensuração dos resultados dos planos de benefícios, sendo assim é de suma importância
que seja realizado estudo de forma a mitigar tais riscos. Para tanto, o SERPROS realiza
anualmente estudo visando identificar as premissas mais aderentes ao plano. 

As premissas utilizadas na avaliação, para a vigência a partir de 1/1/2015, foram aprovadas
pelo Conselho Deliberativo da Entidade em conformidade ao disposto no §2o do art. 18 da
LC No109/2001 e Resolução CGPC No18/2006.
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Na tabela a seguir estão dispostas as premissas aprovadas comparativamente ao exercício
anterior:

Premissa 2013/2014 2014/2015
Taxa de Inflação 5% a.a. 5% a.a.
Taxa de Juros 4,75%a.a. 4,43%a.a.*
Crescimento Salarial 3,20%a.a. 3,43%a.a.
Desligamento 1% até 47 anos e 0% após. 1% até 47 anos e 0% após.
Mortalidade Geral AT-2000 Suavizada, segregada

por sexo
AT-2000 Suavizada, segregada

por sexo
Mortalidade de Inválidos AT-49 segregada por sexo AT-49 segregada por sexo
Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
Morbidez Experiência Stea Suavizada Experiência Stea Suavizada
Herdeiros Experiência SERPRO Experiência SERPRO
* Já considerando o desconto de 0,17% aa referente ao impacto da adoção da nova fonte
de custeio administrativo.

Respaldado em estudo técnico de ALM, durante o exercício de 2014 adotou-se como taxa
de juros real do Plano PSII o limite legal vigente na época para planos com distribuição de
superávit,  de 4,75% a.a.,  conforme estabelecido nas Resoluções CGPC nº18/2006 e nº
26/2008, alteradas pelas Resoluções CNPC nº 9/2012 e 10/2012, respectivamente.

Em novembro  de  2014  foram publicadas  as  Resoluções  MPS/CNPC nº  15  e  16  que
alteraram as Resoluções  CGPC Nº 18/2006 e 26/2008, respectivamente,  estabelecendo
novos critérios para o cálculo da taxa de juros e a adoção de limites máximo e mínimo,
calculados com base na taxa de juros parâmetro específica para cada Plano de Benefícios,
apurada de acordo com a Estrutura a Termo de Taxa de Juros e com o resultado da duração
do passivo do Plano. 

Sendo assim, fundamentada no estudo técnico específico realizado, em conformidade com
os critérios introduzidos pelas Resoluções CNPC Nº 15 e 16 de 2014, foi  aprovada a
adoção da taxa de juros real  para  o exercício  de 2015 de 4,43% a.a.  para  o PSII,  já
considerando a inserção da nova fonte de custeio administrativo. O impacto desta alteração
foi o aumento do passivo do plano em R$ 30.417.433,68.

A premissa de crescimento salarial está altamente correlacionada com a política de gestão
de pessoas praticada pelas Patrocinadoras, desta forma, é fundamental sua manifestação.
Por  meio  do  Relatório  de  Perspectiva  de  Crescimento Salarial  da  Patrocinadora  foi
indicada a alteração desta premissa para 3,43% ao ano para todas as idades. O impacto da
alteração desta premissa foi o aumento do passivo do plano em R$2.448.456,26.

As demais premissas que influenciam este plano não sofreram alteração.
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9. Custos do Plano

A metodologia adotada na avaliação atuarial  não permite a segregação dos custos por
benefício. Na tabela a seguir apresentamos, comparativamente à última avaliação, o custo
global  dos  benefícios,  em relação  ao  valor  atual  da folha  de  ativos,  as  contribuições
relativas  aos  participantes  ativos  e  patrocinadores em relação  ao  valor  atual  da  folha
salarial e dos participantes assistidos em relação à folha de benefícios:

(1) Em relação à folha salarial
(2) Em relação ao valor presente da folha

O custo global dos benefícios de risco referente à parcela de Benefício Definido passou de
2,798%  em  12/2013  para  2,857%  em  12/2014,  sendo  a  variação  decorrente  da
movimentação de participantes (novas adesões e entradas em benefício).

Os  benefícios  programados  são  calculados  em  função  dos  saldos  de  conta  dos
participantes. As contribuições referentes a esses benefícios são calculadas com base na
média  das  contribuições  realizadas  no exercício,  destinadas  à  formação  dos  saldos  de
conta, que são as contribuições normais dos participantes (parcela básica de 1% sobre o
salário de participação mais um percentual variável, limitado a 15%, sobre o excesso do
salário de contribuição em relação a 8 vezes o Valor de Referência SERPRO- II).

As contribuições relativas aos benefícios de risco são determinadas a partir da aplicação do
plano de custeio vigente (percentuais variáveis de acordo com a idade de adesão ao plano)
sobre os salários de contribuição.
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Custo global dos benefícios
12/2013 12/2014
2,798% 2,857%

Contribuições 12/2013 12/2014
 Normais Patrocinadores

7,014% 7,052%

1,399% 1,428%

 Extraordinária Patrocinadores - -
 Normais Participantes Ativos

7,014% 7,052%

1,399% 1,428%

 Extraordinária Patrocinadores - -
 Participantes Assistidos 0,380% 0,380%
    Normal 0,380% 0,380%
    Extraordinária - -

        Benefícios Programados (1)

        Benefícios de Risco (2)

        Benefícios Programados (1)

        Benefícios de Risco (2)
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As contribuições  dos  assistidos  equivalem a 0,38% dos  benefícios  e  não há  paridade
patronal.

A  variação  dos  percentuais  de  contribuição  verificada  no  quadro  anterior  deve-se  à
movimentação na massa de participantes e variações salariais. 

10. Proposta de Alteração Regulamentar

Será  tramitada entre  os órgãos  competentes,  proposta de alterações  regulamentares  do
Plano SERPRO II, que objetivam aumentar a flexibilidade do plano de benefícios, atrair
mais participantes e aumentar a retenção, reduzindo o nível de resgate e portabilidade dos
recursos para outras Entidades,  além de compatibilizar com nova regra da Previdência
Oficial.

Dentre as alterações propostas, destacam-se:
• Inclusão de Renda Educacional.
• Inclusão  de  novas  formas  de  recebimento  de  renda  pelo  plano:  Renda  Mensal

Financeira por prazo certo e Renda Mensal Vitalícia com Prazo Mínimo Garantido.
• Inclusão da opção de percentual entre 60% e 100% para reversão de pensão por

morte do assistido em gozo de renda vitalícia. 
• Inclusão de previsão  de Aposentadoria  por  Tempo de Contribuição e Idade de

Pessoa com Deficiência. 
• Inclusão da opção de contratação junto à sociedade seguradora de seguro específico

para  cobertura  de  riscos  atuariais  decorrentes  de  concessão  de  benefícios  de
aposentadoria por invalidez, pensão e pecúlio por morte.

Tais propostas não impactam o plano de custeio vigente do PSII.

O novo Regulamento do Plano deverá conter ainda as regras para distribuição do superávit,
conforme previsão legal.

Após  as  manifestações  do  SERPRO  e  seus  órgãos  de  supervisão  e  controle,  STN
(Secretaria do Tesouro Nacional) e DEST (Departamento de Coordenação e Governança
das  Empresas  Estatais),  o  processo  deverá  ser  encaminhado  para  aprovação  da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. 

11. Conclusão

O custo do plano de benefícios no que se refere à contribuição definida, não deverá variar
por causas exógenas, mas tão somente em função da contribuição variável escolhida pelo
participante, observados os limites estabelecidos no regulamento do plano.

Com a nova legislação que trata sobre a definição da taxa de juros, devem-se observar os
limites mínimos e máximos para a meta atuarial, sendo que pelo novo critério esses limites
poderão variar anualmente em função da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.
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Foi  aprovada  pelo  Conselho  Deliberativo  da  Entidade,  a  constituição  de  Fundo
Previdencial para Revisão de Plano em 31/12/2013, equivalente à reserva especial de 2010,
sendo revertido novo montante para esse fundo em 31/12/2014, equivalente à totalidade da
reserva especial do exercício de 2011, limitada ao valor de 31/12/2014. 

O plano de custeio referente à parcela de benefício definido do PSII, será redimensionado
em função da distribuição do superávit, que deverá ser submetida à prévia manifestação do
patrocinador e dos órgãos responsáveis pela sua supervisão, coordenação e controle, além
da aprovação da Superintendência de Previdência Complementar – PREVIC.

Juntamente aos critérios para destinação do Fundo Previdencial de Revisão de Plano, serão
submetidas à análise dos órgãos competentes,  alterações regulamentares que  objetivam
aumentar a flexibilidade do plano de benefícios,  atrair  mais participantes e aumentar a
retenção dos atuais. 

Rio de Janeiro, 5 de março de 2014. Tatiana Cardoso Guimarães da Silva
ATUÁRIA – MIBA N o 1042
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